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وفق  مقياس اجتاهات معلمي الرياضيات حنو حل املسألة الرياضية بناء
 املنبثق عن منوذج راش. منوذج سلم التقدير 

 *  د. إايد حممد محادنه 
 **  د. فهمي يونس البالو نة 

 امللخص
 ملدرتهددت لل ددلمندد   أرالدرل  ددىلالق دد لسددهددت الدرتسد ددالدة رىلددالء لقيدد الاهىلدد علدي هدد ضلات حنددحلدرل  ددىل ضل دد ل دد لدا

(ل هدل لر حنهىلد علق د ل د مل75درل  دىلا لقيدىل ال لداسدأرالعتل  ل د لمتسدش.لقرتحهىل لهتفلدرتسد اللمن   دايبث لعنل
(ل هدددل لتدددك الداهىلددد علق ددد سع ل93 لدقدددلظرىلكدددلضلدسحن  دددح لقادددنل دددحكلال  دددالدرتحكدددىلملقدرت ل ددد لد ق لمتلد  ت ددد 

قات حندددالصل  دددديلدرل  ددددىل ض.لقد ددددت تاال ددددح لل  ل(لات حندددد775 د قرىلدددا.لبل بدددد لداهىلدددد علع دددد لعىليدددالعك  ددددالاددددنل
 (.SPSS & BIGSTEBS & Bilog MG 3قلجمىل ضلء   ئىلالخمت  الصلحت ىل لقىل انضلدرتسد ا لقهحل:ل 

سدش لقع زعددالمددىلملعهددت لدضلات ددمللمندد   عددنللدايبثدد  دد ملدرتهددت لللمندد   (ل هددل ل  ضد دد ضل93أظهددلضلدريتدد ئالاة قهددال 
 .لقمتتد لداهىلد علق د سع ل لحند ليىلملدات متدالق د لدر لقد لدفلاتىل س لاته س لانلدرهد يبسدضلداهىل علمبت  طل در ت قالر هلل

دريه ئىلالقت  ضلاتتتد لانلدر تقلقدرثب ض.لكحن لأت سضلدريت ئالء لأنلداهىل عل هتملأكربلاهدتدسلادنلدات  اد ضلرا دلددل
 (.09070 ىلدرهتس ل ست(لعيتلال39437ل=لθ ك نلات  طلمىلملدرهتس ل للق لدرهتس لدات  ةا لء 

 خلفية الدراسة: -1

هددذدللهدد لدر  عدد لصسل ددىل ضلقدقل عشددهتملايدد  حلدةىلدد  لدا ت  ددا لعددربزلأ ىلددالدرلل لذدرددل تىل ددالر تةدد سلدرت حنددحلداتددلصلد  ئدد 
ضلصلدسلدادنلد د  لدرهدللىلئدالقىلئدالمتكيد لدرد لع دهد لدر دلد لادنل دحكلهلداشدكحض لع د ل د لدرتة س لق ت   ل ركلصلمدتسه
(.لقأتيتلأ ىلدال د لداشدكحضلأقلCummings & Lockwood & Mary, 2004خمت د له د د ل ىل عد لدرىل اىلدال 

لم لمتثدد لدة هددالقدد لدرل  ددىل ضلكت ددكحن ددة رلس  ددح لصلك  ددل(لحتت ددتد لProblem Solving دد لداسددأرالدرل  ددىلال 
لقتسد ددالدرل  ددىل ضسلس درتدد ا  نلصلجمدد كلعددتلمقدهددتل(.Twonsend & Wilton, 2003يل ددت لققدمدد لعةبىلههدد ل 

دردد ل دد لأنل تهيهدد للداهدد سدضلمنلأنلدرهددتسلع دد ل دد لداسددأرالاددنلأهددهددمل تتهددتقلقل لدرل  ددىلاقحت ىلدد لأ دد رىل ل دد لداسددأرال
 (.7009    ل  لداشكحضل قتق  لأبطلقشك لاب تللابرةل هالدرت حنىلالقلع؛ل نل  لداسأرال للددر لل

عسدد عكلل ع(لهددحلعسدد عكليددت لاثددألر شددك لأقلا  ددVan De Wall, 1994ل هدد ل دد نلد لققكل قداسددأرالكحندد لع
 زلقدا دمد ل د(لأنلداسأرالهحل ؤدكلميلنلدرته  لق ركلقتبسدىلطلد رAndrews ل1992عل أ تسقلق ه شلقع كأ.لق لىل

لق ل ددر دلللهه دت تل  لهم لا لل (لداسأرالدرل  ىلالأب ,Vanloggerenbergل2002 لربغحن ل تلفل     غل ىلدر تبا.ل 
ل2000ك حنيدددالق ددد سا ل لإل ددد دلدةددد لداي  ددد .لق تل هددد لا قرددددحملقللدرتحدددت لرت ددد لممددد ل  ردددتلرددد لدجلددد ه لدةددد لرت ددد لل تددد د ل

Clement & Saramaلعحن ىلالع كألقحبثلعنلد من طلقدرتحم ض. (لأب  

                                                   
لللك ىلالدرضقىلا له اتالآكلدربىلا لد سدنل.لل*  لل ل لللل لللللل للللللل لللللل لللللللل
لللك ىلالدرضقىللللللل**  لللا له اتالدإل لدا لد سدن.لللللللل لل ل للللللل ل للللللل لللل
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 ال كىلدالداتحدت لدضلصلدرد   لدرل  دىل ضدرد   لات حندحلل دسجملدرت اىلدالدايبثهدالعدنلدلدرل  دىل ضابد د لقاتد  أللك ضقمتلسل
National council of Teachers of Mathematics NCTM, (2000لدرل  دىلاع د لاتىلد سل د لداسدأرالل 

كىلددد لع ددد لدرتأاددد لصلضلرددجلت دددت  لقد دددت تدملقعكىلىلددد لدرتت دددتلادددنلد  دددضدعىل ىل ضلةددد لداسدددأرا لقللداتل ددداادددنل دددحكلقيددد ال
   ه .ادضللدءه

قدرت دد ملع دد ل دد لداسددأرالاددنل ددحكلأ ددئ ته لداةلق ددالصلهددذملداسدد قه ضللدرل  ددىل ض ضلداسدد قه ضلدرتقرىلددالصلسكددكحندد ل
د مت د دللقعد سد ىلدال دحننلاشدلللمدرضقىلدالقدرتت دىلل سلدقزلصلع هه ضلل( لمم ل تدلقتب لهذدلد     لحم ىل  لTIMSSل2003 

 د للدرل  دىل ضكد نلادنلأ هد لصلاد د لللداهد سدض لع د لعدتدلادنلكلدر دمتحلدرذ ل للميدرته للاشلقعداب لع  لداتل ا لقعب ل
 (.7007 لدرتت ىلم  عىلالل درتهل للدإل   ئحلرح تب سلدر   لرضبطلدرل  ىلاداسأرال

ع دد ل  هدد  لقعلقةهدد لل ىل ضلعيحنددحلدرهددتسل عىلدضلئدد لقد ددد ددىلا لقحبثددالصل لل داسددأرالدرللل ع دد ضلعت ددت لا  دددقع ددتضلدسل
ع ددد لد دددضدعىل ىل ضل ددد لداسدددأراللمس لات حنددد هت نلعدددذ ي هددد ض ل ددد رةح لدرددددك رتح دددىل  لقدرت كدددأ لقللىللأدضلأ ددد دددتمب

ضل ددد لد(.لكحنددد لأنلاهددد سل7007 ل  حنشدددللد؛ل7003ع ددد ل ددد لداسدددأرال درشدددتق  للهمسلدضلمدددتدصلدرتح دددىل  لقزللدع  مددد ل
د    دددددىلالصللدا ددددد هىلم لدرة بدددددالع ددددد لس تعدددددت  لك  دددددت تدملدة  ددددد  لصلعدددددل لدئددددد داسدددددأرالأاكدددددنلعيحنىلتهددددد لاب دددددت تدمل

ضلسد( لرددذدل ددلنل دد لداسددأرالاهدد س لاددنلداهدد Andrewsل1992ع دد لداشددكحضل لمدرهدد ئلم لأقلد ددت تدملدرددتت درل  ددىل ض
لدرل  ددىل ض لدجلدد هللد    ددحلصلعت ددىلمل دد دد رىل لعت ددت  لابإل دد  الء لأأقللةلدئدد د    ددىلالدردد لميكددنلمىل  دده  لقعيحنىلتهدد لق

 .قعت حنه 

 د ددالقتك للقلصلأددالدة   داستلدر انلع   لداه سللملهذميصلعه للدري سلع حن القتضل لك قل

 لآ ددلقنلع دد لعحن ىلدد ضلدرت كددألصلأددال دد للكددلتحتدد  لءرىلهدد لدرة ردد لصلدةدد ( لقىليحندد ل  درتس سدد حلر ة ردد ل دسةدد دضلدردد
عدددتملدرددد للكىلددد لع ددد لعحن ىلددد ضلدرت كدددأرضلدلنتدددنلأنل كددد ل لمب  لكىلددد ل ددد لأنل كددد نلع ددد لد  يددد لاتدددرضلدداسدددأرا لقدر دمددد لأنل

 (Vanloggerenberg, 2002).لع ي لء لدة  لابإل   الء لدة ل  س در للر ح  كلع  لدة لقدسة دض

أقردالدرتسد د ضلقدربحد  لدر للقتحت لا   علد ي ه ضلاك  الاهحنالصلد د لدرضق  لقدري سح ل هحلانلأقلزلدا د ىل 
عسدهملصلحتسد لدي هد ضلدرد للق تالد  ضدعىل ىل ض لدسةط لقدردربداا لء لدرل  ىل ضصلجم كلعت ىلملقعت مللهب لد هتحن م

 لدر لعىلددددالع دددد ل دددد ل دددد ل لقسقددددطلد ي هدددد ضلدإل  قىلددددالقتحسدددد لاسددددت  ضله ددددىل ضلع اددددا لقا  دددد ع ل درة بددددال دددد لدر
 ددىل ضلهدد لعكدد  نلل أ ددتلد هددتدفلد    ددىلالرتت ددىلملدر(.لقرتدد ل7003رددتىلدرة بددال دركددىلح  للدرل  ددىل ضدرتح ددىل لصل

 لصلعكدد  نله  لقدإل سدد علأب ىلتهدد  لقعثحندد ل  ئددتهبدد دد  لرتت حنهدد  لقد  ددتحنت علحملد ي هدد ضلدإل  قىلددال  هدد  لقعيحنىلددالداىلدد كلد
 .(7004ه لدات ملره ق ىلالدرت ظىل لقدرتكىلىل لر حنت أدضلدا ت  ال عبىلت لؤلئىلا لعدللهضلعه ىلا لقءداه سل

عتكدد نلدرد للدرل  ددىل ض د لللد لقهد لحم د الاشدد عللدر دلد هدتملابجل  د لدري سددحلقدرشدت سلعيدتلدر ددلدرل  ددىل ضقد يد مل د ل
ههد لادنلد ىلته لانلدري  ىلت لدرت حنىلدالقدرتحن ىلدا لقاد ل  لأق ت ل ربدع لقعت ا  لاته  لقاتىلد تحنت ع لابا د لقعهت للمىلحنته لقل

داىلد كلاكتسدبالقهدحللمحن عىلدا لقهدذتهضلد دعد ضل د لد  دت  قالدرت يىلدالر حنثدأل د كلأقل سده  ل هدحلء دلاىلدس يت قالعيتلعت
هىلم لد ل دددد لا  دددد ع ضلاتىليددددا لقعتضددددحننل كحندددد لع ىلهدددد لابرهبدددد كلأقلدةىلدددد دل ءقددددللكتدلتددددت سلدر ددددلدلق دددد  لحتدددد لقلاثقتددددال سددددبىل  ل
 (.7005 لل  ؛لدةلل7001
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أبنلد يد مله  د لد  تد  لأكثدللايد لاتدلص لء لل  لتقلأنلهيد  لءا عد لهي لأنلمنىلد لقد لد يد ملقد عتهد د لء ل بدسلقانلدرضلقل
(لأنلد عته دله لأ لتحال لىلدرش يلأ  لي د  لقىليحن لد ي مله لأ لعهىلدىلملء د يبلBeswickل2006 لىلقىل ق كل 

كدد نلد   تدد   لأقل دد يل يبثدد لاددنلد عتهدد د.لقرحي هدد ضلعحن ادد لاكدد انضلعددت  لهددح:لداكدد نلدإلدسدكددحلأقلداتددلص لقدا
 (.1334ميا لد؛له ل1309كحل عتع ل لرس دقداك نل

الل دالهدت الء لاتدسد د(لYokomoto & Buchanan & Ware, 1995 نلقق دلل ق كيدك ا عد لقل للىل هد هدتلأ
هد لسلدي ه ض لقع مت ض لقدعته ددضلدرة بدال د ل د لداسدأرالصلاسد قلد يت دالدرتكي ر هىلدا لق ردكلادنل دحكلد دتب   ل  ل

حنهملىلث نلعك  ددالاددنلأسقتددالقيدد د لقهددحلع متدد ضلدرة بددال دد كل دد لداسددأرا لقد  ددضدعىل ىل ضلدات متددالرحاتحدد ن لقعهىلدددربدد  
لدرددذ ن ددالأنلدرة بددالدضل تدد ئالدرتسلللظهددأ ددىل ضلقاسدد ئ لدجلددربلدر   ىلددا.لقل ملر لللدهملصل دد لداسددأرا لقعهددت هدديتلاهدد سلذدردد

 هم.لدئك   دلأكثللك  ا لصل  لداسأرالانل  للدرل  ىل ضمل ستحنتت نلمبتة ب ضلاس قل قي  دلأ  سهملأب

(لادنلTowsend & Wilton, 2003تلقق  تد نل  د سلكد لادنلع زلتدقحتسدىليه  ل هدتلألقد ي هد ضلميكدنلع ىلأهد لء  قىلد  ل
ددالأت م لقلملدرش  دىلالع د لدردتهدمل د كلاهدتسلدهد لع  سلز قنلع  لسل لم د  لء لأنلدرب رم ا لهبدر للاد  حكل ت ئالدرتسل

 لدرةدح لع د لعدتس لصداهد ملردت هم لكحند لأنلد دت تدملدة  د  للمبطلحبد لهدذلع لق  دضلدره د لداددرل  دىل ضداه ملصل
عدددد لأدىلء لحتسدددد لدي هدددد ضلدرة بددددال دددد لدرل  ددددىل ضلد لدات حندددد لع دددد لاه سلس تعدددد لأقلدرل  ددددىل ضلصملد    ددددىلالىل دددد هدا

سلهت ددددت لكت ددددحنىلمل هىلبددددالس نلد ددددت تدمل ل هددددالعددددتأ(.لقل7005هددددح لس ؛لدر لAndrewsل1992؛ل7007هىلم لد دإلقددددلل
 دىلالاتىليدال سدهملصلعيحنىلدالدي هد ضلدتدضلدسل ديلصلقلس االعدتلان  لأقلءعدتددلقد دلدردانلأمند طلدرتت دىلملل  لعت ىلحنىلالرتك نلمنة

للChowل ل دددددلنلدرت دددددأدضلصلد ي هددددد ضلميكدددددنلمىل  ددددده ل ل (.لقعحن اددددد  لBeswickل2006ء  قىلدددددال ددددد لدرل  دددددىل ضل 
Winzer, 1992; Townsend & Wilton 2003.) 

؛لركد نلد ي هد ضلميىل علد ي ه ضلرىلسالاهحنال ده ا لقد لهدحلداهحندالد يدت لصلعحن ىلدالدرتهد لمى ل لنلللقانلههالأ 
ردذدلظهدلضلدة هدالدا  دالء لء د دلل(Hendcsone & Morris & Fitz, 1987 دالقةبىلتتهد ل   ضلهدحلاد ضلا

  علد ي ه ض.اه  ىلسل ت رالرهىل

 قاه  ىلسلع م لقشك لدرهىل علأدقدضل هلدضلىل ست  لد ت تاادر للدات  ألهي  لدرتت تلانقل

الدركح دىلكىلالصل دداتد  ألد بثد لعدنلا د هىلملدري لللهذم( لقدر  ربىلالدرت حن لانل7004د ي ه ضلقشك ل  لل دريبه ن ل
(لأنلدري ل دالدةت ثدالصلدرهىلد ع لAnastasiل1982 كللد سدت ز ل لىلحن ل (.لClassic Test Theory, CTTدرهىل عل 

صلد تىلد سلل  لىلهد ققللهت دتد لل  ل حنىلدع(لعشك لء  سلItem Response Theory, IRTأقلا لعتلفلقي ل الد ت  قالدر هل ل 
ىلالق  ددالقدري سددىلالقشددك لأكثددلل  ع ىلددالاددنلدري ل ددالدركح ددىلكضلدركثددألاددنلدرهضدد  لدرلعتدد جلضلصلدر مددالدةدد   لقهددحددر هددلل

 (.1305 عحم ل

ملصلد تبدد سل  سددحلأقلأددادهددلع سددأ(لأ دد لميكددنلدرتيبددؤلأبددالدا ح يدد  لأقلميكددنلIRT لدر هددل الد ددت  قال دد ضل  للضلقع دد
؛لرددذركل دد ل درسددحنالاب تددلللهددذم( لق  ددت لاح  ددالTraitمل ددذدلد ددالعسددحن لدرسددحنال  ل لصل دد ال  يددىلالممىلددعلقدد  
داهىلددد علأقلد  تبددد سلل هدددلدضالدا حددد للدردددذ لميكدددنلاح  تددد لع ددد لجمحن عدددالادددنله لأقلد  دددتت كلع ىلهددد لادددنلأددللعهدددت 

 Hambleton & Swaminathan, 1985.) 
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 ,Latent Trait Modelsدرسددحن ضلدرك ايددال للمندد   خمت  ددالري ل ددالد ددت  قالدر هددل لعتددلفلاب ددمللمندد   ق دد سضل

LTM) )الهدددذدلد ددالدعكحندددنلقسلدرددد للصلد  تبددد سلقدرسدددحنالتفلصلجمحن هددد لء لحتت دددتلدرتحمددد ضلقددد لأددالدر دددلدهددددرددد لل
قد ددددتالليحندددد   الداتدددد  لاددددنلأهددددملدر ددددح (لقدات حندددد لقلسدشلمندددد   دضلدات ددددملدر د ددددتل  .لقعتددددتلدريحندددد   لدر  هسددددتىلالمقع سددددلل

ك لدرتدد ملحلدات ددملدرشدد ددل ح در  هسددليحندد   ميثدد لدرل ه  لءسلعهددتدردد للر هددل دصلعددتدلاتدد  لليحندد   درلهددذمد  تشدد س.لق ت دد ل
ىلد  لع(لع د لدرضلi, bi, aicدر  هستىلا؛ل   ل ضملدات  لدرثح الداحنكيالر  هل لهح:لدر ت قا لقدرتحنىلىلد  لقدرت حند ل ليحن   ر 

ل.لiع  لدر هل للθرهتس لد ل حن كلءه قالدا ح للتعهىلسلد در للق تربلعي لابات درالدرت رىلا

 
C-(لءه قاليحىلحا.لiع  لدر هل ل ل)θ(د تألعش دئىل  لانلاست ىلدرهتس لد تحن كلءه قالدا ح للدرذ للip )θ( ىلث:ل

Iات ملدرت حن  لقللiaات ملمتىلىل لدر هل  لقللibات مليت قالدر هل  لقللθلمتس لدا ح ل.لل
ت دردالأا لصلدريحن   لدر  هسد ل يد ئحلدات دم:ل ىل دض ضلأنلاىلد لمدىلملدرت حند لر  هدلدضلعهدض لادنلدر د ل لردذدل تدربلعيد لابا

لدآلعىلا:ل

ل
قصلدريحندد   لدر  هسدد ل  لدات ددملدر د ددتل مندد   لسدش( ل  ددض ضلأنلاىلدد لمددىلملدرت حندد لر  هددلدضلعهددض لاددنلدر دد ل لقأنل

اىلدد لدر هددلدضلمتىلدد لقددي سلدرهددتسلقدد لد  ددلدد لركيهدد لعتبدد  نل هددطلصليددت قته  لق تددتلاددنلأكثددللمندد   لدرسددحن ضلدرك ايددالصل
لله لصلدربىل انض لرذدل تربلعي لابات درالدرل  ىلالدآلعىلا:لعتدلد  ضد  ضلدرحزملع د 

 (.Camilli & Shepared, 1994; Gruijter & kampل2005 

كددحل ر تةبىلدد لدرتحن ددحلدرتدد  لد الللم لق دد سل1330شلصلعدد ملدكحلسلسلرددتمن دق ددت لدرتدد  ل لذدرددل(Rasch لسدشلمندد   ق تددتل
ء لحتهىلدددددددد ل  يددددددددىلالدا  دددددددد عىلالليحندددددددد   ق هددددددددتفلهددددددددذدلدرل ضلدرك ايددددددددا حندرسددددددددلمندددددددد   (لاددددددددنلأهددددددددملWright ددددددددال دسل
 Objectivity)ل1989صلدرهىلدد علدري سددحلدرضقدد  ل لHarris)لىفكددنلأنلعتدد  للدا  دد عىلالصلدرهىلدد علعيددتا لعسددت لمي.لقل

  لقهح:يحن   درل ض لقل

لملدر ددت قاداهىلدد عل ل ت دد ل ىلحندد لقىليهدد لء لاددنل ىلددثلات ددل هددلدضأ لءنلل(Unidimensionality  د ددالدربتددتل أل-1
 ib)لع  لات  لقد تلميث لاالقد ت .سلدلعتتدض لقمتسضلد  للد هط لق ت لهذدلأنليت قالدر هللل  

  ل  :سدشلمن   قهي  ل  ع نلانلد  تهحرىلالصلل(independencyد تهحرىلالدرهىل عل ل-7

 دد لأددالزلاددنلع لل سليددت قالدر هددلل لمبتددنلحتددلل(Sample Freeدل ددضلد  ددللللهددت عد ددتهحرىلالعهددت للات ددمليددت قالدر هددل لعددنل
 أ لدلدرتىليا.

 لمبتددنلءانلأاكددنلدة دد كلع دد لجمحن عددالاددنل(Item Freeضل د(لعددنلعىليددالدر هددلل0د ددتهحرىلالعهددت للات ددملمددتس لدر ددلدل ل-
لد  دلددصلعهدت للمدتسضللدر هدلدضحن عدالادنلجملدلهدذم لعيدته لميكدنلر ب  دثلد دت تدمليحند   ملدرئدعحدرد للاهضلداتتسلددر هلل
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 سدددت تا لصلعهدددت للمدددتسضلل لعىلددد  للد لىلدددا لرتشدددك لد تبددد سلعذ نل ىلبددد نلعيهددد  لكحنددد لميكدددنلأنل سدددح لايهددد لأ لجمحن عدددال للدرددد
لدر هددددلدضضلداهىلدددد علد يدددد حلاىلتهدددد  لأقلأ لجمحن عددددال لعىلددددالاددددنلد ل دددد دالد ددددت تملدرب  ددددثلصلهددددذدلدرتهددددت لل هددددللد  ددددلدد

 .(Wilson & Iventoschل1988صلمتس لدر لدل حفلت لد  حن عالد ي ىلال ل  ل ل  هللهيجملداسح قالانلد

 قال  لمبتددنلأنلد تحندد  ضلد  ددت(Item Characteristic Curve, ICCعد دز لايحيىلدد ضل  دد ئيلدر هددل ل ل-9
لدر هدلدض.لقعيدتا لعكد نل  للقك ل هدلل لدلعيتلاست  ضلدرهتسلدا ت  ا لميكنلمتثىل ه لمبيحندا للرل در حىلحالعنلدر هلل

( لعيتئددذلParallel لز  لدرتدد دأنلعكدد نلأمددل لء لق ددلهدد قلدايحيىلدد ض للذم كدد نلهيدد  لتددك لعدد مل ددليحندد   اة قهددالر 
 (.Hambleton & Swaminathanل1985ع  لات  لدرسحنال لد  لددع  لدرتحنىلىل لق لل عك نل  ل  سلدرهتسل

 يددددد ئحلدرتدددددتس الل  يحنددددد لكددددد لايهددددد ل  عددددد ل  يددددد لادددددنلدربىلددددد انض لايهددددد :لدرل؛لردددددتحئممنددددد   شلعدددددت لدسللمنددددد   قد بثددددد لعدددددنل
 Dicotomous Modelحل ئد( لقمند   لدرتهدت للدجل لPartial Credit لقمند   ل د ملدرتهدت لل )Rating Scale 

Model)ل1982 لسدشتد دلرتد   ست تملصلدربىل انضلداستحنت لانل ح لدرتهت ل لقأقكلانل  سملهد لددر للAndrich, 

cited in Wright & Mastersش لهدحلأنلكد لدسللمند    د ملدرتهدت للدايبثد لعدنللمند   لع ىلهد  مل هدلرد كدل لد رد(.لقل
درشدحياللهدذمقتهدت للليحند    لق هد ملدر رت دكلدر هدلللممبد ل ت د لاد لعهدت للل لدا رىلالعتربلعنلدي ملدرءحتحن لتحيال  سىلالل  هلل

 ددد ملدرتهدددت لللمندد   اتددد ل تت اددد ل لذدرددل لء لءنلدات ددملدر  ىلدددتيحنددد   ركدد ل هدددل ل سدد لدرتدردددالد  تحن رىلدددالدردد ل تتحندددته لدر
 ركلصلاه  ىلسلد ي ه ض. قللibش له لات ملدر ت قالدسللمن   دايبث لعنل

(لصلقيد الاهد  ىلسلد ي هد ض لقكدذركلأ ىلدال د لداسدأرالدرل  دىلالLTMدرسحن ضلدرك ايدال لمن   ق تضرلمم ل ب  لأ ىلال
 Problem Solvingل  لعيتكسلق د سلمبس بىلالدر لمتلتححن ه لدات حن نلسلءنلد ي ه ضلدرل (لقدي ه ضلدات حن ل  ه  لء

 لدرل  ددىلاال داتللدلقعاددنل دلللعد  ل دىل ضل لل  دىلا لقركد نلداسددأرالصلدرلل ملع د ل د لداسددأرالدرللسهع د لدرة بدالقاهددتلىأقلأ دلل
ل ضلدرهددتسل ل   ي هدد ضلهددحلأ ددتلاكدد انأ ضدد  للدرل  ددىلاع دد ل دد لداسددأرالل ددل لدرل  ددىل ضع دد لد يدد مل دد لل ددل ل ددلنلادد 
 درل  ىل ض لداسأرالصل ع  ل

.(Silver,1985; Van De Wall 1994) 

قال    ل دالد دتلمند   د ي هد ضلق د للادضلدا ت  الربيد الاهد  ىلسدللهقدإللةلدئ  للصلقي لدردقا لأنلد د لدرضق  لدر ل
 د ضلقدربحد  لدرتلقىلدا لد لاسدت ىلدرتسللع دأ ل لحتدبلاب هتحند ملدركبد د لدرسدحن ضلدرك ايدا لء لأ لحند قيلفأقلا ل تدللل در هلل

 ددد ضلدرتلقىلدددالمتلقي عهددد لق ددد لا ددد هىلملدري دددل لدد ي هددد ضلدرددد لد دددت تاالصلدرتسلل نلأنلغ ربىلدددالاهددد  ىلس هدددتلقهدددتلدرب  ثددد
 لعسددت لء لقيدد الاهىلدد علدي هدد ضل دد لأدرتسد دد ضدة رىلددالعددنلغأهدد لاددنللدرتسد ددا(.لرددذدلعتحنىلدد لCTTدرته ىلت ددالصلدرهىلدد عل 

ىلدد علمش لصلحم قرددالرتدد  ألأدد لدسللمندد    دد ملدرتهددت للدايبثدد لعددنللمندد   ق دد للدرل  ددىلا دد ل دد لداسددأرالل  ددىل ضدرللات حنددحل
لدرتسد د ض لع ةد لل ع( ل هدذدلدا  دIRTدر هدل ل لد دت  قاال دق د لا د هىلمل  لللدرل  دىلاا   عىلالصلا   عل د لداسدأرال

  رىلالدرهىل ملق .دةلدرتسد ادرس قهالقشك لقد رلقا    له لا ل  قرال

 مشكلة الدراسة: -7

رتد اح لق سدتتكلع د ل ردكلادنلعدت لد دحلقلحمل دتىلت نلدرضلقعت حنهد لع د لد  دىل صلعت ىلملدرلللسزد لابلحتت لداسأرالق  ه لا مت  ل
(لقدردد لكدد نل دد لداسددأرالاددنلأقددلزل2003لTIMSS ضلقدرت دد مل ىل دد درتقرىلددالاسددت ىلد ددالصلدرلللدرتسد دداتدد دهت لايهدد ل
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لات  ددطلنسدرددال دد لداسددأرالد ددالداتهددتملصلاددنلد  تبدد س.لقمددتلق دد لاسددت ىل%ل40ىلددالدردد لمتثدد لادد ل سددبت ل اتللد لهدجم  
هد لداكتد لدأهللدرد للدرتسد دا.لكحند لأتد سضل%ل14ق د لات  دة لل ذدردلد ددالدردتق لاسدت ىلانلأم له ل؛ل%ل7ملاهتدسل
اددنلأ ددب  لهددذدلدرتددت لهدد لد ي هدد ضلدرسدد بىلال دد لادد د لل(لء لأنTIMSSل2003 لTIMSSعللقلشددلدإلم ىلحنددحلاليبدرتدد

كد نلأددعهدملأ ضد لادنللدرل  دىل ضملع د لعت دملهأقدتقدل هدالأكدربلصلمدتسللدرذ نأنلدرة باللدرتسد ا لء لأق حالدرل  ىل ض
لدرددذ ندرة بدداللئددا لههددا دادد د  لء لذمل ل دد دد  ر لل درددلابرهىلحنددالبطلع ددلدرل  ددىل ضلصلادد د لعحن ادد لدرة بدداللغأهم لقك نلأددا

كحند لللدرتسد داصللتسد لداهىلد علداتتحند عحادا لقهد لأددالعد  لل453ات  دطلد ددالق د لل  لع رىلدل  لحندعهىلىللدرل  ىل ض هىلحن نل
صلأدداللسددددبىل  ل أنلهيدددد  لعددددت ىل لل7007ل/7004أظهدددللدرتهددددلسلدإل  دددد ئحلرح تبدددد سلدردددد   لرضددددبطل  عىلددددالدرتت ددددىلملر تدددد مل

قددد لقدرثددد انلدر  ددد  لدرلللدرل  دددىل ضلعتضدددحننل ددد لداسدددأرالقد  ته ددد الصلد تبددد سل ركددد لضلدرل  دددىل ضددرة بدددالع ددد ل هدددلل
 ل دد لأنل لذ لقدرددداهدد سدضالع دد لات ددملداسددت ىلداهبدد كلعلقدد  لرددادابلاهدد سان لل%ل44د    ددىل  لء لق دد لد ددالدرتدد مل

صلجمددد كلد ي هددد ضل دددد للدرتسد ددد ضقتدددتلد حعددد لع ددد لكثدددألادددنلل-(ل7003.لقمدددتلأتددد سلدركدددىلح ل %ل00 هددد لعدددنل
 لقصلاهددتاته ل دد لهبد لبةددالعصلدريد د حلدالد لقم دد سلل لكدد نل دت   لدرل  ددىل ضء لأنلأقددلزلدا د هللدرسدد بىلال د لل-لدرل  دىل ض

ىلسلابريسبالر ة با ل لنلدي ه ع ل  لأنلعؤ ذلقت لد عتب س لقهذدلاد لقردتللئكلا تسلدات  االدردزللداسأرا.لق نلدات ملا 
لمند   .لقركد نلدرل  دىلا د ل د لداسدأراللدرل  دىل ضءعتددلاهىل علا   عحل هىلسلدي هد ضلات حندحلل درب  ث ل لقسلرتىل

ع دد ل ددتلع ددملل-لليب ددحلقدرتددحملدرسددحن ضلدرك ايددال لحتددبلابهتحندد ملكبددألصلقيدد الداهدد  ىلسلدرضق  ددالقدري سددىلالع دد لدر ددتىلت نلد
ق دد للدرل  ددىلا دد ل دد لداسددأراللدرل  ددىل ضلأدد لرهىلدد علدي هدد ضلات حنددحدة رىلددالء لقيدد اللدرتسد ددا هددتلهددت الل-لدربدد  ث 
 .سدشلمن     ملدرتهت للدايبث لعنللمن   

 أسئلة الدراسة: - 9

 لإلجابة عن األسئلة اآلتية: الدراسة هذهتسعى 

 داسأرال  ل  لدرل  ىل ضلات حنحلدي ه ضلاهىل عل هلدضل  كلدرتسد القىل انضلا لدسهالاة قهال-1

 ؟سدشلمن     ملدرتهت للدايبث لعنللمن   ا للل  ىلادر

 دعتحن ددلدرل  ىلا  ل  لداسأراللدرل  ىل ضاهىل علدي ه ضلات حنحللر هلدضا لمىلملات  لدر ت قالل-7

 ؟سدشلمن     ملدرتهت للدايبث لعنللمن   ع  ل

دعتحندد ددللد  ددلدداددنلل داتحددلسللرل  ددىلاد دد ل دد لداسددأراللدرل  ددىل ضادد لد  ضليددتقلق بدد ضلاهىلدد علدي هدد ضلات حنددحلل-9
 ؟سدشلمن     ملدرتهت للدايبث لعنللمن   ع  ل

 هدف الدراسة: -4

 دد ملدرتهددت لللمندد   ق دد للدرل  ددىلا دد ل دد لداسددأراللدرل  ددىل ضء لقيدد الأدد لرهىلدد علدي هدد ضلات حنددحللدرتسد دداهددت الهددذمل
ل در هدددلللد دددت  قا ددد ضل  دددل لضد حنىلدددالداتت هدددالابرتحهددد لادددنلد درتل لآ دددذ لقتددد لد عتبددد سلدرت ههددد ضسدشلمنددد   دايبثددد لعدددنل

 IRT.لعيتلعةبىلهه لصلقي الداه  ىلسلد   ت رىلا) 

 أهمية الدراسة: -7

  ددىل ضل دد ل دد لداسددأرالللدة رىلددالصلحم قرتهدد لقيدد الأدد لمىلدد علا  دد عىلا؛لرتحت ددتلدي هدد ضلات حنددحلدرلدرتسد ددا دد لأ ىلددال عت
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 لقحتدلسلد  دلدداهىلد علاتحدلسلادنل  د ئيلل هدلدضش لق ردكلجي د دلدسللمند   ت للدايبث لعدنل  ملدرتهلمن   ق  للدرل  ىلا
 ئيلد تدددىل ال دددالأدقدضلدرهىلددد علادددنل  داهىلددد ع ل نلا  ددد عىلالداهىلددد علعتددد :لحتدددلسلعدددتسلل هدددلدضادددنل  ددد ئيللد  دددلدد

علق  ال  يا؛لع بىلالة ه ضلكثألادنلدلداهىل علمىلحنالذ ئيلأدقدضلدرهىل علمم ل   لل  ىل علد تىل الانل مداهىلسا لقحتلسل
 سدد لع ددملل-دة رىلددالهددحلداهىلدد علد قكللدرتسد ددا.لقعددحق لع دد ل رددك ل ددتك نلأدد لدرل  ددىل ضداهتحندد لصلعت ددىلملقعت ددمل

لدرسدددحن ضلدرك ايدددالمنددد   ق ددد للدرل  دددىلا ددد ل ددد لداسدددأراللدرل  دددىل ض بحدددثلصلحتت دددتلدي هددد ضلات حندددحلدرددد لل-لدرب  دددث
 LTMلدرتسد دا لقصل  ال تد ئالدرل  ىلادرتلقىلالداتت هالاب ي ه ضل  ل  لداسأراللدرتسد  ضدربح  لقل(لع  لاست ىل

ميت كد نللدردذ ناالرت ىلدألد ي هد ضلدرسد بىلالردتىلدات حند لد د لانلهذدلدرتحت دتلصل ةدىلطلقعةد  للقدلل  ت م لأنلعتملد  ت
لد ي ه ض.للهذماث ل
 داات الدراسة:حم -3

لا ددقات لللعلقىلددالردد دالم ددبالدا ددلق ل ددا:لات لليف ك  ل م  ن الرايض  ياتعل  ى معلم  ي ومعلم  ات  الدراس  ةن  ة عي تر قتص  ا – 2
 در   لدرشحن رىلالدر لقىلا لصلدرب د الر دالعلقىلال اقات لللىلا لمدرشحن رىلالدرشلر دالدرب د العلقىلا

 .ل7003/ل7000 حلد قكلر ت ملددرتسل

ش لقاد لمتلد دت تدا لادنلقلجمىلد ضلء  د ئىلالدسللمند   هت للدايبث لعنلأ  ملدرتلمن   ع  لد ت تدملألدرتسد اضلللمت دل-7
 .ل ات   القات د 

 التعريفات اإلجرائية: -5

 قردالقدجلهدتلر ت يد لء لدةد لدحملهه لدر لدلق ل ت د للرت  لدة لدجل ه لممد ل  ردتلرت د لدرتحدت لقلد:لا م لهت تل  للاملسألة
 در حىلر.

حتدد كلدقنلدرت يد لربه قددالدر دحىلحا لاسددت تا لدرد للر ت  د لع دد لدرت دئد للددر ددلهبد  مل هدددرد لل:لدرتحن ىلد ضح ل املس  ألة 
 دات د ل لرت  .لفسل دات

 دد ل دد لداسددأرا لق هدد علهددذدلل  لأقل دد بل:ل  رددالاددنلد  ددتتتددلدرته ددحلد   تدد  لر سدد   لء دد اب لاالجت  اه حن  و ح  ل املس  ألة 
 ىل علد ي ه ضلداتت.ع  لاهللدتح  لع ىله لدر در للاهد ي ملابرتسل

قلات ددملقد ددت لق تحندد لع دد لعهددت للد تحن رىلددال ل ر هسددلمندد   هدد لقل ل در هددلللد ددت  قاال دد  لللمندد   :لهدد لأ ددتلج راش ذ و ن  
لدر هدلدضضلدري دللعدنلعدتدل د( لقib  ل( لقات اد ليدت قالدر هدللθ ل سعدعنل هل لا لءه قداليدحىلحا لقت ردالمتللدءه قالدر 

 ملدرتىليا. ق 

ش لقل سدت تملصلدربىلد انضلداسدتحنت لادنلدسللمند   ر هدل  لدايبثد لعدنلدلد دت  قا  دل للمند   :لهد لأ دتلديرسلم التق نوذج
  ابضلاتتتد . س ق ا لقاب تتس   ضلاا لقىليه ل ع س  ضل ح لدرتهت ل لققتت

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: -8

 االجتاهات: وعات العالقة مبوضذمراجعة األدب الرتبوي والدراسات السابقة  -1 -8

كددنلأنلعتددتل دد لاهدد  ىلسلع حنىلددالا  ددد عىلالميكددأ لعحن ىلددالعت ىلحنىلددا لقل ملل لعهدد ددد ي هدد ضلعحن ادد لميكددنلعت حنهدد  لقابرتدد  ل ل
 لحتتددد  لء لأدقدضلع رىلدددالادددنل دددد.لقعتدددتلعحن ىلدددالدرهىلددد علادددنلد اددد سلدر دددتبا؛لرك لدلل دددعدددنلد ل  ابضلدر ددد دسل عهدددىلسلد  دددت
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الهدابرتسلل  لد ي هد ضل كد نلدرب  دثلاهتحندلاه  ىلسل لقتمالقص رس   لقدرتيبؤلق لقمىل   لحتت تلدعل در تقلقدرثب ض لقمتسل
ضلد لدرتبد سلسل لحبىلدثلعيدتدرتسد داتحن دا لقدس يدالابا هد ملا  د لحملالددع ةدحلاىلد لدآلسلدرد للضدد ق لجبحن لم ئحندالادنلدرتبد سل

ادددنلل لصلدرشدددت سلقدددت  للكددد لقع  دددحالقخمت دددللقدل بددد ل( لقحبىلدددثلعكددد نلدرتبددد سلحملبددد (لء لدرسددد ر ل غدددألدحملادددنلدا هددد ل د
 (.1334ميا لد؛له ل7005؛لدةل ل  ل1303ن ل  ا ضل   س تد كلقهىلانلدات لدةه ئ  لقع  لد ي مل دع لقت  ل

عددد لا ل لك ل :لداهىلدد علدردددذ لأعددتمل، مث   لعملوض  و ااحلديث   ة ح  و  ه   ذا  الدراس  اتاس  تفاد الباحث   اا م  ن األدب الس   اب  و 
تفلء لاتل الدي ه ضلقع متد ضلقدعتهد ددضلدرة بدال د لهقدلد تب  السل(لدرذ نل  لYokomoto et al.ل1995قزاحعمل 

درددد لل(Townsend & Wiltonل2003 دددالسق سدددىليتلقق  تدد نل د دد لداسدددأرالصلاسدد قلد يت دددالدرتكي ر هىلددا لقدسل
 Cummings & Lockwoodسل سك دالكىلحني د لقرد  لققدلقاد ددس الدرت دأدضلصلد ي هد ضل د لدرل  دىل ض لقدسل

& Marx, 2004  هد سهحل لاهىلد عل ىلهد لد ت تا دل قدرلداسأرا ل(ل  كلدي ه ضلدرة بال  لGourgey)لرهىلد عل
 Attitude and Beliefs Regardingقدرشت سل  لدرهتس لع  لعت ملدرل  دىل ض.لقاهىلد عللقد عته ددضلد ي ه ض

Mathematics and its Teaching (ABRMT)ل2006قىل ق دكل ل ل د سمدردذلBeswickلقمد علادنل حرد ل)
دكحنىلالدري يالعدنلضلدضلدرربل  القدسقضل ىل ضلدرل  تع لصلدرقل الددرت أدضلصلدي ه ضلدرة بالدات حن  لقد  للدري عالعنلدسل

(لقتدتلUtleyل2007عد لأقع دحل سلدردذ ل  للUtley Geometry Attitude (UGAS) Scales دته .لقاهىلد علددسل
حنملرهىلدد علدي هدد ضل  بددالدجل اتددال دد لد يت ددالع دد لاهىلدد علقيدد لدرل  ددىل ضهدد  ىلسلرهىلدد علد ي هدد ضل دد لهتددالعددت لادالل

(ل,Bintasل2008تدد زل قيد ددت تا لدردد للدرل  ددىل ضدالربل د لاددنلاهىلدد علدي هدد ضل دد ضلدسحن  ددح.لكحندد لمتددالد  ددتللرىلكدد
 .للكىلاضل ضلد    كلدرس  الل  ل تي   لا لات حنحلامبلم سل قل

دعتحنددتضل لذدرددل(لاددنلأهددملاهدد  ىلسلد ي هدد ض1300 لقدركددىلح ل ز يددأعددتملأقدد لدردد لل لكدد نلداهىلدد عيبتلدرتددللقع دد لدر ددتىل
 دلدرب  ثد نلادنلد دتب  الد ي هد ضل درح ها لقمدتلعدحملدرتت دتلادنلاهد  ىلسلد ي هد ض.لكحند لد دتلدرتسد  ضع ىل لكثألانل

عته لميد ل تي  د لاد لأ(لقل7001هىلمل د لءقللم ملهبدر للااانل حكلدرضلل1353ه ل   تا نلع ملسل  لدر لل ىل ضل   لدر
( ل7007هىلمل دلدإلقددلل  ددد د لأ ضدد لاددنلدسل تدد ىل دد .لقمتددالد  ددتحملالقيددتقلداددضل ددالدجل اتىلددا لقأتكددتلاددنليددتقلدر دالل

 (.7003قدركىلح ل 

 حتديد أبعاا املقياس: -7 -8

 ض ل بتددددتلدإل ددددحعلع دددد لعددددتدلاددددنلدرتسد دددد ضلصلجمدددد كلدسةدددد  لاددددنلأهددددملدسةدددد دضلصلقيدددد الاهدددد  ىلسلد ي هددددلهددددذملتعتدددد
ل2008متاد لقيتد زل درد لل ل دتت ىل ضلقشك ل  ل لد ت  دلدرب  ث نلانلدرل د ي ه ضلقشك لع م لقد ي ه ضل  لدر

Bintas,ددىلا لع دد لدريحدد لدآليت:لحم دد الاشدد عللل (لرحيدد مل دد لدرل  ددىل ض لقأعدد ددليددىل غت لرىلت د دد لادد ل دد لداسددأرالدر 
عك  دالق تد ل ربدعد لقعت ا د لاتهد  لقادتىلد دتحنت ع لحب هد  لقعهدت للمىلحندالدر لل ىلا ل   ل  لداسأرالدرلدرل  ىل ضات مل

ادنل دحكلل- ىلالدة لانلدري  ىلت لدرت حنىلالقدرتحن ىلا لقكذركلا ل  دهه لانليت ابضلعيدتل  هد .لكحند لمتكدنلدرب  ثد نلأقل
ىلسددا لسئههدد لصل ح ددالأقتدد دلدأاكددنلءدسلدردد لل ددىلال  هدد ضل دد ل دد لداسددأرالدراددنلحتت ددتلد يل-لدرسدد قهالدرتسد دد ضهتددالدالل

لقهح:ل
 .درل  ىلاد ي ه ضل  لد هتحن ملقد  تحنت علحب لداسأرالل-ل1
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 قأ ىلته .لدرل  ىلاد ي ه ضل  لعهت للمىلحنال  لداسأرالل-7

 قات م ضلدرت ي لء ل  ه (.لد ي ه ضل  ل بىلتالداسأرالدرل  ىلا:ل ليت قته  لق ه رته  ل-9لل

 الصياغة اإلجرائية لفقرات املقياس: -9 -0

 ل ددت هددالقبيدد الاهدد  ىلسلد ي هدد ضلقهددحلعت(لدا1303( لقدس ىل ددحل 7004مددتاه لدريبهدد نل دردد لل دد ضدد ددت ىلتلاددنلد مضل
 دريح لدآليت:

 دلمىل   .د ملداللضلدي هىلالعضبطلاىل لد ي ه ضلاب تثي الد يدداهىل علقتب سلل هلدضكت قالللل-

 ت  ىل لقخب يالد ا القدر   ض. ئىلسالقاسلدرتحه لانلك لك حنالل-

 دلانلدات لابرهىل ع.دا للرعةبىل لداهىل علصلدربىلئالدرةبىلتىلالل-

لض.لد الد تةحعىلالر حيلدرتب سلدالدسلدءهللل-
 ع  لا ل  ح:دك نل قتلانلاللللدر هلدضقعيتليىل غال

 ا  ح.عشألء لددر للضديي لدرتب سلل-

  ل ه ئ . ه لع  لأعتربلعنل ه ئ لأقلميكنلع سألدر للضديي لدرتب سلل-

 ها.ل ميكنلأنلع سللأبكثللانل در للضديي لدرتب سلل-

 د ت تدملدر  الدربسىلةالدر د حالقيي لد ت تدملدرك حن ضلغألدا ه اا.ل-

 قد ت لقسىلةا.ل  لقس لأنلعتضحننلدر هل ل كللل-

 ضلدرذك ال دق لاث :ل رىلسلأ لانلد تب سل دادعتضحننلدري حلدر للضدرتب سلحن كلدجلحن لقدتعتملد تل-

 تحت  لء لعهي (.

 قتد لقك  لقرىلس.أحن ضلاث :لددئحن  لقلىليي لد ت تدملك حن ضلمش رىلالأقلعتحنل-

 د.للسلعيتلد ت تدملك حن ضلاث :ل هط لقجمذدةل-

الادنل د هل  لدتتحن الع  لد قت دلدرثح الدرسد قها لك (ل75قدعتحن ددلع  لدسة دضلدرس قها لمتكنلدرب  ث نلانليىل غال 
عد لدرب  ثد نلأنلدقدرتةبىل لقدرت دحىلر لقسللحنىلم ؛لرسه رالدرت   علرىلكلضلدسحن  حلدرذس ل تتلانلداه  ىلسلداستتحن القكثلل

.لقق دد لهددذدلداددلدلمىل  دد ل ع لدا حدد للد يدد ملدرتدد ملر حن  ددف؛ل ددالل ل تددلل  لقء دد  لقعشدد دئىلل  ل دد بلدر هددلدض لز دد كدد نلع ل
ل ددددت  قاحل  رددددالقددددتدئ لد  دددد ل 7ل-1 لاددددنلسلالعتددددتل ددددء لأقزنلعهت ل  كلد ددددت  قالدا حدددد للع دددد لكدددد لعبدددد سلحتددددداهىلدددد عل

(لرح دت  قال9ال هد لقدرتسل" لأقد د "(لرح دت  قال7ال هد لقدرتسل" لأقد  لقشدت "رح ت  قالل(1دسحنسا:لعتة لدرتسهال 
ضلدا هبددا لدق رددكلصل  رددالدرتبدد سلل (لرح ددت  قالأقد دد لقشددت 7درتسهددال ل ددأد لأ(لرح ددت  قالأقد دد  لقل4ال هدد لقدرتسل"حم  ددت"

 ضلدرس قها.ددرس ربال ىلتملع حىلحه لاب ي ملدرتكسحلر تهت لللدرتب سدضأا لصل  رال

 تطبيق املقياس: -4 -0

 جتريب املقياس على عينة استطالعية: -1 -4 -8

 دىل ض لقدرهىلد عل سلدرللس ملصلأ  رىل لعدتدممنلتححن  نلدسهالدرتكت سلل  ل(لحمكحن77ع  ل ل (ل هلل75ع ل دهلل داهىل علق ضلعلل
ل قيددىل غته  لقاددتىلد تحندد الدر هددلللدر هددلدضدرتحهدد لاددنلق دد  لل ددل ضس؛لقس قدرتهدد مي لقع ددملدرددي سلدرضقدد   لقدايدد هالقدرتددت
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 لأنلع  دتلادنل ضلادنلتدألدد لأ لعدترا لأقلأ ل هدضلد يد م لقدمدل هدلدضحنهىل ع لقاتىلاة قهته لات  أليدىل غال ر بتتلقر
كحند  لقأ دذه لقتد لد عتبد س ل هدتلمتلحمل دىلا.لققيد الع د لاح  د ضلد داهىلد علرحيد مل د ل د لداسدأرالدرللل هدلدضع ةىلال

كحندد لع دد ل ددت ه  لقدنلهيدد  لحمل لدأكدد نلهيدد  لع د دد لقدد لسلدردد لللدر هددلدضفلقتددضلذعتددت  ليددىل غالقتددضلدر هددلدض لق دد
الع د لد قتد دلدرثح دالقشدك لغدألزعدا لل (ل هدلل93 لد قرىلدالادنل سعيه .لقع ىل لعشك لداهىل علق  لحن لقىل ىل لأقلعش هبلعتد ح ل
  ل د  قىلا ل  بىلا(لع  لد قت دلدرثح ا.هي ه د(ل ب لعتدلدر هلدضلقل1مل سم.لقدجلتقكلاتس ق ل

 (1اجلدو  )

 ات على كل جما  من جماالت املقياس واجتاهها.ر ع الفقوزيت

 دالبع رقم البعد
عدد الفقرات 

 اإلجيابية
عدد الفقرات 

 السلبية
 اجملموع

لد قك
د ي ه ضل  لد هتحن مل
قد  تحنت علحب لداسأرال

لدرل  ىلا.
ل17ل7ل10

لدرث  
د ي ه ضل  لعهت للمىلحنال
  لداسأرالدرل  ىلال

لقأ ىلته .
ل19ل3ل5

د ي ه ضل  ل بىلتاللدرث رث
ل11ل7ل3لداسأرالدرل  ىلا.

ل(لات حنددد  ل34الادددنل  ددد لمتلعةبىلهددد لع ددد لعىليدددالد دددتةحعىلالاؤر (ل هدددلل93ادددنل ل  ل ددد لد قرىلدددالاؤرسععدددتلداهىلددد علق ددد لققتدددتلأنلأ
لدر هددلدضضلقتدد لد عتبدد سلقتددضل ددذ.لققتددتلادد لد  ددتب انض لأدرتسد ددا لعىليددالسل ددىل ض لقاددنل دد  قات حنددالصل  دديلدرلل

ا.لقصلهدذملل دك  دالد  دت  قالعيهد لاتةدر للل هلدضالقتضلدرتتت حضل  كلدر للأقت الداح   ضل     لكحن لأهدر ل
 لل (ل هدلل93 لد قرىلدال سعداهىلد علق د لل هدلدضفلأ لانلدر هلدضلدايتحنىلال قت دلداهىل علدرثح دا لء لأقهدحلع د لذ  ال لتحللاد

ل(.ل1مل سمكحن له لاب لصلدا ح ل
أ د قىل لقد لدرتةبىلد لل(لق د سقل ح داPerson - Correlationب طلقأ  نل عات ا لدرثب ضلاب ت تدملات ا لدسللل قد ت 

 (.7 لممد قكلقدرتةبىل لدرث   ل ب  المىلحنالات ا لدرثب ضلكحن له لاب لصلدجلتقكلسل

 (2اجلدو  )

 ات للمقياس حسب األبعاد الثالثة.بمعامالت الث

االجتاهات حنو  البعد
االهتمام واالستمتاع 

حبل املسألة 
 الرايضية.

 االجتاهات حنو تقدير
قيمة حل املسألة 
 الرايضية وأمهيتها.

االجتاهات حنو طبيعة 
 املسألة الرايضية.

 املقياس ككل
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ل0907ل0953ل0950ل0901لات ا لدرثب ض
 تطبيق املقياس على عينة الدراسة: -7 -4 -0

دردددثح لصللدرتت دددىلميلدرل  دددىل ضلدرتددد قت لادددت ل ضلدرضقىلدددالقل دددصل قات حندددالل(لات حنددد  ل357ادددنل لدرتسد ددداجمتحنددد للعكددد ن
العلقىلدالرد دالدرب د دالل دىلا لقات مرشدللدشدحن رىلالدرالعلقىلدالرد دالدرب د دال دحم   الدا لق لقهح:لات ل لعلقىلدالرد دالم دبالدا دلق لقات لل

حنددددالصل قاتل(لات حندددد  ل775.لق بدددد لداهىلدددد علع دددد ل 7003/ل7000حن رىلالدر لقىلددددا لصلدر  دددد لدرتسد ددددحلد قكلر تدددد ملشدددددر
اددنلجمتحندد لدرتسد ددا لق رددكلاددنلل%ل90ضلدرددثح  لققيسددبالق  ددالل اددنلداددت لعشدد دئىل  للسهمىلدد ت لمتلد درل  ددىل ض  دديل

ل  ل در  هسددليحندد    دا ح يدد ( لء لء دد لعيددتلد ددت تدملدرلدرل  ددىل ضأهدد لدة دد كلع دد لأكددربلعددتدلممكددنلاددنلات حنددحل
 ,Crocker & Alginaا حدد للركدد لجمحن عددال ل700ش(ل ل يدد ل تدد  لع دد لد مدد لء لدسللمندد   دات حنددالدر د ددت ل 

(لSPSS(لات حند لقات حندا لد دت تاالدرربجمىلدالدإل  د ئىلال 775 ابضلأ دلدلعىليدالدرتسد دال   ددلع  لد تحن(.لقدعت1986
(لBIGSTEBSحندد لد ددت تاالدرربجمىلددالدإل  دد ئىلال  ىل( لUnidimensionalityد ضلأ  د ددالدربتددتل ضلر تحهدد لاددنلد دد

لمند   اد للدرل  دىلا  ل  لداسدأراللدرل  ىل ضدي ه ضلات حنحللاهىل عل هلدض  كللدرتسد ار كش لعنلاة قهالقىل انضل
سدىلك اض الر دالدس د ئيلددداهىلد ع لقدسللر هدلدضركلةسد  لمىلدتلاتد  لدر دت قالكدذش لقلدسللمند   درتهت للدايبث لعنللم  

   س .ليحن    ددلع  لدرحندعتلد  لدد لداتحلسلانلر هلدع

 (:Unidimensionalityالتحق  من افرتاض أحادية البعد ) - 5 -8

ليحندد   ركلعسددحن لابرذقد ددت لع سددللأددالدا حدد للصلداهىلدد ع لقرددل (لقهدد دلمددتسلLTMدرسددحن ضلدرك ايددال لمندد    ضلضلع دد
(لات حنددد ل775 ابضل  الحت ىلدد لعدد ا حلربىلدد انضلداهىلدد علداتت هددالاب ددتدأ  د ددالدربتددت.لقر تحهدد لاددنلهددذدلد  ددضد ضلمتلءهددلل

الدرتح ىلد لد.لقد دت لهال تد ئالءهدللSPSS لاب ت تدملدرربجمىلالدإل   ئىلال (ل هلل93عنل لدرل  ىل ضقات حنالصل  يل
 قسلحملدددل  ل( لقدرتدددتق للعبتدددComponents Analysis, PCAلPrincipleسدددال ىلئدرتددد ا حلقةل هدددالحت ىلددد لدرت داددد لدرلل

 ن لق سددلضل؛لاددنلدرتبدد %ل199331ل ل سددللدرت ادد لد قكلايهدد (لعدد اح ل14(.لءنلأ ددلزلدرتح ىلدد ل Varimaxاتت اددت ل 
( لق سدبالEigenvaluesقسلدرك ايدال ذ(لمىلدتلدجلد9 لم لدجلدتقكلسمدقد؛لانلدرتب  نلدرك دح.لقل%ل759790لاىل لدرت دا 

 دكحنىلا.درتب  نلدا سللرك لع ا  لكذركل سبالدرتب  نلدا سللدرضل
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 (3اجلدو  )

 فقرة (33على مقياس االجتاهات ) ا  ( فرد252جابة )تخالصة نتائج التحليل العاملي الس

 اجلذر الكامن رقم العامل
نسبة التباين املفسر 

% 
نسبة التباين املفسر 

 الرتاكمي %
ل199331ل199331ل79475ل1
ل109307ل49334ل19091ل7
ل779334ل99353ل19777ل9
ل739933ل99507ل19447ل4
ل739335ل99730ل19409ل7
ل999477ل99400ل19930ل3
ل939077ل99950ل19914ل5
ل93.355ل99177ل19773ل0
ل479330ل99071ل19150ل3
ل479304ل79303ل19137ل10
ل409315ل79399ل19144ل11
ل719071ل79304ل19199ل17
ل749307ل79504ل19003ل19
ل759790ل79374ل19079ل19
ادنلدرتبد  نلل%ل199331لا ل سدبت لق  سلل79475ال  قلد قكلر ت ا لسلدرك انذدجللمىلحنال لأن(9 ل تب لانلدجلتقك
سلدركد انلر ت اد لدرثد  لق  دالذقسلدرك ايالربهىلالدرت داد  لأاد لمىلحندالدجلدذالء دلا لم س الا لمىلملدجللع تحنالادرك ح لقهحلمىل

تلع دد ل ددت حلادد ل سددلمل  دداددنلدرتبدد  نلدرك ددح لمبتددنلأنلدرت ادد لد قكل سددللادد ل ل%ل49334ق  سددللادد ل سددبت لل19091
تلتددب لهددا لمبتددنلأ د ل  لسقداد لداتبهىلددالاته دكد لاددنلدرت لرسددللعددنل ردك ل ح ددبلأبنل سدبالدرتبدد  نلدا لدرت اد لدرثدد  .لق ضدح ل

اددد لاب دددتثي الدرت اددد لد قك لقهدددذدلاؤتدددللع ددد لحتهددد لد دددضد ضلأ  د دددالدربتدددتلدد دددتهلسلصل سددد لدرتبددد  نلدا سدددللجلحنىلددد لدرت ل
 ,Hulin, Drasgow & Parson, 1983; Hambleton & Swaminathan, 1985; Hattieر حنهىلد عل 

 ىل عل هىلسلاالقد ت . لأ لءنلداه(1985

فلاب تبد سل حديلدرت دادد لللاب دت تدملاد ل تدل  لقسلدرك ايدالقىل  ىلدذق تتد زلد دضد ضلأ  د دالدربتدتلر حنهىلد علادنل دحكلمتثىلد لدجلد
 Scree plot ل.(1(لدرذ ل  هللصلدرشك لسممل
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 (1الشكل )

 الكلية.ة للعوامل املكونة للمقياس على البياانت نالكام اجلذورالتمثيل البياين لقيم 

درك ايدالربهىلدالدرت داد  لقهدذدللدجلذقسدرك انلر ت ا لد قكل ة  لقشك لقد رلع  للدجلذس( لأنل1مل م تب لانلدرشك لسل
 اؤتللأ ض لع  لأ  د الدربتتلربىل انضلداهىل ع.

( لالس  تجا ت ع ن فق رات املقي  اس goodness -of -Fit -testالتحق   م ن اف رتاض حس  ن املطابق ة ) -6 -8
 راش: نوذجج سلم التقدير املنبث  عن ذ وف  نو 

(.لء لأد  دالدربىلد انضلدس يدالاب دت  قالأ دلدلBIGSTEBSأ ضتالدربىل انضلر تح ىل لاب ت تدملدرربجمىلدالدإل  د ئىلال 
 لقداكدد نلدرل  ددىلا دد ل دد لداسددأراللدرل  ددىل ضاهىلدد علدي هدد ضلات حنددحلل هددلدض(لات حندد لقات حنددالعددنل775 لدرتسد دداعىليددال
 درربجمىلال س لدسة دضلدآلعىلا:لهذمت ئالق  لي لدردلضلدسحن  ح لقمتلد ت للللالرىلك عبت لرتتسل(ل هلمل93انل 

 ل  ددلدددضلداة قهددالدس يددالابللتددؤل(:لقرتتددلفلاPersons- Fit ل  ددلددضلداة قهددالدس يددالابدعتددلفلاؤتددللل-1ل-3ل-0
درتد  ىلددددددددددددددددددددددال ل س لء   ئحلداة قها.لكحن ىل علهذملدرهتسلم لابإل   الء لدسةألداتىل س لصل لدرك لل ىلدرهتسلهلل

بدال عكد نلمللدرد للدر هدلدضد  ت  ابضلعنلللعؤ للص درلدات متال ضلغأكقه لاؤتللء   ئحلر س  لل( INFIT ل
دض للل(لركد لعهدت للادنلهدذملدرتهدت OUTFITات  لابإل   الء ل س  لء   ئحلداة قهالدس سهىلال ل تسلمانلاست ىل

م لقردد ليدد  ضلهعبتتددتلعددنلاسددت ىلمددتسلدردد للدر هددلدضعددنللد  ددلددضلغددألدات متددالاددنل كهدد لاؤتددللأكثددلل س  ددىلالر سدد  ل
ركددد لعهدددت للادددنللس فلداتىلددد د دددلل(ل بددد لدات  دددطلدةسددد يبلقد 4مل مددد(.لقدجلدددتقكلسلINFITالرب  ددد ئحلدرسددد ق ل اشددد هب

دالقتدددد ضلدرهددددتس لقات  ددددة ضللهددددذم(لصلمىلدددد علMODEL ERROR لس  لقدسةددددألداتىلدددد د  ددددلددضلددضلمددددتسلللهددددت ع
 MNSQىلددا لقمددىلملء  دد ئىل ضلداة قهددال سهإل  دد ا لداة قهددالدرتد  ىلددالقدس (لZSTDلإل  دد ا لداة قهددالدرتد  ىلددال)
 ىلا.سهس دقل

 (4اجلدو  )

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل تقدير من تقديرات قدرات األفراد، واخلطأ املعياري يف قياس هذه القدرة، 
( ZSTD( إلحصاءي املطابقة الداخلية واخلارجية، وقيم إحصائيات املطابقة )MNSQ)ومتوسطات املربعات 

 .خلية واخلارجيةاملطابقة الداائي صإلح

اخلطأ  القدرة 
 املعياري

إحصائي املطابقة الداخلية 
(INFIT) 

إحصائي املطابقة اخلارجية 
(OUTFIT) 

متوسط املربعات 
(MNSQ) 

قيمة اإلحصائي 
(ZSTD) 

ربعات متوسط امل
(MNSQ) 

قيمة اإلحصائي 
(ZSTD) 

دات  ددددددددددددددددددددددددددددددددددطل
لدةس يب

ل097ل-ل1901ل091ل-ل1909ل0975ل0997

د  ددددددددددددددددددددددددددددددلدفل
لداتىل س 

ل199ل0951ل194ل0977ل0904ل0903
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(لقل1909ىلدالق  دال سه ىلدالقدس  (لدرتدMNSQ لأنلدات  دطلدةسد يبلات  دة ضلدالقتد ضل (4 لمدم تب لانلدجلدتقكلسل
 لكحنددد ل تبددد لأنليحنددد    لادددنلدر د دددتليدددحىلر لهددد لدر  ددد لداثددد  لكحنددد ل ت متددد لدرضلهدددع ل دددتدددنلأعىلددد  لمبضل(لع ددد لدر1901 

ادنلدرهدىلمللحلعهدض لأ ضد  لقهد( ل194فلداتىل س ل  لق د ل د(لقد  لل091ل-ات  طلمىلملء   ئحلداة قهالدرتد  ىلالمتلق  ل 
أنلات  دطلمدىلملء  د ئحلداة قهدالدس سهىلدالمدتللركلعبد ذ(لع د لدرضعىلد  لقكد1ل ل قهدحل يدليحند    هض هد لدردرد للداث رىلدا
  لقهدددحل ل هض هددد لدريحنددد لدرددد للادددنلدرهدددىلملداث رىلدددال( لقهدددحلعهدددض لأ ضددد  ل199فلداتىلددد س ل ددد لق ددد ل د( لقد  دددلل097ل-ق ددد ل 
ل(لع  لدرضعىل .1ل   ي

ملداح  دداله اب ضلد ددتتددتتدقل ددلدد لل(74 دل هددد ل هددتلعبدد لقلدقنلرا ددللزلالدادد لهىلددقعيددتلع حدديلمددىلملء  دد ئحلداة قهددالدس سل
 دتلعدنلدر د دتليدحىلر لأقلأنلمدىلمل لعدهململات  طلدالقتد ضلدايد ظل لرهدتسلىلم لأ لأنلمده ابضلدات متالعبت لرهتسل عنلد  ت
ل1987(.لقكحندددد لأتدددد سلكدددد لاددددنلأ  ددددتألقهىلتشىليسدددد نل 7لتلع دددد ل    ددددعلدهمداة قهددددالدس سهىلددددالداه ق ددددالرهددددتسلء  دددد ئحل

Alastair & Hutchinson)در دلدلعتدتلغدألاتة قهدالل (ل دلنلمدتسل7لع د ل  ل  دتدإل  د ئحلعلذد  لء دلك  المىلحنالهأبل
  لق  لد تبت دهمل  تكحن كلدرتح ىل .يحن   غألاة قه لر لد  لدد لرذدل لنلهؤ الد  لددضلجمحن عالدا لمتسل

ىلدددتلدرتح ىلددد لع  لأ لع متددد ضلدريحنددد لملاددد له اب نلدردددذ نل لعتةددد ق لد دددت د سقتدددالقدرتشدددلللد  دددلددقتدددتلد دددتبت دلل-7ل-3ل-0
صلل  لقدسةدألداتىلد سل هدت للات دملدر دت قالركد ل هدللعىللل(.لهدItem- Fit ليحند   داهىلد علر ل هدلدض  تب سلاتىلاة قهال

مىل علهذدلدات م لقء   ئحلداة قهالدرتد  ىلالابإل   الء لء   ئحلداة قهالدس سهىلالق ركلرك لات ملادنلاتد  لدر دت قال
داتىلدد س لصلمىلدد عللضلاتدد  لدر ددت قالقدسةددأدهددت للعفلداتىلدد س لركدد لاددنلد(ل بدد لدات  ددطلدةسدد يبلقد  ددلل7 لمددمسلقدجلددتقكل

 ض.دهلل دض لابإل   الء لء   ئىل ضلداة قهالدرتد  ىلالقدس سهىلالر للدرتهت لهذم

 (5اجلدو  )

املعياري يف قياس هذه التقديرات، املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل من تقديرات معامل الصعوبة واخلطأ 
 (.36= الفقرات، عدد 233=  قرات )عدد األفرادفوإحصائيات املطابقة الداخلية واخلارجية لل

اخلطأ  القدرة 
 املعياري

إحصائي املطابقة الداخلية 
(INFIT) 

إحصائي املطابقة اخلارجية 
(OUTFIT) 

متوسط 
املربعات 

(MNSQ) 

قيمة 
اإلحصائي 

(ZSTD) 

سط متو 
املربعات 

(MNSQ) 

قيمة 
اإلحصائي 

(ZSTD) 
ل097ل-ل0930ل091ل-ل1900ل0905ل09000لدات  طلدةس يب
د  لدفل
ل199ل0914ل197ل0917ل0901ل0951لداتىل س 

در  د لداثد  لكحند لله قل لبالانلدر د تلدر حىلر  لأنلدات  طلدةس يبلات  ة ضلدالقت ضلك  الملل(7 تب لانلدجلتقكل 
ل(197 دد لق ددد ل ل فلداتىلدد سلد( لقد  ددلل091ل- ل لق تبدد لأنلات  ددطلمددىلملء  دد ئحلداة قهدددالدرتد  ىلددالق دد يحندد    ت متدد لدر

ع د لدرضعىلد  لقعبد لأنلات  دطلمدىلملء  د ئحلل(1لل  لقهدحل يديحند     ض ده لدردرد للادنلدرهدىلملداث رىلدالقهحلعهض لأ ض  ل
  ض ددده لدرددد للعهدددض لادددنلدرهدددىلملداث رىلدددالقهدددحلأ ضددد  ل(ل199 لق ددد ل  دددل فلداتىلددد سلدقد  دددلل(ل097ل-داة قهدددالدس سهىلدددالق ددد ل 
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  . لدريحن ل

هددل  لعبدد لقهدد دل ددح ل ل(93د قرىلددال لسع داهىلدد علق دد للر هددلدضقعيددتلع حدديلمددىلملء  دد ا لداة قهددالدرتد  ىلددالقدس سهىلددال
للتددد ددتليددحىلر لقهددذدلاؤللقتدد ضل دد لدر ل لققتضدده ليدد قزلمددىلملات  ددطلدا(7لملء  دد ئحلداة قهددال دد ل  ىلضلمددزليدد قلل هددلدض

قدضلد سمدد مل ضلدلل هدد لقهددحلدر(Linacre & Wright, 1993 ليحندد   غددألاة قهددالرت متدد ضلدرل هددلدض لع دد لأ دد
ل لرذدلد تبتتضلانلدرتح ىل .93 ل70 ل11 ىلالس سدرت

ض لأعىلدتلدهدلل لدربد ر لعدتده ل دح ل يحند   غدألداة قهدالرت متد ضلدرلدر هلدضغألداة قه لقللد  لددفلذقتتل ل-9- 7- 4
لدر هددلدض ئىلددالاتحددلسلركدد لاددنليددت قالضل در ح دد كلع دد لعهددت للل-ع دد لدرربجمىلددال  سدده للدعتحندد دد لل-درث رثددالل درتح ىلدد لر حنددلل

 .د  لددضلد ب ل ت ئالدرتح ىل لر هىلملداتحلسلرهتسلل(3مل م.لقجلتقكلسلد  لددقمتسضل

 (36=  الفقرات، عدد 233=  األفراد ( نتائج التحليل للقيم املتحررة لقدرات األفراد )عدد6اجلدو  )

اخلطأ  القدرة 
 املعياري

إحصائي املطابقة الداخلية 
(INFIT) 

إحصائي املطابقة اخلارجية 
(OUTFIT) 

متوسط 
املربعات 

(MNSQ) 

قيمة 
اإلحصائي 

(ZSTD) 

متوسط 
املربعات 

(MNSQ) 

قيمة 
اإلحصائي 

(ZSTD) 
ل091ل-ل1901ل0.03ل-ل1901ل0973ل0999لدات  طلدةس يب
ل1905ل0959ل191ل0977ل0904ل0930لد  لدفلداتىل س 

فلدا لقد  دددللهدددر للق دددت ل(0999ق ددد ل لد  دددلددلضدرهدددتسللدريه ئىلدددالضددرتهدددت لللع ز ددد لات  دددطلل( لأن3 ل تب لانلدجلتقك
  ددددأ لابإل دددد  الء ليحندددد     ض دددد لدردردددد للا لقهددددحلعهددددض لاددددنلدر  دددد لداثدددد  هدددد(لق ددددت لر ل0930داتىلدددد س ل دددد لق دددد ل 

(ل تد ئالدرتح ىلد لر هدىلمل5دجلدتقكل ل بد ل ىلحند لات د لدرسدحنا لع  لد  لددا م للدمالحتت تلء لقعشألاتت ىلا لمىلحنال
 .در هلدضداتحلسلر ت قال

 (2اجلدو  )

 (.36= الفقرات، عدد 233=  نتائج التحليل للقيم املتحررة لصعوبة الفقرات )عدد األفراد

اخلطأ  القدرة 
 املعياري

ملطابقة الداخلية إحصائي ا
(INFIT) 

إحصائي املطابقة اخلارجية 
(OUTFIT) 

متوسط 
املربعات 

(MNSQ) 

قيمة 
اإلحصائي 

(ZSTD) 

متوسط 
املربعات 

(MNSQ) 

قيمة 
اإلحصائي 

(ZSTD) 
دات  طل
ل0.15ل-ل0930ل091ل-ل1900ل0900ل0900لدةس يب

د  لدفل
ل1907ل0915ل1901ل0.13ل0901ل0957لداتىل س 
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ا لهددللر ل يددلس علمبت  ددطل سدد يبلمددتزل لتددعلدر هددلدض( لأنلات  ددطلدرهددىلملدرتهت ل ددالداتحددلسلر ددت قال5نلدجلددتقكل  تبدد لادد
  لممدد ل شددألء لدمددال ل  ض دد لدريحندد ل لذدرددل(لق ددت لر هددا لقهددحلعهددض لاددنلدر  دد لداثدد  0957 لس تمددفلاتىلدد سلدقد ددلل

 لقأنلداهىلد عل هدىلسلادتىلاهبد  لاددنلدر هدلدضيدت قالل سل لمبتدنلأنلهيد  ل  عد لادنلد عسدد قلصلعدتدر هدلدضعهدت لليدت قال
 ض.ددرهتسل

و ح  ل املس  ألة حن  قي  اس اجتاه  ات معلم  ي الرايض  يات مة بتق  دير ق  يم مع  امل الص  عوبة لفق  رات ق  تعلالنت  ائج امل -2 -8
 راش: نوذجسلم التقدير املنبث  عن  نوذجعلى  الرايضية اعتمادا  

 لابعتحنددد دلدرربجمىلدددال (ل هدددلل93 لدريه ئىلدددا لقداكددد نلادددنل سعداهىلددد علق ددد لللدض هدددضلمدددىلملاتددد ل لدر دددت قالركددد ل هدددل لادددنلسلمدددت
(لرتهدددت للأمدددل لPROXكددد هي لدرتهل بىلدددال لهدددا درربجمىلدددال لللم( لحبىلدددثلعسدددت تملهدددذBIGSTEBSدإل  ددد ئىلال  سددده ل 

لرتتةددددحل(UCON لداشددددلق الغددددألحىلددددالدرت حندددد ههددددالد سل دضلدابتئىلددددالرتىليددددالدربىلدددد انضلداتةدددد   لبلعسددددت تمل للللدرتهددددت 
(لPROXدرتهت ل.لقمتلكد نلعدتدلادلضلدإلعد د لقةلمدال لىل ضتحن رلالعنل ل  لءع د لاتت مباهدر  للق  ت لىلهامدلدضللهت ع

ضلدحندد لكدد نلعددتدلاددللىلا ل هدد(لق ددت لر ل0975ل-صلدر ددت قالعيددتلدإلعدد د لد  ددأ لهدد ل ل ددأت نلاهددتدسلدرقكددض لد ددح لاددلل
(ل09001ل- ل صلدر دددت قالعيدددتلدإلعددد د لد  دددأللأ دددتاهدددتدسلدرل لء لق ددد  نلادددلل (لقد دددتدلقعشدددللUCONدإلعددد د لقةلمدددال 

صلعهدت للات دملدر دت قالاهددتسلل  لقدسةدألداتىلد سلدر هدلدضدضلمدىلملات دمليدت قاللل(ل بد لعهدت 0مل سمدالقدجلدتقكلهدق دت لر ل
ثلتددك الش ل ىلدددسللمندد    دد ملدرتهددت للدايبثدد لعددنللمندد   ق دد لل (ل هددلل93 لدريه ئىلددال سعداهىلدد علق دد للر هددلدضالهددابر  ل

ل. (ل هلل93 لد قرىلالانل سعضلداهىل علداك نلق  لدانل هلللب  لل عهل%ل37داهىل علداتتحنت لا ل سبت لل هلدض
 (8اجلدو  )

تقديرات قيم معلم صعوبة الفقرات، واخلطأ املعياري يف تقدير معلم الصعوبة مقدرة  للوجت لفقرات املقياس 
 راش. نوذجلتقدير املنبث  عن سلم ا نوذج( فقرة وف  36بصورته النهائية )

رقم الفقرة يف 
 معلم الصعوبة املقياس

اخلطأ املعياري 
 ملعلم الصعوبة

رقم الفقرة يف 
 معلم الصعوبة املقياس

اخلطأ املعياري 
 ملعلم الصعوبة

ل09005ل09003ل71ل09031ل09030ل1
ل09009ل09073ل77ل09005ل09035ل-ل7
ل09000ل09530ل79ل09037ل19979ل9
ل09037ل19937ل-ل74ل09000ل09317ل4
ل09007ل09103ل77ل09004ل09191ل7
ل09007ل09474ل73ل09000ل09397ل-ل3
ل09007ل09099ل-ل75ل09005ل09109ل5
ل09007ل09500ل-ل70ل09037ل19770ل-ل0
ل09007ل09904ل73ل09000ل09311ل3
ل09005ل09500ل90ل09005ل09577ل10
ل09007ل09741ل91ل09003ل09900ل17
ل09007ل09415ل-ل97ل09037ل19451ل19
ل09004ل09747ل-ل99ل09005ل09054ل14
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ل09000ل09459ل-ل94ل09004ل09707ل-ل17
ل09000ل09719ل97ل09005ل09054ل-ل13
ل09004ل09703ل-ل95ل09003ل09437ل-ل15
ل09009ل09150ل-ل90ل09005ل09409ل10
ل09009ل09093ل-ل93ل09007ل09473ل-ل13

قلل19937ل–ق لقدد لد دد ملدرتهددت ل لعددلللمندد   داهىلدد علق دد للر هددلدضىلملات ددملدر ددت قال( لأنلمدد0 لمسمددكلتبدد لاددنلدجلددتقل 
كحن ل تب لادنلمدىلملدادتىلات دمل لل09531لسماهتدلس فلاتىل دل لقد لل يلسمت  طل س يبلاهتدمبلعزل لا لقعتهر لل19451

لاتسد ق لاهىلد علادنلعل هدض اهىلد لأ د لادنلات د لدرسدحنا لممد ل شدألء ل لغةالاتىلقد ت  لأ ضلداهىل ع لددر ت قالر هلل
 & Embretsonل2000 دددسل دسددد نلقسلعربلقسدلعددنلدالداهىلددد ع لكحنددد لتسدددملهدددذد لء ل( Equal- Precise لدرتمددا

Reiseل  لبسددطل سددبىلي( لأبنلايحددنلع ز دد لدرتحادد ضلدسدد للقدد لا Flat)رددك لءنللأ دد لء لات دد لدرسددحنا.لاددتىلع دد ل 
 سلء لأ د لتد(لدر دذدنلأHambleton & Swaminathanل1985نل هد اب ت نلق د داىلي اثلكدلم لا لاد لل ت علدرهىلملهذم

( ل ددلنلمىلحنددالات ددملدر ددت قال ت مدد لأنل1يددحىلح ل ل للفلداتىلدد س لقد ددتد لد ددلل لقد دلل ء دلكدد نلدات  ددطلدةسدد يبلر هددتسليدد

 .7قلل7ل-عيح للق ل

 لع  هدللرل09037( ل تبد لأنلأع د ل ةدأل0مل مد لصلدجلدتقكلسلسدملدر ت قالدرد د الصلدرتهت للاتس قعيتلعتب لد  ة الداتىل 
حلأيددددت لقهددددىلدددد  لضعع دددد لدرل19451قلل19979ات دددمليددددت قته للمقك  ددددالمددددىلل19قلل9 لدرتس سدددد  لرددددلمحنلد   بيددد

قك  دددالمدددىلملات دددملل93 ل90 ل77ضل قدضلد سمددد ملدرتس سددد ىلالدهدددلل ر ل09009داهىلددد علصل ددد لكددد نلأد ل ةدددألل هدددلدض
ضلات  ددةالدر ددت قالصلداهىلدد ع.لابإل دد  الء لددرضعىلدد  لقمتثدد ل هددللع دد لل09093ل- ل09150ل- لل09073يددت قته ل

 Information(لرل ددملدرتحمددالقدد لمددىلملددرددالدات  ادد ضل MG3لBilogل- رددك لد ددت تاالدرربجمىلددالدإل  دد ئىلال ل

Function لقدسةألداتىل س لر تهت لل )Standard Errorدايبث لعنللضلداهىل علق  لمن   ل  ملدرتهت لدهلل (لدس للق
 (.7سممل ل لدرشكصش لكحن له لاب لد لسل لمن ل

 (2الشكل )

 سلم التقدير. نوذجدالة معلومات املقياس واخلطأ املعياري لتقدمي فقراته وف  
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حنددد لىلضلدات  دددةا ل د هددتاه لداهىلددد علك  دددالعيددتلدرهدددتسلدرددد لل لأنلأكدددربلكحنىلدددالاددنلدات  اددد ض(7 لمددم ح ددبلادددنلدرشدددك لسل
درت رىلددالقداتت ىلددا لمبتددنلأنلداهىلدد علل هددتاه لداهىلدد علك  ددالعيددتلاسددت  ضلدرهددتسل دردد للالاددنلدات  ادد ض ح ددبلأنلأمدد لكحنىلدد

ظهلضلدريت ئالأنلأع  لكحنىلدالددردالات  اد ضل هدتاه لأ ق لد ي ه ضلد   قىلالقدرس بىلا.لقللد  لدد تةحلات  ا ضلأم لعنل
قعدحق لع د ل ردك ل ح دبلل091995ت  ا ضلرك ل هدل لهدحلالدرت حن لرتدرالداىلحنحن لك  الدره ىلل39437د  تب سلهحل

 ددد مللمنددد   ر تهدددت ل لقهدددذدل تةددد ق لاددد لع متددد ضلأل  هدددتاه لداهىلددد علعددد دددلقيه ددد نلدسةدددألداتىلددد سلدرددد للأنلكحنىلددالدات  اددد ض
 درتهت ل.

ض   ية قي   اس اجتاه   ات معلم   ي الرايض   يات حن   و ح   ل املس   ألة الرايمة ب   دالالت ص   دت وثب   ات ق   لملتعالنت   ائج ا -8 -8
 راش: نوذجسلم التقدير املنبث  عن  نوذجعلى أ اعتمادا  

ادنل دحكلدرتح ىلد لليدحنملرهىل  ده  درد للدرل  دىلا د ل د لداسدأراللدرل  ىل ضه لانلأنلداهىل عل هىلسلدي ه ضلات حنحلحت
 دد   ليددىل غته  لأقللدر هددلدض لحتتهدد  لقاددنل ددحكلحتت ددتلسلعيددتدردد لل لقحتت ددتلد قتدد ددرل  ددىلا لا هدد مل دد لداسددأرالللدري دد
(لق لد ددالع د لداهىلد علقأقتد دملPerson- Correlation لب طلقأ  نسع  لات احضلدسحن لمتل كهالحتكىلحنه .لل ق لل

(ل3 لمسمدد لدجلددتقكلبددى.لق للأ دد نلقدد لد ددالع دد لأقتدد دلداهىلدد علادد لقتضدده لاددنلههددالأ ددقبدد طلعاددنلههددا لقاتدد احضلدسل
لدرل  ددىل ضلعهدىلسلدي هد ضلات حندحل  لقد قتدد دلدا ت  دالرد  لقدرد (ل هدلل93يه ئىلدال درلسع مدىلملع دكلداتد احضلر حنهىلد علق د ل

 .درل  ىلا  ل  لداسأرال
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 (3اجلدو  )

 املختلفة. أبعادهقيم معامالت ارتباط بريسوا بني األداء على املقياس واألداء على 

 الكلي الثالث الثاين األو  البعد
ل0939*لل0959*لل0953*لللد قك
ل0935*لل0935*للللدرث  
ل0931*لللللدرث رث

 (.ل<ل0901ست ىلدرت رال ا*ل

بدد طلسعركلاتدد احضلدذقتدد دم لقكددأبدد طلقأ دد نلقدد لد ددالع دد لداهىلدد علقلسع( لأنلمددىلملاتدد احضلد3مل سمدد تبدد لاددنلدجلددتقكل
<للل0901تلاسدت ىلدرت ردالعيدلقأ  نلق لد ددالع  لأقتد دلداهىلد علاد لقتضده  لك  دالاىلتهد لاته سقدا لقددرد لء  د ئىل  ل

ل(ل هددل  لاب ددت تدملات درددا93دريه ئىلددالداكدد نلاددنل لسع داهىلدد ع لق دد للر هددلدض ضلد عسدد قلدرددتد  حل بدد لات ادد لسددق ل
 ( لقعتكلع  لمتت لداهىل علقتسهالاهب رالانلدرثب ض.SPSS( لاب ت تدملقلجمىلال 0939  لقق  ل  كلق ب خلأر

عتةدحلعهدت ل نلات اد لدرد لل( BIGSTEBSهىلد علاب دت تدملدرربجمىلدالدإل  د ئىلال ه لانل بد ضلداحتقعحق لع  ل رك ل
 Item Separationضلداهىلدد عل دهددلل .لء لق  ددالمىلحنددالاؤتددللدر  دد لقدد لد  ددلدددرثبدد ض ل دد :ل بدد ضلداهىلدد ع لق بدد ضل

Indexللد  دددلددتدددللدر  ددد لقددد لؤل ل ىلحنددد لق  دددالمىلحندددالا3930(ل PersonلSeparation Indexك تددد ل لقل7944(ل
( لقات اد ل0933( لمبتدنلأنلات اد ل بد ضلداهىلد علق د ل Wright &,  Masters 1982(ل 7ع  دتلع د ل لرهىلحنتد د

داهىلدد علصلدر  دد لقدد لل هددلدض  ددال لء لكأتددالقعشددلع ملاىلملدرهددىلملهددحلمددذ( لققددحلتددك ل ددلنلهدد0900ق دد ل لد  ددلدد بدد ضل
 لل دداهىلد علقعتل هلدضصلدر   لق للد  لدد  العىليالقك دلانلهها لدللا ردا ت  الل  لقدرتحنىلىل لق لاست  ضلدرهتسلد  لدد

 نلقشدك لاي  د لع د لات د لزعد ت للد  دلدد دلنللى.لقمبتدنلأكثدللدمدا للادنلههدالأ دلدر هدلدضعهىلسد ل لذدردلات  لدرسدحنا
 دد ملدرتهددت للل   منددىلددالق دد لأيقدردد للدرل  ددىلا دد ل دد لداسددأراللدرل  ددىل ضضلاهىلدد علدي هدد ضلات حنددحلدهددلل درسددحنالداحنثدد لق

دة رىلدالق د لأمند   للدرتسد دادابد لصلل-ل.لقع  لأ ال  ك ل هتلك نلات اد ل بد ضلاهىلد علد ي هد ضسدشدايبث لعنلأمن   ل
لدرتسد ددد ضسددد قالاهددد  ىلسلد ي هددد ضلصلقتدددضلحملأع ددد لادددنلاتددد احضلدرثبددد ضلدل-لسدش ددد ملدرتهدددت للدايبثددد لعدددنلأمنددد   ل

 .ل(7003 لقدركىلح ل( 7005هحل س در لل اد( لقدسل7001 لهىلمد الءقللددسللاث لدرس قها 
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 رتحات:قالتوصيات وامل -3

 استنادا إىل نتائج الدراسة يوصي الباحثاا  آليت:

 دد ل دد لداسددأراللدرل  ددىل ضر كشدد لعددنلدي هدد ضلات حنددحلل  هددللل93 لدريه ئىلددالداك  ددالاددنلسعد ددت تدملداهىلدد علق دد لل-ل2

 د ملدرتهددت لللمند   ةد ق لرت متد ضلأرتحنتد لداهىلد علدابد لقدالد لى؛ل  ددلللل دىل ضلد  دل ر لكدأ لاكد نلادنلاكد انضلددرل  دىلا

ل.ب ضلاهب را قت  ضليتقلقللسدشلمن   دايبث لعنلأ

درسدحن ضلدرك ايداللمند   دة رىلدا لاب دت تدمللدرتسد داد قرىلدالر حنهىلد علدابد لصلل ع د لدر د سللدرتسد د ضتلانل  الدادءهللل-7

بدد ضلداهىلددد علصل  لاددنلأهددد لأتكىلددتلدرثهدددال دد كليدددتقللى دددأضل اه س ددالقىليهددد  لقعةبىلهدد لرىلشدددحن لاددت لللاهدددلددا ت  ددا لقء

ل.درل  ىلا  ل  لداسأراللدرل  ىل ضدركش لعنلد ي ه ضلدإل  قىلالقدرس بىلالات حنحل

 املراجع

 املراجع العربية:

  لصلحت ددددىل ل  بددددالدال  ددددالد    ددددىلالصلداتعحنددددالاب دددت تدملدة  دددد(لأ ددددلل ل هددددالدرتددددتس سل7007 حمحنددددت.للقدددلدهىلم ءل-

درل  ددىل ضلقدي هدد همل دد لدرل  ددىل ضلقد ددت تدملدة  دد  لصلعتس سدده .لأ لق ددالدكتدد سدملغددألايشدد س  لدجل اتددالد سد ىلددا ل

لعحن ن لد سدن.ل

 ىلدددالدرضقىلدددالدات حنددد لقداتس ددد لصلكلا(.لاهىلددد علد يددد مل ددد لدرل  دددىل ضلقعةبىلهددد لع ددد لدرة بددد7001ءقدددلدهىلم له تدددم.ل ل-

ل.ل109ل–ل147( ل7 ل15جب اتالداش .لجم اله اتالداش  ل

ل(.لاي هالدرل  ىل ضلداتس ىلالقأ  رىل لعتس سه .لعحن ن:لاكتبالدر ح .ل7009أق لز يا ل ل ت.ل ل-

ل(.لأ ددللدرت  ديلقداسدت ىلدرتت ىلحنددحلع د لد ي هد ضل دد لدرل  دىل ضلعيددت1300أقد لز يدا ل ل ددتلقدركدىلح  لعبدتل ل ل-

ل.ل195ل–ل199( ل7 ل5 ئ ضلانلدات حن لقدرة بالصلد سدن.لدسد  ض ل
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ل( لعحن ن:لددسلدر كل.ل1(.لء ضدعىل ىل ضلصلعت ىلملقعه ميلعت ملدرل  ىل ض.ل طل7009قتق  لساض ن.ل ل-

ح لقعبدتل(.لدرهىلد علقدرتهد ميلصلع دملدردي سلقدرضقىلدا.ل عبدتل لز دتلدركدىل1303  س تد ك لسققلضلقهىل ن لدرىل دقىلا ل ل-

ل(.ل1303درلمحنلعتع لاضهم( لعحن ن:لالك لدركت لد سد .ل  شللدركت  لد ي حل يال

ل(.لدرته ميلدرضق  لدرش ا لر حنؤ سالداتس ىلا.لعحن ن:لددسلدر كل.7005دةل ل  لسد تمل ل-

ل.ل771ل–ل133ل 7(لد ي ه ضل  لدر ىل  القيىلته لقمىل  ه .ل  س الأحب  لدرأا   ل1303دس ىل ح ل  ىل .ل ل-

(.لأ دددللعدددتس  لات حندددحلدرل  دددىل ضلع ددد لداهددد سدضلدرتكي ر هىلدددالداتت هدددالحب  دددبالدرتت ددددىلملصل7005در س هدددح لهددد سقن.ل ل-

دي هددد ضل  بدددتهمل ددد لدرل  دددىل ضلقعتس سددده لابرسدددت د ا.لس ددد رالا هسدددتألغدددألايشددد س  له اتدددالعحنددد نلدرتلقىلدددالر تسد ددد ضل

لدرت ىل  لعحن ن لد سدن.ل

درل  دىل ضلع د لم دعدتلدايةد لدرل  دحلقء دضدعىل ىل ضل د لداشدكحضل(.لأ للعدتس  لات حندحل7003ت.ل درشتق  لقرىلل-

صلحت ددىل ل  بددالدال  ددالد    ددىلالدرت ىلدد لقمددتسهملع دد ل دد لداشددكحض.لأ لق ددالدكتدد سدملغددألايشدد س  لدجل اتددالد سد ىلددا ل

لعحن ن لد سدن.ل

ل    ك.لعحن ن:لددسلداسأ .ل(.لعت ىلملدرل  ىل ضلجلحنىل لد7004عبىلت لا ة  .ل ل-

ل(.لدرهىل علدري سح.لدرك  ا:لاكتبالدر ح .ل1309عتع لعبتلدرلمحن.ل ل-

ركح دىلكىلالصلدرهىلد علدري سدحلدرك ايدالقدريحند   لدلدرسدحن ضل(لدسد الا دز دالانمدت لريحند   1305عحم ليح لدرت نل ل-

ل.ل44ل–ل10ل 75قدرضق  له اتالدرك  ا لدجمل الدرتلقىلالر ت  ملدإل س  ىلا ل

ابرتح دددىل لقعيحنىلدددالد ي هددد ضل ددد لل(.لع دددحنىلمل هىلبدددالعت ىلحنىلدددالقدسد دددالأ لهددد لص7003دركدددىلح  لأمحدددتلعبدددتلداددديتم.ل ل-

درل  ددىل ضلرددتىل  بددالدال  ددالد    ددىلالصلد سدن.لس دد رالا هسددتألغددألايشدد س  لعحندد نلدرتلقىلددالر تسد دد ضلدرت ىلدد  لعحندد ن ل

لد سدن.ل
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(.ل تددد ئالدردددتقكلدرتلقىلدددالداشددد سكالصلدرتسد دددالدرتقرىلدددالرت ههددد ضل7005 لTIMSSاشدددلقعللداكتددد لدرتدددليبلدإلم ىلحندددحل-

ل"لعحن ن لد سدن.TIMSS 2003است  ضلدرتح ىل لصلدرل  ىل ضلقدرت  مل"

ل(.لأ   ىل ضلدرهىل علصلدرت  ملدرس  كىلا.لد سدن:لددسلدرشلققلر يشللقدرت ز  .ل7004دريبه ن لا   ل ل-

(لدربيدد الدرتد ا حلاهىلد علديدد ملادنل د علرىلكددلضلقت ردالعدتدل هدد طلدرتدتس ا.لس د رالا هسددتأل1334.ل ميدا لعبدتلدريد سده لل-

لغألايش س  له اتالدرأا   لدسقت لد سدن.ل

(ل ت رىلدددالد دددت تدملء دددضدعىل ىلال ددد لداشدددكحضلصلعدددتس سلد يت دددالصلدرتح دددىل لقعيحنىلدددال7007د حنشدددل  ل هحندددح.ل ل-

 لدرت تدددللد    دددحلصلد سدن.لأ لق دددالدكتددد سدملغدددألايشددد س  له اتدددالدرأاددد   لدسقدددت لدرت كدددألد يت دددحلردددتىل  بدددالدر ددد

لد سدن.ل
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Abstract 

This study aimed at constructing an attitude scale for mathematics teachers toward 

problem solving according to rating scale model derived from Rasch model. To 
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achieve this, the concept of problem solving was defined, and a preliminary likert 

rating scale of 57 items was constructed. 39 items were retained as a result of 

judgment process and piloting. The scale was applied on a randomly chosen sample 

consisted of 257 mathematics teachers. SPSS & BIGSTEBS & Bilog-MG3 were used 

to analyze the data. 

Findings of the analysis indicated that 36 items fit the assumptions of rating scale 

model derived from Rasch model. The mean and the standard deviation values for the 

difficulty of items were approximately equal to the expected values by the model. 

Also, the scale in its final form exemplified several suitable validity and reliability 

indicators. The Findings also revealed that the scale presents the maximum amount of 

information (MI) for persons with moderate ability. The mean of ability values was θ 

= 6.492 at the ability level 0.058. 

For the paper in Arabic see pages (223-247) 
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