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 311العدد: 

 أثر اجتاه الفقرة يف مقياس اجتاهات حنو الرياضيات
 املتغريات بعض على اخلصائص السيكومرتية للمقياس وفقراته يف ضوء

 شاهر خالد سليمان .د
 اململكة العربية السعودية -جامعة تبوك 

 امللخص
ئص السيكومرتية للمقياس على اخلصا س اجتاهاتاجتاه الفقرات يف مقيا التفاوت يف الدراسة احلالية التعرف إىل أثر هدفت 
وقد ، (1980والكيالين ) الذي أعده أبوزينة، الرايضيات واالجتاهات حن هدف الدراسة استخدم الباحث مقياسولتحقيق  وفقراته،

 قديرأبعاد هي: تموزعة ابلتساوي على أربعة  األصلي ( فقرة من فقرات املقياس40الدراسة احلالية على ) اقتصر املقياس لغاايت
وقام الباحث ببناء مخسة  .وثباته وقد مت التأكد من صدق املقياس، طبيعة الرايضيات ،، مكانة الرايضياتالقيمة الشخصية، الصعوبة

 من 07% ،االجتاهإجيابية من فقراته  07% كانت والنموذج الثاين، االجتاه إجيابيةت مجيع فقراته النموذج األول كان ،مناذج للمقياس
 07بع كانت أما النموذج الرا، ته سلبيةقراف من % 50 و، االجتاه إجيابيةمن فقراته   50% كانت أما النموذج الثالث، فقراته سلبية

وطبقت مناذج ، االجتاه أما النموذج اخلامس فقد كانت مجيع فقراته سلبية من فقراته سلبية، 07%، و فقراته إجيابية االجتاه من%
 النتائج أن الفروق يف معامالت الصعوبة للفقرات بني . دلتطالبا من جامعة تبوك  (750) تكونت من عشوائية ةنالدراسة على عي

موجبة أعلى من حيث قيم  وأن املقياس الذي مجيع فقراته، مجيع فقراته موجبة لصاحل املقياس الذي تكون إحصائياالنماذج دالة 
املقياس  ثباتمعامالت متييز الفقرات، ومعامالت صدق و  ئيا يفصا يوجد فروق دالة إحأنه ال الإ، و التمييز معامالت الثبات والصدق

وبناء على نتائج الدراسة قدم الباحث جمموعة  املئوية ألعداد الفقرات اإلجيابية االجتاه والسلبية، بني مناذج املقياس تعزى لتفاوت النسب
 التوصيات. من

 اخلصائص السيكومرتية.، الرايضيات اجتاهات حنو اس،مقي، اجتاه الفقرة :الكلمات املفتاحية
 املقدمة
ي اجلوانب وال يقل أمهية عن ابق حقيق يف جمال العملية التعليمية،انية مأمولة التالوجد حنو الرايضيات من األهداف يعد االجتاه 

حنو  تتولد لدى الطالب اجتاهات موجبة ة ال بد وأنواملهاري األهداف املعرفيةولكي تتحقق ، قد يفوقها يف األمهية املعرفية واملهارية بل
إىل أن درجة النجاح يف أي مقرر  ومن مث تشري نتائج بعض الدراسات، يقدروا أمهيتها وأن تنمو ميوهلم حنوها وأن، ياتدراسة الرايض

بية حنو إجيا العمل على تنمية اجتاهاتب لذلك جي -الدراسية  املادة املؤقتة حنو أواجتاهات الطالب وميوهلم الثابتة  دراسي تعتمد على
 دي إىل إقبال الطالب على الدراسةاملوجبة تؤ  بينما املشاعر، جتنب هذه املادة إىلتؤدي غالبا  ألن املشاعر السلبية ،الرايضياتمادة 

جتاهات حنو قضية اال تعد ،، لذلكواحلياة على حد سواءأكثر للنجاح يف التعلم  املتخصصة املتعمقة للرايضيات، ومن مث إمكاانت
الرايضيات  اجتاهات موجبة حنو تنمية تعتر ، ومن مثكبرية عليها املهتمون ابلرايضيات أمهيةق لالرئيسة اليت يع الرايضيات من القضااي

يتسىن لنا ذلك ولن ، ق دراسيالدينا طالب متفو  وابلتايل يصبح، ثمرة يف التعلمبعض النجاحات امل طرة العبور لكي حيقق الطالبنبة قمبثا
د مطلبا الطالب يع اجتاهات انية  لذلك فإن االهتمام بتنميةاألهداف الوجد مي يهتم ابألهداف املعرفية ويهملكان نظامنا التعلي اذا

 ئةرات على حد سواء، ليكون لنا بييتكامل مع تلك املها بل نستطيع القول انه، لعلياية مهارات التفكري اتنم ال يقل أمهية عن، رئيسا
 خرجات التعليمية املأمولة.مزيد من امل وابلتايل، رضا الطالب عن تعلمهمتعليمية قوامها 

( 517:2002 يف)عالم، ( ) املشار إليهAllportفيعرف ألبورت )، ومفهومها الباحثني إىل طبيعة االجتاهات، وتفاوتت نظرة 
 يوجد اجتاه واحد قف واملوضوعات املتعلقة به، والالفرد جلميع املوا تيف استجااب ويؤثر، ه اخلرةتنظمعصيب نفسي  االجتاه أبنه استعداد

 ورمبا تتباين، ى الفردانفعاالت خاصة به لد إىل ، بل إن كل مثري رمبا يؤديماعاتأو األفراد أو اجل يشمل كل املواقف، أو املوضوعات
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 ورمبا تتباين، ى الفردانفعاالت خاصة به لد إىل ، بل إن كل مثري رمبا يؤديماعاتأو األفراد أو اجل يشمل كل املواقف، أو املوضوعات
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املتوافرة  ابلشروط والظروف اها معينا لدى الفرد، يتحددس اجتالذي يعك اينومن هنا فإن السلوك الوجد، االنفعال بني األفراد شدة
 و هتيؤأ، وأبنه استعداد نفسي، فرضي، أو متغري كامن فيعرف االجتاه على أنه تكوين (2002 :519) عالم ري، أماثوقت ظهور امل

 تستثري هذه االستجابة اليت، مواقف أو رموز يف البيئة أشياء أو موضوعات أو سلبا أو إجيااب، حنو أشخاص أو عقلي لالستجابة
(1996 Schrigley & Hill,). 

أو ، اءأو أمس، أشخاص حنو، يةأم سلب، كانت  إجيابيةتصف مشاعرهم  إذ إهنا، اهات من خصائص األفرادوتعد االجت 
، مع بعضها ل هذه املكوانتوتتكام، وسلوكية انية ومعرفية،وجد، ، ولالجتاهات ثالثة مكوانتأفكار وأ، ، أو مواقفموضوعات

كون املعريف يتعلق وامل، األشخاص رد جتاه األشياء، أو املوضوعات أومبشاعر الف الفرد، إذ خيتص املكون الوجداين لدى هاالجتا لتشكل
 لفرديتعلق أبفعال ا واملكون السلوكي الذي، االجتاه املرتبطة مبوضوع ومعلوماته فيما يتعلق ابألمور، وإدراكاتهوأفكاره  ،مبعارف الفرد

 وتتميز االجتاهات خبصائص عدة من أمهها: 2002: 522)، )عالم موضوع أو شيء ما. حنو واستجاابته الظاهرة أو املالحظة
 ، وما يرتتبل )الرفض( لشيء ماعدم التفضي ي ارتباطه ابلتفضيل )القبول(، أو، أوالسلبية جتاه ابلتحيز بصورتيه اإلجيابيةارتباط اال -

 ، وعن حتيزاتزل عن عامل الوجدانمبع يتعذر النظر إىل االجتاهات، إذ، شحنة انفعالية ، من محاسة أورفضذا القبول أو العلى ه
 430) : 2005،الطريري) ، وما حيب أو يكره.اطفه اخلاصةالشخص أو عو 

وتنقسم ، الرفض املطلق إىلالثاين  فيما يشري، يشري أحدمها إىل التأييد املطلق ات يف الشدة ،فهي تقع بني قطبني،تتفاوت االجتاه -
بة غري دمج الطل حنو فاجتاهات األفراد، قوته ، أوهتعر عن شدة االجتا عدد من الدرجات كل منها إىلهذين القطبني  املسافة بني

يف  احملاججة والدفاع عنه، وقد يصل حد إىلويصل  عرتاف ابلدمج كقضية، وقد يتعمقعلى جمرد اال قد يقتصر، العاديني مثال
 اليت تعززها. عملية الدمج وتبين التوجهات إجناحمن أجل  حد االستعداد للتضحية إىلقصوى، ال درجته

فإن االجتاهات  كوبذل ،من خرات وما ينجم عن هذا التفاعل ،قافيةاملادية، والث حصيلة التفاعل بني الفرد والبيئةتعد االجتاهات  -
عملية تشكيل االجتاهات  ، تؤدي دورا ابلغ األمهية يفلفةاإلعالم املخت ويف ضوء ذلك فإن الرتبية ووسائل ،مكتسبة ومتعلمة أ

 الفردية واالجتماعية.
تخدم يف وصف جوانب مهمة من تس ، اليتكثريا ما يتداخل مع عدد من املصطلحات ،أن مصطلح االجتاه إىلوجتدر اإلشارة  
أو ، اجتاهات الفرد اإلجيابية الذي يشري إىل ومصطلح امليول،، فسهن الفرد حنو الذي يشري إىل اجتاه، منها مفهوم الذات، الفرد شخصية

اليت ترتبط أبخالق  الذي يعر عن تفضيالت الفرد،، ومصطلح القيم أو عدم ممارستها،، والرغبة يف ممارستها، معينة أنشطةالسلبية حنو 
 (.Nunnally& Bernstein, 1998) .الفرد وأهدافه يف احلياة

ج إىل عدد كبري من االجتاهات حيتا  فإن قياس هذه، وكانت موضوعاهتا خمتلفة ،هات كثرية لدى األشخاصوملا كانت االجتا 
و ، العلمية وتنوع الدراسات، واالختالفات بينها يف النمط الثقايف وانطالقا من تنوع اجملتمعات .كل منها معدا الجتاه ما املقاييس يكون
 املقياس يف العامل الجتاه واحد. هناك تنوعا كبريا يف املتوافر منفإن ، صوغ عباراهتا يفو النتائج يف املقاييس  ابالطرائق يف حس

أو ما يسمى أبسلوب التقدير  Likert Techniqueاالجتاهات منها أسلوب  لك العديد من أساليب بناء مقاييسهنا 
االجتاهات  وهتدف مجيع مقاييس، وأسلوب ثريستونGuttman Tech nique  جتمان الرتاكمي بوأسلو ، Summatedاجلمعي 

 أدلة ميكن مالحظتها. إىل السمة املراد قياسها استنادا ابجتاه الفرد حنو تتعلق تاستدالال إىلالتوصل  إىلبشكل عام 
 Equal Appearing Intervals  أسلوب ثريستون للفئات اليت تبدو متساوية  (أ

 -دة قيمة تدرجيية حمد وفيه تعطى كل فقرة، االستخدامساليب شائعة من األ يت تبدو متساويةيعد أسلوب ثريستون للفئات ال 
ومن افرتاضات هذا ، درجة التفضيل للسمة ا من التمييز بني الفقرات من حيثنتمكن من خالهل -بناء على تقديرات احملكمني

 :باألسلو 
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فيما تشري ، عالية من عدم التفضيل ىل درجةحبيث تشري الفئة األوىل إ، ( فئة11غالبا ) يقسم إىل عدد من الفئات، متصل السمة (1
 الفئة األخرية

 ( إىل احلياد.6الوسطى ) وتشري الفئة، درجة عالية من التفضيل إىل( 11)
 تقديرها. إىلوحدود الفئات معروفة وال حنتاج  ا صحيحا،وتساوي واحد، أطوال الفئات متساوية( 2

والسلبية متساوية العدد  الفقرات اإلجيابية يوعا، وهو يتكون من جمموعة منس شاملقايي عد هذا األسلوب من أكثرأسلوب ليكرت: ي
موافقتها أو عدم  اليت تعر عن درجة، ابختيار واحدة من فئات التدريج عينة ويطلب منهم االستجابة عليهاوتقدم ألفراد ال تقريبا،

 على من أولئك ذوي االجتاهعلى درجات أ، املرتفع اه اإلجيايصل األفراد ذوو االجتحبيث حي، الفقرات مث جتمع العالمات على، موافقتهم
 (Mellnick & Gable, 1990ا األسلوب )افرتاضات هذ ومن، أو االجتاه السليب حنو السمة، ي األدىناإلجيا

اين يف وعليه فالتب، ملثريات(الفقرات )ا  وليسالفرد، فهو يهدف لتدريج املستجيبني مقياس ليكرت مقياس يتمركز حول إن (1
 الفروقات بني املستجيبني. إىلعلى الفقرات يعود  االستجاابت

الفقرات  ال يعين أن لكل وهذا، حيصل على درجة أعلى أو أدىن على الفقرة فإنه، كلما كان اجتاه الفرد أكثر إجيابية أو سلبية (2
 السمة. الكامن حنو العالقة نفسها ابالجتاه

 Guttman Scale  مقياس جتمان

ا ويسمح هذ  Scalogram Analysis حتليل التدريج أو، Cumulated Scale  ابلتدريج الرتاكمي يضاأويعرف  
هذا األسلوب على خاصية البعد  ويركز، ملثريات )الفقرات( على نفسى املتصل النفسيوا األسلوب ابلتدريج الفوري لكل من األفراد

، إجيابية وأ، ا استجاب الفرد على فقرة ما استجابة صائبةاذ تبىن الفقرات حبيثو ، يتعلق ابلسمة املراد قياسها فيما، تدي للفقراحااأل
 السمة املراد قياسها. اجتاه حنو أو األقل قوة فيما حتمله من شدة، صعوبةلفقرات األقل ا على إجيابيةأو ، فإن استجابته ستكون صائبة

 إعادةأي ميكن ، للفرد من معرفتنا للدرجة الكلية، ى الفقراتاالستجابة عل ميكن التنبؤ بنمط، ويف املقياس الرتاكمي التام 
 واالستجابة املتوقعة من الفرد،، االستجابة الفعلية ويف الواقع يكون هنالك اختالفات بني، Repro- ducible تكوين هذا النمط

االستجابة على الفقرات من  ادة منطا كان عدد األخطاء كبريا فيتعذر استعواذ وهذا يشكل ما يسمى ابألخطاء يف منط االستجابة،
 512) .:2006، )عودة معرفة الدرجة الكلية.

ومعلم التمييز اليت ينبغي ، معلم الصعوبةسيكومرتية لفقرات مقياس االجتاه اخلصائص الإىل ر الباحثون يف القياس النفسي وأشا 
( تعتمد ومعلم الثبات ،السيكومرتية للمقياس )معلم الصدقإن اخلصائص  حيث، ملقياس يف ضوء معاملهاواختيار فقرات ا، منها التحقق

 اليت يقوم، كشف الفروق بني األفراد يف السمة املقيسة وان قدرة املقياس تكمن يف .السيكومرتية لفقراته حد كبري على اخلصائص إىل
مبا حيقق هدف ، بناء الفقرة وحمتواها ةة للمقياس وفقراته تعتمد على دقالسيكومرتي وأن دقة اخلصائص، أساس القياس النفسي عليها

 .(1992لنهار ،)ا .وحمتواها يت ينبغي أن تتفق مع بناء الفقرةوال، ومضمونه املقياس
خلل يف بنية  فإن أي، ويغالل وتركيبها، بنية الفقرة، على مقياس االجتاهات فرادومن العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف أداء األ 

، املقاييس النفسية معايري لبناء فقرات إجياديف القياس النفسي إىل  لذا اجته الباحثون، ومعناها، يف مضموهناتغري  الفقرة قد يؤدي إىل
 .(Johanson, & Rich, 1993)سلبية  منها بناء فقرات إجيابية وأخرى

، فقرات السلبيةال بة عن الفقرات اإلجيابية أكثر منأن الفرد يفضل اإلجاإىل ( John, 1996وقد أشارت دراسة جون ) 
 ابملقارنة مع، الفرد عليها غري دقيقة إجابة ( أن الفقرات السلبية جتعل (Schrisheim& Hill, 1982وهل، وأظهرت دراسة شريشامي

دراسة بنسون  وذكرت، جابته على الفقرات اإلجيابيةأقل دقة من إ الفرد على الفقرات السلبية تكون أن إجابةو  ،اإلجيابية الفقرات
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ظهور  إىليؤدي ، مقاييس االجتاهات د الفقرات اإلجيابية والسلبية يفأن اختالف عد Benson& Hocovar, 1985)ر )وهوكف
 يف استجاابت األفراد عليها. ات داللةفروق ذ

إىل أن السمات اليت  (Ahlawat.1989 ; Benson& Hocover، 1985 ) وهوكوفر، كما أشار أهالوات وبنسون 
ي ومري  يف حني أشارت دراسة بيت، يف مقاييس االجتاهات ختتلف عن السمات اليت تقيسها الفقرات السلبية ابيةتقيسها الفقرات اإلجي

(Betty & Mary, 2008إ )س دراسة ادورد بينما أشارت .بية والسلبية تقيس نفس السماتاإلجيا ىل أن الفقرات(Eswards, 

على  إجاابهتموأن ، لسلبيةاإلجيابية وأدائهم على الفقرات ا فراد على الفقراتية بني أداء األذي داللة إحصائ إىل وجود فرق( 2003
 إجاابتبني  إحصائيافرق دال  ( وجودOry& Volois, 1980) يسفالو ، دراسة أوري يف حني مل تظهر .الفقرات السلبية أكثر تطرفا

دراسة مولر،  بينما أشارت .اجتاهات الطلبة حنو الرايضيات على الفقرات اإلجيابية يف مقياس وإجاابهتمالسلبية  األفراد على الفقرات
ية لالختبار وفقراته بني السيكومرت  يف اخلصائص إحصائياإىل وجود فرق غري دال  (Muller & Schrorok, 1982) وشرورك
فرق ضئيل وغري دال  وجود إىل( .(Hohn, 1996أشارت دراسة هوهن  كذلك .السلبية االجتاه والفقرات اإلجيابية االجتاه الفقرات
 .السلبية االجتاه السيكومرتية للفقرات اإلجيابية االجتاه والفقرات يف اخلصائص إحصائيا
، مقاييس االجتاهات وثباهتا وجبة والسالبة هلا ثأثري يف صدقأن الفقرات امل (Sabers, 2000كما بينت دراسة سابرز ) 

 ,Campbell& Grissom) وجرسوم، وأشارت دراسة كامبل .االبتدائية ة املرحلةعندما يكون جمتمع الدراسة من طلب وحتيزها وخباصة

الدراسة من  وخاصة عندما يكون جمتمع، تقديرات الطلبة العامة والسالبة االجتاه يف، للفقرات املوجبة االجتاه أنه ال أثر إىل (1999
 الكبار.

للفقرات  املعطاةتقديراهتم  تفوق، ت متطرفة للفقرات السالبةيقدمون إجااب إىل أن األفراد (Marsh, 1996) كما أشار مارش 
يف  قد استكملت مجيع حمكات الصدق قديرمقاييس الت ة يفإىل أن عدد الفقرات السالب  (Tamir, 1993) أشار اتميرو  .املوجبة

 .هالجتاااإلجيابية  أكر من عدد الفقرات قياس الشحنة االنفعالية
ءة املستجيب على قرا خرى سلبية حيفزاملقياس على فقرات إجيابية وأ إىل أن احتواء (Barnette, 2000) وأشار برينت  

 الفقرات بدال منللموضوع العام الذي تدور حوله  جينبه االستجابة النمطية أو امليل إىل االستجابة فقرات املقياس حبرص شديد
 االستجابة إىل كل فقرة مبفردها.

ويف  .ء العاملي للمقياسالبنا ملقياس قد تشوهوأخرى سلبية يف ابية فقرات إجيا أن استعمال (Eggers, 2000) جيرزإويرى  
ابلسمة موضوع  بة االجتاه بعامل مستقل ال يرتبطالفقرات السال ( إىل أن تشبع(Ibrahim, 2001 إبراهيمدراسة  ا السياق أسفرتهذ

 وعدم حتري الدقة أثناء، القدرة اإلدراكية للفرد وتدين، اإلجابة عن الفقراتإن إمهال األفراد أثناء  وقد تعود أسباب ذلك إىل، القياس
 زايدة نسبة املمتنعني. االستجابة على الفقرات السلبية االجتاه يؤدي إىل

تكون الفقرات سلبية  عندما ظالثبات للمقياس ينخفض بشكل ملحو  أن معلم (Barrent, 2000)  كما وجد ابرينت 
من  االجتاه إىل املقياس الذي يتألف إجيابيةفقرات إضافة أن ( Sandoval& lambart, 1978مرت )دوفال والووجد سان .االجتاه

  .وثبات املقياس زايدة صدق إىلفقرات سلبية االجتاه فقط أدى 
ات الفقرة يف حتليل فقر  اليت وظفت نظرية االستجابة على( Bergstrom& Lunz, 1998ويف دراسة بريجستورم ولينز ) 

 كما بينت نتائج  .السلبية االجتاه تقيس نفس السمة وجد أن كال من الفقرات اإلجيابية االجتاه والفقرات مقياس اجتاهات حنو العلوم،
ابلفقرات املصاغة بصورة مقارنة  أن الفقرات السلبية االجتاه أكثر ارتباطا ابحملك  (Williams, et al., 2001دراسة وليامز ورفاقه )

 إجيابية.
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 معلمي العلوم يف األردن حنو وجبة والسالبة يف مقياس اجتاهاتتوزيع الفقرات امل ( دراسة لبحث أثر1995وأجرى الشريفني ) 
املوجبة والسالبة  عدد الفقرات، صمم الباحث أربعة مناذج للمقياس وقد، وأداء الطلبة عليه، اخلصائص السيكومرتية عمل املخري علىال

وقيم  لفا،أبني قيم كرونباخ  (≤7070) على مستوى إحصائياعلى عدم وجود فروق دالة  دلت النتائج .يف كل مقياس متفاوتة
على  إحصائيةداللة  كما دلت على عدم وجود فروق ذات،  ثبات اإلعادة وقيم معامالت، الثبات احملسوبة ابلطريقة النصفية معامالت
 الفقرات املوجبة يف املقياس أعلىأن أداء الطلبة على  وكشفت النتائج، ماذجمعامالت الصدق التنبؤي للن بني قيم( ≤7070)مستوى 

 من أدائهم على الفقرات السالبة.
رات اإلجيابية الناجتة عن الفق العالقة بني عدم اتساق االستجابةالكشف عن  دراسة هدفت إىل (2009) وأجرى الشايب 

مة  الثانوية العا امتحان شهادة الدراسة يفالعربية  يف مقرر اللغة وجنسه ودرجتهغريات عمر املستجيب اجتاهات ومت والسلبية يف مقياس
 وطبق، البيت يف األردن ــــالدراسي يف جامعة ال مي يف اجلامعة كمؤشر على التحصيلومعدله الرتاك كمؤشر على االستيعاب القرائي،

لنتائج على دلت ا .واملستوايت طالبة من خمتلف التخصصاتطالبا و  (462) من الرايضيات على عينة تكونت هات حنومقياس االجتا
وأن ، اإلجيابية على الفقرات اإلجيابية والسلبية لصاحل الفقرات متوسطات استجاابت أفراد الدراسة بني إحصائية وجود فروق ذات داللة

 من الفقرات السلبية. كونة أعلى منه ابلنسبة للجزء املمن الفقرات اإلجيابي اخلي للجزء املكونمعامل االتساق الد
قد ال تتسق مع إجاابهتم على الفقرات  ابية االجتاه يف مقاييس التقديرالفقرات اإلجي مما سبق أن استجاابت األفراد علىيتضح  

ابألفراد  لقتتعإىل عوامل  قد يعود، جلزء اآلخر على فقرات سلبيةاإلجيابية وا االجتاه ،عندما يتضمن املقياس جزءا من الفقرات السلبية
 أنفسهم.
على الفقرات السلبية قد  األفراد على الفقرات اإلجيابية ابملقارنة ابستجاابهتم ثر أمهية أن التفاوت يف استجاابتولعل األمر األك 

 السلبية وعوامل األفراد للفقرات اإلجيابية واستجابتهم للفقرات مما يرر دراسة العالقة بني التباين يف استجاابت ختتلف من ثقافة ألخرى،
يف سياق الثقافة  تستخدم مقاييس التقدير وخباصة أننا نشهد عصرا تكثر فيه الدراسات اليت تتعلق أبفراد الفئة املستهدفة شخصية

أمهية الناحية النظرية فإن  معظمها مزجيا من الفقرات السلبية واإلجيابية ومن ومقاييس االجتاهات وامليول والقيم اليت تتضمن يف العربية
خصائصه  والسلبية يف مقياس االجتاه حنو الرايضيات على املوضوع الذي يتعلق ابنعكاس عدد الفقرات اإلجيابية الدراسة ثأيت من أمهية

 السيكومرتية.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

ية متييز مقبولة ألمر غاصعوبة و  عالية من الصدق والثبات وتتميز فقراهتا مبعامالت استخدام مقاييس تقدير تتمتع بدرجات إن 
واضحا  اإلجيابية والسلبية يف مقاييس االجتاهات هنجا ولقد أصبح اجلمع بني الفقرات، على موثوقية النتائج ملا ينعكس، يف األمهية

تقدمي دليل علمي على انعكاس عدد  دون، على خصائص سيكومرتية مميزة للمقياس متبعا عند معظم الباحثني للحصول اوتقليد
عدد  انعكاسمل حيظ  إذومن هنا ثأيت احلاجة ملثل هذه الدراسة، ، السيكومرتية اإلجيابية والسلبية يف املقاييس على خصائصه قراتالف

عن  ويتوقع من الدراسة احلالية اإلجابة، يفابلبحث الكا يف مقاييس االجتاهات على خصائصها السكومرتية الفقرات اإلجيابية والسلبية
 :األتيةاألسئلة 

 صعوبة فقراته جتاهات حنو الرايضيات على معاملمقياس اال يف هما أثر عدد الفقرات املوجبة والسالبة االجتا، 
 تهمتييز فقرا جتاهات حنو الرايضيات على معامليف مقياس اال لفقرات املوجبة والسالبة االجتاهما أثر عدد ا، 
 ثبات املقياس الجتاهات حنو الرايضيات على معلمامقياس  رات املوجبة والسالبة االجتاه يفعدد الفق ما أثر، 
 صدق املقياس  الجتاهات حنو الرايضيات على معلميف مقياس ا لفقرات املوجبة والسالبة االجتاهما أثر عدد ا، 
 ؟االجتاهات حنو الرايضيات وك على مستوى إجاابهتم على مقياسجامعة تب ة التخصص واملعدل الرتاكمي لطالبما عالق 
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 الدراسة أهداف
 هدفت الدراسة إىل ما أييت:

 على اخلصائص السكومرتية للفقرة  مقياس االجتاهات حنو الرايضياتاالجتاه يف ثر عدد الفقرات املوجبة والسالبةالكشف عن أ. 
 لمقياسعلى اخلصائص السكومرتية ل  مقياس االجتاهات حنو الرايضياتاالجتاه يف عدد الفقرات املوجبة والسالبة الكشف عن أثر. 
 حنو الرايضيات كاهات طالب جامعة تبو الكشف عن مستوى اجت.  
 وجبة والسالبة االجتاه على الفقرات امل طالب جامعة تبوك ومستوى إجاابهتمالرتاكمي ل ف عن العالقة بني التخصص واملعدلالكش

 .االجتاهات حنو الرايضيات يف مقياس
 والسالبة االجتاه يف مقاييس االجتاهات، املوجبة راتمقرتحات عن النسب املنوية املناسبة للفق تقدمي. 
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 أهمية الدراسة:
وتتأثر مثل هذه  عالية من معامل الصدق والثبات، تقدير تتميز بدرجة ثون الرتبويون للحصول على مقاييسيسعى الباح  

 من خالل، وتتمثل أمهية الدراسة، شخصيةاألفراد ال وخبصائص، أو سلبية، إجيابيةاجتاهاهتا ، لفقراتا اخلصائص السيكومرتية مبضمون
الرايضيات حبيث تؤدي  حنو من الفقرات اإلجيابية والسلبية يف مقياس االجتاهات ف عن النسب املئوية املناسبة لكلنتائجها اليت ستكش

أن  لتمييز، كما ميكنوا العصويةمقبولة من معامل  وتعطي درجات، عدم التباين يف صدق وثبات املقياس األفراد عليها إىل إجاابت
وتوفري ، مما ينعكس على دقة نتائج املقاييس الدراسة عند تصميم فقرات مقاييس االجتاهات يسرتشد املتخصصون يف هذا اجملال بنتائج

 .حتقق املوضوعية يف القياس مقاييس
 :مصطلحات الدراسة

 إجيابياعليها يعد اجتاها  واملوافقة، إجياي تصاغ بشكل اليتبية االجتاه : الفقرة الفقرة اإلجيا. 
  ملوافقة عليها يعد اجتاها سلبيا.وا، سليب االجتاه : الفقرة اليت تصاغ بشكلالفقرة السلبية 
  إىل جمموع اإلجاابت عليها. فقرة : نسبة اإلجاابت على الفقرةة البمعامل صعو 
 رجة الكلية للمقياسالطالب على الفقرة والد رة : هو معامل االرتباط بني أداءمعامل متييز الفق. 
 ابستخدام طريقة  ومعامل ثبات املقياس، احملسوب بطريقة ألفا كرونباخ ملقياس : معامل ثبات االتساق الداخليمعامل ثبات ا

 املقياس ابستخدام طريقة إعادة التطبيق. ومعامل ثبات، التجزئة النصفية
 ومعدالهتم على املقياس  ل االرتباط بني درجات الطالباممع وهو، مبحك معامل الصدق املرتبط معامل صدق املقياس : هو

 الرتاكمية يف اجلامعة.
  دير قيمتها ومكانتها بدراستها، وتق من خالل استمتاعه، الطالب ملقررات الرايضيات الرايضيات: التعبري عن مدى تقبلاالجتاه حنو

الفقرات اإلجيابية والسلبية يف  جة اليت حيصل عليها الطالب علىدر خالل ال قاس االجتاه منيو ، وأمهيتها العلمية والعملية يف اجملتمع،
 مقياس الدراسة.

 الدراسة حمددات
 هـ1302ي الثاين الفصل الدراس يف اململكة العربية السعودية يف تبوك الذكور الدراسة على عينة من طالب جامعة اقتصار 
 القيمة الشخصية، الصعوبةتقدير  كون من أربعة أبعاد هي:ضيات والذي يتالراي اقتصار الدراسة على مقياس االجتاهات حنو ،

 .طبيعة الرايضيات، الرايضيات يف اجملتمع مكانة
 تواإلجراءا ةالطريق
تابعني ال ه 1302الثاين لعام  يف جامعة تبوك يف الفصل الدراسي رالطالب الذكو  يتكون جمتمع الدراسة من لدراسة:جمتمع ا 
 ( طالبا.0027والبالغ عددهم ) والرتبية واآلداب، والعلوم، واهلندسة، علوم الطبيةوال اآلتية : الطب، للكليات

 عينة الدراسة:
األقسام األدبية( مت اختيارهم  طالبا من 450 ( طالبا من األقسام العلمية300) طالبا منهم (750) تكونت عينة الدراسة من 

بطريقة عشوائية من   قسما مث اختيار شعبة 27اختري منها عشوائيا  مث، لميةحيث اختريت مخس كليات ع، العنقودية ابلطريقة العشوائية
 كل قسم.

 :ةء أداة الدراسبنا
( فقرة 67الذي يتكون من ) (1980) الرايضيات الذي أعده أبوزينة والكيالين االطالع على مقياس االجتاهات حنوبعد  

تعلم  طبيعة الرايضيات،، مكانة الرايضيات يف اجملتمع القيمة الشخصية،، ةبأبعاد فرعية هي: تقدير الصعو  موزعة ابلتساوي على ستة
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موزعة ، فقرات املقياس األصلي ( فقرة من37املقياس لغاايت الدراسة احلالية على ) تدريس الرايضيات  فقد اقتصر .الرايضيات
 .طبيعة الرايضيات، الرايضيات يف اجملتمع مكانة، القيمة الشخصية، أبعاد هي: تقدير الصعوبة ابلتساوي على أربعة

من طالب ( طالبا 07من ) ل تطبيقه على عينة جتريبية مكونةللمقياس من خال  التحقق من اخلصائص السيكومرتيةلقد مت 
 ،ئة النصفيةابستخدام طريقة التجز  من ثبات املقياس لتحققحث ابابلنسبة لثبات املقياس  قام البا، الدراسة جامعة تبوك من خارج عينة
 بلغ معامل االرتباط حيث، ام طريقة إعادة التطبيقثبات املقياس ابستخد كما مت التحقق من،  (0,80حيث بلغ معامل الثبات )

وقد بلغت قيمة معامل الثبات ، كرونباخ( قياس ابستخدام طريقة االتساق الداخلي )ألفاثبات امل كما مت أيضا التحقق من،  0,88))
(70.1) 

من فقرات املقياس  حساب معامل االرتباط بني كل فقرةمن خالل  معامالت االتساق الداخلي للمقياست كما حسب 
الذي  ل فقرة من فقرات املقياس واجملالاالرتباط بني ك (، كما مت حساب معامل 7،000,49بني ) وقد تراوحت، والدرجة الكلية

 .(7007-7062) بني وقد تراوحت هذه املعامالت، ي إليهتنتم

ن م70%  والنموذج الثاين كانت االجتاه ، إجيابيةالنموذج األول كانت مجيع فقراته  ،الباحث ببناء مخسة مناذج للمقياسوقام  
من  %50 و االجتاه ، إجيابيةمن فقراته % 50 الثالث كانت أما النموذج، من فقراته سلبية االجتاه % 07و ، اهجتاال فقراته إجيابية

 من فقراته سلبية االجتاه أما النموذج اخلامس %07 و من فقراته إجيابية االجتاه ، 30 % الرابع كانت أما النموذج، اهفقراته سلبية االجت
مع احملافظة على ، بنفي الفقرة وذلك، فقرة سلبية إىلمت حتويل الفقرة اإلجيابية  ذجء النماوعند بنا، فقد كانت مجيع فقراته سلبية االجتاه

، املقياس أما ابلنسبة لطريقة االستجابة على فقرات .اخلمسة ومت عرض الفقرات بنفس الرتتيب يف مجيع النماذج ة ،نفس حمتوى الفقر 
سلم ليكرت اخلماسي التدرجيي )موافق  امعن شعوره جتاه حمتواها ابستخد مث التعبري، ملقياسا فتقوم على قراءة الفرد لكل فقرة من فقرات

 مع، ( على الرتتيب1، 2، 0، 3، 0على النحو االيت : ) ويتم ترمجته كميا، ة(معارض بشد، ارضمع، متأكد غري موافق،، بشدة
 ة عكس التدريج يف الفقرات السلبية.مراعا

  :تطبيق األداة
، حسب النماذج رتبت االستباانت، الرايضيات طالب جامعة تبوك حنو خلمسة ملقياس اجتاهاتالنماذج ا إعدادبعد  

 واالستبانة الرابعة النموذج الرابع،، النموذج الثالث واالستبانة الثالثة، واالستبانة الثانية النموذج الثاين  النموذج األول،فاالستبانة األوىل
عشوائيا، مث وزعت النماذج على  اختيار شعبة واحدة من كل قسم أكادميي يف الكلية حيث مت، واالستبانة اخلامسة النموذج اخلامس

، وفق النموذج الثاين والثاين، جييب الطالب األول على النموذج األول حبيث، ن جييب مجيع الطالب على النماذجعلى أ طالب العينة
 مث مجع، وهكذا لباقي الطالب يف األقسام، اخلامس واخلامس وفق النموذج، والرابع وفق النموذج الرابع والثالث وفق النموذج الثالث،

وقد وزع الباحث أعدادا  الفقرات واستبعاد اإلجاابت النمطية أو الناقصة، اإلجابة عن مجيعالباحث االستباانت بعد التأكد من 
 .متساوية من النماذج

 :ومناقشتها النتائج
 ؟تهة فقرابمعا مل صعو  االجتاه يف مقياس االجتاهات حنو الرايضيات على عدد الفقرات املوجبة والسالبة ما أثر السؤال األول: 

وحساب معامل ، من مناذج املقياس اخلمسة املتوسط العام ملعامل صعوبة الفقرات لكل منوذج مت حساب قيم، ل الدراسةولإلجابة عن سؤا 
 .(1جدول رقم ) كما يف،  السلبية االجتاه لكل منوذج من مناذج املقياس ة الفقراتبومعامل صعو ، الفقرات اإلجيابية االجتاه صعوبة
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 (3جدول رقم )
 ملعامالت صعوبة الفقرات حسب منط ترتيبها يف االختباراملتوسطات احلسابية 

 لعامل العام احلسايب، التوسط
 صعوبة الفقرات

 لعامل احلسايب، التوسط
 الصعوبة

 النموذج النسبة الشحنة طبيعة الفقرات عدد

7007 
 (١)منوذج %177 موجبة 37 7007

 %7 سالبة - -

7060 
 %07 موجبة 22 7060

 (٢)منوذج
 %07 ةبسال 12 7061

7062 
 %07 موجبة 27 7063

 (٣)منوذج
 %07 ةبسال 27 7067

7067 
 %07 موجبة 12 7062

 (٤) منوذج
 %07 ةبسال 28 .700

7002 
 %7 موجبة - -

 (٥) منوذج
 %177 سالبة 40 7002

 حيث أشار عودة ، ولاملقب قد جاءت ضمن املدى، الصعوبة وجلميع الفقرات ( أن قيم معامالت1يتضح من جدول رقم ) 

 تعتر ضمن املدى املقبول. (7227 - 7227اليت ترتاوح معامالت صعوبتها بني ) أن الفقرات (362:2006)
، أعلى منه للفقرات سلبية االجتاهه العام ملعامالت صعوبة الفقرات اإلجيابية االجتا هر من اجلدول أن املتوسط احلسايكما يظ 

اد معامالت تزد يف حني، زادت نسب الفقرات السلبية االجتاه فيه كلما،  يف النموذج االجتاهاإلجيابية  صعوبة الفقرات وتقل معامالت
 وأن املتوسط العام ملعامالت صعوبة النموذج، فيه النموذج كلما قلت نسب الفقرات اإلجيابية االجتاه صعوبة الفقرات سلبية االجتاه يف

الفقرات السلبية االجتاه أكثر صعوبة  وأن .يف النموذج الذي مجيع فقراته سلبية االجتاه أعلى منه هالجتاا إجيابيةاليت كانت مجيع فقراته 
صعوبة الفقرات يعزى  دالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية ملعامالت ا كان هناك فروقوملعرفة فيما اذ، اإلجيابية االجتاه من الفقرات

للمتوسطات  فقد أجري حتليل التباين األحادي، مناذج املقياس كل االجتاه يف كل منوذج من  والسلبية، اإلجيابية الختالف نسب الفقرات
 .(2وارد يف جدول رقم ) هوكما ،  احلسابية ملعامالت الصعوبة

 ( 2جدول رقم ) 
 ة يف مناذج املقياس ابستخدام حتليل التباين األحاديبدالالت الفروق يف املتوسطات احلسابية ملعامل الصعو 

  املربعات جمموع احلريةدرجات  متوسط املربعات  (ف) قيمة اإلحصائية اللةالد

 تاجملموعا بني 0.396 4 0.069 5.926 ...

 اجملموعات داخل 3.269 195 0.017  

 الكلي 00666 199   
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عامالت احلسابية مل يف املتوسطات (a≤0.01)إحصائية عند مستوى  ات داللة( وجود فروق ذ2ضح من جدول رقم )يت 
 أجريت املقارانت البعدية بني، الداللة اإلحصائية اتحلسابية اليت حدثت فيها الفروق ذاملتوسطات ا ولتحديد، ة الفقراتبصعو 

 .(0وارد يف جدول رقم ) كما هو،  للنماذج اخلمسة ابستخدام طريقة شافيه املتوسطات احلسابية ملعامالت صعوبة الفقرات
 ( 1رقم )  جدول

 لبعدية ابستخدام طريقة شافيه بني املتوسطات احلسابية ملعامالت صعوبة الفقراتاملقارانت ا
 رقم النموذج احلسايب املتوسط األول النموذج الثاين النموذج النموذج الرابع النموذج امساخل النموذج

7002 0.60 0.62 0.65 0.70   

 (ا)النموذج 0.70 - ×0.105 0.024 0.047 70712

 (٢)النموذج 0.65  - ×0.129 70700 70702

 (٣)النموذج  0.62   - 707010 707320

 (٤) النموذج 0.60    - .7072

 (ه) النموذج 0.58     -

 ≤7070دالة عند   ×
 والثالث من النموذجني الثاين وكل، داللة إحصائية بني النموذج األول للمقياس ( وجود فروق ذات0يتضح من جدول رقم ) 

سهولة  تاحلصول على مقياس اجتاه فقراته ذا إمكانية إىل وهذه النتائج تشري، الذي مجيع فقراته موجبة االجتاه األوللصاحل النموذج 
 .مع النماذج األخرى اليت تتضمن فقرات سلبية االجتاه مجيع فقراته موجبة االجتاه( ابملقارنةأعلى )

نسب الفقرات اإلجيابية  اإلجابة عن فقرات النموذج الذي ختتلفللطالب عند  وميكن تفسري النتائج بناء على التهيؤ العقلي 
يوجد  لذلك ال، فهي من نوع واحد، فقراته إجيابية االجتاه ففي النموذج األول الذي مجيع، السلبية االجتاه االجتاه فيه عن الفقرات

( فقرة سالبة 12، و)هفقرة موجبة االجتا (22ب عن )النموذج الثاين الذي فيه جييب الطال ويف، جابة عنهاإلاختالف يف التهيؤ العقلي ل
ويف ، صعوبة الفقرات يؤدي إىل اخنفاض املتوسط احلساي العام ملعامالت قد، اختالفا يف التهيؤ العقلي لإلجابة بيتطلا هذ االجتاه،

تالف رمبا يتطلب مزيدا من التهيؤ وهذا االخ فقرة موجبة االجتاه ، 12فقرة سالبة االجتاه و  12عن  النموذج الثالث جييب الطالب
ويف النموذج ، يف النموذج الفقرات صعوبة ي ملعامالتاملتوسط احلسا أكثر الذي أسهم يف اخنفاض، جابة عن فقرات املقياسلإل العقلي

و  السالبة االجتاه التهيؤ بني الفقرات يفوهذا التفاوت  فقرة موجبة االجتاه ، 12، فقرة سالبة االجتاه 22 الرابع جييب الطالب عن
الطالب عند االنتقال يف اإلجابة عن  من بيتطللذلك ، صعوبة الفقرات يف النموذج يف معامالت قد أسهم يف اخنفاض أكثر، املوجبة

بني معامالت  التفاوت رمبا يعود .صعوبة مما جيعل فقرات املقياس أكثر الفقرة السالبة االجتاه هتيؤا عقليا جديدا إىلاالجتاه  الفقرة املوجبة
السالبة  أن الفقرات إىلنسب الفقرات السالبة يف املقياس  ونقصان معامالت صعوبة املقياس بزايدة، املقياس صعوبة الفقرات يف مناذج

مما جيعلها أكثر صعوبة كما أشار   اللغوي حيتاج إىل مستوى أعلى من التفكري اللفظي أو وهذا، االجتاه تتطلب تفكريا أبسلوب عكسي
وأن الفقرات  الفقرات السالبة أكثر صعوبة من الفقرات املوجبة، نإىل أ ،  (Tamir.1993واتمير ) (Marsh, 1986) من مارش كل

 ,Hocover) كفار مع دراسة بنسون وهو واتفقت هذه الدراسة .جابة عنهاالتفكري اللغوي لإل ستوى أعلى منم إىلالسالبة حتتاج 

1985 B-& sonفالويسودراسة أوري و  (،0..1ة الشريفني )(، واختلفت مع دراس (Ory& Valois, 1980اللتني )  أظهرات
 معامالت صعوبة الفقرات السالبة واملوجبة. ات داللة إحصائية بنيعدم وجود فروق ذ
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، امل متييز فقراتهعلى مع  مقياس االجتاهات حنو الرايضياتيفه والسالبة االجتا لفقرات املوجبةعدد ا ما أثر :السؤال الثاين للدراسة
 .(3)املقياس اخلمسة كما يف جدول رقم متييز الفقرات لكل منوذج م مناذجحسبت معامالت  ولإلجابة عن السؤال فقد

 (3جدول رقم )
 هاملتوسطات احلسابية ملعامالت متييز الفقرات حسب نسب الفقرات السلبية واإلجيابية يف مناذج مقياس االجتا

املتوسط احلساي العام ملعامل متييز  املتوسط احلساي ملعامل التمييز عدد الفقرات لشحنة االنفعالية للفقرةطبيعة ا النسبة النموذج
 الفقرات

 (1منوذج )
 7003 7003 37 موجبة 177%

  - - سالبة 7%

 (2منوذج )
 7007 7001 22 موجبة 07%
  .703 12 سالبة 07%

 (0منوذج )
 .703 7007 27 موجبة 07%
  7032 27 سالبة 07%

 (3منوذج )
 7036 7030 12 موجبة 07%
  7030 22 سالبة 07%

 (0منوذج )
 7031 7031 - موجبة 7%

  - 37 سالبة 177%
( أن قيم املتوسطات احلسابية ملعامالت متييز الفقرات املوجبة والسالبة الشحنة، يف مناذج املقياس 3يتضح من جدول رقم )

احلساي ملعامالت متييز الفقرات اإلجيابية الشحنة أعلى منه للفقرات بة وعالية، كما يالحظ أن املتوسط اخلمسة كانت مجيعها موج
ة سالبة الشحنة، وتقل قيم املتوسطات احلسابية ملعامالت متييز الفقرات اإلجيابية الشحنة يف مناذج املقياس ابزدايد نسب الفقرات السالب

ت احلسابية ملعامالت التمييز للفقرات السالبة الشحنة كلما زاد عدد الفقرات اإلجيابية يف مناذج فيها، يف حني تتناقص قيم املتوسطا
املقياس، مبعىن أن املقياس الذي يتضمن فقرات إجيابية أكثر يكون املتوسط العام ملعامالت متييزه أعلى. والختبار فيما إذا كان هناك 

ملعامالت متييز الفقرات يف مناذج املقياس اخلمسة، أجري اختبار حتليل التباين األحادي  فروق دالة إحصائيًا بني املتوسطات احلسابية
 (.0هلذه املتوسطات احلسابية كا يف جدول رقم )

 (3جدول رقم )
 دالالت الفروق يف املتوسطات احلسابية ملعامل التمييز يف مناذج املقياس ابستخدام حتليل التباين األحادي

 الداللة اإلحصائية (f)قيمة  متوسط املربعات رجات احلريةد جمموع املربعات 
 70130 .1002 70173 3 70310 بني اجملموعات

   70767 1.0 110602 داخل اجملموعات
    ..1 1207.3 الكلي
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( بني املتوسطات احلسابية  ≤ 7070( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )0يتضح من جدول رقم )
امالت متييز الفقرات تعزي لنموذج املقياس )نسب الفقرات اإلجيابية والسلبية االجتاه يف مناذج املقياس(. ورغم أن هذه الفروق مل تصل ملع

إىل مستوى الداللة، إال أهنا تشري إىل مقياس اجتاهات ذي متييز أعلى وذلك ابستخدام مقياس النموذج األول الذي مجيع فقراته موجبة، 
، %07، يليه يف األفضلية النموذج الثالث الذي نسبة الفقرات املوجبة فيه %07موذج الثاين الذي نسبة الفقرات املوجبة فيه يليه الن

 ، وأخرياً النموذج الذي تكون مجيع فقرات سالبة االنفعالية.%07يليه النموذج الرابع الذي نسبة الفقرات املوجبة فيه 
( اللتني Benson & Hocover, 1985( ودراسة بنسون، وهوكفار )0..1ريفني )واختلفت هذه الدراسة مع دراسة الش

أظهرات وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية ملعامالت متييز الفقرات اإلجيابية االجتاه والفقرات السالبة لصاحل 
 الفقرات اإلجيابية االجتاه.

املوجبة والسالبة االجتاه يف مقياس االجتاهات حنو الرايضيات على معلم ثبات سؤال الدراسة الثالث: ما أثر عدد الفقرات 
املقياس؟ ولإلجابة عن هذا السؤال حسبت معامالت الثبات للفقرات اإلجيابية والفقرات السلبية يف كل منوذج ومعامل الثبات لكل 

 (.6منوذج كما يف جدول رقم )
 ي للنماذج اخلمسة معامالت ثبات االتساق الداخل (3جدول رقم )
 حنو الرايضيات حسب نسب الفقرات اإلجيابية والسلبية فيها ملقياس االجتاهات

 عدد الفقرات طبيعة اجتاه الفقرة النسبة النموذج

معامل ثبات االتساق 
الداخلي بطريقة كرونباخ 

ألفا حسب طبيعة الشحنة 
 االنفعالية للفقرة

معامل ثبات االتساق 
الداخلي للنموذج ككل 

 طريقة كرونباخ ألفاب

 (1منوذج )
 70.1 37 موجبة 177%

70.1 
 - - سالبة 7%

 (2منوذج )
 7021 22 موجبة 07%

70.7 
 7006 12 سالبة 07%

 (0منوذج )
 7003 27 موجبة 07%

7020 
 7002 27 سالبة 07%

 (3منوذج )
 7000 12 موجبة 07%

702. 
 7022 22 سالبة 07%

 (0منوذج )
 - - موجبة 7%

7022 
 7022 37 سالبة 177%
( أن معامل ثبات الفقرات املوجبة يف النموذج ويتناقص ابزدايد نسب الفقرات السالبة يف النموذج 6يتضح من جدول رقم )

قياس وميكن اختيار أفضل منوذج مقياس يتمتع بدرجة أفضل من الثبات النموذج الذي مجيع فقراته إجيابية الشحنة االنفعالية، يليه امل
، %07من إمجايل فقرات املقياس، يليه املقياس الذي تكون نسبة الفقرات اإلجيابية فيه  %07الذي تكون نسبة الفقرات اإلجيابية فيه 
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، يليه املقياس الذي تكون مجيع فقراته سالبة. وملعرفة فيما إذا كان هناك %07يليه املقياس الذي تكون نسبة الفقرات اإلجيابية فيه 
الة إحصائيًا بني املتوسطات احلسابية ملعامالت ثبات مناذج مقياس االجتاهات حنو الرايضيات يعزي لنموذج املقياس فقد فروق د

 (.0كما هو وارد يف جدول رقم )  (Hays, 1981, p467)( الذي وضعه هيز، Vاستخدم االختبار اإلحصائي )
 (3جدول رقم )

 امالت الثبات خلمسة مناذج من اجتاه الفقرة يف مقياس االجتاهاتبني مع (V)داللة الفروق ابستخدام اإلحصائي 

درجات  0منوذج  3منوذج  0منوذج  2منوذج  1منوذج  منوذج االختبار
 احلرية

 Vقيمة 
مستوى 
 الداللة

معامل ثبات االتساق الداخلي ابستخدام ألفا 
 70126 1022 3 7022 .702 7020 70.7 70.1 لكرونباخ

( بني تقديرات معامالت الثبات  ≤ 7070( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0)يتضح من جدول رقم 
تعزي لنموذج املقياس، أي أنه ال يوجد أثر لنموذج مقياس االجتاهات حنو الرايضيات يف تقديرات معامل ثبات االختبار لكل منوذج من 

 مناذج املقياس اخلمسة.
عدد الفقرات املوجبة والسالبة االجتاه يف مقياس االجتاهات حنو الرايضيات على معلم صدق  السؤال الرابع للدراسة: ما أثر

املقياس؟ ولإلجابة عن سؤال الدراسة، حسبت معامالت االرتباط بني إجاابت الطالب على كل من الفقرات اإلجيابية والسلبية يف كل 
رتباط بني إجاابت الطالب على كل منوذج ومعدالهتم الرتاكمية، كما يف منوذج واملعدالت الرتاكمية للطالب، كما حسبت معامالت اال

 (.2جدول رقم )
 معامالت الصدق املرتبط ابحملك )التنبؤي( للنماذج اخلمسة ملقياس (1جدول رقم )

 االجتاهات حنو الرايضيات حسب نسب الفقرات اإلجيابية والسلبية

معامل الصدق املرتبط ابحملك )التنبؤي(  تعدد الفقرا طبيعة اجتاه الفقرة النسبة النموذج
 حسب اجتاه الفقرة

معامل الصدق املرتبط ابحملك 
 )التنبؤي( للنموذج

 (1منوذج )
 7000 37 موجبة 177%

7000 
 - - سالبة 7%

 (2منوذج )
 7037 22 موجبة 07%

7030 
 7027 12 سالبة 07%

 (0منوذج )
 7003 27 موجبة 07%

7032 
 7026 27 سالبة 07%

 (3منوذج )
 7001 12 موجبة 07%

7037 
 7022 22 سالبة 07%

 (0منوذج )
 7000 - موجبة 7%

7000 
  37 سالبة 177%
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( أن معامل الصدق للفقرات املوجبة يف النموذج يتناقص ابزدايد نسب الفقرات السالبة يف النموذج، 2يتضح من جدول رقم )
ع بدرجة أفضل من الصدق النموذج الذي مجيع فقراته إجيابية االجتاه، يليه املقياس الذي تكون وميكن اختيار أفضل منوذج مقياس يتمت

، يليه النموذج %07نسبة الفقرات اإلجيابية فيه من إمجايل فقرات املقياس، مث النموذج الذي تكون  %07نسبة الفقرات اإلجيابية فيه 
ذج صدقاً النموذج الذي تكون مجيع فقراته سلبية االجتاه وملعرفة فيما إذا كان هناك ، وأقل النما%07الذي نسبة الفقرات اإلجيابية فيه 

فروقًا دالة إحصائيًا بني املتوسطات احلسابية ملعامالت صدق مناذج مقياس االجتاهات حنو الرايضيات تعزي لنموذج املقياس وللكشف 
الذي وضعه هيز  (V)قياس اخلمسة استخدم االختبار اإلحصائي عن داللة الفروق بني معامالت الصدق املرتبط مبحك لنماذج امل

(Hays, 1981, p467)  ( كما هو وارد يف جدول..) 
 بني معامالت الصدق (V)( داللة الفروق ابستخدام اإلحصائي 3جدول رقم )

 املرتبط مبحك خلمسة مناذج من اجتاه الفقرة يف مقياس االجتاهات

درجات  0منوذج  3منوذج  0منوذج  2منوذج  1منوذج  املقياس
 Vقيمة  احلرية

مستوى 
 الداللة

 7002 1060 3 7000 7037 7032 7030 7000 معامل الصدق املرتبط مبحك
( بني تقديرات معامالت  ≤ 7070( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ).يتضح من جدول رقم )

ه ال يوجد أثر لنموذج مقياس االجتاهات حنو الرايضيات يف تقديرات معامل الصدق الصدق املرتبط ابحملك تعزي لنموذج املقياس، أي أن
لفروق بني معامالت الصدق املرتبط ابحملك إال أهنا غري ياس اخلمسة، على الرغم من وجود ااملرتبط مبحك لكل منوذج من مناذج املق

 جوهرية.
ت طالب جامعة تبوك على الفقرات اإلجيابية والسلبية االجتاه على السؤال اخلامس للدراسة: ما العالقة بني التباين يف استجااب

مناذج مقياس االجتاهات حنو الرايضيات من جهة والتخصص واملعدل الرتاكمي للطالب من جهة أخرى؟ ولإلجابة عن هذا السؤال مت 
عدل الرتاكمي للطالب والتخصص )أقسام علمية وأقسام استخدام أسلوب االحندار املتعدد لبيان العالقة بني املتغريات املستقلة التالية: امل

 (.17أدبية( على إجاابت الطالب على مناذج مقياس اجتاهات الطالب حنو الرايضيات كما يف جدول رقم )
 (34جدول رقم )

 ملخص البياانت ملعامالت االرتباط
 R R2 Adjusted R2 النموذج

 70222 7072 70700 
لدى احندار متغريي التخصص واملعدل الرتاكمي للطالب  (R)قيمة معامل االرتباط املتعدد ( أن 17يتضح من جدول رقم )

 Adjusted، كما يتضح أن قيمة معامل التحديد املصحح )70222على إجاابهتم على الفقرات اإلجيابية والسلبية االجتاه تساوي 

R2 لطالب على الفقرات اإلجيابية والسلبية يف مقياس اجتاهات من التباين الكلي يف إجاابت ا %2تقريبًا مبعىن أن  7072( بلغت
الطالب حنو الرايضيات تفسره املتغريات املستقلة )املعدل والتخصص(، كما مت إثبات أي املتغريات املستقلة أكثر ثأثريًا على املتغري 

 (11التابع، كما هو وارد يف جدول رقم )
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 (33جدول رقم )
 تعدد ملتغريات التخصص واملعدل الرتاكميبيان مبعامالت االحندار امل

 الداللة اإلحصائية (t)قيمة  املعامالت املعيارية املعامالت غري املعيارية البيان
 B () Beta   
 - - - 1310071 الثابت

 777 0062 .7026 110237 التخصص
 .7072 1007 7067 20110 املعدل الرتاكمي

تخصص أكثر إسهاماً من بني املتغريات املستقلة يف تفسري التباين يف إجاابت الطالب ( أن متغري ال11يتضح من جدول رقم )
( املعامالت املعيارية ملتغري على الفقرات اإلجيابية والسلبية على مناذج مقياس االجتاهات حنو الرايضيات حيث بلغت قيمة بيتا )

ا مت استخدام حتليل التباين األحادي إلثبات أثر كل من (، كم ≤ 7070( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى ).7026التخصص )
متغريي التخصص واملعدل الرتاكمي للطالب جمتمعني على إجاابت الطالب على الفقرات اإلجيابية والسلبية االجتاه يف مقياس 

 (.12االجتاهات حنو الرايضيات كما هو وارد يف جدول )
 أثر متغريي ( حتليل التباين األحادي إلثبات32جدول رقم )

 التخصص واملعدل الرتاكمي يف إجاابت الطالب على الفقرات اإلجيابية والسلبية وفق منوذج االحندار املتعدد
 الداللة اإلحصائية (F)قيمة  متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات 

 ......... )دالة إحصائياً( 02020 102320010 2 206.0070 االحندار
   .32.07 030 027003030 البواقي
    .03 032201036 اجملموع

 ( ≤ 7071القيمة دالة إحصائياً عند مستوى )× 
( أن كاًل من ختصص الطالب ومعدله الرتاكمي جمتمعني هلما ثأثري على إجاابت الطالب على 12يتضح من جدول رقم )

وهي دالة إحصائيًا عند مستوى  02020ث كانت قيمة )ف( = الفقرات اإلجيابية والسلبية يف مقياس االجتاهات حنو الرايضيات حي
(7071 ≥ .) 

 التوصيات:
 بناء على نتائج الدراسة ميكن اخلروج ابلتوصيات اآلتية:

. يوصي الباحث ابستخدام مقياس االجتاهات حنو الرايضيات للطالب اجلامعيني الذي تكون مجيع فقراته موجبة االجتاه ملعرفة 1
 حنو الرايضيات لألسباب اآلتية:اجتاهات الطلبة 

ملا تتمتع فيه فقرات املقياس من سهولة اإلجابة عنها، وكان الفرق من حيث معامالت الصعوبة للفقرات دالة إحصائيًا ولصاحل  -أ
راته املقياس الذي تكون مجيع فقراته موجبة االجتاه ابملقارنة مع مناذج املقاييس األخرى، هي: املقياس الذي تكون نسبة فق

 %07، والنموذج الذي تكون نسبة فقراته اإلجيابية %07، واملقياس الذي تكون نسبة فقراته اإلجيابية %07اإلجيابية 
 واملقياس الذي تكون مجيع فقراته سلبية االجتاه.
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يز فقراته إال أنه ال كان املقياس الذي فقراته موجبة أعلى من حيث قيم معامالت الثبات والصدق، واملتوسط العام ملعامالت متي  -ب
يوجد فروق دالة إحصائيًا يف معامالت متييز الفقرات، ومعامالت ثبات املقياس ومعامالت الصدق املرتبط ابحملك للمقياس 

املقياس الذي تكون مجيع فقراته الفقرات اإلجيابية والسلبية، مبعىن أن املعامالت املذكورة سابقًا متقاربة بني منوذج  لنسب تعزي
 .%07، أو %07ة أو سالبة، واملقاييس اليت تكون نسب الفقرات املوجبة فيها موجب

. يوصي الباحث إبجراء املزيد من الدراسات املماثلة اليت تتناول أثر عدد الفقرات املوجبة والسالبة يف مقاييس أخرى لالجتاهات 2
عمر، النوع، القدرة اللغوية للفرد، معامل بوجود متغريات أخرى هلا عالقة خبصائص الشخصية للمفحوص وقدراته مثل ال

 الذكاء.
 املراجع

 املراجع العربية
م(. أثر التخصص واملستوى التعليمي على االجتاهات حنو الرايضيات عند فئات 1.27. أبو زينة، فريد؛ والكيالين، عبد هللا زيد )1

 .00 -.17(، 2) 0األردنية،  -املعلمني والطلبة يف األردن. جملة الدراسات
م(. العالقة بني عدم اتساق االستجابة الناجتة عن صياغة الفقرة وبعض املتغريات. جملة جامعة .277. الشايب، عبد احلافظ )2

 .203 -202(، 0) 20فلسطني،  -النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(
 جتاه على اخلصائص.م(. أثر توزيع الفقرات املوجبة والسالبة يف مقياس ا0..1. الشريفني، نضال كمال )0
 . السيكومرتية وأداء الطلبة عليه وفق النظرية الكالسيكية يف القياس. )رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة الريموك. األردن.3
، مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع: 2م( القياس النفسي والرتبوي: نظريته أسسه، تطبيقاته، ط2770. الطريري، عبد الرمحن سليمان )0

 رايض.ال
والنفسي: أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة. القاهرة: دار الفكر  الرتبوي م(. القياس والتقومي2772. عالم، صالح الدين )6

 العري.
 م(. القياس والتقومي يف العملية التدريسية. إربد: دار األمل للنشر والتوزيع.2776. عودة، أمحد )0
 ائص السيكومرتية لثالثة مقاييس الختالف دالالت أبعاد التدريج.م(. اخلص2..1. النهار، تيسري )2
 .00 -31(، 2) 2الريموك،  -. جملة أحباث الريمك.
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Abstract 

This study aimed at identifying the influence of variation in The positivity of the attitudes 

on the psychometric characteristics and items of the scale0 To achieve the goal of this study, the 

researcher has used the scale of attitude towards Mathematics, which was introduced by Abu 

Zaita and AL Kailani (1980). The scale of the current study is restricted to (40) of the items of 

the original scale divided evenly into (4) categories, which are: difficulty estimation, personal 

value, status of Mathematics, and the nature of Mathematics. The validity and reliability of the 

tests have been assured. The researcher has constructed four models for the scale: the first 

model has all the items positive, in the second model (70 %) of the items are positive, (30 %) 

are negative, the third Model (50%) of the items are positive, and (50%) are negative), the 

fourth model has 30% positive items and( 70%) negative items. The items of the fifth model are 

all negative. The study models have been given to a random sample of (750) students from the 

university of   Tabuk. The results have indicated that the variations in models in the difficulty 

factors are statistically significant in favor of the scale whose whole items are positive, and that 

the scale whose items are all positive are higher as for the values of reliability, validity, and that 

there are no statistically significant variations in the item discrimination factors. The reliability 

and validity factors in this scale could be attributed to the difference in percentages of the 

number of positive and negative items, and based on the results of the study the researcher has 

proposed a number of recommendations0 

Key Words: the position item, scale, attitude of Mathematics, psychometric characteristics. 
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