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 يف العليا األساسيت املرحلت طلبت اثاجتاه مقياس بناء
 الرياضياث حنو والبرية اهلل رام حمافظت

ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء مقياس يتمتع بخصائص  _الممخص
ات نحو الرياضيات، وتقنينو عمى تااىسيكومترية مقبولة لقياس اال

ستخراج  طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظة رام اهلل والبيرة، وا 
المعايير المناسبة ليذا المقياس في ضوء متغيري الانس والمستوى 

( فقرة، 58وقد تم بناء مقياس تكون بصورتو األولية من ) .الصفي
( طالباً 652من )توزعت عمى ستة أبعاد، وتكونت عينة الدراسة 

وطالبة، أختيرت بأسموب العينة العشوائية العنقودية. واستخدمت 
 .اإلاراءات العممية واألساليب اإلحصائية المناسبة في تقنين المقياس

حيث تم تحكيم المقياس وا اراء التحميل العاممي لفقراتو، وتحديد 
 الماموعات المعيارية لمتقنين بماموعتين، حيث تم لكل ماموعة
حساب العالمة المعيارية، والعالمة المعيارية المعدلة )التائية(، المقابمة 
لكل دراة من الدراات الخام عمى المقياس. أظيرت النتائج عدم 

ات الطمبة نحو الرياضيات اتااىواود فروق ذات داللة احصائية في 
تعزى لمتغير الانس، فيما أظيرت النتائج واود فروق ذات داللة 

عزى لمتغير المستوى الصفي ولصالح الصف التاسع. وقد احصائية ت
توصمت الدراسة الى تقنين مقياس يتمتع بدالالت صدق وثبات ايدة، 

( فقرة موزعة في أربعة أبعاد لقياس 40تكون بصورتو النيائية من )
ات طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظة رام اهلل والبيرة نحو اتااى

 .الرياضيات
ات نحو تااىات، االتااى: تقنين المقاييس، االالمفتاحية الكممات

 الرياضيات، طمبة المرحمة األساسية العميا.
 . المقدمة1

ات في خمسينات القرن تااىبدأ االىتمام بدراسة اال     
الماضي، وتطور ىذا االىتمام بشكل خاص خالل العقدين 

ىدفًا ات المرغوب فييا تااىاألخيرين، حتى أصبحت تنمية اال
أساسيًا من أىداف التربية في مراحل التعميم المختمفة، وأصبحت 

ات ال تقل أىمية عن اكتساب المعرفة العممية، وتطوير تااىاال
ميارات التفكير العممي. ويذىب بعض الباحثين إلى القول بأن 

 ].1ات تكاد تمثل اليدف األساسي لمتربية ]تااىتنمية اال

ًا كبيرًا في حياة اإلنسان بوصفو ات دور تااىوتؤدي اال      
[. كما 2,3دافعًا وموايًا لسموكو في مااالت حياتو المختمفة ]

االياابي نحو  تااهات دورًا ميمًا في التعمم، فاالتااىأن لال
السمبي نحو الموضوع  تااهموضوع معين يسيل تعممو، بينما اال

ات اتااىيعيق تعممو باإلضافة إلى أن األفراد الذين لدييم 
اياابية نحو موضوع معين يكون أداؤىم في ذلك الموضوع 

ات سمبية نحو ذلك اتااىأفضل من أداء األفراد الذين لدييم 
 ].4الموضوع ]

ات ىو تفسير السموك والتنبؤ تااىإن الغرض من دراسة اال     
بو، إضافة إلى إمكانية التحكم بو، ومن ثم العمل عمى تعديمو 

ات اتااىرد والاماعة. ىذا وقد تتأثر بما يتناسب ومصمحة الف
الفرد بطبيعة الخبرات التي يتعرض ليا، وتصبح فيما بعد، 

[. من ىنا 5عاماًل مؤثرًا في نوع الخبرة التي يختارىا بنفسو ]
التي تتشكل عندىم في  -ات الطمبة تااىنتوقع أن يكون ال

 أثر في اختيارىم األكاديمي، ونوع - المراحل الدراسية األولى
التخصص الذي يتوايون إليو في مراحل دراسية متقدمة، وىناك 
ما يشير إلى أن مواصمة الدراسة في تخصص معين يمكن أن 

ات أكثر إياابية نحو موضوع اتااىتكون ذات أثر في تكوين 
ات تنبع تااى[ أن أىمية قياس اال6التخصص. ويرى العممة ]

بوصفيا دوافع ات نفسيا، من حيث أنيا تعمل تااىمن أىمية اال
لمسموك، وقياسيا يعد قياسًا لتمك الدوافع، كما أن ثمة فائدة 

حيث يؤكد أن التعمم، وتعديل السموك أو  تااهتطبيقية لقياس اال
تغييره وبناء برامج ىذا التعديل والتغيير ال يمكن أن تكون فعالة 

ات الفعمية الواقعية تااىومادية دون القياس العممي الدقيق لال
 .المتوقعة بعد تنفيذ البرامجوتمك 
ات تعريف ىورووتز وبوردنز تااىومن التعريفات لمفيوم اال     

ات عمى أنيا "حالة استعداد تتكون لدى تااى[ حيث عَرفا اال7]
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الفرد نتياة الخبرات، وتؤثر عمى استاابتو نحو المواضيع 
ات عمى انيا تااى[ اال8مكميود ]والمواقف المختمفة". وتعرف 

ة نفسية لدى الفرد يتم اكتسابيا نتياة الخبرات، وىذه حال"
 ".ات تؤثر عمى تصرفات الفرد بطريقة معينةتااىاال

ات وذلك تااى[ أن يحدد معنى اال9وقد استطاع شريغمي ]     
ات وعمم النفس االاتماعي. تااىباالستفادة من تاريخ مفيوم اال

ات وىي اىتاكما استطاع تحديد عناصر عقدية تحدد مفيوم اال
ات متعممة، ويتضمن ذلك الاانب المعرفي وتتأثر تااىأن اال

بسموك اآلخرين واستعداداتيا لالستاابة وتقييمية إذ يتضمن ذلك 
 .الاانب االنفعالي

ات نحو الرياضيات، فيمكن اإلشارة إلييا بأنيا تااىأما اال     
تعبير الطالب عن دراة تقبمو واستمتاعو بدراسة الرياضيات 

قديره ألىميتيا وقيمتيا، وتحديد الصعوبات التي تواايو في وت
 ].10دراستيا ]

ولدى الكثير من المعممين والتربويين اعتقادًا عامًا بأن      
ات الطالب نحو الرياضيات التي يتعمميا تؤثر في اتااى

، وفي مدى تقبمو لمفاىيميا [10,11,12]تحصيمو فييا 
 [12] مامو بيا وتوظيفو لياوخبراتيا، وكذلك تؤثر في مدى إل

ات تؤثر في تحصيل الطمبة تااى[ فإن اال13وبحسب عبيد ].
وتنمي ميارات التفكير وحل المشكالت لدييم، وأن النواتج 

 .اتيم نحو الرياضياتاتااىالتعممية تتأثر بمعتقدات الطمبة و 
ات تااىلذا فإن من الضروري العمل عمى تعزيز تنمية اال    

ات تااىالرياضيات لدى الطمبة، وتحسين اال اإلياابية نحو
السمبية نحوىا. ومع تطور العمم فقد تطورت أىداف تدريس 
الرياضيات؛ كون الرياضيات تتحمل قسطًا ميمًا من مسؤولية 
التعميم بشكل عام. والمتتبع لتطور منياج الرياضيات ياد التغير 

اال الواضح في طبيعة أىداف تدريس الرياضيات، فمم يعد الم
المعرفي بموقعو ىو األىم، بل أصبحت أىداف منياج 
الرياضيات تتصف بالشمولية؛ إذ بدا ممحوظا ىذا االىتمام 
بالماال االنفعالي في تدريس الرياضيات من خالل التركيز عمى 
قيمة الرياضيات، ومكانتيا، وتذوق اماليا، وتنمية التفكير 

دراك طبيعة  الرياضيات، المنطقي، والدقة في التعبير، وا 
وتطبيقاتيا الميمة في الحياة اليومية، ودورىا في تقدم الحياة. 
وىو ما ينسام مع ما دعت إليو وثيقة المعايير الصادرة عن 
المامس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة 
األمريكية التي أكدت أىمية تعزيز قيمة الرياضيات، وتطوير 

 ].14] الثقة بالنفس لدى الطمبة
ات متباينة نحو الرياضيات، اتااىوغالبًا ما يحتفظ الطمبة ب

اتيم السمبية نحوىا بنوع الخبرات المدرسية التي اتااىويبررون 
[، وقمة اىتمام المعممين بتنمية تمك 15يتعرضون ليا ]

غفاليم لألىداف الوادانية في أثناء تااىاال ات اإلياابية، وا 
لطمبة بصعوبة الرياضيات [. كما أن اعتقاد ا16التدريس ]

وشعورىم بالخوف منيا، كونيا تتطمب ميارة ودقة في التنظيم 
 ].17ات سمبية نحوىا ]اتااىوالتبرير، قد يسيم في تشكيل 

ات اتااىوعمى الرغم من كثرة الدراسات التي بحثت في      
الطمبة نحو الرياضيات إال أن نتائايا ما زالت متبايتة بحسب 

تناولتيا ىذه الدراسات مثل: الانس، المستوى  المتغيرات التي
الصفي، ومستوى التحصيل، والعمر، أو المادة، ومن حيث 

. إال أن األدب التربوي في ىذا الماال تااهالداللة أو نوع اال
يشير إلى أن القميل من الدراسات قد بحثت في التفاعل بين 

 –لعميا ات طمبة المرحمة األساسية ااتااىالمتغيرات من اية، و 
 .من اية أخرى –نياية المرحمة األساسية 

ولما كانت ىذه المرحمة تمثل نياية المرحمة األساسية، وىي      
المرحمة التي يتوزع بعدىا الطمبة الى الدراسة األكاديمية، 
والدراسة المينية. وما ينتاب الطمبة في كل عام عند اقتراب 

قمق وخوف، الذي  امتحان الرياضيات في الثانوية العامة من
اتيم نحو الرياضيات. األمر الذي ياعل من اتااىربما يرتبط ب

اتيم نحو اتااىات الطمبة أمرًا ميمًا في تفسير اتااىمعرفة 
دراسة بعض الفروع األكاديمية أو بعض التخصصات الاامعية 

[ الى انخفاض عدد اإلناث 18دون غيرىا، وأشارت ىونج ]
ي أمريكا؛ لذا ااءت ىذه الدراسة المواتي يمتحقن بالاامعة ف

ات طمبة المرحمة األساسية العميا نحو اتااىبيدف الكشف عن 
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الرياضيات وتأثرىا بمتغيرات الانس، والمستوى الصفي والتفاعل 
بينيما، من خالل بناء مقياس ليذا الغرض يتمتع بخصائص 

 .سيكومترية مقبولة
مل التي تؤثر فالدراسات التي ىدفت إلى الكشف عن العوا     
ات طمبة المرحمة األساسية نحو الرياضيات، أشارت اتااىعمى 

ات نحو الرياضيات ُيعد أداة ايدة تااىنتائايا إلى ان مقياس اال
والمتتبع لحركة قياس  [19,20,21]. لمكشف عن تمك العوامل

ات نحو تااىات يمحظ اىتمامًا واضحًا من الباحثين باالتااىاال
كالرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعموم،  المقررات الدراسية

ات نحو تااىحيث قام ىؤالء الباحثون ببناء وتطوير مقاييس لال
  [22,23].مقررات دراسية

وال يخفى عمى أحد عالقة الحوار واألخذ والعطاء بين العمم      
والقياس، فتقدم العمم يتطمب توفر أدوات القياس، وتوفر أدوات 

ى تطور العمم ودفع عامتو، حتى أن بعض القياس يؤدي إل
الباحثين اختزل ىذه العالقة فعَرف العمم بأنو "ما يمكن قياسو" 

[24.[ 
[ ضرورة أن تعكس 9وقد أكد كل من شريغمي وكوباال ]    

ات الشدة االنفعالية، وذلك ألن من تااىفقرات مقاييس اال
االنفعالي ات أنيا تقييمية يتدخل فييا الاانب تااىخصائص اال

 .الذي يؤثر عمى االستعداد واالستاابة
ات تكون لبنة أساسية في عمم النفس تااىوبما أن اال     

[، 25االاتماعي فال بد من قياسيا بدراة من الصدق والثبات ]
إذ إن استخدام أدوات قياس ال تتمتع بدراة عالية من الصدق 

[، 26] اتتااىوالثبات يؤدي الى التناقض في نتائج قياس اال
وحتى تكون أدوات القياس صادقة وثابتة ال بد من أن يفيميا 
اميع المفحوصين بالسياق نفسو، حتى لو أاريت عمييم من 

[. وتادر اإلشارة إلى أن التواو الحديث في 27وقت إلى آخر ]
 .إاراءات صدق أدوات القياس يعتمد عمى تحميل فقرات المقياس

وفر فييا شرط الموضوعية والمقياس ىو أداة مقننة يت    
ات اتااى[ وذلك ألن معرفة 24والصدق والثبات والمعيارية ]

الفرد تعد ركيزة أساسية ومنطمق ىام لصانعي القرار التربوي، 

اتو تكون عونًا تااىلوضع الخطط المناسبة وكذلك معرفة الفرد ال
 .لو عمى التنبؤ بمواقفو المستقبمية

ات نحو تااىبدراسة اال ومن الدراسات التي إىتمت     
البابطين  الرياضيات وبناء مقاييس ليا، الدراسة التي قام بيا

[ التي ىدفت إلى تعرف الفروق بين طالب وطالبات الصف 28]
نحو الرياضيات، وقد أاريت الدراسة  تااهالثالث المتوسط في اال

طالبًا وطالبة في الصف الثالث  477عمى عينة مكونة من 
ب منطقة الرياض، وقام الباحث بتصميم أداة المتوسط من طال

ات نحو مادة الرياضيات مكون من اتااىالدراسة وىي مقياس 
فقرة، وفق تدريج ليكرت، موزعة عمى ثالثة أبعاد ىي  30

االستمتاع، طبيعة مادة الرياضيات، األىمية والقيمة. وتوصمت 
 نحو تااهالدراسة إلى واود فروق ذات داللة إحصائية في اال

 .الرياضيات بين الطالب والطالبات لصالح الطالب
[ ىدفت إلى تطوير مقياس 29] وفي دراسة ِل تابيا وآخرون     
وتحديد األبعاد الكامنة  (ATMA) ات نحو الرياضياتاتااى

( فقرة عمى 49لممقياس، وذلك بتطبيق المقياس المكون من )
لسابع طالبًا وطالبة من طمبة الصفين ا 262عينة مكونة من 

، تم Mexico والثامن في المدارس الخاصة المتوسطة في مدينة
( فقرات من المقياس ثم حسب معامل الثبات 9حذف أضعف )

اراء التدوير ا. وبعد تطبيق التحميل 0.95فكان  لعاممي وا 
المتعامد لمعوامل، تم التوصل إلى ثالثة عوامل تمثل البناء 

لعاممي البسيط ىي: الثقة بالنفس، االستمتاع بالرياضيات، ا
وقيمة الرياضيات. وكانت معامالت الثبات ألفا لممقاييس الفرعية 

عمى الترتيب. وبالتالي تم التوصل  0.84، 0.92، 0.94
لمقياس نفسي يتمتع بخصائص سيكومترية ايدة يمكن استخدامو 

 .ات الطمبة نحو الرياضياتاتااىلمحكم عمى 
ات اتااى[ بدراسة ىدفت الى تقصي 12وقامت استيفز ]     

سبانية من الصفين التاسع  الطمبة األمريكيين من أصول أفريقية وا 
ات طمبة اتااىوالثاني عشر نحو الرياضيات. أظيرت النتائج أن 

ات اتااىالصف التاسع نحو الرياضيات إياابية، وأفضل من 
ات الطمبة من اتااى طمبة الصف الثاني عشر، كما أظيرت أن
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ات الطمبة اتااىأصول أفريقية نحو الرياضيات أكثر إياابية من 
 .من أصول إسبانية
[ دراسة ىدفت إلى استقصاء العوامل المؤثرة 30وأارى برامميت ]

ات الطمبة األمريكيين من أصول افريقية نحو اتااىفي 
( طالبًا وطالبة مسامين 224الرياضيات. طبقت الدراسة عمى )

في مساق الابر في إحدى الكميات الخاصة بالطمبة األفارقة في 
انوب الواليات المتحدة. وأظيرت نتائج الدراسة واود فروق 

ات الطمبة نحو الرياضيات تعزى اتااىذات داللة إحصائية في 
 .إلى متغير الانس، لصالح الذكور

ات اتااى[ كان ىدفيا معرفة 31وفي دراسة قام بيا الشرع ]     
مبة المرحمة األساسية العميا نحو الرياضيات في مدارس مدينة ط

ات تااىعمان، ولتحقيق ىدف الدراسة طَور الباحث مقياس اال
طالبًا وطالبة. ومن أبرز النتائج التي  417ل تابيا، وطبق عمى 
ات الطمبة نحو الرياضيات إياابية، اتااىتوصمت إلييا أن 

اتيم نحو اتااىًا في وأظيرت النتائج فروقًا دالة إحصائي
الرياضيات تعزى إلى متغيرات الانس؛ ولصالح الذكور، 
ومستوى التحصيل؛ لصالح ذوي التحصيل المرتفع، والمستوى 
الدراسي؛ ولصالح طمبة الصف التاسع، ولم تظير النتائج فروقًا 

 .دالة إحصائيًا تعزى إلى التفاعل بين الانس والمستوى الصفي
 تااه[ دراسة ىدفت إلى بناء مقياس لال32وأارى البريدي ]     

 –نحو الرياضيات لتالميذ مرحمة التعميم األساسي )المتوسط 
العالي( وتقنينو عمى البيئة القطرية. قام الباحث بتحديد أبعاد 
المقياس بستة أبعاد ىي: التسمية والمتعة في دراسة الرياضيات، 

ياضيات، التعب والمايود في فيم الرياضيات، حب مادة الر 
السعي لمتفوق في الرياضيات، أىمية الرياضيات في الحياة 
العممية، أىمية الرياضيات في تطوير التفكير السميم. ثم قام 

( فقرة موزعة عمى 24بصياغة المقياس بصورتو النيائية )
األبعاد الستة، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق المقياس وثباتو 

( طالبًا وطالبة بمدارس 1490بتطبيقو عمى عينة مكونة من )
دولة قطر المختمفة، حيث تراوحت معامالت الثبات ألبعاد 

ومعامل  0.76(، ولممقياس الكمي 0.83-0.72المقياس )

(. ثم قام بمقابمة الدراات الخام بالدراات 0.87صدقو الذاتي )
المعيارية المعدلة والمئينات المقابمة. وتوصمت الدراسة إلى تقنين 

نحو الرياضيات لتالميذ المرحمة المستيدفة  تااهمقياس اال
 .بالدراسة
[ ىدفت إلى الكشف 33وفي دراسة أارتيا عبد المايد ]     

( 49ات، الذي يتكون من )تااى[ لال34عن صدق مقياس تابيا ]
فقرة لقياس أبعاده الستة وىي: القمق، االستمتاع، القيمة، 

لدين والمعممين ومدى الدافعية، الثقة بالنفس، وانطباعات الوا
ات الطمبة نحو الرياضيات، تم تطبيق اتااىصالحيتو لقياس 

طالبًا وطالبة من الصفين السابع  699المقياس عمى عينة من 
في  2012( مدرسة في الفصل األول من العام 14والثامن في )

( فقرات تم 9( فقرات إضافة إلى )8انوب استراليا، تم حذف )
صمي من المقياس، تكون المقياس حذفيا من المقياس األ
لعاممي ألتوكيدي ا( فقرة، والتحميل 32بصورتو النيائية من )

عزز واود األربع عوامل األصمية المترابطة. مما يؤكد صالحية 
ات طمبة انوب استراليا اتااىفي قياس  (ATMA) المقياس

 .نحو الرياضيات
تيتم ببناء ومن ىنا برزت الحااة لمثل ىذه الدراسة التي      

ات نحو الرياضيات، والخروج بمقياس حديث تااىأداة لقياس اال
ات اتااىُمعد خصيصًا ومقنن عمى البيئة الفمسطينية لقياس 

 .طمبة المرحمة األساسية العميا نحو الرياضيات
 مشكمة الدراسة. 2

تعتمد دراة نشاط الطمبة ونااحيم في مادة الرياضيات      
ات االياابية تااىوبسبب أىمية دور االيم نحوىا، اتااىعمى 

نحو الرياضيات، فإن توفير أداة قياس تتمتع بدراة عالية من 
ات الطمبة نحو اتااىالصدق والثبات لمتعرف من خالليا إلى 

الرياضيات يصبح ضروريًا، وتكمن مشكمة الدراسة في عدم 
واود مقياس حديث مقنن ُمعد خصيصًا لمبيئة الفمسطينية لقياس 

ات طمبة المرحمة األساسية العميا نحو الرياضيات في ااىات
حدود عمم الباحثان وتتحدد مشكمة الدراسة في بناء مقياس 

 ات طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظة رام اهلل اتااى
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 .والبيرة بفمسطين نحو الرياضيات
 ف الدراسةاهدأأ. 

 :سعت الدراسة إلى تحقيق اليدفين اآلتيين
ات طمبة المرحمة اتااىبناء مقياس صادق وثابت لقياس  -1

األساسية العميا في محافظة رام اهلل والبيرة نحو الرياضيات، 
واستخراج معايير مناسبة ليذا المقياس، مع األخذ بعين االعتبار 

 .التوايات العممية في بناء المقاييس
ات اتااىتعرف أثر متغيري الانس والمستوى الصفي في  -2

ة المرحمة األساسية العميا في محافظة رام اهلل والبيرة طمب
 .بفمسطين نحو الرياضيات

 أهمية الدراسةب. 
تكمن أىمية الدراسة في استخدام أداة القياس التي سيتم      

ات طمبة المرحمة األساسية اتااىبناؤىا في ىذه الدراسة لتحديد 
ستفادة من ىذا العميا نحو الرياضيات، والعوامل المؤثرة فييا واال

التحديد في عمميات تخطيط وتطوير برامج مناسبة في 
ات السمبية لدى الطمبة الذين يمتمكون تااىالرياضيات لتعديل اال

ات؛ إذ إن تحقيق األىداف المنشودة في مادة تااىمثل ىذه اال
ات نحوىا، كما يمكن تااىالرياضيات يتطمب رفع مستوى اال

تنبؤ بمقدار إقبال الطمبة عمى دراسة استخدام أداة الدراسة في ال
موضوع الرياضيات في المستقبل، مما ُيسيم في عمميات 
التخطيط المستقبمي. عالوة عمى ذلك ستكون أداة الدراسة األولى 
في فمسطين، في حدود عمم الباحثان. كما تفيد المعممين 
 والمسؤولين في وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية في قياس

ات طمبة المرحمة األساسية العميا نحو الرياضيات، وتقديم اتااى
ات الطمبة نحو اتااىاألنشطة والخطط العالاية لتحسين 

الرياضيات. وتشكل قاعدة بحثية يستفيد منيا الباحثون 
 .والتربويون في دراسات الحقة

 محددات الدراسةج. 
 :التاليةيتحدد تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء المحددات 

حام العينة، وطريقة إختيارىا، ودراة تمثيميا لماتمع ( 1
 .الدراسة

إقتصار عينة الدراسة عمى طمبة الصفين التاسع والعاشر ( 2
األساسيين، الذين يدرسون في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة في 

 .م2014/2015الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 .وخصائصيا السيكومترية من صدق وثباتأداة الدراسة ( 3

 مصطمحات الدراسةد. 
الشدة االنفعالية: يعرفيا الباحث، بأنيا الشحنة النفسية أو ردود 
األفعال االنفعالية التي تحمميا الفقرة بصورة ضمنية أو صريحة، 

  .وقوتو تااهبحيث ُتكون بماموعيا نوع اال
ات نحو الرياضيات: يعرفيا الباحث إارائيًا، عمى أنيا تااىاال

األفكار والمشاعر التي يحمميا طمبة المرحمة األساسية العميا 
نحو الرياضيات، والتي تواو استااباتيم لاميع المواقف التي 

ات ىؤالء الطمبة من اتااىتستثير ىذه االستاابة. ويتم تحديد 
ياس المستخدم في ىذه خالل مواقع إااباتيم عمى فقرات المق

 .الدراسة
طمبة المرحمة األساسية العميا: ىم الطمبة من الفئة العمرية      

( سنة، الذين يدرسون في أحد الصفين التاسع أو 16 -15)
العاشر األساسيين وقت تطبيق الدراسة في الفصل الثاني من 

 .2014/2015العام الدراسي 
منظم يصمم لمحصول عمى المقياس: أداة قياس مقننة أو اسموب 

قياس موضوعي لعينة من السموك بيدف مقارنة أداء الفرد 
 ].35] بمعيار أو مستوى أداء محدد

ويمكن تعريف المقياس في الدراسة الحالية بأنو: ماموعة      
مرتبة من المثيرات أو الفقرات عمى شكل عبارات تقريرية، ُأِعَدت 

كمية عينة من سموك  وفق سمم ليكرت الخماسي لتقيس بطريقة
طمبة المرحمة األساسية العميا في  اتااهالمستايب الدال عمى 

 .محافظة رام اهلل والبيرة نحو الرياضيات
 جراااتاإلو  الطريقة. 3

 منهج الدراسةأ. 
اتبع الباحثان منيج البحث النوعي في بناء المقياس،      

ات طمبة اتااىوالمنيج الوصفي التحميمي الذي ييتم بوصف 
 المرحمة األساسية العميا في محافظة رام اهلل والبيرة نحو 
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 .الرياضيات
 مجتمع الدراسةب. 

تكون ماتمع الدراسة من اميع طمبة المرحمة األساسية       
رام  -العميا في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميم

ية التربية والتعميم اهلل والبيرة، والبالغ عددىم حسب احصائية مدير 

( طالبًا وطالبة في الفصل الثاني من العام الدراسي 8940)
( إناث. 4976( ذكور، و)3964. منيم )2014/2015

( 47( مدرسة لمذكور، )35( مدرسة، )111موزعين عمى )
( التالي 1( مدرسة مختمطة. والادول رقم )29مدرسة لالناث، )

 .ري الانس والمستوى الصفييمثل توزيع ىؤالء الطمبة تبعًا لمتغي
 1جدول 

 وصف مجتمع الدراسة تبعًا لمجنس والمستوى الصفي
 عدد الطمبة حسب المستوى الصفي عدد الطمبة عدد الشعب الجنس المستوى الصفي

 التاسع
 

 4637 1563 56 ذكور
 2321 77 اناث

 753 35 مختمطة
 العاشر
 

 4303 1418 55 ذكور
 2151 76 اناث

 734 36 مختمطة
 8940 8940 335 الماموع

 عينة الدراسةج. 
تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية العنقودية      

عمى مرحمتين، المرحمة األولى العنقود ىو المدرسة، حيث تم 
عشر مدارس من المدارس الحكومية اختيار عينة عشوائية من 

التي تحتوي عمى الصفين التاسع والعاشر األساسيين، ست 
مدارس إناث وأربع مدارس ذكور موزعة اغرافيًا عمى محافظة 
رام اهلل والبيرة. وفي المرحمة الثانية العنقود ىو الشعبة، حيث تم 
اختيار شعبتين بشكل عشوائي من كل مدرسة من المدارس التي 

اختيارىا في المرحمة األولى، واحدة من الصف التاسع وأخرى تم 
( 10(، بواقع )20من الصف العاشر، وقد بمغ عدد الشعب )

شعب لكل مستوى صفي. وقد تكونت عينة الدراسة من اميع 
 طمبة الشعب التي تم اختيارىا في المرحمة الثانية والبالغ عددىم

لعاشر األساسيين، ( طالبًا وطالبة من الصفين التاسع وا652)
( اناث، وقد كان عدد طمبة الصف 336)( ذكور، و316) بواقع
( 299) ( طالبًا وطالبة، وعدد طمبة الصف العاشر353) التاسع

 .طالبًا وطالبة
 :إاراءات بناء المقياس

 اواًل: تحديد أبعاد المقياس
 في ضوء األدبيات التربوية المتعمقة بالبيئة الفمسطينية التي       

م االطالع عمييا من قبل الباحثان، وفي ضوء خصائص الفئة ت
المستيدفة في ىذه الدراسة وىم طمبة المرحمة األساسية العميا، 

اتيم نحو اتااىومناقشة بعض الطمبة من الفئة المستيدفة حول 
، [28,31,32,36] الرياضيات، ومن خالل الدراسات السابقة

بستة أبعاد ىي: نحو الرياضيات يتحدد  تااهتبين أن اال
االستمتاع في الرياضيات، الدافعية، قيمة الرياضيات، الثقة 

 .بالنفس، القمق، وانطباعات الوالدين والمعممين
ثم قام الباحثان بعرض ىذه األبعاد الستة عمى عدد من      

أعضاء ىيئة التدريس من كميات التربية والمعممين واإلداريين 
وطمب منيم تحديد مدى أىمية كل والميتمين بالفئة المستيدفة، 

بعد من األبعاد الستة، ومن خالل تحميل آراء ىؤالء 
المتخصصين اتضح أن اميع ىذه األبعاد ميمة ومؤثرة في 

 .ات الطمبة نحو الرياضياتاتااى
 ثانيًا: الصورة األولية لممقياس

بعد تحديد أبعاد المقياس، تم تحديد مضمون كل بعد من ىذه 
و إلى مكوناتو الرئيسة، وقد مر المقياس في األبعاد وتازئت

 :صورتو األولية بالمراحل اآلتية
 المرحمة األولى: صياغة فقرات المقياس

 قام الباحثان بصياغة عدد من الفقرات تغطي كل بعد من      
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أبعاد المقياس من خالل االطالع عمى األدبيات التربوية 
الرياضيات، ات نحو تااىومقاييس أخرى لقياس اال

ات، حيث تم تااىلال.  [37,38,39,40,41,42,43,44]منيا
( فقرة لتغطي أبعاد المقياس الستة، وقد راعى 58صياغة )

الباحث في صياغة فقرات المقياس، أن تكون بصيغة المتكمم، 
وأال تحمل الفقرة أكثر من معنى، وعدم استخدام صيغة النفي، 

الخماسي )أوافق بشدة، ويخضع تقويم المفحوص لتدريج ليكرت 
 (.أوافق، محايد، أعارض، أعارض بشدة

 الصدق الظاىري لممقياس •
لمتأكد من مالءمة المقياس لتحقيق ىدف الدراسة، تم       

التحقق من الصدق الظاىري لممقياس من خالل عرض المقياس 
ية بصورتو األولية عمى لانة من المحكمين، مكونة من ثمان

في مااالت القياس  هة الدكتورامتخصصين يحممون درا
والتقويم، وعمم النفس التربوي، واإلرشاد النفسي والتربوي، واإلدارة 
التربوية، والمناىج وطرق التدريس، والتربية الخاصة، بغرض 
إبداء رأييم في السالمة المغوية لمفقرات، ومدى مناسبتيا 

، تااهلممستايب، ومطابقة الفقرات لمعايير صياغة فقرات اال
وانتماء كل فقرة لمبعد الذي وضعت ضمنو، وتحديد كفاية 
الفقرات لتحديد البعد الذي تنتمي إليو، ومدى وضوح الفقرات 
ومناسبتيا لقياس ما وضعت لقياسو، وشمولية المقياس لقياس ما 
ضافة أي مالحظة من شأنيا تعديل المقياس  وضع ألامو، وا 

يدف الذي بني بشكل أفضل، ليصبح اكثر قدرة عمى تحقيق ال
  .من أامو

وفي ضوء مالحظات المحكمين، أاريت التعديالت المقترحة 
%( من المحكمين، وكان 75التي أامع عمييا أكثر من )

( فقرات بسبب تداخميا مع فقرات أخرى في 10أبرزىا: حذف )
المقياس، وعدم وضوحيا وغموضيا، وعدم مناسبتيا لمبعد، 

وضوحًا، وبمغ عدد فقرات وتعديل بعض الفقرات لتصبح أكثر 
( فقرة موزعة عمى األبعاد الستة بواقع 48المقياس بعد التحكيم )

( فقرات 10( فقرات لمبعد الثاني، )10( فقرة لمبعد األول، )13)
( فقرات لمبعد الخامس، 4( فقرات لمبعد الرابع، )6لمبعد الثالث، )

ىذا ( فقرات لمبعد السادس. وبذلك يمكن الوثوق بأن فقرات 5)
ات طمبة اتااىالمقياس تقيس ما وضعت ألامو، وأن مقياس 

 .المرحمة األساسية العميا نحو الرياضيات صادقًا منطقياً 
 اعداد تعميمات المقياس •

تم اعداد تعميمات اإلاابة عن فقرات المقياس حيث روعي      
مالءمتيا لفئة المستايبين، وتضمنت التعميمات، كيفية اإلاابة 

أمام رقم الفقرة وتحت  (x) الفقرات، وذلك بوضع عالمةعن 
المستايب، مع التأكيد عمى  اتااهالمستوى الذي ينطبق عمى 

عدم ترك أي فقرة دون اإلاابة عمييا، وعدم وضع عالمة عمى 
أكثر من خيار، كما أشارت التعميمات إلى عدم واود إاابة 

اابة خطأ، وكذلك تم التأكيد عمى سرية ا ستاابات صحيحة وا 
الطالب، وان النتائج تستخدم ألغراض البحث العممي فقط. وتم 
التأكد من وضوح التعميمات والفقرات، من خالل عرض فقرات 
المقياس عمى عدد من طمبة الصفين التاسع والعاشر األساسيين 

 .في مدينة رام اهلل
 المرحمة الثانية: التاربة االستطالعية لممقياس

إاراء تاربة استطالعية لممقياس في قام الباحثان ب     
( طالبًا 200، بتطبيقو عمى عينة مكونة من )16/5/2015

( منيم 95وطالبة من خارج عينة الدراسة في محافظة رام اهلل، )
( إناث، 54( ذكور، و)41في الصف التاسع موزعين إلى )

( 51( ذكور، و)54( في الصف العاشر موزعين إلى )105و)
 .إناث

 :اف التاربة االستطالعية لممقياس عمى النحو التاليوتتحدد أىد
التعرف إلى دالالت صدق وثبات المقياس ككل، ولكل       

بعد من أبعاد المقياس الستة، والتعرف إلى صدق بناء المقياس 
من خالل التحميل اإلحصائي لفقرات المقياس بأسموب معامل 

مفقرات، وحساب االتساق الداخمي، لموصول الى القوة التمييزية ل
المدة الزمنية التي يحتاايا الطالب لإلاابة عمى المقياس، 
والتأكد من مناسبة التعميمات وصياغة الفقرات لمستوى طمبة 

 .المرحمة األساسية العميا
 التحميل اإلحصائي لمفقرات •
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ُتعد عممية تحميل فقرات أدوات القياس عمى دراة عالية "     
فوائد تساعد في الخروج بأدوات قياس  من األىمية لما تؤديو من

فعالة تعمل عمى قياس السمات والصفات اإلنسانية قياسًا دقيقًا" 
[، ومن مواصفات المقياس الايد إاراء التحميل اإلحصائي 45]

لفقراتو لمعرفة قدرة المقياس المقترح عمى التفريق بين األفراد 
اد الذين الذين يتمتعون بدراة مرتفعة من السمة وبين األفر 

يتمتعون بدراة منخفضة من السمة نفسيا. وقد تم إاراء التحميل 
اإلحصائي بأسموب معامل اإلتساق الداخمي لموصول الى القوة 

التمييزية لمفقرات، إذ أن ىذا األسموب يقدم لنا مقياسًا متاانسًا 
في فقراتو، بحيث تقيس كل فقرة البعد السموكي نفسو الذي يقيسو 

فضاًل عن قدرتو عمى إبراز الترابط بين فقرات  المقياس ككل،
المقياس. وىذا ما يسمى بصدق االتساق الداخمي لممقياس، إذ 
يتم قياسو من خالل حساب معامالت االرتباط بين الدراات 
عمى الفقرة والدراات عمى البعد، وكذلك معامالت االرتباط بين 

لادول رقم الدراات عمى الفقرة والدراات عمى المقياس ككل، وا
 .( يبين ذلك2)

 2جدول 
 قيم معامل ارتباط الفقرة بالبعد الذي تنتمي اليه، وقيم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس

معامل االرتباط مع  معامل االرتباط مع البعد رقم الفقرة
معامل االرتباط مع  البعدمعامل االرتباط مع  رقم الفقرة المقياس ككل

 المقياس ككل
1 0.760** 0.734** 25 0.687** 0.723** 
2 0.583** 0.335* 26 0.585** 0.510** 
3 0.430** 0.318* 27 0.724** 0.751** 
4 0.844** 0.658** 28 0.785** 0.759** 
5 0.718** 0.578** 29 0.747** 0.615** 
6 0.750** 0.728** 30 0.806** 0.645** 
7 0.653** 0.696** 31 0.587** 0.548** 
8 0.786** 0.738** 32 0.691** 0.743** 
9 0.726** 0.718** 33 0.804** 0.835** 
10 0.667** 0.561** 34 0.704** 0.710** 
11 0.806** 0.641** 35 0.639** 0.696** 
12 0.692** 0.504** 36 0.745** 0.676** 
13 0.847** 0.834** 37 0.543** 0.325** 
14 0.705** 0.565** 38 0.694** 0.688** 
15 0.431** 0.310** 39 0.813** 0.694** 
16 0.721** 0.670** 40 0.681** 0.488** 
17 0.794** 0.690** 41 0.731** 0.749** 
18 0.716** 0.591** 42 0.789** 0.631** 
19 0.537** 0.407** 43 0.746** 0.746** 
20 0.537** 0.534** 44 0.786** 0.771** 
21 0.704** 0.436** 45 0.719** 0.647** 
22 0.669** 0.631** 46 0.801** 0.789** 
23 0.887** 0.680** 47 0.611** 0.498** 
24 0.388** 0.336** 48 0.775** 0.767** 

   داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو االرتباط معامل*
   داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو االرتباط معامل**

 ارتباط معامالت قيم أن الادول ىذا نتائج من يتضح     

-0.388) بين تراوحت إلييا تنتمي التي باألبعاد الفقرات
 الفقرات بين االرتباط معامالت قيم تراوحت كما ،(0.887
 الباحثان اعتمد وقد ،(0.835-0.310) بين ككل والمقياس
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 تنتمي الذي بالبعد ارتباطيا معامل يقل ال بأن الفقرة لقبول معياراً 
 وفي المعيار، ىذا عمى وبناء(. 0.30) عن ككل والمقياس إليو،
  وعددىا مميزة المقياس فقرات اميع قبول تم فقد القيم ىذه ضوء

  مما متماسكة، المقياس فقرات أن يعني وىذا. فقرة( 48)

 .لممقياس الداخمي التاانس عمى يدل
 وقيم المقياس، ألبعاد البينية االرتباط معامالت حسبت كما

( 3) رقم والادول ككل، والمقياس األبعاد بين االرتباط معامالت
 :ذلك يبين

 3 جدول
 ككل بالمقياس األبعاد وارتباط المقياس ألبعاد البينية االرتباط معامالت قيم

 المقياس ككل اإلنطباعات القمق الثقة بالنفس قيمة الرياضيات الدافعية االستمتاع في الرياضيات البعد
 **0.921 **0.780 **0.687 **0.664 **0.769 **0.720 1 االستمتاع في الرياضيات

 **0.775 **0.717 **0.521 **0.461 **0.674 1  الدافعية
 **0.910 **0.800 **0.807 **0.713 1   الرياضيات قيمة

 **0.791 **0.580 **0.805 1    الثقة بالنفس
 **0.856 **0.632 1     القمق

 **0.888 1      اإلنطباعات
 1       المقياس ككل

يتضح من نتائج ىذا الادول أن قيم معامالت ارتباط أبعاد      
المقياس بالمقياس ككل مرتفعة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

(، وتراوحت قيم 0.921-0.775حيث تراوحت بين ) 0.01
-0.461معامالت االرتباط البينية ألبعاد المقياس بين )

( وىي قيم مرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى 0.807
 .اس، ويعد ذلك مؤشرًا عمى صدق البناء لممقي0.01داللة 

 معامل ثبات المقياس •
تم تقدير قيمة معامل الثبات بطريقة االتساق الداخمي      

كرونباخ الفا لكل بعد من أبعاد المقياس فكانت عمى الترتيب 
0.826 ،0.873 ،0.874 ،0.837 ،0.770 ،0.638 ،

. مما يعني أن المقياس عمى دراة من 0.956ولممقياس الكمي 
 .يوالثبات حيث يمكن الوثوق ف

 زمن تطبيق المقياس •
تم حساب الزمن المناسب لإلاابة عن فقرات المقياس عند      

تطبيقو عمى العينة االستطالعية وذلك بتسايل الزمن الذي 
( دقيقة والزمن الذي استغرقو أبطأ 22استغرقو أسرع طالب )

( دقيقة وكذلك حسب متوسط الزمن الذي استغرقتو 30طالب )
( دقيقة، وبناء عميو اعتبر الباحث 26ة )العينة االستطالعي

 ( دقيقة زمنًا مناسبًا لالاابة عمى فقرات المقياس، وأكد 30)

 .التطبيق النيائي لممقياس مناسبة ىذا الزمن
 نتائجال .4

 تطبيق المقياس عمى عينة الصدق والثبات 
فقرة( عمى أفراد عينة  48ارى تطبيق المقياس بصورتو األولية )

( طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة 652المؤلفة من )الدراسة 
األساسية العميا، وتم استردادىا اميعًا وذلك ألغراض التوصل 
إلى دالالت الصدق والثبات وفاعمية الفقرات من خالل 

 :اإلاراءات التالية
  التحميل العاممي لفقرات المقياس -1

أسموب لمتعرف إلى الصدق العاممي لممقياس تم استخدام      
عمى مستوى الفقرات  (Factor analysis) التحميل العاممي

 Principle) باستخدام أسموب المكونات األساسية

component) وذلك الستاابات الطمبة عمى مقياس ،
ات نحو الرياضيات، وتم تحديد العوامل التي تزيد قيم تااىاال

ل، اذورىا الكامنة عن الواحد الصحيح وكان عددىا أربعة عوام
%( من التباين الكمي. 53.821فسرت ماتمعة ما نسبتو )

( يبين العوامل الناتاة، والاذر الكامن لكل 4والادول رقم )
منيا، ونسبة التباين المفسر، باإلضافة الى نسبة التباين المفسر 

 .التراكمي
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 4جدول 
 المفسر، والتباين المفسر التراكمي لمعوامل المستخمصة من التحميل العامميقيم الجذور الكامنة، والتباين 

 %التراكمي  التباين المفسر % التباين المفسر الجذر الكامن العامل
 38.687 38.687 17.409 العامل األول
 46.008 7.321 3.295 العامل الثاني
 50.397 4.389 1.975 العامل الثالث
 53.821 3.423 1.540 العامل الرابع

( إلى أن ىناك أربعة 4تشير النتائج في الادول رقم )     
عوامل زادت قيمة الاذر الكامن لكل منيا عن واحد صحيح، 

%( من تباين الدراات عمى مقياس 53.821فسرت ما نسبتو )
ات نحو الرياضيات في صورتو األولية، وبمغت قيمة تااىاال
(، وىي قيمة مرتفعة، اذا 17.409لاذر الكامن لمعامل األول )ا

ما قورنت بقيم الاذور الكامنة لبقية العوامل، وباعتماد محك 
الاذر الكامن كمؤشر عمى أحادية البعد، فقد بمغت نسبة الاذر 
الكامن لمعامل األول إلى الاذر الكامن لمعامل الثاني أكبر من 

لبعد، وفق ما ذكر لورد المشار (، وىذا مؤشر عمى أحادية ا2)
، واعتمادًا عمى نسبة التباين المفسر،  [46]الشريفين، اليو في

%( من 38.687فقد بمغت نسبة التباين المفسر لمعامل األول )
التباين الكمي، مما يؤكد واود عامل طاٍغ في المقياس، وىو ما 

من أنو إذا أمكن ان  (Rechase) يتماشى مع ما اقترحو ريكاس
%( عمى األقل من التباين الكمي، فان 20يفسر العامل األول )

وىذا بدوره أدى الى  [47,48] ذلك يعد مؤشرًا عمى أحادية البعد
ات طمبة المرحمة األساسية اتااىاإلعتقاد بأن ىذا المقياس يقيس 

 .العميا نحو الرياضيات
ولمتعرف الى البناء العاممي لفقرات المقياس ارى تدوير      

 Varimax)المحاور باستخدام طريقة التدوير المتعامد

Rotation)  لمعوامل التي قيم الاذر الكامن ليا أكبر من واحد
( 48صحيح، ولدى استعراض تشبعات الفقرات البالغ عددىا )

(، واد 0.50فقرة عمى العوامل الناتاة بدراة أكبر أو تساوي )
، 32، 31، 28، 27، 25، 20، 13، 8، 6، 1أن الفقرات )

( قد تشبعت عمى العامل األول، وأن 48، 44، 38، 34، 33
، 46، 45، 43، 42، 41، 39، 36، 35، 30، 29الفقرات )

، 11، 5، 4( قد تشبعت عمى العامل الثاني، وأن الفقرات )3

( قد تشبعت عمى العامل الثالث، وأن 23، 22، 18، 12
ى ( قد تشبعت عم47، 40، 37، 21، 14، 10، 2الفقرات )

، 19، 17، 16، 15، 9، 7العامل الرايع، أما بقية الفقرات )
( فقد تم إسقاطيا، حيث لم تصل دراة تشبعيا بأي من 26، 24

( او 0.50(، وقد اعتمدت نسبة التشبع )0.50العوامل الى )
أكثر لتصنيف الفقرات ضمن العوامل األربعة وىو المعيار الذي 

تشبعت الفقرة بأكثر من م اعتماده في ىذه الدراسة. واذا ت
( عمى أكثر من عامل فتعد متشبعة بالعامل الذي يكون 0.50)

[، فيوصي بإسقاط الفقرة التي 48تشبعيا بو أعمى، أما ىاتي ]
 .( بالعامل الذي تنتمي إليو0.30تشبعيا أقل من )

وبالنظر إلى محتوى فقرات كل عامل )بعد(، قام الباحث بتسمية 
 :خمصة كما يميالعوامل األربعة المست

العامل األول: اإلستمتاع في الرياضيات، كان اذره الكامن 
%( من التباين الكمي، 38.687(، وفسر ما نسبتو )17.409)

( فقرة، وقد كانت قيم 15وكان عدد الفقرات المنتمية اليو )
(، وىي قيم مرتفعة 0.758-0.532تشبعاتيا بيذا العامل بين )

 .لاميع الفقرات
(، وفسر ما 3.295ني: الدافعية، كان اذره الكامن )العامل الثا
%( من التباين الكمي، وكان عدد الفقرات 7.321نسبتو )

( فقرات، وقد تراوحت قيم تشبعاتيا بيذا العامل 11المنتمية إليو )
 .(، وىي قيم مرتفعة لاميع الفقرات0.665-0.521بين )

(، 1.975العامل الثالث: قيمة الرياضيات، كان اذره الكامن )
%( من التباين الكمي، وكان عدد 4.389وفسر ما نسبتو )

( فقرات، وقد تراوحت قيم تشبعاتيا بيذا 7الفقرات المنتمية إليو )
(، وىي قيم مرتفعة لاميع 0.724-0.546العامل بين )

 .الفقرات
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(، 1.540العامل الرابع: الثقة بالنفس، كان اذره الكامن ) 
التباين الكمي، وكان عدد  %( من3.423وفسر ما نسبتو )

( فقرات، وقد كانت قيم 7الفقرات المنتمية إلى ىذا العامل )
 (، وىي قيمًا مرتفعة 0.723-0.562تشبعاتيا بيذا العامل بين )

 .لاميع الفقرات
( البناء العاممي لممقياس بصورتو النيائية، كما 5ويبين الادول )

وكل من دراة البعد يبين معامل ارتباط بيرسون بين دراة الفقرة 
 .والدراة الكمية لممقياس

 5جدول 
ات نحو الرياضيات بصورته النهائية بعد تدوير المحاور، ومعامالت االرتباط بين درجة الفقرة وكل من درجة البعد تجاهالبناا العاممي لمقياس اال 

 والدرجة الكمية لممقياس
رقم الفقرة 

* 
رقم 
 الفقرة

تشبع  العوامل والفقرات
 الفقرة

ارتباط الفقرة 
 بالبعد

ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 اإلستمتاع في الرياضيات
 **0.686 **0.770 0.758 أكون سعيدًا في حصة الرياضيات أكثر من أي حصة أخرى. 38 1
 **0.616 **0.713 0.751 أتمنى زيادة عدد حصص الرياضيات في الادول المدرسي. 31 2
 **0.667 **0.735 0.722 أنتظر دائمًا حصص الرياضيات أكثر من حصص المواد األخرى. 6 3
 **0.775 **0.822 0.690 استمتع بدراسة الرياضيات في المدرسة. 27 4
 **0.767 **0.799 0.649 أشعر باالرتياح عند دراسة مادة الرياضيات. 32 5
 **0.742 **0.771 0.636 المواد الدراسية المحببة إلي.أشعر بأن مادة الرياضيات من  13 6
 **0.792 **0.818 0.635 أحب حل مسائل اديدة في الرياضيات. 33 7
 **0.705 **0.743 0.632 أفضل دراسة مادة الرياضيات عمى غيرىا من المواد األخرى. 8 8
 **0.713 **0.757 0.627 أتفاعل مع الرياضيات أكثر مما ىو مطموب. 34 9
 **0.735 **0.760 0.610 أشعر بالمتعة عند دراسة مادة الرياضيات. 1 10
 **0.697 **0.739 0.606 أفضل حل واابات الرياضيات عمى واابات المواد األخرى. 44 11
 **0.747 **0.774 0.603 اشعر برغبتي في دراسة مادة الرياضيات. 25 12
 **0.699 **0.729 0.579 استخدام الرياضيات في المدرسة.أسارع إلى األمور التي تحتاج  28 13
 **0.601 **0.701 0.558 أشعر بسيولة تعمم مادة الرياضيات. 48 14
 **0.634 **0.672 0.532 اشبع رغباتي من خالل حل المسائل الرياضية. 20 15

 الدافعية
 **0.636 **0.764 0.665 أعتقد ان دراسة الرياضيات في المستقبل مفيدة. 42 16
 **0.634 **0.758 0.646 أعتقد ان دراسة الرياضيات وحل المسائل تساعدني في موضوعات ومااالت أخرى. 45 17
 **0.630 **0.728 0.575 الرياضيات أحد أىم الموضوعات التي ينبغي أن يتعمميا الناس. 39 18
 **0.600 **0.689 0.574 الرياضيات الصعبة.أرتاح في التعبير عن أفكاري وعن كيفية حل مسائل  41 19
 **0.674 **0.739 0.567 الرياضيات موضوع ضروري وادير باالىتمام. 30 20
 **0.647 **0.719 0.567 تساعدني دراسة الرياضيات عمى التفكير العممي في حل المسائل الرياضية التي تعترضني. 29 21
 **0.591 **0.702 0.550 الرياضيات.أحب أن أطور مياراتي في  36 22
 **0.637 **0.704 0.550 يمكنني التفكير بطرق عدة عندما أستخدم الرياضيات خارج المدرسة. 35 23
 **0.699 **0.745 0.535 أشعر بالثقة عند حل المسائل الرياضية. 46 24
 **0.739 **0.752 0.521 أشعر بالسعادة عند تفوقي في مادة الرياضيات. 3 25
 **0.739 **0.752 0.520 أشعر بالثقة عند التعامل مع مادة الرياضيات. 43 26

 قيمة الرياضيات
 **0.593 **0.791 0.724 أشعر بأن دراسة مادة الرياضيات مفيدة في حياتنا العممية. 12 27
 **0.486 **0.699 0.716 تسيم دراسة الرياضيات في تقدم الماتمع. 5 28
 **0.613 **0.742 0.646 تساعدني دراسة الرياضيات عمى تنمية مياراتي اإلبداعية. 4 29
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رقم الفقرة 
* 

رقم 
 العوامل والفقرات الفقرة

تشبع 
 الفقرة

ارتباط الفقرة 
 بالبعد

ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 **0.613 **0.760 0.589 أعتقد بأن مادة الرياضيات، أساسية لنا. 18 30
 **0.661 **0.793 0.558 تساعدني دراسة الرياضيات عمى تنمية قدرتي عمى التفكير السميم. 23 31
 **0.678 **0.789 0.555 مادة الرياضيات مفيدة لي.أعتقد أن دراسة  22 32
 **0.610 **0.722 0.546 تساعدني دراسة الرياضيات عمى التفكير المنطقي. 11 33

 الثقة بالنفس
 **0.332 **0.740 0.723 أشعر باالرتباك عندما أتعامل مع الرياضيات. 14 34
 **0.353 **0.718 0.716 رياضية.أشعر بالتوتر عند مارد التفكير بحل مسائل  40 35
 **0.398 **0.705 0.716 أشعر بالخوف عندما أحاول حل مسائل الرياضيات. 47 36
 **0.300 **0.685 0.701 أكون قمقا ادا أثناء شرح المعمم لدرس الرياضيات. 37 37
 **0.414 **0.656 0.627 أتوقع الفشل والرسوب أو تدني درااتي في مادة الرياضيات ميما درستيا. 10 38
 **0.332 **0.663 0.613 أشعر بأن دراسة مادة الرياضيات عمل شاق ومتعب. 21 39
 **0.530 **0.522 0.582 أبذل ايدًا كبيرًا في دراسة مادة الرياضيات وحل وااباتيا. 2 40

 دال احصائيًا عند مستوى داللة   **
 الفقرة في المقياس في صورتو النيائية* رقم 

 صدق المقياس في صورتو النيائية -2
اعتمد الباحث باالضافة إلى صدق المحكمين عند إعداد الصورة 
األولية لممقياس عمى اإلاراءات التالية في التحقق من صدق 

 :المقياس
الصدق العاممي: تم إاراء تحميل عاممي لمصورة األولية من   - أ

( فقرة بطريقة المكونات األساسية ثم 48المقياس والمكونة من )
( 8ااري التدوير المتعامد، حيث أسفرت النتائج عن حذف )

(، أما 0.50فقرات كانت دراة تشبعيا عمى العوامل أقل من )
عمى عامل واحد عمى بقية الفقرات فقد تشبعت كل واحدة منيا 

األقل من العوامل األربعة، وبالتالي أصبح المقياس في صورتو 
( فقرة موزعة عمى أربعة عوامل تراوحت 40النيائية مكونًا من )

( كما تم 0.758 – 0.520دراات تشبع الفقرات بيا ما بين )
 (.5توضيحو سابقًا في ادول رقم )

امالت االرتباط صدق االتساق الداخمي: لقد تم حساب مع - ب
بين فقرات المقياس واألبعاد األربعة التي تنتمي إلييا، وكذلك 

 .بين دراات الفقرات والدراة الكمية لممقياس
( ارتباط الفقرات باألبعاد 5وتبين النتائج في الادول رقم )      

 – 0.522) المنتمية إلييا بمعامالت ارتباط تراوحت ما بين
ط مرتفعة في معظميا ودالة ( وىي معامالت ارتبا0.822

، كما ترتبط الدراات 0.01إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من 
 0.30بالدراة الكمية لممقياس بمعامالت ارتباط تراوحت ما بين )

( وىي أيضًا معامالت مرتفعة ودالة احصائيَا عند 0.792 –
، وىذا يؤكد عمى ما يتمتع بو 0.01مستوى داللة أقل من 

ورتو النيائية من اتساق داخمي ُيَعد بدوره مؤشرًا المقياس في ص
 .عمى صدق المقياس

وقد تم حساب معامالت االرتباط بين دراات المفحوصين عمى 
كل بعد من األبعاد األربعة ودرااتيم الكمية عمى المقياس، 

 .( يبين ذلك6والادول رقم )
 6جدول 

 بين درجات الطالب عمى أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس معامالت االرتباط
 الثقة بالنفس قيمة الرياضيات الدافعية اإلستمتاع في الرياضيات 

 **0.677 **0.864 **0.889 **0.942 الدراة الكمية لممقياس
  0.01دال إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من **

يتضح من نتائج ىذا الادول أن معامالت اإلرتباط قد بمغت 
لمبعد  0.864لمبعد الثاني، و 0.889لمبعد األول، و 0.942

لمبعد الرابع، وكانت اميعيا دالة إحصائيًا عند  0.677الثالث، و
 0.01مستوى داللة أقل من 

 ثبات المقياس في صورتو النيائية
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أبعاده استخدم الباحثان لمتحقق من ثبات المقياس الكمي و      
معامل االتساق الداخمي )كرونباخ ألفا( الذي يقيس دراة 

ات، ومعامل تااىاالتساق الداخمي بين الفقرات في قياسيا لال
الثبات بطريقة التازئة النصفية الذي يقيس معامل االرتباط بين 

نصفي اإلختبار، حيث تم تقسيم المقياس الى نصفين، النصف 
فقرات ذات األرقام الفردية، والنصف اآلخر يمثل األول يمثل ال

 (.7الفقرات ذات األرقام الزواية. كما ىو مبين في الادول )

 7جدول 
 ات نحو الرياضيات بطريقتي كرونباخ ألفا والتجزئة النصفيةتجاهمعامالت الثبات لمصورة النهائية لمقياس اال 

 معامل التجزئة النصفية معامل كرونباخ الفا عدد الفقرات الثباتعينة  البعد
 0.913 0.946 15 652 االستمتاع في الرياضيات

 0.867 0.903 11 652 الدافعية
 0.872 0.876 7 652 قيمة الرياضيات
 0.764 0.785 7 652 الثقة بالنفس
 0.919 0.952 40 652 المقياس الكمي

يتضح من نتائج ىذا الادول أن معامالت الثبات بطريقة      
كرونباخ ألفا ألبعاد )عوامل( المقياس األربعة قد تراوحت ما بين 

(، في حين بمغ معامل ثبات الدراة الكمية 0.946 –( 0.785
 .0.952لممقياس 

بعة مقياس األر وأن معامالت الثبات ألبعاد )عوامل( ال     
 – 0.764راوحت ما بين )تبطريقة التازئة النصفية فقد 

(، في حين بمغ معامل ثبات الدراة الكمية لممقياس 0.913
. ومن ذلك يتضح أن المقياس عمى دراة من الثبات 0.919

 .حيث يمكن الوثوق فيو
  اشتقاق معايير المقياس -3

ذاتيا، ظيرت  نظرًا ألن الدراة الخام ليس ليا معنى في     
المعايير ليتسنى تحديد موضع الفرد بالنسبة لعينة التقنين عمى 
واو الدقة، حيث تتحول الدراة الخام إلى نوع من المقياس 
النسبي يفيد في تحديد الوضع النسبي لمفرد في الماموعة 

 .المعيارية وتقويم أدائو في ضوء أداء اآلخرين
وى الصفي في أداء أفراد ولمعرفة أثر كل من الانس والمست     

عينة الدراسة عمى المقياس، تم ايااد المتوسطات الحسابية 
ات طمبة المرحمة األساسية العميا تااىواالنحرافات المعيارية ال

نحو الرياضيات تبعًا لمتغيري الانس والمستوى الصفي، 
 .( يبين ذلك8والادول رقم )

 8جدول 
 ات طمبة المرحمة األساسية العميا نحو الرياضيات تبعًا لمتغيري الجنس والمستوى الصفيتجاهالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال 

 حجم العينة اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي المستوى الصفي الجنس
 192 27.11 127.83 التاسع ذكور

 124 28.82 111.32 العاشر
 316 28.90 121.35 الماموع

 161 26.52 123.12 التاسع إناث
 175 26.14 117.01 العاشر
 336 26.46 119.93 الماموع

 353 26.91 125.68 التاسع الماموع
 299 27.38 114.65 العاشر
 652 27.66 120.62 الماموع

يتضح من نتائج ىذا الادول أن ىناك فروقات مالحظة      
بين المتوسطات الحسابية، والختبار فيما إذا كانت ىذه الفروق 

-Two) ذات داللة إحصائية، تم إاراء تحميل التباين الثنائي

Way ANOVA)  لمعرفة أثر متغيري الانس والمستوى
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 (.9العميا نحو الرياضيات، كما ىو مبين في الادول رقم )سية ات طمبة المرحمة األسااتااىالصفي والتفاعل بينيما عمى 
 9جدول 

 ات طمبة المرحمة األساسية العميا نحو الرياضياتاتجاهنتائج تحميل التباين الثنائي ألثر الجنس والمستوى الصفي والتفاعل بينهما عمى 
 مستوى الداللة )ف( المحسوبة متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

 0.822 0.051 37.172 1 37.172 الانس
 0.000 27.768 20310.978 1 20310.978 المستوى الصفي

 0.016 5.867 4291.075 1 4291.075 التفاعل
   731.453 648 473981.515 الخطأ
    651 497981.184 الماموع

يالحظ من نتائج ىذا الادول أنو ال يواد فروق ذات داللة      
ات طمبة المرحمة اتااى( في 0.05إحصائية عند مستوى داللة )

األساسية العميا نحو الرياضيات تعزى لمتغير الانس. وأن ىناك 
( في 0.05فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ات طمبة المرحمة األساسية العميا نحو الرياضيات تعزى اىاتا

لمتغير المستوى الصفي، ولصالح طمبة الصف التاسع، والتفاعل 
 الفروق بين اتااهبين الانس والمستوى الصفي. ولمعرفة 

ختبار شيفيو لممقارنات اات، تم استخدام تااىمتوسطات اال
 (.10البعدية كما ىو في الادول رقم )

 11جدول 
ات طمبة المرحمة األساسية العميا نحو الرياضيات تبعًا لمتغيري الجنس اتجاهنتائج إختبار شيفيه لممقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسطات 

 والمستوى الصفي
 إناث الصف العاشر إناث الصف التاسع العاشرذكور الصف  ذكور الصف التاسع التفاعل بين الجنس والمستوى الصفي

 **10.83 4.71 **16.51 - ذكور الصف التاسع
 5.68- **11.79- - - ذكور الصف العاشر
 6.11 - - - إناث الصف التاسع
 - - - - إناث الصف العاشر

 :يتضح من نتائج ىذا الادول أن
( 0.05ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

ات ذكور الصف التاسع وذكور الصف العاشر، اتااىفي 
 .لصالح ذكور الصف التاسع

( 0.05ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •
ناث الصف العاشر، لصالح اتااىفي  ات ذكور الصف التاسع وا 

 .ذكور الصف التاسع
( 0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ىناك فرو  •

ناث الصف التاسع، لصالح اتااىفي  ات ذكور الصف العاشر وا 
 .إناث الصف التاسع

( 0.05ال تواد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •
ناث الصف التاسعاتااىفي   .ات ذكور الصف التاسع وا 

 ( 0.05توى داللة )ال تواد فروق ذات داللة إحصائية عند مس •

ناث الصف العاشراتااىفي   .ات ذكور الصف العاشر وا 
( 0.05ال تواد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

ناث الصف العاشراتااىفي   .ات إناث الصف التاسع وا 
األمر الذي اقتضى تحديد ماموعتين معياريتين فقط، األولى 

ناثاً  ، والثانية ىي طمبة الصف ىي طمبة الصف التاسع ذكورًا وا 
العاشر. وقد تم اشتقاق معايير األداء لماموعتي التقنين كل 

 .عمى حدا
 اشتقاق معايير األداء لماموعات التقنين -4

من أال إشتقاق معايير األداء لماموعتي التقنين تم التأكد      
ات كل ماموعة ما إذا كانت تخضع لتوزيع اتااىمن دراات 

 سميرنوف - إختبار كولمواروفطبيعي باستخدام 
(Kolmogrov-Samirnov Test) كما ىو مبين في الادول ،

(11.( 
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 11جدول 
 ات نحو الرياضياتتجاهسميرنوف لدرجات أفراد مجموعات التقنين عمى مقياس اال  - نتائج إختبار كولموجروف

الوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

القيمة 
 الدنيا

القيمة 
 العظمى

إحصاا  الفروقات
 كولموجروف

 مستوى الداللة
 السالبة الموجبة المطمقة

 0.427 0.876 0.047- 0.028 0.047 191 47 26.91 125.68 353 صف تاسع
 0.849 0.611 0.035- 0.020 0.035 188 42 27.38 114.65 299 صف عاشر
 0.453 0.858 0.034- 0.021 0.034 191 42 27.66 120.62 652 الماموع

يتضح من نتائج ىذا الادول أن توزيع عالمات الطمبة في 
التقنين كانت موزعة توزيعًا طبيعيًا ألن مستوى  ماموعات

(. األمر الذي ُيمكن من استخدام 0.05الداللة أكبر من )
التوزيع الطبيعي الشتقاق معايير أداء الطمبة في كل ماموعة 
من ماموعتي التقنين، وذلك بحساب العالمات المعيارية 

بمة لمعالمات والعالمات المعيارية المعدلة )العالمات التائية( المقا
ات طمبة الصف التاسع اتااىالخام. ويمكن أن نستنتج أيضًا أن 

ات طمبة اتااىت ىي إياابية بدراة متوسطة، أما نحو الرياضيا
 .الصف العاشر فيي سمبية بدراة متوسطة

وتحقيقًا ليدف الدراسة، قام الباحث بوضع مستويات معيارية 
التوزيع الطبيعي ات في المقياس الحالي بناء عمى تااىلال

المعياري، وبذلك تم تحديد ستة مستويات معيارية لممقياس كما 
 ).12ىو مبين في الادول )

 12جدول 
 يا نحو الرياضياتات طمبة المرحمة األساسية العماتجاهالمستويات المعيارية والدرجات المعيارية والدرجات المعيارية المعدلة )التائية( لمقياس 

 في المقياس تجا داللة اال  الدرجة المعيارية المعدلة الدرجة المعيارية المستوى
 اياابي اداً  70أكبر أو يساوي  2أكبر أو يساوي  األول
 اياابي 69.99 – 60 1.999 – 1 الثاني
 اياابي بدراة متوسطة 59.99 – 50 0.999 – 0 الثالث
 سمبي بدراة متوسطة 49.99 – 40 0.001- - 1- الرابع
 سمبي 39.99 – 30 1.001- - 2- الخامس
 سمبي اداَ  30أقل من  2-أقل من  السادس

وباإلعتماد عمى المستويات المعيارية في ىذا الادول تم تحديد 
 معايير أداء الطمبة في كل ماموعة من ماموعتي التقنين، 

 .يبين معايير أداء طمبة الصف التاسع (13والادول رقم )

 13جدول 
 ات طمبة الصف التاسع نحو الرياضياتتجاهالمستويات المعيارية لمدرجات الخام، والدرجات المعيارية والدرجات المعيارية المعدلة )التائية( ال 

 في المقياس تجا داللة اال  المعيارية المعدلةالدرجة  الدرجة المعيارية الدرجة الخام المستوى
 اياابي اداً  70أكبر أو يساوي  2أكبر أو يساوي  فأكثر 180 األول
 اياابي 69.99 – 60 1.999 – 1 180أقل من  – 153 الثاني
 اياابي بدراة متوسطة 59.99 – 50 0.999 – 0 153الى أقل من  – 126 الثالث
 سمبي بدراة متوسطة 49.99 – 40 0.001 - - 1- 126أقل من  – 99 الرابع
 سمبي 39.99 – 30 1.001- - 2- 99أقل  – 72 الخامس
 سمبي اداَ  30أقل من  2-أقل من  72أقل من  السادس

الطالب  اتااهمن نتائج ىذا الادول يمكن الحكم عمى داللة      
في الصف التاسع نحو الرياضيات من خالل مقارنة الدراة التي 

- 40يحصل عمييا عمى المقياس والتي ستكون محصورة بين )
 (، بالدراة الخام في الادول ومن ثم التعرف الى داللة ىذه 200

 .في المقياس تااهالدراة من خالل داللة اال
والشتقاق معايير أداء طمبة الصف العاشر فقد تم اإلعتماد      

(، وذلك بحساب 11عمى المستويات المعيارية في ادول رقم )
 العالمات المعيارية والعالمات المعيارية المعدلة )العالمات 
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 .( تبين ىذه المعايير14والنتائج في ادول رقم ) .التائية( المقابمة لمعالمات الخام
 14جدول 

ات طمبة الصف العاشر نحو اتجاهالمستويات المعيارية لمدرجات الخام، والدرجات المعيارية والدرجات المعيارية المعدلة )التائية( لمقياس 
 الرياضيات

 في المقياس تجا داللة اال  الدرجة المعيارية المعدلة الدرجة المعيارية الدرجة الخام المستوى
 اياابي اداً  70أكبر أو يساوي  2أكبر أو يساوي  فأكثر 169 األول
 اياابي 69.99 – 60 1.999 – 1 169أقل من  – 142 الثاني
 اياابي بدراة متوسطة 59.99 – 50 0.999 – 0 142أقل من  – 115 الثالث
 متوسطةسمبي بدراة  49.99 – 40 -0.001 - 1- 115أقل من  – 88 الرابع
 سمبي 39.99 – 30 -1.001 - 2- 88أقل من  – 60 الخامس
 سمبي اداَ  30أقل من  -2أقل من  60أقل من  السادس

الطالب  اتااهمن نتائج ىذا الادول يمكن الحكم عمى داللة      
في الصف العاشر نحو الرياضيات من خالل مقارنة الدراة 
التي يحصل عمييا عمى المقياس والتي ستكون محصورة بين 

(، بالدراة الخام في الادول ومن ثم التعرف الى 40-200)
 .في المقياس تااهداللة ىذه الدراة من خالل داللة اال

نحو  اتتااىثالثا: تعميمات تطبيق وتصحيح مقياس اال
 الرياضيات

 :تعميمات تطبيق المقياس -1
الزمن الذي يحتااو المفحوص لإلاابة عمى فقرات المقياس      

( دقيقة، وعمى المفحوص أن ال يفكر طوياًل في إاابتو عن 30)
كل فقرة. بل أن يضع أول إاابة تخطر عمى بالو بعد قراءة 

التعميمات الفقرة واميع بدائميا، وعمى مطبق االختبار قراءة 
رشادىم الى طريقة اإلاابة  بشكل واضح أمام المفحوصين، وا 
باستخدام مثال توضيحي بعد أن يطمب منيم تعبئة المعمومات 
المطموبة المواودة عمى الصفحة األولى من المقياس، وأن 
ُيعمَميم بأنو ال تواد إاابة صحيحة وأخرى غير صحيحة 

ه المفحوص، والتأكيد فاإلاابة صحيحة بقدر تمثيميا لما يعتقد
عمى المفحوصين اإلاابة عن اميع الفقرات دون ترك أي فقرة 
خبارىم بأنو ال يترتب عمى إااباتيم نااح أو  دون إاابة، وا 
رسوب وأنيا تستخدم ألغراض البحث العممي فقط، ويتم التعامل 
معيا بسرية تامة، وتحديد وقت بدء اإلاابة بغرض حساب 

 .عن فقرات المقياسالزمن المخصص لإلاابة 
 :تعميمات تصحيح المقياس -2

يتكون سمم اإلاابة عن كل فقرة من فقرات المقياس من خمسة 
مستويات ىي: أوافق بشدة، أوافق، محايد، أعارض، أعارض 

 :بشدة. ويتم تصحيح المقياس عمى النحو التالي
( في الصورة النيائية 33 – 1بالنسبة لمفقرات ذوات األرقام ) . أ

 :قياس، تعطى كل فقرةلمم
خمس دراات إذا كانت اإلاابة عنيا تحت مستوى أوافق  •

 .بشدة
 .أربع دراات إذا كانت اإلاابة عنيا تحت مستوى أوافق •
 .ثالث دراات إذا كانت اإلاابة عنيا تحت مستوى محايد •
 .دراتين إذا كانت اإلاابة عنيا تحت مستوى أعارض •
اإلاابة عنيا تحت مستوى أعارض دراة واحدة إذا كانت  •

 .بشدة
 :( فتعطى كل فقرة40 – 34أما بالنسبة لمفقرات ذوات األرقام )

خمس دراات إذا كانت اإلاابة عنيا تحت مستوى أعارض  •
 .بشدة

 .أربع دراات إذا كانت اإلاابة عنيا تحت مستوى أعارض •
 .ثالث دراات إذا كانت اإلاابة عنيا تحت مستوى محايد •
 .راتين إذا كانت اإلاابة عنيا تحت مستوى أوافقد •
 .دراة واحدة إذا كانت اإلاابة عنيا تحت مستوى أوافق بشدة •

ب. تحسب الدراة الكمية لمطالب عمى المقياس بامع الدراات 
التي حصل عمييا عمى كل فقرة من فقرات المقياس، ومن 
الناحية النظرية فإن أعمى دراة يمكن أن يحصل عمييا 

 (.40( دراة وأدنى دراة )200مفحوص عمى المقياس )ال



532016
 

366 

ج. تصنف الدراة التي يحصل عمييا المفحوص وفق 
(، 13المستويات المعيارية لمدراات الخام المبينة في الاداول )

 .(، وذلك حسب مستواه الصفي14)
وتشير الدراات المنخفضة التي يحصل عمييا الطالب عمى 

نحو الرياضيات، بينما تشير اتو السمبية اتااىالمقياس إلى 
 .اتو اإلياابيةاتااىالدراات المرتفعة إلى 
 رابعًا: مناقشة النتائج

 :من خالل ما أفرزتو نتائج ىذه الدراسة يمكن استنتاج اآلتي
التوصل الى البناء العاممي البسيط لممقياس المكون من أربعة  - أ

وقيمة عوامل ىي: االستمتاع في الرياضيات، والدافعية، 
 الرياضيات، والثقة بالنفس. وتتفق ىذه النتياة مع نتائج كل من

[34] Tapia ;[33] Abdul Majeed وتتفق ازئيًا مع نتياة 
[29] Tapia 32] البريدي ونتياة.[ 

ات طمبة اتااىال تواد فروق ذات داللة إحصائية في  - ب
المرحمة األساسية العميا نحو الرياضيات تعزى لمتغير الانس 

البابطين،  وتتعارض نتياة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من
التي توصمت الى واود فروق لصالح  [31] [؛ الشرع،28]

الذكور، وقد يعزى السبب الى نظرة الماتمع العربي لعمل المرأة 
حيث يشاعون األعمال التي ال يكون فييا اختالط  واالختالط

ى التواو الى خاصة مينة التدريس، مما يشاع اإلناث ال
 Bramlett [30] الدراسات األدبية. كما أنيا تتعارض مع نتائج

الذي طبق دراستو عمى عينة من طمبة الكميات الاامعية، وربما 
كان ىذا ىو سبب االختالف. بينما كانت ىناك فروق ذات داللة 
إحصائية تعزى لمتغير المستوى الصفي، والتفاعل بين الانس 

الح طمبة الصف التاسع. وتتفق ىذه والمستوى الصفي، ولص
  Stevez [12]   [31]الشرع النتياة مع نتائج كل من

ات يتمتع بخصائص اتااىالتوصل إلى بناء مقياس  - ت
ات طمبة المرحمة األساسية العميا اتااىسيكومترية ايدة لقياس 

( فقرة، 40نحو الرياضيات في محافظة رام اهلل والبيرة، وبواقع )
موزعو عمى األبعاد األربعة كما يمي: االستمتاع في الرياضيات 

( فقرات، 7( فقرة، وقيمة الرياضيات )11( فقرة، والدافعية )15)

سبة في ضوء ( فقرات. واستخراج معاييره المنا7والثقة بالنفس )
 .متغيري الانس والمستوى الصفي
 خامسًا: والتوصيات والمقترحات

 :في ضوء ىذه الدراسة ونتائايا يوصي الباحث بما يمي
نحو الرياضيات المقنن في  تااهة استخدام مقياس االيإمكان •

تعميم العالي الفمسطينية ىذه الدراسة من قبل وزارة التربية وال
وطالبات الصفين التاسع والعاشر ات طالب اتااىلتقييم 

األساسيين في محافظة رام اهلل والبيرة نحو الرياضيات، وتحديد 
العوامل المؤثرة فييا، واالستفادة من ىذا التحديد في عمميات 
تخطيط برامج مناسبة في الرياضيات وتطويرىا لتعديل 

ات السمبية لدى الطمبة الذين يمتمكون مثل ىذه تااىاال
 .اتتااىاال
إمكانية استخدام المقياس المقنن في ىذه الدراسة في التنبؤ  •

بمقدار إقبال الطمبة عمى دراسة موضوع الرياضيات في 
المستقبل، مما ُيسيم في عمميات التخطيط المستقبمي. كما تفيد 
المعممين والمسؤولين في وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية 

ن التاسع والعاشر األساسيين ات طمبة الصفياتااىفي قياس 
نحو الرياضيات، وتقديم األنشطة والخطط العالاية لتحسين 

 .اتيم نحوىااتااى
نحو الرياضيات المستخدم في ىذه  تااهتقنين مقياس اال •

الدراسة عمى محافظات فمسطينية أخرى بغرض المقارنة بين 
الطالب والطالبات نحو الرياضيات في المحافظات  اتااه
 .مفةالمخت

إعادة إاراء الدراسة الحالية عمى عينة موزعة عمى منطقة  •
 .اغرافية أكبر، من أال زيادة الثقة بدراة صدق المقياس وثباتو

إعادة إاراء الدراسة الحالية وفق أسموب آخر مثل أسموب  •
ثيرستون، وأسموب الكشف العام، أو أي أسموب آخر من أساليب 

مقارنة الفقرات التي سيتم النظرية الحديثة في القياس، و 
 .مع فقرات المقياس الحالي استخالصيا

ات نحو الرياضيات المستخدم في ىذه تااىتقنين مقياس اال •
 .الدراسة عمى طمبة المرحمة الثانوية
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يمكن لمباحثين وطالب الدراسات العميا االستفادة من ىذا  •
ات نحو تااىالمقياس المقنن في دراساتيم وبحوثيم المتعمقة باال
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CONSTRUCTING A SCALE FOR 

MEASURING ATTITUDES OF HIGHER 

PRIMARY STUDENTS TOWARD MATH IN 

RAMALLAH & AL-BEIREH DISTRICT 
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ABSTRACT_ This study aimed at constructing a psychometric scale for measuring students'  

attitudes toward math, and then  experimenting and verifying the constructed scale among the 

students of Higher Primary Stage  in Ramallah & Al-Beireh District. The study also aimed to 

extract the best criteria that fit this scale according to gender and class variables. To achieve 

these objectives, a 58-item scale was constructed to cover six domains. The scale was initially 

administered among a clustered –random sample of  (652) male and female students. A number of 

statistical procedures were used to construct the scale. Hence, the 58-item scale was checked out 

using factor analysis technique which in turn resulted in having two standard groups; for each 

group the standard score and the modified standard score that equals each raw degree on the 

scale were both measured. The study results found no statistically significant differences between 

the student's attitudes towards math due to gender whereas significant differences were found due 

to class variable and the differences were in favor of 9th class students. Overall, the study was 

able to construct 40-item valid and reliable psychometric scale that cover four domains for 

measuring the attitudes of Higher Primary Stage students in Ramallah & Al- Beireh District.    

KEYWORDS: Standardizing Scale, Attitudes, Attitudes towards Math, Higher Primary Stage. 


