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مقياس االعتقاد حول الرياضيات وتطبيقه على الطلبة المدرسين ومعّلمي 

 الصف في كلية التربية بجامعة دمشق
 

                                                                             *هاشم إبراهيم إبراهيم.د
 

 الملخص
 
لالعت   اا ل  ا  (   تع  دا اعقع  اا ق   اات الوحت  اء قالبي  ا )دف ه   ا البح  ث بل    قي  ا       ا  يه  

ق عيو  ي ال     ( اقي  اا التيه     الترق  ا )الرياض   ام    ل قي    ع   ا  اعت   ااام السيب    الود     ل 
 . الوسجي ل في كي   الترق   قجا ع  ا شق

 ل السيب  الود    ل الوس جي ل ( 621)طالباً قطالب  ، يهم ( 146)تكانت ع ي   الد ا     ل 
 ل السيب  الوعيو ل الوسجي ل في اإليازة في اخت  ا   عي م ( 663)في اقياا التيه   الترقا  ق

  . 
   ل الي     اإلنكي إي    بل    ( )MBI)قع  د ت  ريم البال  ث ق    ي  ع   ا  ا عت   اا ل  ا   الرياض   ام 

    ل خ   ال  التحي      الع   ا يي ( ,Ibrahim  (1990، قالت   ي ك   او ع   د طا ه   ا بق   راه م (الي      العرق     
، قاض   عاً  س   تايام السيب     الود      ل ق عيو   ي ال      ا  تكش   افي ، أ   م قع   دها قو   ا يتيا           

 ( The Mathematics Belief  Scale)الش ك  اعقلل ي لو    ا  ا عت  اا ل ا  الرياض  ام 
(MBS)   أ م (عرق    في ع دة اق )، أم تيكلد  ل  دت التريو  قق س  دت الوحتاء ليو  ا ،

كوا قي رء البال ث   ا ن ام ق  ل الوجواع ام الو ت ا ة . الوتعيق قه( البي ا )ق س ال دت البيائي
 .في الد ا   قالو تيف   ل ل ث ال يف   في الرياض ام قطرائق تد يسها قالجيس ا خت ا 

قل  د  تع دا اعقع اا قل  س   (MBS)قع د قكل دم اليت ائن قو      ا  ا عت  اا ل ا   الرياض  ام
البعد، كوا قكدم طري تا  دت التو  إ ق ل الوجواعام الوعرقف   قال  دت الت  ا قي تي   س   دت 

، عب ا ة (42)  ل   (MBS)قع د تكل او     ا  ا عت  اا ل ا  الرياض  ام. ليو  ا ( البي ا )البيا  
 :قتازعت عي  العاا   ال وس  التال  

 (. 6ع)ق  ليتسب ق الرياض ام  اضاع  بدع ،ت  يي ،ناٍا ،كشفي، قعا -
 (.2ع)الرياض ام يسم أاقت  ل الوفاه م قالوباائ  -
 
 .قسم املناهج وطرق التدريس ، كلية الرتبية، جامعة دمشق* 
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 (.6ع)ق ساام قعااعد أاقت  يج  اتباعها  الرياض ام  اضاع  ا ا ق   لد -
 (.4ع)الرياض ام  اضاع غ ر  تبد  قغ ر  رو  -
 (.3ع)وكل قو ي برهل قق ي فهم كيً ا الرياض ام  اضاع   ي   -

قاإلضاف  بل  ذلك، ف د قظهرم اليتائن قو خيف   السالب الود   ل ق عيوي ال   في ك   ل 
الرياض ام قطرائق تد يسها عد ق هوت في بيجاا الفرقت الااضح  في ا عت ااام لا  الرياض ام 

قي اا ف رت ااٍ  بل  ائ اً ق  ل  تا  سي  كوا قظهرم اليتائن ع دا. ق ل  جواعام الو ا ن  الو تيف 
 (. قه ا يتيا      نتائن اعقحاث الترقاي  العالو  )ا يام اعت ااام ال كا  قاعت ااام اإلناث 
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 :دقمة امل -1

مفهااامه مهااام لنياااو الناااال، ويشعاااد اذ ااار املتشاااراص الهاااا  القاااراراص الااا  ي ااانعها ( Belief)االعتقااااد 
م  وتعااد االعتقاااداص ت ااييص عقليااةة لليتقيقااة الاا  تمجاا  التف اا  (. Dewey,1933)األذااراد لاايا هيااا  

وهده كنتشراص،   والسلمك، وهي تنشأ غالباً بش ر مب ر يف احلياة، وتبقى رباطاً للنمازع القمية عند الفرد،
 وميتلا  يياو املعلنان(.  Pajares, 1992)يار  الناال العاان ماهل ليياا ويفساروو املعلممااص بما ا تها 

وينباااو . اعتقااااداص هاااما مهناااتهم وطلباااتهم، وهاااما كيفياااة هااادوع الاااتعلم ملاتلااا  املما ااايو الااا  يدر  ااام ا
ااهل هااات االعتقاااداص الاا  يااا دور ذع اااا يف تةعرياا  مهااامهم الرتبميااة  التعليني ااة ) االمك ورار اااص املعل ناان  م 

  (.Nespor ،1987)وحتديد حمتماها، ويف معالة املعلمماص املتعلقة هبا ( والتدريسية
 ف ش   ب ل قيي   إيلوقاااد عشااار م مفهااامه االعتقااااد ماااهل قبااار بااااه ن يتلفااان ب را اااق يتلفاااة، هيااا  عر ذااا  

(Fishbein and Ajzen ,1975,P.12 )   املعلممااص الا  ميل هاا شاا  ماا هاما مم امع "علاى اها
مجاامد عيقااة باان الشااي  االهتناااا الاااا  ل"، كنااا ت تعريفاا  مااهل قبلهنااا بعباااراص اهتناليااة علااى اهاا   "مااا

 Fishbein and Ajzen 131-133-")املعتقاد هملا  وبان شاي  او قيناة او مفهامه او رافة الار 
,1975,P. ) ثيع ذئاص يتلفة، وي نفاه  يف: 

وهاااي اعتقاااااداص مرتاذقاااة مااااو ميه اااااص او (: Descriptive Beliefs)االعتقااااداص المراااافية  -
 .لرباص مباشرة

 .وهي اعتقاداص  ال مي هل ميه تها مباشرة(: Inferential Beliefs)لية االعتقاداص اال تدال -
وهااي عبااااراص مااهل م ااادر لااارجي مقبملاااة  (: Informational Beliefs)االعتقاااداص املعلمميااة  -

 .كاعتقاداص
االعتقااااداص الريا اااية او اه ناااة االعتقاااااد  يف ( Shoenfeld, 1985, p.45)ويعااار م شااامهفيلد 
عاااانة الفااارد ووجهاااة ه ااارت ومن ااامرت الشا اااي هاااما كيفياااة التعامااار ماااو الريا اااياص "ا  الريا اااياص علاااى ا ااا
 ,Shoenfeld))وتعتند هات الدرا ة على التعريفن المارديهل آهفاً ل ر مهل شمهفيلد ". واملهناص الريا ية

1985, p.45  وذيشبن وآجزيهل(Fishbein and Ajzen ,1975,P.12 .) 
، ماااهل لااايا الن ااار إليهاااا علاااى ا اااا تااازود األ اااال املعاااريف لي اهااااص وتألاااا االعتقااااداص اصياااة لاراااة

(Petty and Cacioppo,1981, P.184) وماهل لايا  لا  مي اهل او هفهام األصياة اوار اة ومادلما ،
اال اات هام تن ايم " لي اهاص بعبااراص االعتقااداص بقملا  ( Rokeach,1972,P.159)تعري  روكيتش 

". شي  حمدد او هالة معينة جاعًي الشاا  مييار لي اتةابة يف هالاة مف  الة عدة اعتقاداص مركز ة على 
 .وهاا ما مي هل او يفس ر العيقة الرتاب ية بن مفهممي اال ات واالعتقاد

 :أهمي  المراس  و احلاج  إليها -2

ما : ة م را ئلة مهنحينر النال اعتقاداص يتلفة هما الريا ياص، وقد اث ص دا ناً، وما زالت ت ار، 
إو اإلجابة عهل هات األ ائلة امار .  الريا ياص؟ وما طبيعتها؟ وكي  وشجدص؟ وهر اشكتشفت اه اشلرتعت؟
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مهم وال ينا للتادريس يف غرذاة ال ا ، ويعتناد التيمياا وال لباة علاى معلنايهم ومدر ايهم ملسااعد م يف 
 . صيتها وذا د اتعل م ومعرذة ماهية الريا ياص وطبيعتها، باإل اذة إىل إقناعهم بأ

وقاااد اتهااارص . اهاااد اهااام  ا اااباال درا اااة االعتقااااداص هاااما الريا اااياص هااام ارتباطهاااا بسااالمك األذاااراد
درا اص واحباع عديدة او اعتقاداص املعلنن واملدر ن هما الريا ياص تنع س على  لمكهم التدريسي 

إىل ( Zollman, A., and Mason, E., 1992)زوملااو وميسامو ذقاد اشاار كار ماهل . يف غرذاة ال ا 
كلم ارتماو و او السلمك التدريسي يرتبط باعتقاد املعلم هاما الريا اياص، ويتيادصا يف هااا الارام كار ماهل  

هاما هيا  يريااو او اعتقااداص ال لباة ( (Klosterman, P., and Stage, F. K., 1992 اتيج 
 تا س  اوولقااد اجاارص .  لهاالريا ااياص تقاامه علااى ذهنهاام ل بيعتهااا، رااا يااتثر علااى  االمكهم يف هاار مسااا

(Thompson, 1982,1984  ) ثااايع درا ااااص هالاااة علاااى ثيثاااة مدر ااان للريا اااياص يف املرهلاااة
املتم ااا ة، هيااا  وجااادص او اعتقاااادا م هاااما الريا اااياص قاااد اهع سااات مباشااارة علاااى تدريساااهم يف غرذاااة 

وعيقتهااا بساالمكهم   ألربعااة طلبااة مدر اان " األطاار املفهمميااة"ويف درا ااة الاار ، ذقااد ت تفيتاا  . ال اا 
التدريسي يف الريا ياص يف املدر ة املتم  ة، هي  اشاارص النتاا ج إىل او اطارهم املفهممياة قاد اهع سات 

كنااا اتهاارص هتااا ج تفيتاا   االمك  سااة (. Shirk, 1972)علااى  االمكهم التدريسااي يف غرذااة ال اا  
اهااا  كااااو متاااأثراً ومتنا اااباً ماااو ( الرتبياااة العنلياااة)طالبااااص مدر ااااص للريا اااياص لااايا تااادريبهم التدريساااي 

كناا وشجاد او هاات االعتقااداص تاتثر علاى ذهام (. Bush, 1982)ت مرا م واعتقادا م هاما الريا اياص 
 ,Thompson, A. G)وا تيعاال املفاهيم الريا ية مهل قبر املعلنن وبالتايل تنع س على تدريسهم يا 

 (. (Leder, G. C., and Fonzi, J.,  2002و ( 1992
وهناك  بب مهم آلر لدرا ة اعتقاداص املعلنن واملدر ن هاما الريا اياص ي ناهل يف كيفياة ت انيم 

هادثت : امل اااعلاى  ابير . هم بشا ر ذع ااا يف تشا ير االعتقااداص وت  هاابرامج إعداد املعلنن ال  تس
ا هتيةااة إدلااااا ت اا اص مهنااة يف معااارم واعتقاااداص ال لبااة املدر اان هااما الريا ااياص وتعلينهااا وتعلنهاا

برهامج يت مو مهل اربعة مقرراص متتابعة تقمه على ا س تعلني ة بنا ية مفهممية تتعلق بالريا اياص، اهادها 
وقد . (Schram and Wilcox, 1988;  Schram et al. 1989) نها يتعلق  ب را ق تدريسها وتعل

 املرهلااة االبتدا يااة هتيةااة تقااد   شااةلت بعاات الت اا اص يف اعتقاااداص ال لبااة املعلناان هااما الريا ااياص يف
 ,Collier)برهااامج حيتاامم علااى مقاارراص للريا ااياص مااهل جهااة ومقاارر ل را ااق تدريسااها مااهل جهااة الاار  

وبشاا ر مشاااب ، ذقااد ت تسااةير ت اا اص راثلااة هتيةااة تقااد  مقاارر يف طرا ااق تاادريس الريا ااياص (. 1972
 Jakubowski and)االبتدا ياااة  اي ااااً يف املرهلاااة " كيااا  ياااتعلم األطفااااا الريا اااياص؟: "بعناااماو

Champell, 1989  .)ك ا تر ق ن ا قا درا اة الار  قااه هباا  ويفCarter, G., & Norwood, K. 

بعااد التيتاااقهم بمرشااة عناار ملاادة ا اابمع، يف  ال اا  اوااامس هااما اعتقاااد  اابعة معلناان مااهل معلنااي( (1997)
قاد ه ار يف اعتقاادا م هااما الريا اياص عناد اربعااة  اً ت ياا  ، وقاد اتهارص النتاا ج او  ام  معااي  تدريساية حمااددة

وتشاا  هتااا ج  .مااهل املدر اان الساابعة، واو طريقااة تدريسااهم ت اا ص وذقاااً للنعاااي  التدريسااية املقدمااة يف ورشااة العناار
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بعت الدرا اص إىل او اعتقاداص املعلنن هاما الريا اياص ياا عيقاة قمياة ب ريقاة وهمعياة التادريس الاام 
 قن   د ه  ويااار  (. Hart, L. C, 2002; Ma, 1999) لباااتهم دالااار غرذاااة ال ااا  يقدممهااا  ل

Underhill, R. G., 1988) ) اهاا  مااهل املهاام ذهاام اعتقاااداص املعلناان هااما الريا ااياص ومعرذااة كيفيااة
 . التأث  ذيها هىت مي هل ت مير وحتسن مناهج وطرا ق تدريس الريا ياص

ماااااو األذاااااراد املاااااراد معرذاااااة ( Interviews)ابيص إهاااااد  طرا اااااق قياااااال االعتقااااااداص هاااااي إجااااارا  مقااااا
وهااات ال ريقااة هااي األغااا لقيااال اعتقاااداص األشاااات هااما الريا ااياص، ول نهااا حتتااا  إىل . اعتقااادا م
ااز البااه مو علاى بناا  وا ااتاداه ادواص، او و اا ر تساتاده المرقااة . وقات كبا  وعم ااً عااهل  لا ، ذقاد رك 

يا ياص، مي هل ت بيقها على عدد كب  مهل األشاات ليا ذرتة زمنية والقلم، لقيال االعتقاداص هما الر 
وبشاا ر يت اار، مي ااهل  كاار املقاااييس واال ااتباهاص .  ق اا ة، ول نهااا ر ااا ال ت اامو دقيقااة ك ريقااة املقابلااة

 :واألدواص ال   بنيت بما  ة كر مهل
- Rettig (1971) حت يم ذقط   25.0، 25.0،  25.0= روهباخ لعمامل  لمعامر ثباص الفا 
- Collier (1972) حت يم ذقط       25.0،  25.2=  روهباخ لعاملي  لمعامر ثباص الفا 
- Van de Walle (1973) حت يم ذقط        2500=  روهباخلمعامر ثباص الفا 
- Shoenfeld (1989)  حت يم ذقط ن حيدد                 =  روهباخ لمعامر ثباص الفا 
    - Kloosterman (1990) 25.0، ..25، 25.0، ..25، 2500=    رهباااااخ لعماملاااا  لالفاااا ،

 .وحتلير  عاملي تأكيدم وليس ا ت شاذياً  +حت يم  ..25، 2.0
   - Ibrahim (1990)  25.0، 2500، 25.2، 25.2، 25.0=  روهبااااااخ لعماملااااا  لثبااااااص الفاااااا    

 (.البنيمم)ق البنا ي وال د( ل دق احملتم )التيتلير العاملي اال ت شايف  +حت يم 
التيتليااار العااااملي + ( 25.0و  25.0)ماااا بااان =  روهبااااخ لعماملااا  لثبااااص الفاااا  العابااااااااد( 0220) -   

 التأكيدم
     25.0، 25.0، ..25، .250=  روهبااخ لعماملا  لمعامار ثبااص الفاا  السلميل وامل ارال( .022) -   

 (.ك رللنقيال  )للنيتاور جمتنعة    2500=   حت يم ذقط
الساالميل وامل اارال  وال بااد مااهل الرتكيااز علااى املقاااييس يف البيئااة العربيااة، هياا  مي ااهل اإلشااارة إىل مقيااال

، هياا  قاااه الباه اااو بت اانيم مقيااال ليعتقاااد هااما (ه.022-ه0220هااا املماذااق .000-هااا .000)
تنر املقيال على اربعة وقد اش. الريا ياص لل يال املعلنن يف كلي  الرتبية يف كر مهل الرياض  واإلهسا 

، الفا ااااااااااادة (Confidence)، ال قاااااااااااة ((Effort، الهااااااااااد ((Understandingالفهااااااااااام : حماااااااااااور هاااااااااااي
(Usefulness .)  وقااااد ت حت يناااا  قباااار ت بيقاااا  مااااهل قباااار يت اااان ترباااامين يف كلياااا  املعلناااان يف الرياااااض

، علاى 25.0، 25.0، ..25، .250= لعماملا  ( الفا ل روهباخ)معاميص ثباص وقد بل ت . واإلهسا 
 (.للنقيال ك ر)للنيتاور جمتنعة (  2500)الرتتيب وكال  ذقد بل ت 
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ببيتا   ، يتعلقااو(0220) للعاباد كنا مي هل اإلشارة إىل مقيا ن مرتين مهل همع الي ارص اونا اي
 اعتقااااداص ال لباااة معلناااي الريا اااياص هاااما هااار املساااالة وماااد  تأثرهاااا بتيت ااايلهم واعتقاااادا م بفاعليتهاااا

( 0220) العاباادوقااد ا ااتاده (. يف كليااة الرتبيااة يف جامعااة الساال او قااابمل يف  اال نة عناااو)التدريسااية 
بفاعليااااة تااااادريس ( املعتقااااداص)حناااام هااااار املسااااألة الريا ااااية ومقيااااال ( املعتقااااداص)مقيااااال : مقيا اااان صااااا

قااداص الريا ااياص برتيااة مقيااال إهاادياها ملعت( 0220) العاباادومااهل اجاار تنفيااا  لاا  ذقااد قاااه . الريا ااياص
(Indiana Mathematics Belief Scale )   كلم ارتماو و اتيج الاام ا  سا(Kloosterman & 

Stage, 1992 )ال ااااعمبة :  سااااة جماااااالص هااااي إىل الل ااااة العربيااااة، وهاااام م اااامو مااااهل(Difficulty) 
والهااد  (Word Problems)واملسااألة اللف يااة  (Understanding)والفهاام   (Steps)واو ااماص 

(Effort .) وجار  تأ ايس (. 25.0و  25.0)وقد تراوهت معاميص ثبا ا ب ريقة الفا ل روهبااخ ماابن
.  بعد الرتية( 25.0)ردق احملتم  املتعلق هبا ب ريقة التيت يم، وبلغ معامر ال باص ب ريقة الفا ل روهباخ 

 The)ا اااااياص برتياااااة مقياااااال املعتقاااااداص بفاعلياااااة تااااادريس الري( 0220) العابااااادوكاااااال  ذقاااااد قااااااه 
Mathematics Teaching Efficacy Beliefs Instrument -MTEBI )  بيي اكسالاام ا سا 

جمااا ذاعليااة الااااص  :جماالن صاااإىل الل ااة العربياة، وهاام م امو مااهل ( Enochs et al., 2000)وزمايهت 
Self Efficacy)( ) و جمااا النااتج املتمقاو ((..25) عامار ثبااص ب ريقاة الفاا كروهبااخ ،(Outcome 

Expectancy( ) التيك  د وقد ا اتاده التيتليار العااملي ((. 2500) عامر ثباص ب ريقة الفا كروهباخ 
 (.25.0)وبلغ معامر ثبات  ب ريقة الفا ل روهباخ  لتأ يس ردق  مهل قبر وا عي ،

 ادق الإو املقاييس واال تباهاص السابقة ال تبدو ا ا  ب ت بش ر كام مهل اجار اهاماع يتلفاة ماهل 
طبقاات  الاا ( Ibrahim, 1990)با اات نا  درا ااة إبااراهيم  وال باااص، لارااة راادق احملتاام  وراادق البنااا 

إو  (.ال  تقمه عليها هات الدرا ية وت ن لهاو ) طريقة املقابلة لتمليد العباراص والتيتلير العاملي اال ت شايف
سااي مااهل لاايا آرا   اتيااة لعاادة املعلمماااص املسااةلة تشاا  إىل او راادق احملتاام  كاااو قااد ا ااس بشاا ر ر ي

وبشا ر عااه، .  (A Panel of Judges)او ماا يعارم (  كلةناة حت ايم او حم  نان)تربامين ريا اين 
الاا   العباااراص ( ه  نااما)ذاا و املعلمماااص املتاامذرة عااهل تلاا  األدواص، اشااارص إىل او الرتباامين قااد تفيت ااما 

ات الاايهل  ت بناا  ادواص لقياال اعتقاادا م قاد كتبت مسبقاً، ون ييهظ وجمد ام دلير على او األشا
لااال  مااهل املن ااهل او تع ااس العباااراص بشاا ر اذ اار . تاات مقااابلتهم او ا تشااار م قباار كتابااة العباااراص

اعتقاداص الباه ن اهفسهم هما الريا ياص اك ر را تع س اعتقااداص األشااات املاراد قياال اعتقاادا م 
يعتقادوو او اواربا  ر اا ( Guion, 1977)علنا  النفس م ر غميهل  و مع م واألك ر مهل  ل ، ذ. هميا

مااهل هنااا تااأ  اصيااة . خيتلفاامو ذينااا إ ا كاهاات جمنمعااة العباااراص املع اااة ت  ااي جماااا حمتاام  املفهاامه املاادرول
. مو عينة متنمعة اولفياص لألشاات لتمليد عباراص اعتقادا م شا ي اً هما الريا ياص   اقالمإجرا  
تاداه طريقااااة التيتلياااار العاااااملي اال ت شااااايف ر ااااا يت ااااس عماماااار جدياااادة ن ت شاااا  بعااااد تتعلااااق إو ا اااا

واألك ار ماهل  لا ، ذا و مع ام األدواص املمجامدة لقياال االعتقااداص هاما . باالعتقاداص هما الريا ياص
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جمااا  الريا ياص قد بشنيت عار ا اال جمنمعاة عمامار او مركبااص مقاررة مسابقاً، ور اا ن تاتن هل ماهل ت  ياة
ويف المقااات هفسااا ، ذقاااد جااار  تعيااان العبااااراص علاااى . ملفهااامه االعتقااااد( Content Domain)احملتااام  

العمامر او املركباص املسبقة بش ر  ا  شا اي وماهل لايا ه ام البااه ن او احمل نان، ور اا يناتج عاهل 
قااد ت اامو ( ك ريقااة وهياادة)علناااً او لنااة التيت اايم .  لاا  جمااااًل  اايقاً ملفهاامه احملتاام  ليعتقاااد املاادرول

 .مفيدة يف هاالص لارة عندما ت مو املهناص معرذة وحمددة تاماً 
وماااهل هناااا تاااأ  اصياااة هاااات الدرا اااة واحلاجاااة إىل بناااا  مقياااال متعااادد األبعااااد لقياااال االعتقااااداص هاااما 

ىل  لاا  ي ااام إ. الريا ااياص حبياا  ي اامو رااادق احملتاام  والبنااا ، ومي ااهل ت بيقاا  يف بيئااة او بيئاااص عربيااة
البيئاة األمري ياة )اصية إجرا  مقارهاص بن االعتقاداص هما الريا ياص يف البيئة العربية و البيئاص األجنبية 

 (. م يً 
 :(Scales Validity) دت ا ختبا ام قق الو اي س 

 ماااهل اجااار او ي ااامو ام بناااا  التباااار او مقياااال  اااليناً ومفياااداً ال باااد او ي ااامو راااادقاً وبالتاااايل ثابتااااً 
وك  اً ما يتةاهر الباه مو او يفشالمو يف تأ ايس رادق احملتام  (. مو وجمال التأكد مهل  ل )بال رورة 
رغام اصيتا  البال اة، وهام مي  ار يف احلقيقاة او امة األوىل يف بناا  املقياال  (Content Validity)للنقياال 

(Bohrnstdt, 1970, p. 91  .)قياال ماهل هامع الي ارص و مي اهل او يساتدا علاى  ااهس او اتسااق امل
(Likert ) مهل ليا وجمد معاميص ارتباط عالياة بان كار عباارة يف املقياال وبان املقياال ك ار يف هالاة

 .Lemke & Wiersma , 1976 ,p( )او  نهل كر بعد مهل األبعاد املاتلفاة( )ت  مه  مهل بعد واهد
رة مل يتااة، وقاد شاااع ك اا اً ا ااتاداه إو وجامد مقاااييس ليعتقاااداص راادقة احملتاام  والبنااا  يعاد  اارو (.  25

  (Content Validity)ماهل اجار تأ ايس رادق احملتام  (A Panel of Judges)طريقاة احمل  نان  
للنقاااييس وااللتباااراص، وهااي رغاام اصيتهااا تعاارب  عااهل الرا  الااتيااة للنيت ناان، هياا  يعتقااد بعاات علنااا  

ا  يف احل م على جمنمعة مهل العباراص يف ت يلها بأه  ر ا خيتل  اورب ( Guion, 1977)النفس م ر غميهل 
، لااال  (وذااق هقاااط االتفاااق ذينااا بياانهم)جملاااا حمتاام  مفهاامه مااا قااد ينااتج عناا  تعرياا   اايق جملاااا املفهاامه 

يف ااار عاااده ا اااتاداه طريقاااة احمل نااان وهااادها لتأ ااايس رااادق املقااااييس وااللتبااااراص ألو  لااا  يع اااس 
 Munby ,1982)خيتلا  عاهل ذهام الاايهل ي ب اق علايهم املقياال  ذهنهم الاا  لعباراص املقااييس بشا ر

,P.  617 - 619  .) وماو كار  لا  ذا و ق اي ة التيت ايم ياا اصيتهاا رغام  البيا ا وال اينا عنادما ت امو
املهناص معرذة وحمددة تاماً ومعرذة  ابقاً بش ر هسهل عندما جيرم التأكد مهل  يمة العباراص ورياغتها 

ومهل هنا هيهظ وجمد اصية لارة . ، كنا يف هالتنا هات(022. ، ت00.0اوليلااي، )الل مية السلينة 
يف تأ اايس راادق املقيااال بشاا ر غاا  متيتي ااز،   التأكااد مااهل   (Factor Analysis)للتيتلياار العاااااااملي 

د العماماار ويزودهااا التيتلياار العاااملي ب ريقااة حتلايلاااية لتقرياار عااد. كاامو املقيااال وهيااد البعااد اه متعاادد األبعاااد
والتيتليار (.  Murphy & Davidshofer , 1988 , P31)واملمارافاص اإله اا ية لتلا  العمامار 

العاااملي طريقااة تسااتاده بشاا ر مت اارر للةاازه يف حمتاام  االلتبااار الااام ي بااق، وال ااينا عناادما يسااتاده 
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ي بشا ر ويادلر التيتليار العاامل(.   Borg & Goll , 1983( )العبااراص)عادد كبا  ماهل املتيتامالص 
حياوا مهل ليا و ا ر إه ا ية او "، وهم ( Nunnaly , 1978 , P112)ا ا ي يف مسا ر ال دق 

 , Murphy &Davidshofer" )حيادد املتيتامالص األ ا اية الا  تارتبط ذيهاا درجااص االلتباار الفعلي اة

1988 ,P. 30  .)ماار كا بااة يف و مااهل اجاار ا ااتبعاد امل ااادذة او ال ااا  يف العينااة تااتدم إىل إتهااار عما
هااداً (  Nunnally, 1978,  p. 276)إطاار عادد األشااات بالنسابة إىل عادد العبااراص ، يقارتيل هاه اايل 

ادىن قينتاا  عشااارة اشاااات ل ااار عبااااارة، ل ناا  مماذاااق أل ااباال عنلياااة ومن قي اااة علااى او  ساااة اشااااات 
 (.  Nunnally, 1978, p. 279)مقابر كر عبارة جيب او يشعد احلد األدىن الام مي هل التسامح مع   

ليلتبار اواملقياال،  (Construct Validity) وذينا يتعلق بتأ يس ال دق البنيمم او ردق البنا  
ذين هل او حي ر مهل ليا ت بيق ال ريقتن املهنتن وصا ردق التنييز بان اجملنمعااص املعروذاة وال ادق 

 :التقاريب كنا يلي
 :(Known-Group Validity)قف   دت التو  إ ق ل الوجواعام الوعر  -

مهل ليا إجارا  مقارهااص ( خبلفيا ا االلت ارية)مي هل تأ يس ردق التنييز بن اجملنمعاص املعروذة 
يتارة بن اعتقاداص جمنمعاص مهل ال لباة املعلنان و املدر ان الاايهل ميتل امو لارباص وللفيااص يتلفاة يف 

ذناا ًي، مااهل املتمقااو او . عتقاااداص يتلفااة حناام الريا ااياصالريا ااياص، هياا  مااهل املتمقااو او ت اامو لااديهم ا
ت مو اعتقاداص طلبة جمنمعة الريا ياص  اعلى مهل اعتقاداص طلبة جمنمعة اللا ة العربية هما الريا ياص، 

 .ل ن  مهل غ  املتمقو وجمد ذرق داٍا إه ا ياً بن اعتقاداص جمنمع  الاكمر واإلهاع هميا
 : (Convergent Validity)ال دت الت ا قي  -

مي ااهل تأ اايس ال اادق التقاااريب للنقيااال مااهل لاايا هساااال معاااميص االرتباااط باان درجاااص ال لبااة 
املدر ن ومعلناي ال ا  وذاق مقياال االعتقااد هاما الريا اياص وبان درجاا م وذاق مقياال لي اات هاما 

  ا كااااو هناااك معااااميص إ( وبالتااايل راادق بناااا ي او بنياامم)وي اامو للنقياااال راادق تقااااريب . الريا ااياص
بن درجاص ال لبة املدر ن ومعلني ال   على عمامر مقياال ( معتدلة  او عالية )ارتباط دالة إه ا ياً 

. (MAS)و بن درجا م على مركباص مقيال اال ات حنم الريا ياص ( MBS)االعتقاد هما الريا ياص 
واال ااات ألو االعتقاااد هاام األ ااال املعااريف لي ااات ويرجااو  لاا  إىل تمقااو وجاامد ارتباااط إجيااايب باان االعتقاااد 

(Pety and Cacippo , 1981, p. 7.) 
 :Scales Reliability))أبام ا ختبا ام قق الو اي س  -

إال اها  قاد  ، (Scale Reliability)أب ام ا ختب ا  قق الو   ا مي اهل ا اتاداه عادة طارق لقياال 
لقياال ثبااص االلتبااراص ( Cronbach's Alpha Coefficient)كروهبااخ   -معامار الفاا شاع ا تاداه

، كمو السنة املراد قيال ثبا ا م مهة مهل عباراص يفارتض او ت امو متةاهساة او (وهيدة البعد)اواملقاييس 
ومي هل ا تاداه  ل  بفاعلية يف هالة املقاييس املتعددة األبعاد مهل ليا قيال معامر ثباص كار . متسقة
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هاا باإل اذة إىل إم اهياة هسااب  بعاد ت بياق الدرا اة علاى العيناة  (. قيال ك اروليس امل)بعد على هد  
 .كاملة
 :ةشكل  المراس  -2

إو العرض املات ر الساابق لألحبااع يف جمااا االعتقااداص هاما الريا اياص، يبان عاده كفاياة الم اا ر 
د اصياااة ت ااامير طرا اااق ومقااااييس واألدواص واملقااااييس املساااتادمة لقيا اااها، وال اااينا البيئاااة العربياااة، راااا يتكااا
 . لقيال االعتقاداص هما الريا ياص لتأث ها الما ح على عنلية التدريس

متعااادد )هاااات الدرا ااة يف إعاااداد مقيااال ليعتقااااد هااما الريا اااياص مشااا لة وهاادم ومااهل هناااا تتيتاادد 
بيق  يف كلية الرتبية لقيال اعتقاداص ال لبة املدر ن ومعلني ال   مو ت ( األبعاد ورادق احملتم  والبنا 

 . جبامعة دمشق
 : ومهل اجر حتقيق  ل  ذقد جر  تنفيا ل ماص الدرا ة التالية

 :خطوات المراس  -3

،   إعااادادها للمراااما إىل مقيااااال (MBI)تعرياااب و ااايلة قياااال االعتقااااد هاااما  الريا اااياص  -0-0
 .MBS ))هما الريا ياص  االعتقاد

 . MBS ))تقاد هما الريا ياص تفيت   ردق احملتم  ملقيال االع -0-0
 :مهل ليا (MBS)للنقيال ( ال دق البنيمم)تأ يس ردق البنا   -0-0
 .تفيت   ال دق التقاريب للنقيال -
 .تفيت   ردق التنييز بن اجملنمعاص املعروذة خبلفيتها يف الريا ياص -
 . (املاتارة)إجرا  املقارهاص املهن ة  بن اعتقاداص اجملنمعاص املاتلفة  -
 :املعاجلات اإلحصائي  -4

 :ا تاده الباه  اإللتباراص اإله ا ية التالية
العاااااادم واملعااااادا لقياااااال الفاااااروق بااااان املتم ااااا اص  (Student-t)( ص)التباااااار  اااااتيمدهت  -4-6

 (.ردق التنييز بن اجملنمعاص املعروذة تفيت  )
ال اتارا   (Pearson -Product Correlation Coeffecient)معامار ارتبااط ب  امو  -4-2

 . للنقيال ومعاميص االرتباط بن عمامر املقيال ال دق التقاريب
ال اتارا  متشاراص ( Cronbach's Alpha Coefficient) روهبااخ ل -معامر ثباص الفا -4-6

 .عامر مهل عمامر املقيال على هدت  ثباص كر
 .. املتم  اص واالحنراذاص املعيارية وذق احلاجة يف البيت  -4-4
 Principal Component Factor Analysis)) املركبااص الر يساية  -التيتليار العااملي -4-3

PCFA).) 
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 :تعريف املصطلحات الضروري  -5

 هي  يعلنمو ال فمم األربعاة األوىل)هم طلبة اإلجازة يف الت ات معلم ر  : طلبة معلم ال  
 (.مهل احللقة األوىل مهل التعليم األ ا ي

 (مادة الدرا اة ذيا   انة واهادة بعاد اإلجاازة الامعياة)لبة دبلمه التأهيار الرتبامم هم ط: ال لبة املدر مو
 .يف يتل  االلت اراص التدريسية

((MBI : و يلة قيال االعتقاد هما الريا ياص(Mathematics Belief  Instrument) 
((MBS : مقيال االعتقاد هما الريا ياص(Mathematics Belief  Scale) 

(MAS) :اال ات حنم الريا ياص  مقيال(Mathematics Attitude Scale ) 
ل ار  املعتند يف هاا البيت  إجرا ياً هم الامارد يف املقدماة( واالعتقاد هما الريا ياص)تعري  االعتقاد 

 Fishbein and Ajzen)وذيشااابن وآجااازيهل  Shoenfeld, 1985, p.45))ماااهل شااامهفيلد 
,1975,P.12). 

 :أسئل  البحث -6

 .؟(يف إطار ردق احملتم )االعتقاد هما الريا ياص مفهمه وهيد البعد اه متعدد األبعاد  هر  -0-.
يف  ماهل هيا  اولفياة)ما مد  تيياز مقياال االعتقااد هاما الريا اياص بان اجملنمعااص املعروذا   -0-.   

 .؟(يف إطار ال دق البنيمم( )الريا ياص
 .؟(يف إطاار ال ادق البنيامم)بال دق التقاريب  ما مد  تتو مقيال االعتقاد هما الريا ياص -0-.

 :القابلة ليلتبار إه ا ياً  الفر ياص التالية ومي هل ترية هات األ ئلة إىل
 :فرض ام البحث -

 (:.25)بالتبار ذر ياص الدرا ة التالية عند مستم  (( 0) ساعدة الدوا رقم ) يقمه الباه      
 :ياض امفرض   قي    فهاا ا عت اا لا  الر  -
  .(يف إطار ردق احملتم  للنقيال)وليس وهيد البعد  متعدد األبعاداالعتقاد هما الريا ياص مفهمه  
 : ذر ياص ردق التنييز بن اجملنمعاص املعروذة -

إو مفهمه ردق التنييز بن اجملنمعاص املعروذة يقمد إىل تمقو وجمد ذرق بن متم  ي درجااص ال لباة 
علااااى عماماااار مقيااااال االعتقاااااد هااااما ( إهاااااع/ كاااامر: با اااات نا )جمنمعاااااص املقارهااااة يف كاااار زو  مااااهل ازوا  

 :(MBS)الريا ياص 
إه ا ياً بن متم ط درجاص ال لبة املدر ن ومعلني ال   يف اجملنمعة األوىل مهل  داا يمجد ذرق -
معلااام )اهياااة وبااان متم اااط درجاااا م يف اجملنمعاااة  ال ( ريا اااياص -علناااي -دبلااامه)جمنمعااااص املقارهاااة  ازوا 

 .(MBS)على عمامر الا( على الرتتيب( )ل ة عربية –اديب  –ر  
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إه ا ياً بن متم ط درجاص ال لبة املدر ن ومعلناي ال ا  يف اجملنمعاة األوىل  داا ال يمجد ذرق -
يف اجملنمعاة  ال اهياة علاى ( اإلهااع)وبن متم اط درجااص ال البااص املدر ااص ومعلنااص ال ا  ( الاكمر)

 .(MBS)قيال االعتقاد هما الريا ياصم عمامر
 :فرض ام ال دت الت ا قي ليو  ا  -

 إو مفهاامه ال اادق التقاااريب يتمقاااو وجاامد عيقااة ارتبااااط باان عماماار مقياااال االعتقاااد هااما الريا اااياص
(MBS)  ومركباص مقيال اال ات حنم الريا ياص(MAS) : 

ملدر ان ومعلناي ال ا  علاى عمامار مقياال دالة إه ا ياً بن درجااص ال لباة ا تمجد عيقة ارتباط -
 (MAS)وبن درجا م على مركبااص مقياال اال اات حنام الريا اياص   (MBS)االعتقاد هما الريا ياص 

، (0 )، معلم ال   (0 )واجملنمعاص الفرعية وهي دبلمه التأهير ( 0 )على مستم  اجملنمعة ال لية )
 ( (.. )، الريا ياص وطرا ق تدريسها (0 )العلني 

 Mathematics Belief  Instrumentل اماص ت امير و ايلة قياال االعتقااد هاما  الريا اياص 

(MBI):) 
 0002عااه ( MBI)و ايلة قياال االعتقااد هاما  الريا اياص ( Ibrahim, 1990)لقد طم ر إبراهيم 

هل ، ماا(Pennsylvania State University-USA)يف كليااة الرتبيااة يف جامعااة بنساالفاهيا احل مميااة 
 : ليا او ماص املات رة التالية

ت )وحتدياد ا ائلتها ( Interview Instrument-Tool)املقابلاة ( اداة)بنا  و يلة : او مة األوىل -
عباااااراص االعتقاااااد املن نااااة هااااما الريا ااااياص مااااهل قباااار عينااااة ( تأ اااايس راااادقها بما اااا ة حم ناااان يت اااان

 .ا ت يعية مهل ال لبة املعلنن واملدر ن اهفسهم
مهل قبر الباه  شا ياً مو عينة شاملة مهل ال لبة ( مسةلة رمتي اً )إجرا  مقابيص : او مة ال اهية -

مهل اجر تمليد عباراص اعتقاد لل يال ( ن يدللما يف ت بيق اال تباهة األوليشة ذينا بعد)املعلنن واملدر ن 
 .املعلنن واملدر ن اهفسهم هما الريا ياص

وكتابة عبااراص ( مو التأكد مهل ال دق وال باص وذق األرما)ريغ اشرطة التسةير تف: او مة ال ال ة -
اال تباهة األوليشة املتعلقة باالعتقاد هما الريا ياص مهل ليا م نمو املقابيص املساةلة رامتياً ماو عادد 

 (. ومهل ليا تعري  االعتقاد املقده  لفاً )مهل ال لبة املعلنن واملدر ن 
رااياغة وكتابااة العباااراص األوليااة لي ااتباهة، والاا  كاااو عااددها كباا اً  يف البداياااة،   :  او اامة الرابعااة -

ذقاد جار  )، ( انهل معااي  حماددة)ماهل اجار هساهل االلت اار والتن يار ( لااو حت ايم)عر ها ماراراً علاى 
يف  عرض اال تباهة األولية على عدة اشاات ماهريهل يف بناا  االلتبااراص وعلاى اشااات آلاريهل يت ان

عبااااارة ذقااااط مااااهل لاااايا حتلياااار الي ااااارص ( .0)، إىل او  الت اااار عااااددها إىل ( جماااااا تعلاااايم الريا ااااياص
((Likert –Type م مهااة الشاا ر األويل لم اايلة قيااال االعتقاااد هااما  الريا ااياص، حبياا  اراابيتت ،

 . راحلة للت بيق األويل
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، علاى ال لباة املعلنان (ة عشاما ياً عبارة ممزع(.0)ال  حتتمم على )ت بيق الم يلة : او مة اوامسة -
، غا  (درجة 0)غ  مماذق بشدة : واملدر ن لي تةابة ل ر عبارة مسةلن اهد اوياراص اونسة التالية

 (.درجاص .)، مماذق بشدة (درجاص 0)، مماذق (درجاص 0)، مرتد د(درجة 0)مماذق 
اعتناداً على قيم )عبارة ذقط ( 2.)إجرا  حتلير الي رص عليها هي  رند منها : او مة الساد ة -

 ((.Likert Analysis)النسب املئمية املقبملة لي تةاباص للاياراص وذق آلية الي رص 
عباارة  2.)على الم يلة بعبارا ا الساتن ( املركباص الر يسية)إجرا  التيتلير العاملي : او مة السابعة -
 ( .داه التيتلير العاملي  جر  التأكد مهل ردقها مهل ليا ا تا(. ) ا ية
ماهل قبار الباها  قبار عر اها علاى ( و او اااا  او عنااويهل للعمامار)تسنية العمامر : او مة ال امنة -

 .احمل نن املات ن لم عها بالش ر النها ي
 (Mathematics Belief  Instrumentوقاد ت مهات و ايلة قياال االعتقااد هاما  الريا اياص 

(MBI) ) اونسة التاليااة( العمامر)هما الريا ياص  تقيس ال فاص عبارة (2.)مهل  تن: 
 (0ع)الريا ياص مم مع مبدع ،هيلي، هاٍه، كشفي، وقابر للت بيق  -
 (0ع)الريا ياص جسم ثابت مهل املفاهيم واملبادئ  -
 (0ع)الريا ياص مم مع راره ومقي د بقماعد ول ماص ثابتة جيب اتباعها   -
 (0ع)بدا وغ  مرو الريا ياص مم مع غ  مت -
 (.ع)الريا ياص مم مع ال مي هل او يشربههل او يشفهم كلي اً  -

 (:MBI)تأ يس ردق و يلة قيال االعتقاد هما  الريا ياص 
( Ibrahim, 1990)ماهل قبار إباراهيم ( MBI)جار  ت بياق و ايلة قياال االعتقااد هاما  الريا اياص 

وهم تقريباً ييو ال لبة املعلنان ( 000)ي مهل على عينة م مهة بش ر طمعي عشما  0002يف ربيو عاه 
واملدر ن املسةلن يف تسعة مقرراص طرا ق تدريس ليبتدا ي وال اهمم يف الت اراص الريا ياص والعلمه 
والدرا ااااص االجتناعيااااة والقااارا ة واالت اااااا والل اااة االه ليزيااااة يف كلياااة الرتبيااااة جبامعااااة بنساااالفاهيا احل مميااااة 

Pennsylvania State University-USA) .) 
 Principal Component Factor))املركباااص الر يسااية   -وقااد جاار  ت بيااق التيتلياار العاااملي

Analysis   ًاو الت اراPCFA) ) مهل قبر إبراهيم(Ibrahim, 1990 ) مو تادوير ذارميااكس العنامدم
(Orthagonal Varimax Rotation ) (Kaiser, 1958, and  Comery, 1973)  علااى

.  طالباً وطالبة على ا ال اجملنمعة ال لياة ال ت شاام العمامار املن ناة( 000)لدرجاص املستال ة مهل ا
هيااا  جااار  تفسااا  كااار عامااار ماااهل لااايا (. عباااارة 2.)وقاااد هشاااأ عاااهل  لااا   ساااة عمامااار حتتااامم علاااى 

يف عبارا اا ومااهل لاايا ميه ااة منشااأ هااات   (High Factor Loading)معااميص االرتباااط العاليااة 
ال  ( Factor Loadings) معاميص االرتباط للعمامر اونسة (  0)ويبن املليتق رقم . لعباراص  ابقاً ا
علناً . التيتلير العاملي بش ر وا ح، ويعد هاا دلييً وا يتاً على ردق احملتم  لقا نة التقدير( اتهرها)
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، راااا مي اااهل او يسااااعد (ايناااةمتب)بأهاا  تمجاااد عااادة عبااااراص ارتب ااات ماااو عااااملن او اك اار بااا و واهاااد وبقااايم 
 . الباه  على تقلي  عدد عباراص اال تباهة

 (:MBI)تأ يس ثباص و يلة قيال االعتقاد هما  الريا ياص 
، ذقااااد ا ااااتاده إبااااراهيم (MBI)بالنساااابة لتأ اااايس ثباااااص و اااايلة قيااااال االعتقاااااد هااااما  الريا ااااياص 

(Ibrahim, 1990 ) روهبااخ لمعامار ثبااص الفاا (Cronbach's alpha  coefficient) . وقاد بل ات
( 25.0= .، ع2500= 0، ع25.2= 0، ع25.2=  0، ع 25.0= 0ع)معاميص ال باص للعمامر 

ورغم كمو .  ل ، والام حيتمم اي ا على عمامر وارقاه العباراص يف كر عامر( 0)كنا يبن الدوا رقم 
مناف اااً هساابياً ( هل او يفهاام كلياااً الريا ااياص كنم اامع ال مي ااهل او يااربه)معاماار ثباااص العاماار اوااامس يف 

كناا يبان الاادوا . ، إال اها  يعاد مقباماًل ألغاراض البيتا ، وال اينا واو عادد عباراتا   اس ذقاط(25.0)
 (. MBI)معاميص االرتباط ذينا بن العمامر اونسة لم يلة قيال االعتقاد هما  الريا ياص ( 0)رقم 

 (6)الجدق   عم 
ق عا الم أباتها، قعدا عبا اتها الكيي ( MBI) ي  ع ا  ا عت اا لا   الرياض ام عبا ام العاا   ال وس  لا 

(16) 
 معامر ال باص عددها    ب قمة معاميص االرتباط        ارقاه العباراص هس ا م العامر            

 ،مباااااااادعالريا اااااااياص مم ااااااامع = 0ع
 وقابر للت بيق هيلي ،هاه ،كشفي،

02-0.-00-.2-00-0-00-..-
.0-02-00-00-.-00-0-0-0.-
.2-0.-00-00                    

00 25.0 

مااااهل  الريا ااااياص جساااام ثاباااات= 0ع
 املفاهيم واملبادئ

 .-0.-0.-0.-.0-0-00-0.- 
.0-0-00-00-..-.                   00 25.2 

        الريا اااااااياص مم ااااااامع  رااااااااره= 0ع
ثابتاااة جياااب  ومقي اااد بقماعاااد ول اااماص

 اتباعها  

02-00-00-00-.2-0-00-0.-               
0.-00-0.-0.-00-00-00-00 0. 25.2 

        الريا ااااااااااااياص مم اااااااااااامع غاااااااااااا = 0ع
 متبدا وغ  مرو

.0-.0-00-00-.0-0.-00- .0-
0 0 2500 

       الريا اااااياص مم ااااامع ال مي اااااهل= .ع
 او يربههل او يفهم كلًيا

0.-00-0.-.-00                                 . 25.0 

 (2)الجدق   عم 
 (16)، عدا العبا ام (MBI)ا عت اا لا   الرياض ام   عا الم ا  تباط ق ل العاا   ال وس  لا  ي  ع ا 

 .ع 0ع 0ع 0ع 0ع العامر
     0522 0ع
    0522 -.25200 0ع
   0522 -.25220 -..2522 0ع
  0522 2522.2 252200 -.25220 0ع
 0522 -.25202 252200 252000 252200 .ع
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 :إجراءات البحث -7

 :جمتمع المراس  وعينتها -7-1

وييااو ( ال لبااة املدر اان) يتااأل  اجملتنااو األراالي يااات الدرا ااة مااهل ييااو طلبااة دبلاامه التأهياار الرتباامم 
املساااةلن يف كلياااة الرتبياااة جبامعاااة دمشاااق للعااااه ( اإلجاااازة يف الت اااات معلااام رااا )طلباااة السااانة الرابعاااة 

( 0..)دبلامه تأهيار تربامم  و ( 0000)منهم ( )0.00)والباالغ عددهم ( 0220 / .022)الدرا ااي 
= (  00.) ر طااااامعي و عشاااااما ي وقاااااد اشااااارتك يف الدرا اااااة بشااااا(. إجاااااازة يف الت اااااات معلااااام رااااا )
ه التأهياااااااار الرتباااااااامم  مااااااااهل طلبااااااااة دبلاااااااام ( ٪ .0.5= .00)، ماااااااانهم (تنااااااااو األرااااااااليمااااااااهل اجمل( )٪.005)
كنااا هاارت الباهاا  علااى او تشاانر .  الت ااات معلاام راا مااهل طلبااة اإلجااازة يف ( ٪50..=.00)و

وال ينا الريا ياص والل اة العربياة )العينة اذراداً مهل مع م االلت اراص املمجمدة يف دبلمه التأهير الرتبمم 
جمتناااو ( 0)ويبااان الااادوا رقااام . رغااام التباااايهل احلااااد يف اعاااداد ال لباااة املساااةلن ذيهاااا( ل اااروراص الدرا اااة
 . اجملنمعاص املاتارة  ا خيده الدرا ة احلاليةالدرا ة وعينتها و 

وال بد  مهل اإلشارة إىل او بياهاص هاا البيت  قد يعها الباه  ليا ذرتاص يتلفة ومتباعادة، ويعامد 
الساابب إىل الرغبااة يف تنفيااات يف بيئاااص عربيااة متعااد دة، رغاام ال ااعمباص يف حتقيااق الزماااو وامل اااو والت لفااة 

وقاد ت . ومهل هسهل احلظ، او  هات املقاييس ت لح عادة لزمهل طمياار.  ر  ليموشروط إجرا  البيت  بش
، يرجى االطيع (الباه  -اع  إليها  -تأ يس ردق وثباص املقيال يف بعت البيئاص العربية ال  زارها 

 (. 0)على الدوا رقم 
 ( 6) الجدق   عم 

  جتو  الد ا   قع يتها قالوجواعام الو تا ة في البحث
اجملتنااااااااااااااااااااااااو  وااللت ات مزياااو الت

 األرلي
الل اااااااااااااااااااااة  الريا ياص األديب العلني  اإلهاع الاكمر العينة

 العربية
  0000 الرتبمم دبلمه التأهير

 
00.  002 00. 000 0.0 .. 00 

معلاااااااااااااااااام  اإلجااااااااااااااااااازة يف 
 ال  

..0   
 

00. 000 020 000 0.. _ _ 

 00 .. 000 000 000 020 00.    0.00 اجملنمع ال لي
 : لمراسات االستطالعي ا -7-2

، (عباارة 2.امل مهاة ماهل (  )MBI)بعد او قاه الباه  برتية و يلة قيال االعتقااد هاما الريا اياص 
وبسبب وجمد عدة عبااراص ارتب ات ماو عااملن او اك ار با و واهاد )مهل الل ة االه ليزية إىل الل ة العربية، 

وبعااد قيااه الباهاا  با جرا  الدرا اااص ( )ر واهااد ذقاطوبقايم متبايناة، هياا  الااص القينااة األكارب مااو عاما
اال ت يعية وإجرا  مقابيص مو عيناص ر لة للنةتنعاص ال  طبقت ذيهاا الدرا اة الا  قااه هباا الباها  
يف البلااداو العربيااة الاا  طبااق البيتاا  ذيهااا ال ت شااام ذينااا إ ا كاااو ام عن اار ا ا ااي مااهل جماااا احملتاام  
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وقاااد ا اااتفاد الباهااا  ماااهل ليياااا لم اااو (. ييعهاااا  رااادق حمتااام  املقيااال هيااا  دعنااات)مفقاامداً اه ال  
، ذقااد ت ااهل الباهاا  مااهل تقلااي  عاادد عباااراص العماماار األربعااة األوىل بشاا ر (املقيااال يف راامرت  النها يااة

متاااامازو حياااااذظ علااااى م اااانمو جماااااا احملتاااام  وجاااامهر كاااار عاماااار، وا ااااعاً بااااال   مقيااااال االعتقاااااد هااااما 
  عارض العبااراص األولياة للنقياال علاى عيناة ا ات يعية ماهل طلباة . شا ر األويلبال( MBS)الريا ياص 

ن يشارتكما )والت ات معلم ر ، (  ا ذياها الت ات الريا ياص) معلم ال   ودبلمه التأهير الرتبمم 
قياال يف كلية الرتبية جبامعة دمشاق، ماهل اجار التباار قابلياة و اهملة قارا ة عبااراص امل( يف الدرا ة ذينا بعد

و قاد اجار  الباها  تعادييص طفيفاة . حبي  ال ت مو هناك كلناص غام ة او م  ليتاص غ  مفهممة
 .جداً ومفيدة يف  م   ل  ، واربح املقيال بال  جاهزاً للتيت يم مهل قبر املات ن الرتبمين 

راادق  وقااد ا ااتفاد الباهاا  مااهل وجاامدت معاااراً يف بعاات الاادوا العربيااة، مااهل اجاار اإل ااهاه يف تأ اايس
على عدد مهل احمل نن املات ن يف طرا ق التدريس ( بعد تريتها)هل ليا عرض عبارات  املقيال وثبات ، م

والريا ياص يف كر مهل جامعة اإلماراص العربية املتيتدة وكلية الرتبية ب يلة يف  ل نة عناو، معززاً رادق 
ت اان آلااريهل يف جماااا الل ااة العربيااة للتأكااد مااهل وي(   ااابقاً والهقاااً )احملتاام  يف كليااة الرتبيااة جبامعااة دمشااق 

علناااً بااأو مبااة مااهل . يتلفااة( واعنااار)هسااهل ال ااياغة الل ميااة الساالينة والبسااي ة حبياا  تفهنهااا مسااتمياص 
األ اااااتاة العاااارال الباااااه ن املعاااااريهل إىل كلياااااص الرتبيااااة يف جامعااااة اإلماااااراص و اااال نة عناااااو قااااد اشاااارتكما 

، وهم يف األرر مهل كلياص الرتبية والعلمه (MBS)اد هما الريا ياص مش مريهل يف حت يم مقيال االعتق
مهل جامعاص يهمرية م ر العربية والسمداو وتمهس والزا ر وامل رال واألردو وذلسا ن ولبنااو ( ريا ياص)

وقاااد اجااار  الباهااا  بعااات التعااادييص (. .022- .000)والعاااراق، إ ااااذة إىل  ااامرية، ماااا بااان عاااامي 
وكاااو . العباااراص يف  اام  ميه ااا م، حبياا  جاار  و ااو الشاا ر النهااا ي للنقيااال البسااي ة علااى رااياغة

(( يف كاار بلااد( علااى األقاار))الباهاا  قااد عاارض الرتيااة مااهل الل ااة اإله ليزيااة إىل العربيااة علااى ثيثااة ترباامين 
را  يتقناامو الل ااة اإله ليزيااة للتأكااد مااهل راادق تريتاا  ودقتهااا واألماهااة العلنيااة ذيهااا، هياا  طلااب ماانهم إجاا

لعباراص املقيال، وقد اكدص النتيةة وجمد ت ابق شب  تاه ( وعهل بع هم اي اً )ترية مستقلة عهل تريت  
وباال  ي امو الباها  قاد ت اهل ماهل . ذينا بينهم را يتكد وجمد ثباص عاا يف الرتية واحلفاا  علاى املعاا

 .  إع ا  رب ة عربية وا عة لتأ يس ردق املقيال و ثبات 
ملقياااال االعتقااااد هاااما ( الفاااا ل روهبااااخ)العمامااار والعبااااراص ومعااااميص ثبااااص ( 0)وا رقااام ويبااان الاااد

 (:MBS)الريا ياص 
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 (  4)الجدق   عم 
قعداها ق عا الم أباتها قعد ت ي ص عداها  ( MBS )  ركبام قق عاا عبا ام    ا  ا عت اا لا  الرياض ام

 ق  عبا ة في قعض البيداو العر ( 42)الكيي بل  

 العاماااااااار
معاميص  قمةارقاه العباراص وذق 
 االرتباط

 
 عددها

 يف كر مهل معامر ال باص            
 0 مرية     عشناو    اإلماراص      0 مرية

000.     0000    0220     0220 
 ،مبااااااادعالريا اااااااياص مم ااااااامع (= 0ع)

 وقابر للت بيق  هيلي ،هاٍه ،كشفي،
0.-0.-00-00-00-.-0.-
0.-0.-02- 0-0-0-0.        00 00. 2      2502    2500     2500  

الريا ااااياص جساااام ثاباااات مااااهل (= 0ع)
 املفاهيم واملبادئ 

.-00-00-0- 02-00 -00-
0.-00                          0 25.0      25..     25..     25.. 

رااااااااره  الريا اااااااياص مم ااااااامع (= 0ع)
 ثابتاااااة جياااااب ومقي اااااد بقماعاااااد ول اااااماص

 اتباعها 

00-00-0.-.- 0.- 00- 
02-00                            . 

25.0      25.0     25.0     25.. 

الريا ااااااااااااياص مم اااااااااااامع غاااااااااااا  (= 0ع)
 متبدا وغ  مرو

00-02-00-00-00-00            . 25.0      2500     25.0     25.0 

مي ااااهل ال الريا ااااياص مم اااامع  =(.ع)
 ااو يربههل او يفهم كليً 

00-00-00-0-0                    . 2502      25..     25.0     2500 

 (:MBS)ق      ا  ا عت اا لا  الرياض ام  -
اثنان واربعان عباارة ( 00)يف شا ل  النهاا ي ماهل (  MBS)يت مو مقيال االعتقااد هاما الريا اياص 

لى عمامر املقيال، كنا يبن املليتق رقم عدد العباراص وتمزعها ع( 0)ويبن الدوا رقم . هما الريا ياص
وال داعااي لع ااس ام مااهل العباااراص )املقيااال بشاا ل  النهااا ي، هياا  وزعاات عباراتاا  بشاا ر عشااما ي ( 0)

ويت امو املقياال ماهل  ساة عمامار (. عند إجرا  احلساباص اإله ا ية أل ا منساةنة ماو م انمو العمامار
 : هي

 ( :6ع)كشفي، قعاق  ليتسب ق الرياض ام  اضاع  بدع، ت  يي، ناٍا،   -
Mathematics as a creative, imaginative, growing, exploratory, and 

applicable subject.  

-.0-.-00-00-00-.0-.0)اربعاااة عشاار عباااارة وارقامهااا هاااي ( 00)يت اامو هاااا العامااار مااهل 
اص مم ااامع مبااادع ، وتع ااس الدرجاااة العالياااة اعتقااااداً را اااااً باااأو الريا اااي(.02-0-0-0-0-.0-.0

 .،هيلي، هاٍه، كشفي، وقابر للت بيق  يف احلياة العنلية ويف املياديهل املاتلفة
 (: 2ع)الرياض ام يسم أاقت  ل الوفاه م قالوباائ  -

Mathematics as a fixed body of concepts and principles.  

، (00-.0-00-00-02 -0-00-00-.)عبااااراص وارقامهاااا هاااي ( 0)يت ااامو هااااا العامااار ماااهل 
 . مهل املفاهيم والن رياص والقماهن وال يغ( جامدة)وتع س االعتقاد الما ح بأو الريا ياص جمنمعة ثابتة 

 (:6ع)الرياض ام  اضاع  ا ا ق   لد ق ااعد قخساام أاقت  يج  اتباعها  -
Mathematics as a rigid and restricted subject which consists of fixed rules 

and steps one has to follow. 
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، وتع س (00-02-00-.0-.-.0-00-00)عباراص وارقامها هي ( .)يت مو هاا العامر مهل 
 . االعتقاد الام ي   الريا ياص بال رامة والقيمد واحلفظ ال م بدرجة عالية

 (:4ع)الرياض ام  اضاع غ ر  تبد  قغ ر  رو  -
Mathematics as an inflexible and unchanging subject. 

، وتع س االعتقاد (00-00-00-00-02-00)عباراص وارقامها هي ( .)يت مو هاا العامر مهل 
 .  السا د مهل قبر ال   يهل بأو الريا ياص غ  مت  ة وغ  مرهة

 (:3ع)الرياض ام  اضاع   يوكل قو يبرهل قق يفهم كيً ا  -
Mathematics as a subject  that cannot be entirely understood and 

proven. 

، وتع اس االعتقااد الشاا و (0-0-00-00-00)عباراص وارقامها هاي (  .)يت مو هاا العامر مهل 
 . عند البعت القا ر بعده إم اهية برهاو او ذهم كر شي  يف الريا ياص

 :(في  ا ي ( )MBS)تسب ق    ا  ا عت اا لا  الرياض ام  -
املليتااق رقاام )عبااارة ( 00)امل اامو مااهل ( MBS)هااما الريا ااياص  جاار  آلاار ت بيااق ملقيااال االعتقاااد

علاااى عيناااة الدرا اااة ال بااا ة  امل مهاااة ماااهل ال لباااة معلناااي ال ااا  واملدر ااان ( بعاااد تأ ااايس رااادق (( )0)
( يمهيم)وهزيراو ( مايم)املنتسبن إىل دبلمه التأهير الرتبمم يف كلية الرتبية جبامعة دمشق  ليا شهرم ايار 

اهسةاماً مو ا تباهة قيال االعتقاد هما (  سة)لياراص العباراص كنا هي وقد بقيت   .0220مهل عاه 
، غااا  (درجااااص 0)، مااارتد د (درجااااص 0)، مماذاااق (درجااااص .)مماذاااق بشاااادة : وهاااي( MBI)الريا اااياص 

( ه)املتم ااااا اص ( .)ويبااااان الااااادوا رقااااام (. درجاااااة واهااااادة 0)، غااااا  مماذاااااق بشاااااادة (درجتااااااو 0)مماذاااااق 
وذاااااق ( MBS)للااااادرجاص علاااااى عمامااااار مقياااااال االعتقااااااد هاااااما الريا اااااياص ( ع)اص املعيارياااااة واالحنراذااااا

وتع ينا هات األرقاه ذ ارة إه اا ية اولياة عاهل اعتقااداص ال لباة ماهل لايا متم ا اص . اجملنمعاص املاتارة
للنقارهة بن متم  اص اجملنمعااص ( t)كنا هستادمها يف هساال قيم ص . اجملنمعاص واحنراذا ا املعيارية

وأل باال تتعلق بالسري ة وهرية ال لبة ب تابة ما يريادوو ماهل ا اتةاباص ذقاد ت  إبيغهام اها  لايس . املاتارة
 . م لمباً منهم كتابة ااا هم، بر مي نهم اال تعا ة عهل  ل  ب تابة رقم او رمز حمدد ألغراض الدرا ة

 (3)الجدق   عم 
 ليد يام عي  عاا  ( ع)قا نحرافام الوع ا ي ( ا)اق   الوتا سام الحس

 قفق الوجواعام الو تا ة(  MBS)   ا  ا عت اا لا  الرياض ام 
 لعاماااارا           
 االلت ات

 العامر األوا
 0ع

 العامر ال اين
 0ع

 العامر ال ال 
 0ع

 العامر الرابو
 0ع

 العامر اوامس
 .ع

 ريا ياص
.. 

 ..005 00500 00500 005.0 05.0. ه
 .050 0500 500. 500. 500. ع

 ل ة عربية
00 

 0.5.0 0.500 00500 .0.50 00500 ه
 .052 0502 0500 .050 5.0. ع
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 علني
000 

 0.500 00500 00500 00500 5.0.. ه
 0500 05.0 520. 500. 0500 ع

 اديب
000 

 0.520 ..0.5 0.500 00520 0.500 ه
 0500 .050 .050 0500 .50. ع

. صدبلااااااااااامه 
 .00ص

 .0.50 00500 .0.50 .0.50 0500. ه
 0500 ..05 500. ..5. 05.0 ع

 معلم ر 
00. 

 .0050 0.500 0.5.0 00500 00500 ه
 .050 0500 .050 ..05 .50. ع

  كمر
020 

 0.500 .0052 0.500 0.500 2500. ه
 0500 0500 522. ..5. ..05 ع

 إهاع
000 

 0.5.0 .0050 .0.50 0.500 2520. ه
 ..05 .050 500. 5.0. 0500 ع

 .0 – . 02 - . 02 - . .0 -0 02 -00 جماا الدرجاص
 :قأباته (MBS)تي  س  دت    ا  ا عت اا لا  الرياض ام  -

بالنسااااة اإله ليزياااة ( MBI)لقاااد جااار  تأ ااايس رااادق و ااايلة قياااال االعتقااااداص هاااما الريا اااياص 
ض او املقياال وماهل ال بيعاي واملن قاي او هفارت . كاانا ورد  اابقاً ( بشا ر ر يااسي)التيتلير العاملي  بما  ة
رادق احملتم  بش ر اويل طاملا او الباه  قد هاذظ على األماهاة العلنياة يف الرتياة ( بعد تعريب )الديد 

 Construct)ل اااهل الباهااا  عاااز ز رااادق احملتااام  . وتااامل ي الدقاااة وال اااياغة الل مياااة البساااي ة والسااالينة
Validity )على عدد مهل املات ان الرتبامين والريا اين ( بعد تريتها)هل ليا عرض عبارات  لنقيال مل

يف كليااة الرتبيااة جبامعااة دمشااق ويت اان آلااريهل  ةاااا الل ااة العربيااة للتأكااد مااهل ال ااياغة الل ميااة البسااي ة 
بسااي ة علااى وقااد اجار  الباهاا  بعاات التعادييص ال. يتلفاة( واعنااار)نة حبياا  تفهنهاا مسااتمياص والسالي

وكااااو الباهااا  قاااد . راااياغة العبااااراص يف  ااام  ميه اااا م ،حبيااا  جااار  و اااو الشااا ر النهاااا ي للنقياااال
عرض الرتية ماهل الل اة اإله ليزياة إىل العربياة علاى ثيثاة تربامين يتقنامو الل اة اإله ليزياة للتأكاد ماهل رادق 

وعااهل )تريااة مسااتقلة عااهل تريتاا  تريتاا  ودقتهااا واألماهااة العلنيااة ذيهااا، هياا  طلااب مااهل كاار ماانهم إجاارا  
لعباااراص املقيااال، وقااد اكاادص النتيةااة وجاامد ت ااابق شااب  تاااه ذينااا بياانهم ييعاااً رااا يتكااد ( بع ااهم اي اااً 

ومهل هنا مي هل التأكيد او املقيال متعادد األبعااد وراادق . وجمد ثباص عاا يف الرتية واحلفا  على املعا
، راا ياتدم إىل قباما (ت عينة متنمعة مهل اولفيااص يف الريا اياصاحملتم ، وهاا من قي ألو املقابيص مشل

 . الفر ية األوىل
وقد اجر  الباه  احلساباص اإله ا ية ال رورية لقيال معااميص االرتبااط بان عمامار املقياال والا  

وييهظ ((. .)وذق الدوا رقم ) (MBS)مقيال االعتقاد هما الريا ياص( عمامر)تبن بم ميل ابعاد 
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لتقااارال ال باا  يااات القاايم مااو قاايم معاااميص االرتباااط باان عماماار و اايلة قيااال االعتقاااد هااما الريا ااياص ا
(MBI ) (.0)الماردة يف الدوا رقم 

 (1)الجدق   عم 
 (42)، عدا العبا ام (MBS) عا الم ا  تباط ق ل العاا   ال وس  لو  ا  ا عت اا لا   الرياض ام 

 .ع 0ع 0ع 0ع 0ع العامر
     0522 0ع
    0522 -252000 0ع
   0522 -2522.0 -2522.0 0ع
  0522 -.25220 -252200 252200 0ع
 0522 -252020 252200 252000 .25220 .ع

مارة )للنقياال  (Construct Validity)( البنيمم)مهل هاهية الر  ذقد ا س الباه  ردق البنا  
يق  راادق التنييااز باان اجملنمعاااص املعروذااة وال اادق التقاااريب  مااهل لاايا ت بيااق طاار ( ثاهيااة يف البيئااة الساامرية

 :كنا يلي
 : دت التو  إ ق ل الوجواعام الوعرقف  -

جر  تأ يس ردق التنييز بن اجملنمعاص املعروذة ألوا مر ة بالل ة العربية، ماهل لايا إجارا  مقارهااص 
تل ااااامو لااااارباص يتلفاااااة يف يهل مييتاااااارة بااااان اعتقااااااداص جمنمعااااااص ماااااهل ال ااااايال املعلنااااان واملدر ااااان الاااااا

با اااات نا  الاااااكمر )، هياااا  مااااهل املتمقااااو او ت اااامو لااااديهم اعتقاااااداص يتلفااااة هااااما الريا ااااياص الريا ااااياص
 (. 0)وقد اجر  الباه  مقارهاص بن ازوا  اجملنمعاص  املبينة يف الدوا رقم (. واإلهاع

 ( 7) الجدق   عم 
 الو ا نام ق ل الوجواعام الو تا ة

( الريا ياص، العلني، الدبلمه)  التيار ازوا  اجملنمعاص ال يع األوىل حبي  ميل  اذراد اويا وقد جر 
( الل ااة العربيااة، األديب، معلاام راا )مااهل اجملنمعاااص ال اهيااة ( وطرا ااق تدريسااها )لااربة اكاارب يف الريا ااياص 

رم او ميل اا هااا الشارط ذلايس ماهل ال ارو ( إهااع - كامر)واماا زوجاا اجملنامعتن األل تان .  علاى الرتتياب
-t)(( ص) ااتمدهت )وقااد ا ااتاده الباهاا  التبااار . ألو اياادم هاام ا ت شااام الفاارق باان اعتقادا نااا

student test) لقيال الفرق بن متم  ي كر جمنمعتن مهل اجملنمعاص السابقة . 

 اجملنمعة ال اهية املقارهة      نمعة األوىل       اجمل      
 (00)الل ة العربية  مقابر        (..)ريا ياص ال       
 (000)األديب  مقابر        (000)العلني        
 (.00)معلم ر   مقابر        (.00)الدبلمه        
 (000)اإلهاع  مقابر        (020)الاكمر        
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وتبان هاات   (.02=  ساة عمامار  x ارباو مقارهااص)هتاا ج االلتباار العشاريهل ( .)ويبن الدوا رقام 
بان املتم ا اص علاى ( .0ماهل 00)او مع ام الفروقااص (  قارهة قيم ص احملسمبة مو القايم احلًدياة)النتا ج 

، ام اهااا  يمجاااد ذااارق داا (ا)املقارهااااص الااا يع األوىل دالاااة إه اااا ياً، راااا ياااتدم إىل قباااما الفر اااية ال اهياااة 
مااهل ازوا  جمنمعاااص املقارهااة )يف اجملنمعااة األوىل إه ااا ياً باان متم ااط درجاااص ال لبااة املعلناان واملدر اان 

ويعاامد  لاا  إىل او . (MBS)علااى عماماار الااا)وباان متم ااط درجااا م يف اجملنمعااة  ال اهيااة ( الاا يع األوىل
ميل ااامو لاااربة اكااارب يف الريا اااياص ( الريا اااياص، العلناااي، الااادبلمه)اذاااراد ازوا  اجملنمعااااص الااا يع األوىل 

ام او املقيال . على الرتتيب( الل ة العربية، األديب، معلم ر )جملنمعاص ال اهية مهل ا( وطرا ق تدريسها )
 .مييز بن اجملنمعاص، وهاا ما يسهم يف تأ يس ردق البنا  للنقيال

 (8) الجدق   عم 
 ل    ا  ا عت اا لا   عي  العاا   ال وس (t-Student tests) ( م)نتائن اختبا ام  ت اانت 

 (6063)عيد  ستاء الد ل  (  MBS)الرياض ام 
 العاامااار               
 اجملنمعاااااة

 درجاص .ع 0ع 0ع 0ع 0ع
 احلرية

 (ص) قينة
 احلدي ة

 مقابر (..)الريا اياص 
 (00)الل ة العربية 

00500 
 

.500 – 050. – 0500 
– 

05.0 002 0500 

 قبما قبما رذت رذت رذت القرار
 مقابر (000)العلني 
 (000)األديب 

005.2 0052.-  0.520-  050. 
- 

0500 - .00 050. 

   رذت رذت رذت رذت رذت القرار
 مقابر (020)الدبلمه 

 (000)معلم ال   
.500 0.500- 00500- .500 

- 
0.500- .00 050. 

 رذت رذت رذت رذت رذت القرار
 مقابر (020)الاكمر
 (000) اإلهاع

25.. 250. - 2502 - 0500 
- 

05.2 - .00 050. 

 قبما قبما قبما قبما قبما القرار
  

ماهل لايا مقارهاة قيناة ص احملسامبة )، ذتبان هاات النتاا ج (إهااع - كمر)واما بالنسبة للنقارهة األل ة 
وهاا بدورت يتدم إىل قباما الفر اية ال اهياة .  او الفرق بن املتم  ن غ  داا إه ا ياً ( مو قينتها احلًدية

الاا  تااان  علاااى اهااا  ال يمجااد ذااارق دالاااة إه ااا ياً بااان متم اااط درجااااص ( لااااكمر واإلهااااعبا)املتعلقااة ( ال)
وبااااان متم اااااط درجااااااص ال البااااااص املعلنااااااص ( الااااااكمر)ال ااااايال املعلنااااان واملدر ااااان يف اجملنمعاااااة األوىل

وهااا يساهم يف تأ ايس رادق (. (MBS)علاى يياو عمامار اا)يف اجملنمعة  ال اهية ( اإلهاع) واملدر اص
 .  للنقيال اي اً البنا
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 (MBS):ال دت الت ا قي لو  ا  ا عت اا لا  الرياض ام  -
ألوا مار ة بالل اة العربياة ماهل  (MBS)جر  تأ يس ال دق التقاريب ملقياال االعتقااد هاما الريا اياص 

ليا هساال معاميص االرتباط بن درجاص ال لبة املعلنن واملدر ن على عمامر مقيال االعتقاد هما 
، والاام اعادت (MAS)وبان درجاا م علاى مركبااص مقياال اال اات حنام الريا اي اص (  MBS)يا ياص الر 

  -(Sandman, 1974)ت امير  ااهدماو  -بعد تريت  مهل الل ة االه ليزياة ( Ibrahim, 2001)إبراهيم 
بياااق إىل الل اااة العربياااة، وتأ ااايس رااادق  وثباتااا  بشااا ر ا ا اااي ماااهل لااايا التيت ااايم وحتليااار الي ااارص وت 

( MAS)ولقااد ت تأ اايس راادق مقيااال اال ااات حناام الريا ااي اص .  التيتلياار العاااملي علياا  لتأكيااد مركباتاا 
 -دبلاامه التأهياار الرتباامم )علااى عينااة الدرا ااة مااهل ال لبااة املعلناان واملدر اان يف كليااة الرتبيااة جبامعااة دمشااق 

اهسةاماً مو قا ناة التقادير ( اربعة)ا هي وقد بقيت لياراص العباراص كن(. اإلجاازة يف الرتباية وعلام النفس
، غاا  (درجتاااو)، غاا  مماذااق (درجاااص0)، مماذااق (درجاااص 0)مماذااق بشااادة : وهااي( قباار تعريباا )األراالي ة 

علنااااً بأهااا  قاااد عش سااات درجااااص العبااااراص الساااالبة عناااد إجااارا  احلسااااباص (. درجاااة واهااادة)مماذاااق بشاااادة 
ااامو مقياااال اال اااات حناام الريا اااياص و .  اإله ااا ية ماااهل اجاار التةااااهس يف الاادرجاص ماااهل  (MAS)قاااد ت  

 : يتلفة وهي( مركب اص)، تمزعت على  س ( لبية00إجيابية و 00)ثيثن عبارة هما الريا ياص ( 02)
 :( Anxiety Toward Mathematics)ال يق نحا الرياض ام  -

الااام ( عااده السااهملة )لااق عباااراص ييعهااا  االبية ب بيعتهااا، وتع ااس الق( .)تت اامو هااات املركبااة مااهل 
 .يشعر ب  ال الب يف هاالص تستلزه الريا ياص

 :  (Value of Mathematics in Society)ع و  الرياض ام في الوجتو   -
، وتع س وجهة ه ر ال الب هما ذا دة ( لبية 0)و ( إجيابية .)عباراص ( 0) تت مو هات املركبة مهل
 . املعرذة الريا ية يف اجملتنو

 :(Self – Concept in Mathematics)ال ام في الرياض ام   فهاا -
( مقدرتاا )وتع ااس إدراك ال الاب هاما  ، ( البية 0( )إجيابياة 0)عبااراص ( .)تت امو هاات املركباة مااهل 

 . يف الريا ياص
 (:Enjoyment of Mathematics)الوتع  في الرياض ام  -

، وتع ااس الساعادة الاا  يشااعر ال الااب ( االبية 0)و ( إجيابيااة 0)عبااراص (  0)تت امو هااات املركبااة مااهل 
 . مهل امراط  يف األهش ة يف الريا ياص

 : (Motivation in Mathematics)الدافع   في الرياض ام  -
 ، وتع س رغبة ال الب يف العنر يف الريا ياص (ييعها إجيابية) عباراص ( 0)تت مو هات املركبة مهل 

 (. مع م عبارا ا وذق ت ميهل )لار  مت لباص غرذة ال   
، ذقااااد ت هساااااال (MBS)وماااهل اجاااار تأ ااايس ال اااادق التقاااااريب ملقياااال االعتقاااااد هااااما الريا اااياص 

، 0، ع0، ع0ع)معاميص االرتباط بن درجااص ال لباة املدر ان ومعلناي ال ا  علاى العمامار اونساة 
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، 0، ه0ه)نااس وباان درجااا م علااى املركباااص او(  MBS)ملقيااال االعتقاااد هااما الريا ااياص ( .، ع0ع
اجملنمعاااة ال لياااة،  : علاااى يياااو اجملنمعااااص وهاااي( MAS)ملقياااال اال اااات حنااام الريا اااياص ( .، ه0، ه0ه

جمنمعة دبلمه التأهير الرتبمم، جمنمعة اإلجازة يف الت ات معلم ر ، اجملنمعة ال  در ت الريا اياص 
. ديب، جمنمعاة الااكمر، جمنمعاة اإلهااعوطرق تدريسها، جمنمعة الل ة العربياة، جمنمعاة العلناي، جمنمعاة األ

ويف حماولاة اللت اار هااا العادد ال با  ماهل اجملنمعااص وماهل لايا ميه اة التقاارال ال با  بان هتا ةهااا، 
عشارة اشااات ل ار )ثيمثا اة ( 022)ذقد ت االكتفا  بالتيار اهم اجملنمعاص ال  يزيد عدد اذرادها عاهل 

ماهل ( Nunnally, 1978,  p. 276)ام األ ا اي املعاروم لناه اايل اهساةاماً ماو الار ( عبااارة يف املقياال
ل نا  الباد ماهل ا ات نا  جمنمعاة . اجر ا تبعاد امل ادذة او ال ا  يف العيناة تاتدم إىل إتهاار عمامار كا باة

جمنمعاة -0اجملنمعاة ال لياة، -0: )وجارص درا اة هتا ةهاا وذاق الت اني  التاايل. الريا ياص أل باال حب ي اة
و ذينا (. جمنمعة الريا ياص -.جمنمعة العلني،   -0جمنمعة معلني ال  ، -0هير الرتبمم، دبلمه التأ

 : يلي ا تعراض ممجز يات النتا ج
 (:146)عي   ستاء الوجواع  الكي     -

بعد مقارهة قيم معاميص االرتبااط ماو القيناة ( 0)ت هر هتا ج اجملنمعة ال لية املمجمدة يف الدوا رقم 
يااة  قينااة مااهل  00)دالااة إه ااا ياً ملع اام القاايم ( او عاليااة)معاااميص ارتباااط معتدلااة وجاامد ( .2520)احلد 
ودرجااا م   (MBS)درجاااص اجملنمعااة ال ليااة علااى عماماار مقيااال االعتقاااد هااما الريا ااياص ( .0اراار 

 ، ام(0 )ويااتدم هاااا إىل قبااما الفر ااية ال ال ااة . (MAS)علااى مركباااص مقيااال اال ااات حناام الريا ااياص 
   (MBS)تمجاد عيقاة ارتبااط دالاة إه اا ياً بان درجااص ال لباة املدر ان ومعلناي ال ا  علاى عمامار الاا

، ويسهم   ل  يف تأ ايس ال ادق (على مستم  اجملنمعة ال لية) (MAS)وبن درجا م على مركباص الا
 (.وبالتايل ردق البنا  املتعلق ب )التقاريب للنقيال 

 (9)الجدق   عم 
 ستاء ( )146= و)عي  الوجواع  الكي   ( MAS)ق ركبام ال  ( MBS) تباط ق ل عاا   ال   عا الم ا 

 (60678=  ، ت ح  169=  ، ا ح 6063=الد ل  
         

 العامر
 املركبة

 الريا ياص= 0ع
، هي لاي، هااٍه، مم مع مبدع

 كشفي، وقابر للت بيق

 الريا ياص=  0ع
ماااااااااهل  جسااااااااام ثابااااااااات 

 املفاهيم واملبادئ

 الريا ياص=  0ع
 مم اااااااااااامع راااااااااااااره ومقي ااااااااااااد
بقماعااااااااااد ول ااااااااااماص ثابتااااااااااة 

 جيب اتباعها

 الريا ياص=  0ع
مم اااااااااااااااااامع غاااااااااااااااااا  

 متبدا 
 وغ  مرو 

الريا اااااااااااااااااااااااااااااااااياص =  .ع
مم ااااااااااااامع ال مي اااااااااااااهل او 

 يربههل او يفهم كلياً 

 250000   250000 250000 2500.0- 2500.0  القلق=  0ه
 -0..252 -250000 -252000- 250000 25.000 القينة=  0ه
. ه=  0ه

 الااص
250200 250000- 252.00- 250000- 250..- 

 -.25002 -252.00 -.25002 -250000 25.0.0 املتعة=  0ه
 -252002 -252000 -250000 -2500.0 .0..25 الداذعية=  .ه

 (:.00)على مستم  جمنمعة دبلمه التأهير الرتبمم  -
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بعااد مقارهااة قاايم معاااميص ( 02)مدة يف الاادوا رقاام ت هاار هتااا ج جمنمعااة دبلاامه التأهياار الرتباامم املمجاا
دالة إه ا ياً ملع م القايم ( او عالية)معاميص ارتباط معتدلة وجمد ( .2502)االرتباط مو القينة احلد ية 

ومركباااص مقيااال اال ااات حناام  (MBS)باان عماماار مقيااال االعتقاااد هااما الريا ااياص ( .0ماهل اراار .0)
، ام تمجاد عيقاة ارتبااط دالاة إه اا ياً (0 )إىل قبما الفر اية ال ال اة  ويتدم هاا. (MAS)الريا ياص 

وبااان درجاااا م علاااى مركبااااص   (MBS)بااان درجااااص ال لباااة املدر ااان ومعلناااي ال ااا  علاااى عمامااار الاااا
هي  ي هر او جمنمعة دبلامه التأهيار الرتبامم مارتددة هاما ( )با ت نا  قيم العامر اوامس)و  (MAS)الا

وبالتاايل )، وهاا يسهم يف تأ يس ال دق التقاريب للنقياال (وذهم كر شي  يف الريا ياصإم اهية برهاو 
 (.ردق بنا  

 (66)الجدق   عم 
=  و)عي   جواع  اقياا التيه   الترقا   ( MAS)ق ركبام ال  ( MBS) عا الم ا  تباط ق ل عاا   ال  

 (  60668=  ، ت ح  624=  ، ا ح 6063= ستاء الد ل  ( )  621
 العامر            

 ملركبة
 الريا ياص= 0ع

، هي لااااي، هاااااٍه،  مم اااامع مباااادع
 كشفي، وقابر للت بيق

 الريا ياص=  0ع
ماااااااااااهل  جساااااااااام ثاباااااااااات
 املفاهيم واملبادئ

 الريا ياص=  0ع
بقماعاااد مم اامع رااااره ومقي ااد 

 ول ماص ثابتة جيب اتباعها

 الريا ياص=  0ع
 مم مع غ  متبدا 

 وغ  مرو 

مم مع  الريا ياص=  .ع
ال مي هل او يربههل او يفهم 

 كلياً 
 .25220 250.00 250.00 250.00 -25.000  القلق=  0ه
 -252000 -250000 -252020 -250020 25.020 القينة=  0ه
 -252000 -2520.0 -250000 -..2500 .25000 الااص. ه=  0ه
 -.25200 -.25220 -250.00 -.25000 25.002 املتعة=  0ه
 252000 -252000 -250200 -250000 250000 عيةالداذ=  .ه

 (:.00)على مستم  جمنمعة اإلجازة يف الت ات معلم ر   -0
بعد مقارهة قايم ( 00)ت هر هتا ج جمنمعة اإلجازة يف الرتبية وعلم النفس املمجمدة يف الدوا رقم      

دالاة إه اا ياً ( او عالياة )عتدلاة وجامد معااميص ارتبااط م( 25000)معاميص االرتباط مو القينة احلد ية 
ومركبااااص مقياااال   (MBS)بااان عمامااار مقياااال االعتقااااد هاااما الريا اااياص ( .0ماااهل  00)ملع ااام القااايم 

،  ام تمجاد عيقاة ارتبااط (0 )وياتدم هااا إىل قباما الفر اية ال ال اة .  (MAS)اال ات حنم الريا اياص 
وبان درجاا م علاى    (MBS)ل ا  علاى عمامار الاادالة إه ا ياً بن درجاص ال لباة املدر ان ومعلناي ا

، ويساااهم هااااا يف تأ ااايس ال ااادق (علاااى مساااتم  جمنمعاااة ال لباااة معلناااي ال ااا ) (MAS)مركبااااص الاااا
 (.وبالتايل ردق البنا  املتعلق ب )التقاريب للنقيال 

اإليازة في  جواع   عي ( MAS)ق ركبام ال  ( MBS) عا الم ا  تباط ق ل عاا   ال   ( 66) الجدق   عم 
 (60666=، ت ح666=  ، ا ح 6063= ستاء الد ل  ( ) 663= و)اخت ا   عيم ال   

 العامر         
 املركبة

 الريا ياص= 0ع
، هي لاااااااي، هاااااااااٍه،  مم ااااااامع مبااااااادع

 كشفي، وقابر للت بيق

 الريا ياص=  0ع
ماااااااااااهل  جساااااااااام ثاباااااااااات
 املفاهيم واملبادئ

 الريا ياص=  0ع
بقماعااااااد  مم اااااامع راااااااره ومقي ااااااد

 اص ثابتة جيب اتباعهاول م 

 الريا ياص=  0ع
 مم مع غ  متبدا

 وغ  مرو  

الريا اااااااااااااااااااااياص =  .ع
مم ااااااامع ال مي اااااااهل او 

 يربههل او يفهم كلياً 
 .25000 250000 250.00 .2،0.0- 250.00  القلق=  0ه
 -.250.2 -.25000 -252000 -0..250 250.00 القينة=  0ه
 -..2500 -250020 -252.00 -250020 0..250 الااص.ه=  0ه
 -250020 -.25000 -250000 -250020 250000 املتعة=  0ه
 -0..250 -250020 -.25002 -250020 250000 الداذعية=  .ه
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 (:669)عي   ستاء  جواع  العيوي  -
بعاااد مقارهااة قاايم معااااميص االرتباااط ماااو ( 00)ت هاار هتااا ج جمنمعاااة العلنااي املمجاامدة يف الااادوا رقاام 

ماهل  00)دالاة إه اا ياً ملع ام القايم ( او عالية )وجمد معاميص ارتباط معتدلة ( 25000) القينة احلد ية 
ومركبااااص مقياااال اال اااات حنااام الريا اااياص  (MBS)بااان عمامااار مقياااال االعتقااااد هاااما الريا اااياص ( .0

(MAS)  . جاص ، ام تمجد عيقة ارتباط دالة إه ا ياً بن در (0 )ويتدم هاا إىل قبما الفر ية ال ال ة
علاى ) MAS))وبان درجاا م علاى مركبااص الاا   (MBS)ال لبة املدر ن ومعلني ال   علاى عمامار الاا

 (.وبالتايل ردق البنا  املتعلق ب )، ويسهم يف تأ يس ال دق التقاريب للنقيال (مستم  جمنمع  العلني
 (62) الجدق   عم 

 ستاء ( ) 669= و) جواع  العيوي  عي ( MAS)ق ركبام ال  ( MBS) عا الم ا  تباط ق ل عاا   ال  
 (60666=، ت ح667=  ، ا ح 6063=الد ل  

 العامر         
 املركبة

 الريا ياص= 0ع
، هي لااااي، هاااااٍه،  مم اااامع مباااادع

 كشفي، وقابر للت بيق

 الريا ياص=  0ع
ماااااااااااهل  جساااااااااام ثاباااااااااات
 املفاهيم واملبادئ

 الريا ياص=  0ع
 بقماعد مم مع راره ومقي د

 ة جيب اتباعهاول ماص ثابت 

 الريا ياص=  0ع
 مم مع غ  متبدا

 وغ  مرو  

الريا اااااااااااااااااااااياص =  .ع
مم ااااااامع ال مي اااااااهل او 

 يربههل او يفهم كلياً 
 -...250 2500.0 ..2520 250000- 0...25  القلق=  0ه
 2520.0 -250200 252000 -.25000 25.000 القينة=  0ه
 250002 -2500.0 -250002 -2500.0 0..20 الااص. ه=  0ه
 .25000 -...250 -250.00 -.25000 20..25 املتعة=  0ه
 252.00 -250200 -252.20 -250.00 25.000 الداذعية=  .ه

 (:..)على مستم  جمنمعة الريا ياص وطرا ق تدريسها  -.
بعاد مقارهاة قايم معااميص االرتبااط ماو ( 00)ت هر هتا ج جمنمعة الريا ياص املمجامدة يف الادوا رقام 

يااة القيناا املرتفعااة بشاا ر مليتاام  بساابب قلااة عاادد اذااراد اجملنمعااة الاا  در اات الريا ااياص ( .2500)ة احلد 
ل نااين قايم ذقاط )دالاة إه اا ياً ( او عالياة )وجمد معاميص ارتباط معتدلاة (  ..وهم ) وطرا ق تدريسها 

هل مقياال االعتقااد م(  0ع)ل نها تشنر ييو قيم العامر األوا ومع م قيم العامر الرابو ( .0مهل ارر 
وتبن هات النتيةة بعاد  (MAS).وبن مركباص مقيال اال ات حنم الريا ياص  MBS))هما الريا ياص 

 -يف التيتليااار العااااملي( وبالتاااايل هةااام االرتبااااط)يفس ااار مع ااام التباااايهل ( 0ع)ميه اااة او العامااار األوا 
لة إه ا ياً بان مركبااص مقياال اال اات حنام دا( او عالية)املركباص الر يسية، وجمد معاميص ارتباط معتدلة 

ويااتدم هاااا باادورت إىل قبااما . (MBS)وعماماار مقيااال االعتقاااد هااما الريا ااياص  (MAS)الريا ااياص 
، ام تمجد عيقاة ارتبااط دالاة إه اا ياً بان درجااص ال لباة املدر ان (بش ر هار( ). )الفر ية ال ال ة 

وبان درجاا م علاى   (MBS)مهل الاا( 0ع)ع م العامر الرابو وم( 0ع)على  العامر األوا ( الريا ياص)
، وهااا يساهم يف تأ ايس ال ادق (يف اجملنمعة ال  در ت ريا ياص وطرق تدريساها (MAS)مركباص الا

 (.وبالتايل ردق البنا  املتعلق با )التقاريب للنقيال 
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 (66)الجدق   عم 
=  و)الرياض ام قطرائق تد يسها عي   جواع ( MAS)ل  ق ركبام ا( MBS) عا الم ا  تباط ق ل عاا   ال  

 (60268=  ، ت ح  11=  ، ا ح 6063= ستاء الد ل  ( )  18
 العامر             
 املركبة

 الريا ياص= 0ع
، هي لااااي، هاااااٍه،  مم اااامع مباااادع

 كشفي، وقابر للت بيق

 الريا ياص=  0ع
ماااااااااااهل  جساااااااااام ثاباااااااااات
 املفاهيم واملبادئ

 الريا ياص=  0ع
بقماعاااد  ع رااااره ومقي اادمم اام 

 ول ماص ثابتة جيب اتباعها

 الريا ياص=  0ع
 مم مع غ  متبدا

 وغ  مرو  

الريا ااياص مم اامع ال =  .ع
 مي هل او يربههل او يفهم كلياً 

 -2500.0 250.00 252200 252000- .25.00  القلق=  0ه
 .252.0 -.25000 .25200 -2520.0 .0..25 القينة=  0ه
 250000 -0..250 -2520.0 -252200 ..2500 الااص. ه=  0ه
 250220 -250.00 -252020 -2522.0 25.0.0 املتعة=  0ه
 252000 -.25200 -252000 -252000 25.000 الداذعية=  .ه

 : (MBS)تي  س أبام    ا  ا عت اا لا  الرياض ام -
لقيااال ثباااص (  Cronbach's Alpha Coefficient) كروهباااخ   -ا ااتاده الباهاا  معاماار الفااا
، وقد تراوهت معاميص ال باص ما باياهل  (على مستم  العمامر( )MBS)مقيال االعتقاد هما الريا ياص 

مركباااااااااص وارقاااااااااه عباااااااااراص مقيااااااااال االعتقاااااااااد حناااااااام ( 00)ويباااااااان الاااااااادوا رقاااااااام (. 2500)و ( 2500)
. د جيدة ألغراض البيت وقيم معاميص ثبا ا ال  تع(( 2)املمجمد يف املليتق رقم )  ( MBS)الريا ياص

( (MBIوييهظ التقارال النسيب ال ب  بان قايم معااميص ثبااص و ايلة قياال االعتقااد هاما الريا اياص 
با ت نا  ) ( MAS )وقيم معاميص ثباص مقيال االعتقاد هما الريا ياص،( 0)املمجمدة يف الدوا رقم 

 (. ش ر وا حالعامر اوامس يف املقيال الام اربح معامر ثبات  اعلى ب
 (64)الجدق   عم 

قعداها ق عا الم أباتها،    العدا الكيي   ( MBS )  ركبام قق عاا عبا ام    ا  ا عت اا لا  الرياض ام
 عبا ة( 42)

 معامر ال باص عددها ارقاه العباراص العامر
 مبااااااادع ،هيلااااااااي، الريا اااااااياص مم اااااااامع (= 0ع)

 وقابر للت بيق  ،كشفي،هاهٍ 
0.-0.-00-00-00-.-0.- 0.- 
0.-02-0-0-0-0.          

00 00. 2 

ماااااهل املفااااااهيم  الريا اااااياص جسااااام ثابااااات(= 0ع)
 واملبادئ 

.-00-00-0- 02-  00 -00-
0.-00                          

0 25.. 

الريا ااااااااااياص مم اااااااااامع راااااااااااره ومقي ااااااااااد (= 0ع)
 وقماعد ثابتة جيب اتباعها  خب ماص

00-00-0.-.- 0.- 00-02-00                                  . 25.. 

 25.0 .                 00-00-00-00-02-00 الريا ياص مم مع غ  متبدا وغ  مرو(= 0ع)
الريا ياص مم مع ال مي هل او يربههل او  =(.ع)

 يفهم كلًيا
 00-00-00-0-0          . 2500 

 :ةناقش  نتائج البحث - 8

ليعتقاد هما الريا اياص، وجار  ( بعاد ورادق احملتم  والبنا متعدد األ)لقد با هاا البيت  مقيا اً 
ت بيق  يف كلية الرتبية جبامعة دمشق على كار ماهل ال لباة املدر ان يف دبلامه التأهيار الرتبامم وطلباة معلناي 

 : ال  ، ومي هل ميه ة ما يلي
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وليس وهيد ( لعمامرا)لقد اك دص النتا ج او مقياال االعتقاد هما الريا ياص متعدد األبعاد  -8-6
البعاااد يف إطاااار رااادق احملتااام  الاااام اكااادت التيت ااايم والتيتليااار العااااملي اال ت شاااايف الاااام اذااارز العمامااار 

 :األ ا ية اونسة التالية( األبعاد)
 . الريا ياص مم مع مبدع، هيلي، هاٍه، كشفي، وقابر للت بيق= 0ع
 . الريا ياص جسم ثابت مهل املفاهيم واملبادئ= 0ع
 . ريا ياص مم مع راره ومقي د بقماعد ول ماص ثابتة جيب اتباعهاال =0ع
 . الريا ياص مم مع غ  متبدا وغ  مرو= 0ع
 . الريا ياص مم مع ال مي هل او يربههل او يفهم كلًيا= .ع
 : (MBS)للمقياس( البنيوي)مناقشة نتائج صدق البناء  -8-2

 :     ياعش  نتائن  دت التو  إ ق ل الوجواعام الوعرقف -
على عمامر مقيال (( ص) تيمدهت)الام يت ن هل هتا ج التباراص ( .) مهل ليا درا ة الدوا رقم 

، يتبن  او يياو الفاروق بان املتم ا اص علاى املقارهااص الا يع األوىل (MBS)االعتقاد هما الريا ياص 
على ييو عمامار )داا إه ا ياً ام وجمد ذرق (. ا)دالة إه ا ياً، وقد اد   هاا إىل قبما الفر ية ال اهية 

بن متم ط درجاص ال لبة املدر ن ومعلناي ال ا  يف اجملنمعاة األوىل ماهل ازوا  جمنمعااص  (MBS))الا
وباان متم ااط (  اص اولفي ااة األقاام  يف الريا ااياص وهااي جمنمعاااص الريا ااياص والعلنااي والاادبلمه)املقارهااة 

األ ااع  يف الريا ااياص وهااي جمنمعاااص الل ااة العربيااة واألديب  اص اولفي ااة )درجااا م يف اجملنمعااة  ال اهيااة 
وهاا يتكد قدرة املقيال علاى التنيياز بان كار جمنامعتن . على الرتتيب( واإلجازة يف الت ات معلم ر 

مهل جمنمعاص املقارهة ال يع ل احل جمنمعاص الريا اياص والعلناي والادبلمه ، والا  تتلا  للفيااص اقام  
الل ة العربية واألديب واإلجازة يف الت ات معلم ر ، ويسهم يف تأ يس ردق البناا  يف الريا ياص مهل 

 . للنقيال( البنيمم)
 قارهاة قايم ص احملسامبة )واما بالنسبة للنقارهة األل ة بن الاكمر واإلهاع،  ذلقد اتهرص هات النتا ج 

وقاد اد    لا  بادورت إىل قباما الفر ااية . او الفارق بان املتم ا ن غا  داٍا إه اا ياً ( ماو القايم احلًدياة ياا
عاااده وجااامد ذااارق داٍا إه اااا ياً بااان متم اااط : ) والااا  تااان  علاااى( هاااما الااااكمر واإلهااااع(  )ال)ال اهياااة 

وبن متم ط درجاص ال الباص املدر اص ( الاكمر)درجاص ال يال املدر ن واملعلنن يف اجملنمعة األوىل 
، وهااا يتنا اب ماو هتاا ج (MAS)علاى يياو عمامار اا)ال اهياة يف اجملنمعاة  ( اإلهااع)ومعلناص ال   

ومي ااهل اإلشااارة إىل النق تاان األ ا ااي تن . األحباااع العامليااة ويسااهم يف تأ ااس راادق البنااا  للنقيااال اي اااً 
 :التاليتن
املمجباااااااة والعاليااااااة املتعلقاااااااة بالعاماااااار األوا مااااااهل مقياااااااال االعتقاااااااد هاااااااما ( ص)وباإلشااااااارة إىل قاااااايم  -

، (الريا ياص مم مع مبدع، هيلي، هاه، كشفي، وقابر للت بيق)الام ين  على او   (MBS)الريا ياص
، ذ  اا تقارتيل او اولفيااة (األديب/العلناي)وجمنمعاة ( الل ااة العربياة/الريا اياص)وبشا ر مليتام  ماو جمنمعاة 
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تم اا اص املتعلقااة واوااربة يف الريا ااياص وطرا ااق تدريسااها كاهاات  اابباً وا اايتاً جااداً يف راانو الفااروق باان امل
 . هباا العامر

، ذ  ااا تعاارب (ماعاادا األوا)السااالبة والعاليااة واملتعلقااة ب اار العماماار تقريباااً ( ص)وامااا ذينااا يتعلااق بقاايم  -
علاى ا اا ( معلناي ال ا  -األديب -الل اة العربياة)على األغلب عهل اعتقاداص غا  املات ان بالريا اياص 

 امع رااره ومقي اد بقماعاد ول اماص ثابتاة جياب اتباعهاا، ومم امع جسم ثابات ماهل املفااهيم واملباادئ، ومم 
ام ال يعتقاادوو ا ااا مم اامع مباادع، . غاا  متباادا وغاا  ماارو،  ومم اامع ال مي ااهل او يااربههل او يفهاام كليًااا

 .هيلي، هاٍه، كشفي، وقابر للت بيق، كنا يعتقد حمبمها واملات مو هبا 
  (MAS):ةناقش  نتائج الصمق التدقاربي للمدقياس -8-3

علاااى يياااو اجملنمعااااص املدرو اااة وذاااق ( 00،  00،  00،  02،  0)عر ااات الاااداوا  واص األرقااااه 
اجملنمعااة ال ليااة، جمنمعااة دبلاامه التأهياار الرتباامم، جمنمعااة اإلجااازة يف الت ااات معلاام راا ، : )التسلساار

باااة املدر ااان معااااميص االرتبااااط بااان درجااااص ال ل( جمنمعاااة العلناااي وجمنمعاااة الريا اااياص وطااارق تدريساااها
( MBS)مقيااال االعتقاااد هااما الريا ااياص ( .، ع0، ع0، ع0، ع0ع)ومعلنااي ال اا  علااى عماماار 
وقاااد (.  MAS)مقياااال اال اااات حنااام الريا اااياص ( .، ه0، ه0، ه0، ه0ه)وبااان درجاااا م علاااى مركبااااص 

( ب  كاماارعلااى كاار مااهل اجملنمعااة ال ليااة واجملنمعاااص الفرعي ااة وبشاا ر شاا)اتهاارص هااات النتااا ج بشاا ر عاااه 
دالاااة إه اااا ياً بااان عمامااار مقياااال االعتقااااد هاااما الريا اااياص ( او عالياااة)وجااامد معااااميص ارتبااااط معتدلاااة 

(MBS)  ومركباص مقيال اال ات حنم الريا ياص(MAS) . وقد اد   هااا إىل قباما الفر اية ال ال اة(  )
 ياً باان درجاااص ال لبااة ام وجاامد عيقااة ارتباااط دالااة إه ااا(. .،  0،  0،  0،  0 )جبنيااو ذروعهااا 

علاى مساتم  )(MAS)وبان درجاا م علاى مركبااص  (MBS) املدر ان ومعلناي ال ا  علاى عمامار الاا
، راااا يااادعم مقملاااة او االعتقااااداص تاااز ود األ اااال املعاااريف لي اهااااص (اجملنمعاااة ال لياااة واجملنمعااااص الفرعياااة

(Petty and Cacioppo,1981,P.184 )ال اادق التقاااريب للنقيااال  كنااا ا االفنا، وهاااا مااا يت ااس
 :ومي هل اإلشارة إىل النقاط األ ا ي ة التالية، (وبالتايل ردق البنا  املتعلق با )

كاااو ميه اااً وجاامد عيقاااة ارتباااط دالااة إه اااا ياً باان درجاااص ال لبااة معلناااي ال اا  علااى العامااار   -
مااهل مقيااال االعتقاااد ( االريا ااياص مم اامع ال مي ااهل او يااربههل او يفهاام كليًاا)اوااامس الااام ياان  علااى او 

وهي (MAS) وبن درجا م على ييو مركباص مقيال اال ات حنم الريا ياص  (MBS) هما الريا ي اص
القلااق حناام الريا ااياص، قينااة الريا ااياص يف اجملتنااو ،مفهاامه الااااص يف الريا ااياص،  املتعااة يف الريا ااياص، )

وبساابب هقاا  اوااربة الريا ااية  -ل لبااة معلنااي ال اا  ور ااا يعاامد  لاا  إىل او ا(. والداذعي ااة يف الريا ااياص
. يعتقدوو  ل  دوو او يعلنما او بعت الن رياص او الق ايا الريا ية ال مي اهل برها اا هاىت الو -لديهم

وباااالع س، ذقاااد كااااو ميه ااااً عاااده وجااامد عيقاااة ارتبااااط دالاااة إه اااا ياً بااان درجااااص ال لباااة املدر ااان يف 
وبان  (MBS) مم علاى العامار اواامس ماهل مقياال االعتقااد هاما الريا اي اصجمنمعة دبلامه التأهيار الرتبا

ور اا يعامد  لا  إىل او  جمنمعاة الادبلمه حتامم با و . املاكمرة آهفااً  (MAS)درجا م على ييو مركباص الا
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، األوىل تلاا  لااربة كباا ة بالريا ااياص  وتساات يو ذهنهااا وبرهاااو مااا (متناق ااتن)واهااد جمناامعتن كب تاان 
مي هل برهاه  منها، وتعلم هقيقة وجمد ق ايا وه رياص ن تربههل هىت الو يف الريا ياص، وال اهية يا لاربة 

 ( . وتشاب  جمنمعة معلني ال  )اقر بالريا ياص، وال تعلم  ل  
لقد كاو ميه اً اه  يف اجملنمعة الا  در ات الريا اياص وطرا اق تدريساها، ن ت اهل عيقاة االرتبااط  -

الريا ااياص )والعاماار ال الاا  ( الريا ااياص جساام ثاباات مااهل املفاااهيم واملبااادئ )مااهل العاماار ال اااين  باان كاار  
الريا اياص مم امع )والعامار اواامس ( مم مع راره حمدد يت مو مهل ل ماص وقماعد ثابتاة جياب اتباعهاا

مركباااص  وباان ييااو  (MBS)مااهل مقيااال االعتقاااد هااما الريا ااياص( ال مي ااهل او يااربههل او يفهاام كليًااا
القلاق حنام الريا ااياص، قيناة الريا اياص يف اجملتناو، مفهاامه )وهاي  (MAS)مقياال اال اات حنام الريا ااياص

، وكاهت قريبة اً ، ن ت هل دالة إه ا ي( الااص يف الريا ياص،  املتعة يف الريا ياص، والداذعي ة يف الريا ياص
عيقااة ارتبااط  ذينااا بينهاا، وهاااا مقباما عنااد  وتشا  هااات النتيةاة الفرياادة إىل عاده وجامد. جاداً ماهل ال اافر

بيننا كاو ميه اً وجمد عيقة ارتباط إجيابية قمية بن العامار األوا ماهل مقياال . املات ن يف الريا ياص
وبان ( الريا ياص مم مع مبدع ،هيلي ،هاه، كشفي ،وقابر للت بياق)  (MBS)االعتقاد هما الريا ياص

، (ع سية)ذالعيقة معها  لبية  -ماعدا مركبة القلق) (MAS)حنم الريا ياصييو مركباص مقيال اال ات 
وهااااااا طبيعاااااي ألهااااا  كلناااااا زادص الن ااااارة اإلجيابياااااة اإلبداعياااااة إىل الريا اااااياص، كلناااااا هقااااا  القلاااااق همياااااا، 

وهاااا متمقااو مااهل قباار مدر  ااي الريا ااياص اراايتاال اوااربة والتةربااة األو ااو يف الريا ااياص يف (. وبااالع س
، بار (كنا يف العمامار األلار )، ومهل ال بيعي او ال يروا او  الريا ياص ثابتة او جامدة او رارمة احلالتن
 . الع س
ماهل ( الريا اياص مم امع مبادع، هيلاي، هااٍه، كشافي، وقابار للت بياق)مهل امليهظ او العامر األوا  -

لاق حنام الريا اياص ماهل مقياال يرتبط ارتباطاً  لبياً مو مركباة الق (MBS)مقيال االعتقاد هما الريا ياص
ام كلنااا زادص درجااة ال الااب املعلاام علااى : )، ذالعيقااة بينهنااا ع سااية(MAS)اال ااات حناام الريا ااياص 

ويع اس  لا  وجهاة الن ار القا لاة (.  العامر األوا، كلنا هق ت درجت  على مركبة القلاق حنام الريا اياص
هباا العامر هم اقار ماهل قلاق ال لباة املعلنان واملدر ان بأو قلق ال لبة املعلنن واملدر ن  الايهل يعتقدوو 

 . الايهل يعتقدوو بالعمامر األلر 
 :(MAS)ةناقش  نتائج ثبات املدقياس  -8-4

كنااا ( 2500)و (  2500)لعماماار املقيااال مااا باياااهل (  روهباااخل -الفااا)لقااد تراوهاات معاااميص ثباااص 
با ات نا  العامار اواامس ( املتعارم علاى جمد اا 25.2)وقد زادص ييعها عهل (. 00)يبينها الدوا رقم 

وهات قينة مقبملة تاماً بسابب اهتما هاا علاى )ذقط ( 2500)حنم الريا ياص ال  بل ت قينة معامر ثبا ا 
وكاااو ميه اااً وجاامد (.  ااس عباااراص ذقااط، هياا  مااهل املعااروم تااأث  عاادد العباااراص علااى معاماار ال باااص

، (MBI)باط بن العمامر اونسة لم يلة قيال االعتقااد هاما الريا اياص تقارال كب  بن معاميص االرت
وقااااايم معااااااميص االرتبااااااط بااااان العمامااااار اونساااااة ملقياااااال االعتقااااااد هاااااما  ( 0)املمجااااامدة يف الااااادوا رقااااام 
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، را يدعم ليطنئناو على  يمة بنا  مقيال االعتقاد (.)، املمجمدة يف الدوا رقم (MBS)الريا ياص 
 .يف هاا البيت  (MBS)ا ياص هما الري

ليعتقاااااد هااااما ( متعاااادد األبعاااااد ورااااادق احملتاااام  والبنااااا )ذقااااد بااااا هاااااا البيتاااا  مقيا اااااً  :ققخ      راً 
الريا ياص، لقيال اعتقاداص ال لبة املدر ان ومعلناي ال ا ، هيا  جار  ت بيقا  يف كلياة الرتبياة جبامعاة 

ماهل اجار القيااه بدرا ااص ( امري ياة وهاىت  اه ليزياة)كنا ومي هل ت بيق  يف بيئة عربياة وبيئاة اجنبياة . دمشق
 . مقارهة يف املستقبر
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