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بناءىمقواسىاتجاهاتىمعلمي ىالرواييواتىنحيلىحيمىالمديلليىالرواييويىل ي ىىىىىىىى

 .نملذجىدلمىالتقدورىالمنبث ىعنىنملذجىراش

  
 

 *د. إياد حممد محادنه
 **د. فهمي يونس البالونة                                    

 
ىالملخص

 
لحالية إلى بناء مقياس اتجاوات لمعلمي الرياضيات نحو حل المسأللة الرياضأية ودفت الدراسة ا

وفق نموذج سلم التقدير المنبثق عن نموذج راش. ولتحقيأق وأدا الدراسأة تأم تعريأا حأل المسأللة 
( فقأأرل للمقيأاس وفأأق سأألم ليمأرت المماسأأي  ومأأن تأكي مرحلأأة التحمأأيم 57الرياضأية  ويأأي)ت  

( فقرل شملت المقياس بصورته األولية. ثم طبق المقياس على 39حتاا  بأ  والتجريب األولي تم اال
( معلمأأأاً ومعلمأأأة فأأأي تمصأأأ  الرياضأأأيات. واسأأأتمدمت ثأأأك  برمجيأأأات 257عينأأأة تمونأأأت مأأأن  

-SPSS & BIGSTEBS & Bilogإحصأأاةية ممتلاأأة فأأي تحليأأل بيانأأات الدراسأأة  ووأأي   

MG3   .) 

تراضأأات نمأأوذج سأألم التقأأدير المنبثأأق عأأن نمأأوذج راش  ( فقأأرل الف36أظهأأرت النتأأاةا مةابقأأة  
وتوزعت قيم تقديرات معلم الصعوبة لاقأرات المقيأاس بمتوسأس حسأابي  وانحأراا معيأاري متقأار  
مأأن القأأيم المتوقعأأة وفأأق النمأأوذج. وتمتأأع المقيأأاس بصأأورته النهاةيأأة بأأدالالت متعأأد ل مأأن الصأأد  

يقأد  أكبأر مقأدار مأن المعلومأات ل فأرا  ذوي القأدرل  والثبات. كما أشارت النتاةا إلى أن المقياس
 (. 09058( عند مستوى القدرل  θ = 69492المتوسةة  إذ كان متوسس قيم القدرل  
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 خلفوة الدرادة: -1

ئػ  الػ ت هدػهدن ميػاحلي ا يػاة امل،تلربػة، هػ ز أييػة الريارػيات ودوروػا نتيجة للتطور العلمي املعريف اهلا
الرباع  يف و ا التطور، ويتجلى ذلك يف قدرهتا على حل  املدكالت اليت هواجه الربرد، من خالؿ هتيئة بيئة 

 ,Cummings & Lockwood & Maryسبكيه من ازباذ القرارات يف خمتلف جوانػ  حلياهػه اليوميػة  

( ربديػدا  كمطػطل  Problem Solvingأيية حل  املدكالت أو حل  املسػألة الريارػية  (. وهأيت 2004
 ,Twonsend & Wiltonرياري، يف كوهنا سبثػ  ا لقػة بػل الريارػيات كعلػد ذبريػدت وواقػه هطبيقهػا  

(. واوػػتد العػػاملوف يف تػػاؿ هػػدريس الريارػػيات بدراسػػة وربليػػ  أسػػالي  حلػػ  املسػػألة الريارػػية، ووػػد 2003
ألف حلػ  املسػألة يػرهب   ؛تقدوف أف القدرة على حلػ  املسػألة مػن أوػد املهػارات الػيت يػ  أف يتقيهػا الربػرديع

 (. 3004بدك  مباشر بالطريقة العلمية وأسلوب حل  املدكالت  بدوت، 
( وػػي هسػػاؤؿ مػػع  مثػػأ للدػػك، أو Van De Wall,1994واملسػػألة كمػػا عرفهػػا فػػاف دت ووؿ  

( أف املسػألة وػي سػ اؿ نػرلف العقػ ، Andrews, 1992. ويػر  أنػدروس  موروع هساؤؿ ونقػاش وهربكػأ
( املسػألة Vanloggerenberg, 2002وذلك بتبسي  األلغاز واملواقف الطعبة. فيما يعرؼ فانلوغرن غ  

فر لديػه ا ػ  اهػػاو  لػه دمػػا يولػد لديػػه التةػدت وا اولػػة االريارػية بأهنػا موقػػف جديػد يواجهػػه الربػرد، و  يتػػو 
( بأهنػا عمليػة هربكػأ Clement & Sarama, 2000يػاد ا ػ  املياسػ . ويعرفهػا كلميػت وسػاراما  إل

 وحبث عن األمناط والعالقات.
وقد رك ت مبادئ ومعايأ الرياريات العاملية امليبثقة عػن اللػس الػوملع ملعلمػي الريارػيات يف الو يػات 

  National Council of Teachers of Mathematics NCTM, (2000املتةػدة األمريكيػة 
علػػػػى معيػػػػار حلػػػػ  املسػػػػألة الريارػػػػية، مػػػػن خػػػػالؿ بيػػػػاء املعرفػػػػة اهديػػػػدة، واسػػػػت،داـ وهكييػػػػف العديػػػػد مػػػػن 

 ا سرتاهيجيات    املسألة، والرتكي  على التأم  يف إجراءات حللها.
ا املطروحلػة يف كما رك ت املسابقات الدولية يف الريارػيات والعلػـو علػى حلػ  املسػألة مػن خػالؿ أسػئلته  

(، دما حلدا بتبػع وػ ا األسػلوب حمليػا يف هوجهػات وزارة الرتبيػة والتعلػيد TIMSS, 2003و ن املسابقات  
األردنية رمن مدروع ا قتطاد املبع علػى املعرفػة، وهبػع مدػروع التقػوا الػواقعي الػ ت يركػ  علػى عػدد مػن 

الريارية  التقرير اإلحلطائي لالختبار الوملع لضب  املهارات كاف من أيها يف مادة الرياريات حل  املسألة 
 (.3006نوعية التعليد، 

وهطدت دراسات عديدة ملورػوع املسػألة الريارػية، وحبثػت يف ملرائػرت واسػرتاهيجيات هيمػي القػدرة علػى 
حللها، وهربطها دبتغأات أخر  كالتةطي ، والتربكأ، وا ذباوػات، فػالطالب الػ ين هػدرب معلمػوود علػى 

؛ 3007جيات حلػػػػ  املسػػػػألة هربوقػػػػوا يف التةطػػػػي ، وزادت قػػػػدرهتد علػػػػى حلػػػػ  املسػػػػألة  الدػػػػدوح، اسػػػػرتاهي
(. كمػػػا أف مهػػػارات حلػػػ  املسػػػألة أمكػػػن هيميتهػػػا باسػػػت،داـ  ملرائػػػرت عػػػدة، كاسػػػت،داـ 3006اهلمدػػػرت، 

ا اسػػػػوب يف هػػػػدري  الطلبػػػػة علػػػػى املربػػػػاويد األساسػػػػية يف الريارػػػػيات، أو اسػػػػت،داـ الػػػػتعلد القػػػػائد علػػػػى 
 (، ل ا فإف حل  املسألة مهارة من املهارات األساسية اليت نكن قياسها، Andrews, 1992الت  املدك
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 وهيميتها بطرائرت وأسالي  عديدة، باإلرافة إىل أهنا اهوور األساسي يف هعليد الرياريات وهعلمها.
ك  األداء ويركػػػ  بعػػػء علمػػػاء الػػػيربس يف هقػػػوا وػػػ ن املهػػػارة علػػػى الػػػ من املسػػػتغرؽ يف أداء ا ػػػ ، وشػػػ

التسلسلي للطال   اخلطوات اليت حيتاج إليها الطال  يف ا  (، بييمػا يركػ  آخػروف علػى عمليػات التربكػأ 
يف أداء حلػػػ  املسػػػألة، والواقػػػه أف الرتكيػػػ  يػػػ  أف يكػػػوف علػػػى ا  يػػػل معػػػا ، دبعػػػ  أف يكػػػوف الرتكيػػػ  علػػػى 

مػػ  إىل ا ػػ ، باإلرػػافة إىل ا ػػ  نربسػػه عمليػػات التربكػػأ الػػيت هػػتد للةطػػوؿ علػػى ا ػػ  واخلطػػوات الػػيت هو 
 Vanloggerenberg, 2002.) 

همػة يف األدب الرتبػوت واليربسػي، فهػي مػن أبػرز املوارػيه الػيت أولػت موحيت  موروع ا ذباوات مكانػة 
الدراسػػات والبةػػوث ا وتمػػاـ اػػا يف تػػاؿ هعلػػيد وهعلػػد الريارػػيات إذ ورػػعت ا سػػرتاهيجيات، واخلطػػ ، 

هسهد يف ربسل اذباوات الطلبة حنو الرياريات عامة، وموروعاهتا الربرعية على حنو خاص،  وال امج، اليت
(. 3007وربػػ  ا ذباوػػات اإليابيػػة بتةسػػل مسػػتويات التةطػػي  يف الريارػػيات لػػد  الطلبػػة  الكػػيال ، 

ة امليوؿ ا رب ة ولع  أحلد األوداؼ األساسية لتعليد الرياريات وو هكوين ا ذباوات اإليابية حنووا، وهيمي
لتعلمهػا، وا سػتمتاع اػا، واإلحلسػاس بأييتهػا، وهثمػل فائػدهتا يف هكػوين مهػارات عقليػة، وإجرائيػة، ه وػ  

 (.3005املعلد لقابلية التوظيف والتكييف للمتغأات امل،تلربة  عبيد، 
الربػػػرد حنػػػو  وا ذبػػػان حنػػػو الريارػػػيات يهػػػتد باهانػػػ  اليربسػػػي والدػػػعور عيػػػد الربػػػرد، ووػػػو حمطػػػلة مدػػػاعر

الريارػػيات الػػيت هتكػػوف بربعػػ  خ اهػػه وهعاملػػه معهػػا، ومػػد  اسػػتمتاعه باملػػادة وهقػػدير قيمتهػػا وأييتهػػا مػػن 
الياحليتل العلمية والعملية، وما يواجهه من معوبة عيد هدريسها، فهي إذا  ميوؿ أو ن عات حنػو ا سػتجابة 

دد شػػػعور الربػػػرد وسػػػلوكه حنػػػو ربػػػ ابتػػػة نسػػػبيا ، و وػػػي و العلييػػػة للمثػػػأات ا جتماعيػػػة، ووػػػ ن امليػػػوؿ مكتسػػػبة 
 (.3008؛ ا ريرت، 3002موروعات معيية، وهتضمن حلكما عليها بالقبوؿ أو ا ياد  إبراويد، 

ومػن الضػرورت ويػػا أف منيػ  بػل ا ذبػػان وا عتقػاد، إذ يبػدو أف ويػػاؾ إجتاعػا  بػأف ا ذبػػان جانػ  انربعػػا  
(  أف ا عتقػػاد وػػو أت شػػيء يػػر  الدػػ،  أنػػه Beswick, 2006أكثػػر ميػػه معػػريف، إذ يػػر  بي ويػػك  

، عػدة ييبثرت من ا عتقاد. ولالذباوات عمومػا  مكونػات أو سليب مواب، بييما ا ذبان وو أت هقييد إيايب
 (.5::2؛ و انة، 2:94وي: املكوف اإلدراكي أو املعريف، واملكوف ا نربعا ، واملكوف السلوكي  عدس، 

( دراسػػة Yokomoto & Buchanan & Ware, 1995وبوكيػػاف وويػر  فقػد أجػػر  يوكوموهػو 
ودفت إىل معرفة اذباوات، وهوقعات، واعتقادات الطلبة حنػو حلػ  املسػألة يف مسػاؽ اهليدسػة التكيولوجيػة، 
وذلك من خالؿ استبانه ملوروا الباحلثوف هكونت من أربعة بيػود، ووػي هوقعػات الطلبػة حلػوؿ حلػ  املسػألة، 

توقعػػػػة لالمتةػػػػاف، وهقيػػػػيمهد الػػػػ ايت ملهػػػػاراهتد يف حلػػػػ  املسػػػػألة، وهقػػػػديراهتد للريارػػػػيات وا سػػػػرتاهيجيات امل
ومسائ  اه  اللربظية. وأظهرت نتائج الدراسة أف الطلبة ال ين ومػربوا أنربسػهد بػأهند يسػتمتعوف دبتطلبػات 

 مساؽ الرياريات كانوا أكثر كرباءة يف حل  املسألة من نظرائهد. 
 & Towsendا إيابيػػػا وربسػػػييها، فقػػػد أشػػػار كػػػ  مػػػن هوزنػػػد وويلتػػػوف  وا ذباوػػػات نكػػػن هغيأوػػػ

Wilton, 2003 من خالؿ نتائج الدراسة اليت قاما اا إىل أف البالغل قادروف على زيادة هطوراهتد حلوؿ )
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مقدراهتد الد،طية على التعلد، وأداء املهاـ يف الرياريات، وخربء القلرت املرهب  حبػ  وػ ن املهػاـ لػديهد،  
أف است،داـ ا اسوب يف هدري  الطالب على املرباويد األساسية يف الرياريات، أو هدري  املعلمػل  كما

؛ Andrews, 1992؛ 3006علػى مهاراهػه أد  إىل ربسػل اذباوػات الطلبػة حنػو الريارػيات  اإلبػراويد، 
مػػن أمنػػاط  (. وأف اسػػت،داـ ملريقػػة هػػدريس جديػػدة كتطػػميد حلقيبػػة هعليميػػة لتكػػوف منطػػا  3008ال ريقػػي، 

التعلػػيد الربػػردت ، أو إعػػداد برنػػامج هػػدرييب يف وحلػػدات دراسػػية معييػػة يسػػهد يف هيميػػة اذباوػػات إيابيػػة حنػػو 
 & Chowوعمومػػا، فػػإف التغػػأات يف ا ذباوػػات نكػػن قياسػػها   .(Beswick, 2006الريارػػيات  

Winzer, 1992; Townsend & Wilton, 2003.) 
وات ليست مهمة سهلة، ب  وي املهمة األمع  يف عملية التقوا؛ من جهة أخر ، فإف قياس ا ذباو 

(، لػ ا Hendcsone & Morris & Fitz, 1987لكػوف ا ذباوػات وػي  ػات مربرترػة بطبيعتهػا  
 ظهرت ا اجة املاسة إىل إياد مقاييس فعالة لقياس ا ذباوات.

يػػػػاس بدػػػػك  عػػػػاـ، ومقػػػػاييس وويػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػن املعػػػػايأ الػػػػيت اسػػػػت،دمت  ختيػػػػار فقػػػػرات أدوات الق
(، والغالبيػة العظمػى مػن وػ ن املعػايأ انبثػرت عػن مربػاويد اليظريػة 3005ا ذباوات بدك  خاص  اليبهاف، 

( Anastasi, 1982  (. فيمػا ذكػر انسػتازت(Classic Test Theory, CTTالكالسيكية يف القيػاس 
 ,Item Response Theory ) ربقػػرةأف اليظريػة ا ديثػػة يف القيػاس، أو مػػا هعػرؼ بيظريػػة اسػتجابة ال

IRT هدػػػك  إملػػػارا  علميػػػاو جديػػػدا  وو يقػػػا  يف اختيػػػار الربقػػػرات يف الوقػػػت ا ػػػا ، ووػػػي هعػػػاًف الكثػػػأ مػػػن )
 (.2:98القضايا الرتبوية واليربسية بدك  أكثر فاعلية من اليظرية الكالسيكية  عالـ، 

د يف هتػاء املربةومػل، أو نكػن هربسػأ أداءا( أنػه نكػن التيبػ  بػأدIRTوهربرتض نظريػة اسػتجابة الربقػرة  
(، ويطع  مالحلظػة وػ ن Traitاختبار نربسي أو هربوت، يف روء خامية دمي ة هل ا األداء هسمى السمة  

السػػمة مباشػػرة؛ لػػ لك يػػ  هقػػديروا أو ا سػػتد ؿ عليهػػا مػػن أداء املربةػػوص الػػ ت نكػػن مالحلظتػػه علػػى 
 (. Hambleton & Swaminathan, 1985تموعة من فقرات املقياس أو ا ختبار  

 Latent Traitوملػورت منػاذج خمتلربػة ليظريػة اسػتجابة الربقػرة هعػرؼ باسػد منػاذج السػمات الكاميػة  

Models, LTM الػيت هتػدؼ يف تملهػا إىل ربديػد العالقػات بػل أداء الربػرد يف ا ختبػار والسػمة الػيت ،)
وجستية ذات املعلػد الواحلػد  منػوذج راش( واملعلمػل و ال ػة هكمن وراء و ا األداء وهربسلرن. وهعد اليماذج الل

املعامل من أود اليمػاذج واسػعة ا نتدػار. وزبتلػف وػ ن اليمػاذج يف عػدد معػامل الربقػرة الػيت هقػدروا، إذ نثػ  
اليموذج اللوجسيت  ال ي املعلد الدك  العاـ لليمػاذج اللوجسػتية؛ ألنػه يضػد املعػامل الثال ػة املمكيػة للربقػرة، 

),,(وػػي: الطػػعوبة، والتمييػػػ ، والت،مػػل و  iii bac  ، ويعػػ  عيػػه باملعادلػػػة التاليػػة الػػيت هقػػػيس علػػى الرتهيػػػ
 .iعلى الربقرة  θاحلتماؿ إجابة املربةوص ذت القدرة 
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 (i)علػى الربقػرة  (θ)درة احلتماؿ إجابة املربةوص ال ت اختػأ عدػوائيال مػن مسػتو  القػ i)(حليث:
قػػػدرة  θمعلػػػد مػػػعوبة الربقػػػرة، و  bi معلػػػد سبييػػػ  الربقػػػرة، وai معلػػػد الت،مػػػل، و  Ci إجابػػػة مػػػةيةة.

 املربةوص.
أما يف اليموذج اللوجسيت  يائي املعلد: فيربرتض أف جتيه قيد الت،مل للربقرات هقػرتب مػن الطػربر، لػ ا 

 يع  عيه باملعادلة اآلهية:
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ويف اليموذج اللوجسيت ذت املعلد الواحلد  منوذج راش(، يربرتض أف جتيه قػيد الت،مػل للربقػرات هقػرتب 
مػػن الطػػربر، وأف جتيػػه الربقػػرات سبيػػ  بػػيربس القػػدر بػػل األفػػراد، لكيهػػا هتبػػاين فقػػ  يف مػػعوبتها، ويعػػدل مػػن 

يانات، ل ا يع  عيه باملعادلة الريارية أكثر مناذج السمات الكامية يف عدد ا فرتارات الالـز هوافروا يف الب
 اآلهية:
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 (Camilli & Shepared, 1994; Gruijter & kamp, 2005.) 

، وملػورن للتطبيػرت العملػي 2:70( ال ت ورعه العامل الػدمناركي راش يف عػاـ Raschويعدل منوذج راش  
مات الكاميػػػة، ويهػػػدؼ وػػػ ا اليمػػػوذج إىل ربقيػػػرت ( مػػػن أوػػػد منػػػاذج السػػػWrightالعػػػامل األمريكػػػي رايػػػت  

(. ونكػػػن أف هتػػػوفر Harris, 1989( يف القيػػػاس اليربسػػػي الرتبػػػوت  Objectivityخامػػػية املورػػػوعية  
 املوروعية يف القياس عيدما هستوىف فروض اليموذج، ووي:

هػػػػا إ  مػػػػن ( أت إف فقػػػػرات املقيػػػػاس   زبتلػػػػف فيمػػػػا بيي(Unidimensionalityأحلاديػػػػة البعػػػػد  -2    
( فق ، ويعع و ا أف معوبة الربقرات، وقدرات األفراد هتػدرج علػى متطػ  واحلػد biحليث معلد الطعوبة  

 نث   ة واحلدة. 
 ( ووياؾ نوعاف من ا ستقاللية يف منوذج راش، يا:independencyاستقاللية القياس   -3
(، دبعػ  ربػرر مػعوبة Sample Freeاستقاللية هقدير معلػد مػعوبة الربقػرة عػن هقػديرات األفػراد   -  

 الربقرة من هوزيه أداء أفراد العيية. 
(، دبع  إذا أمكن ا طوؿ Item Freeعن عيية الربقرات   (θ)استقاللية هقدير معلد قدرة الربرد  -  

على تموعة من الربقرات املتدرجػة الػيت هالئػد اليمػوذج، عيػدوا نكػن للباحلػث اسػت،داـ وػ ن الموعػة مػن 
سػػػة  ميهػػػا أت تموعػػػة فرعيػػػة، ات يف هقػػػدير قػػػدرات األفػػػراد الػػػ ين ييبػػػوف عيهػػػا، كمػػػا نكػػػن أف ي  الربقػػػر 

لتدػػك  اختبػػارا  فرعيػػا يسػػت،دمه يف هقػػدير قػػدرات األفػػراد، سػػواء اسػػت،دـ الباحلػػث يف وػػ ا التقػػدير فقػػرات 
لية فإنػػه   يظهػػر املقيػػاس األمػػلي جتيعهػػا، أو أت تموعػػة فرعيػػة مػػن الربقػػرات املسػػةوبة مػػن الموعػػة األمػػ

 .(Wilson & Iventosch, 1988وياؾ اختالؼ يف قدرة الربرد  
(، دبعػػ  أف Item Characteristic Curve, ICCات خطػػائ  الربقػػرة  ػػػػػػػػػػػػػػػوازت ميةييػػػػػػػػه -4

  احلتما ت ا ستجابة الطةيةة عن الربقرة لألفراد عيد مستويات القدرة امل،تلربة، نكن سبثيلها دبية 
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يكوف وياؾ شك  عاـ هل ن امليةييات، ووو أف  كوف الربقرات مطابقة لليموذجخاص بك  فقرة. وعيدما ه
(، عيدئػػ  هكػػوف هلػػا نربػػس القػػدرة علػػى التمييػػ  بػػل األفػػراد علػػى Parallelهكػػوف أقػػرب إىل ورػػه التػػوازت  

 (. Hambleton & Swaminathan, 1985متط  السمة  
ذج؛ لػػتالئد كػػ  ميهػػا نوعػػا خامػػال مػػن البيانػػات، ميهػػا: اليمػػوذج  يػػائي وانبثػػرت عػػن منػػوذج راش عػػدة منػػا

(، ومنػوذج سػلد التقػدير Partial Credit(، ومنػوذج التقػدير اه ئػي  Dicotomous Modelالتػدريج  
 Rating Scale Model ال ت يست،دـ يف البيانات املستمدة من سالمل التقدير، وأوؿ مػن ملػورن وػو )

(. والربكػرة الػيت يقػـو عليهػا منػوذج Andrich, cited in Wright & Masters, 1982العامل اندرش  
سلد التقػدير امليبثػرت عػن منػوذج راش، وػي أف كػ  فقػرة ربمػ  شػةية نربسػية إجتاليػة هعػ  عػن اذبػان الربػرد دبػا 

الػيت يتربرت مه هقديرن لتلك الربقرة، ويقـو اليموذج بتقدير و ن الدػةية لكػ  فقػرة حلسػ  الدالػة ا حلتماليػة 
يعتمػدوا اليمػوذج، إذ إف املعلػػد الوحليػد الػ ت يتعامػػ  معػه منػوذج سػػلد التقػدير امليبثػرت عػػن منػوذج راش، وػػو 

 .وذلك يف مقاييس ا ذباوات biمعلد الطعوبة 
يف بيػػاء مقػػاييس ا ذباوػػات، وكػػ لك أييػػة  (LTM ويتضػػ  دمػػا سػػبرت، أييػػة منػػاذج السػػمات الكاميػػة 

إذ إف ا ذباوات السلبية اليت قػد ( واذباوات املعلمل حنووا، Problem Solvingحل  املسألة الريارية  
حيملهػػا املعلمػػوف ردبػػا هػػيعكس بطػػورة أو أخػػر  علػػى الطلبػػة ومقػػدرهتد علػػى حلػػ  املسػػألة الريارػػية، ولكػػوف 

علػى من فروع املعرفة الريارية، فػإف مػا يػرت علػى ا ذبػان حنػو الريارػيات يػرت  ا  املسألة يف الرياريات فرع
أيضػػػػا ، فا ذباوػػػػات وػػػػي أحلػػػػد مكونػػػػات القػػػػدرة علػػػػى حلػػػػ  املسػػػػألة يف الريارػػػػيات  الريارػػػػية حلػػػػ  املسػػػػألة

 Silver,1985; Van De Wall, 1994.)   
ومػػه أف األدب الرتبػػوت ال اخػػر يف ومػػف الطرائػػرت واإلجػػراءات امل،تلربػػة لبيػػاء مقػػاييس ا ذباوػػات وفػػرت 

يمػاذج السػمات الكاميػة، إ  أهنػا مل ربػه با وتمػاـ الكبػأ علػى مناذج نظرية استجابة الربقرة أو ما يعػرؼ ب
مستو  الدراسات والبةوث العربية، فقد وجد الباحلثػاف أف غالبيػة مقػاييس ا ذباوػات الػيت اسػت،دمت يف 

(. ل ا هتمي  الدراسة ا الية عن CTTوفرت مرباويد اليظرية التقليدية يف القياس   مت بياؤواالدراسات العربية 
وا من الدراسات، أهنا هسعى إىل بياء مقياس اذباوات معلمي الرياريات حنو حل  املسألة الريارية وفرت غأ 

منػػوذج سػػلد التقػػدير امليبثػػرت عػػن منػػوذج راش، يف حماولػػة لتػػوفأ أداة قيػػاس مورػػوعية يف مورػػوع حلػػ  املسػػألة 
الدراسػػات السػػابقة بدػػك   ، فهػػ ا املورػػوع مل هغطػػه(IRTالريارػػية وفػػرت مربػػاويد نظريػػة اسػػتجابة الربقػػرة  

 وار  ومربط ، ووو ما حلاولت الدراسة ا الية القياـ به.
 مشكلة الدرادة: -2

ربتػ  املسػألة وحللهػا موقعػػا  بػارزا  يف هعلػيد الريارػػيات وهعلمهػا علػى الطػػعيدين ا لػي والعػاملي، ويسػػتدؿ 
 ,TIMSSيات والعلػػػـو  علػػػى ذلػػػك مػػػن عػػػدة شػػػواود، ميهػػػا الدراسػػػة الدوليػػػة ملسػػػتو  األداء يف الريارػػػ

مػن ا ختبػػار. وقػػد بلػػ   ;50املعرفيػػة الػػيت سبثػ  مػػا نسػػبته  ( والػيت كػػاف حلػػ  املسػألة مػػن أبػػرز تا هتػا2003
ووو أق  من مستو  األداء الػدو  الػ ت  ;6  املسألة لألردف متوس  مقدارن مستو  األداء املتقدـ يف حل
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 TIMSSاملكتػػػػػ  العػػػػػريب اإلقليمػػػػػي ملدػػػػػروع  . كمػػػػػا أشػػػػػارت الدراسػػػػػة الػػػػػيت أجراوػػػػػا;25بلػػػػػ  متوسػػػػػطه 
 TIMSS, 2003 إىل أف مػػػن أسػػػباب وػػػ ا التػػػد  وػػػو ا ذباوػػػات السػػػلبية حنػػػو مػػػادة الريارػػػيات، إذ )

أورةت الدراسة أف الطلبة ال ين أبدوا  قة أك  يف قدرهتد علػى هعلػد الريارػيات كػاف أداؤوػد أفضػ  مػن 
يارػيات يػرهب  بالقيمػة الػيت يولوهنػا هلػ ن املػادة، إذ حلققػت فئػة غأود، وكاف أداء الطلبػة عمومػا يف مػادة الر 

عالمػػػة، ووػػػو أداء عػػػاؿ  حلسػػػ   :58داء بلػػػ  األالطلبػػػة الػػػ ين يقيمػػػوف الريارػػػيات هقييمػػػا  عاليػػػا  متوسػػػ  
املقيػػػاس املعتمػػػد يف الدراسػػػة. كمػػػا أظهػػػر التقريػػػر اإلحلطػػػائي لالختبػػػار الػػػوملع لضػػػب  نوعيػػػة التعلػػػيد للعػػػاـ 

ف ويػػاؾ هػػػدنيا نسػػػبيا يف أداء الطلبػػػة علػػػى فقػػػرات الريارػػػيات كػػػاليت هتضػػػمن حلػػػ  املسػػػألة أ 3005⁄3006
مقارنػػػا   ;55ساسػػػيل، إذ بلػػػ  األداء العػػػاـ وا ستقطػػػاء يف اختبػػػار الريارػػػيات للطػػػربل الرابػػػه والثػػػامن األ

شار الكيال  . وقد أ;90ارات، وال ت ي  أف   يق  عن باملستو  املقبوؿ هربويا لألداء على معظد امله
إىل أف أبرز املظاور  -بعد املالعه على كثأ من الدراسات يف تاؿ ا ذباوات حنو الرياريات -( 3007 

السلبية حنو الرياريات، كاف رعربا وقطورا يف اليواحلي املرهبطة اػا، ويف مقػدمتها حلػ  املسػألة. وألف املعللػد 
ذباواهه ي  أف ه خ  بعل ا عتبار، وو ا ما ولد لد  مازاؿ مطدر املعلومة الرئيس باليسبة للطلبة، فإف ا

البػػاحلثل رػػرورة إعػػداد مقيػػػاس مورػػوعي يقػػيس اذباوػػػات معلمػػي الريارػػيات حنػػػو حلػػ  املسػػألة الريارػػػية. 
ية علػػى الطػػعيدين ولكػػوف منػػاذج السػػمات الكاميػػة مل ربػػه باوتمػػاـ كبػػأ يف بيػػاء املقػػاييس الرتبويػػة واليربسػػ

فقد ودفت الدراسة ا الية إىل بياء أداة لقياس اذباوات معلمػي  -دل علد الباحلثلعلى حل -ا لي والعريب 
 الرياريات حنو حل  املسألة الريارية وفرت منوذج سلد التقدير امليبثرت عن منوذج راش. 

 أدئلة الدرادة:  -3

 هسعى و ن الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلهية:
قرات مقياس اذباوات معلمي الرياريات حنو حلػ  املسػألة ما درجة مطابقة بيانات الدراسة حلوؿ ف -2

 الريارية مه منوذج سلد التقدير امليبثرت عن منوذج راش؟
ما قيد معامل الطعوبة لربقرات مقياس اذباوات معلمي الرياريات حنو حل  املسألة الريارية اعتمادا  -3

 على منوذج سلد التقدير امليبثرت عن منوذج راش؟
و بات مقياس اذباوات معلمي الرياريات حنو حل  املسألة الريارية املتةررة من ما د  ت مدؽ  -4

 األفراد اعتمادا على منوذج سلد التقدير امليبثرت عن منوذج راش؟
 هدف الدرادة: -4

وػػدفت وػػ ن الدراسػػة إىل بيػػاء أداة لقيػػاس اذباوػػات معلمػػي الريارػػيات حنػػو حلػػ  املسػػألة الريارػػية وفػػرت 
مليبثػػرت عػػن منػػوذج راش، آخػػ ة بعػػل ا عتبػػار التوجهػػات العلميػػة املتعلقػػة بػػالتةقرت مػػن منػػوذج سػػلد التقػػدير ا

 ( عيد هطبيقها يف بياء املقاييس ا نربعالية.IRTافرتارات نظرية استجابة الربقرة  
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 أهموة الدرادة: -5

ي الريارػيات هتجلى أيية الدراسة ا الية يف حماولتها بياء أداة قياس موروعية؛ لتةديد اذباوػات معلمػ
حنػػو حلػػ  املسػػألة الريارػػية وفػػرت منػػوذج سػػلد التقػػدير امليبثػػرت عػػن منػػوذج راش، وذلػػك بإيػػاد فقػػرات مقيػػاس 
متةرر من خطائ  األفراد، وربرر األفراد من خطائ  فقرات املقياس، ألف موروعية املقياس هعع: ربرر 

شػياء مػن خطػائ  أدوات القيػاس دمػا هدريج أدوات القياس من خطائ  األشياء املقيسة، وربرر قيػاس األ
يوفر هل ا املقياس قيمة هربوية خامة؛ هلبية  اجات كثػأ مػن املهتمػل يف هعلػيد وهعلػد الريارػيات. وعػالوة 

ال ت يبةث يف ربديد  -حلس  علد الباحلث–على ذلك، ستكوف أداة الدراسة ا الية وي املقياس األوؿ 
( على مستو  LTMة الريارية وفرت مناذج السمات الكامية  اذباوات معلمي الرياريات حنو حل  املسأل

البةوث والدراسات العربية املتعلقة با ذباوات حنو حل  املسألة الريارية، ويف روء نتائج الدراسة يتوقه أف 
هػػتد ا سػػتربادة مػػن وػػ ا التةديػػد يف زبطػػي  وهطػػوير بػػرامج لتغيػػأ ا ذباوػػات السػػلبية لػػد  املعلمػػل الػػ ين 

 مث  و ن ا ذباوات.نتلكوف 
 حمددات الدرادة: -6

اقتطػػػرت عييػػػة الدراسػػػة علػػػى معلمػػػي ومعلمػػػات الريارػػػيات يف كػػػ  مػػػن: مديريػػػة هربيػػػة لػػػواء قطػػػبة  -2
املربػرؽ، ومديريػة هربيػة لػػواء الباديػة الدػمالية الدػػرقية، ومديريػة هربيػة لػواء الباديػػة الدػمالية الغربيػة، يف الربطػػ  

 .:300/ 3009الدراسي األوؿ للعاـ 
اقتطرت الدراسة على است،داـ أمنوذج سلد التقدير امليبثرت عن أمنوذج راش، وما مت است،دامه مػن  -3

 فرة.ابرتيات إحلطائية مت،ططة ومتو 
 التعريفات اإلجرائوة: -7

فر لديه ا   اهاو  دما يولد لديه التةدت وا اولة واههد اموقف جديد يواجهه الربرد و  يتو  المسللة 
   إىل ا   الطةي .للتوم

العمليػػػات الػػػيت يقػػػـو اػػػا الربػػػرد للتغلػػػ  علػػػى العوائػػػرت الػػػيت ربػػػوؿ دوف التومػػػ  لإلجابػػػة  حأأأل المسأأأللة 
 فرة لديه.االطةيةة، مست،دما املعارؼ املتو 
حلالػػة مػػن ا سػػتعداد العقلػػي ا نربعػػا  للسػػلوؾ إيابػػا  أو سػػلبا  حنػػو حلػػ   االتجأأان نحأأو حأأل المسأأللة 

 بالدرجة اليت حيط  عليها الربرد على مقياس ا ذباوات املعد.ا ا ذبان و املسألة، ويقاس 
وو أحلد مناذج نظرية استجابة الربقرة، ووو منػوذج لوجسػيت ذو معلػد واحلػد، ويعمػ  علػى  نموذج راش 

(، bi، ومعامػ  مػعوبة الربقػرة  (θ)هقدير احلتمالية إجابة الربرد عن فقرة ما إجابة مػةيةة، بد لػة قدرهػه 
 ظر عن عدد الربقرات وحلجد العيية.بغء الي

يسػت،دـ يف  ووػو أحلػد منػاذج نظريػة اسػتجابة الربقػرة، امليبثػرت عػن منػوذج راش، ونمأوذج سألم التقأدير  
 البيانات املستمدة من سالمل التقدير، وبتدريات هربط  بييها مسافات متساوية، وباستجابات متعددة.
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 منهجوة الدرادة وإجراءاتها: -8

       د  البروي  والدرادات الااوةة اات العقاؼة وميوي  اتااجاهات:مراجعة األ -8-1

ا ذباوػػات عمومػػا نكػػن هعلمهػػا، وبالتػػا  فإهنػػا هقػػوعـ كػػأت عمليػػة هعليميػػة، ونكػػن أف هعػػد هلػػا مقػػاييس 
علمية موروعية هقيس ا سػتجابات الطػادرة عػن األفػراد. وهعػدل عمليػة القيػاس مػن األمػور الطػعبة؛ لكوهنػا 

اج إىل أدوات عاليػػػة مػػػن الطػػػدؽ والثبػػػات، وقػػػدرة علػػػى ربديػػػد السػػػلوؾ والتيبػػػ  بػػػه وقياسػػػه بدقػػػة. ويف ربتػػػ
مقاييس ا ذباوات يكوف الباحلػث مهتمػال بالدرجػة األوىل  مػه قائمػة مػن العبػارات الػيت هغطػي جتيػه اآلراء 

ا بػ ( إىل السػال   غػأ ا تملة، واخلامة بػاملربهـو مورػه الدراسػة، حبيػث هيػدرج العبػارات مػن املوجػ   
ا ب (، وحبيث هكوف العبارة وارةة وخمتطرة، وهرك  يف الدعور بد  من ا قائرت، وعلى ا ذبان ذاهه بد  

 (.5::2؛ و انة، 3008؛ ا ريرت، :2:9من املعلومات   ورندايك وويجن، 
مثػ : املقيػاس الػ ت أعػدن استرباد الباحلثاف من األدب السػابرت والدراسػات ا ديثػة حلػوؿ وػ ا املورػوع، 

( الػػ ين ملػػوروا اسػػتبانة هتػػدؼ إىل معرفػػة اذباوػػػات Yokomoto et al., 1995يوكوموهػػو وزمػػالؤن  
وهوقعػػات واعتقػػادات الطلبػػة حنػػو حلػػ  املسػػألة يف مسػػاؽ اهليدسػػة التكيولوجيػػة، ودراسػػة هاونسػػييد وويلتػػػوف 

 Townsend & Wilton, 2003ت حنػػو الريارػػيات، ودراسػػة  ( الػػيت درسػػت التغػػأات يف ا ذباوػػا
( حلوؿ اذباوات الطلبة Cummings & Lockwood & Marx, 2004كيميغ  ولوؾ وود وماركس  

( لقيػػػاس ا ذباوػػػات وا عتقػػػادات Gourgeyحنػػػو حلػػػ  املسػػػألة، والػػػيت اسػػػت،دموا فيهػػػا مقيػػػاس جػػػورجي  
 Attitude and Beliefs Regarding والدػػعور حنػػو القػػدرة علػػى هعلػػد الريارػػيات. ومقيػػاس  

Mathematics  and  its Teaching (ABRMT)   الػ ت ملػورن بي ويػكBeswick, 2006 )
وقػػاس مػػن خاللػػه التغػػأات يف اذباوػػات الطلبػػة املعلمػػل، واأل ػػر اليػػاهج عػػن دراسػػة وحلػػدهل يف الريارػػيات 

 UGAS )Utley Geometry Attitudeالرتبويػة واخلػ ات الرتاكميػة الياذبػة عػن دراسػتها. ومقيػاس  
Scales    الػػػػ ت ملورهػػػػه أوهلػػػػيUtley, 2007 بعػػػػد مراجعػػػػة عػػػػدة مقػػػػاييس لقيػػػػاس ا ذباوػػػػات حنػػػػو )

الريارػػيات، ومػػمد لقيػػاس اذباوػػات مللبػػة اهامعػػة حنػػو اهليدسػػة علػػى مقيػػاس ليكػػرت اخلماسػػي. كمػػا سبػػت 
ن دبػػا ( وملػػور Bintaş, 2008ا سػػتربادة مػػن مقيػػاس اذباوػػات خػػ اء الريارػػيات الػػ ت اسػػت،دمه بيتػػاز  

 يتياس  مه معلمي مرحللة رياض األملرباؿ الرتكية.
( مػػػػن أوػػػػد مقػػػػاييس 2:90وعلػػػػى الطػػػػعيد العػػػػريب، كػػػػاف املقيػػػػاس الػػػػ ت أعػػػػدن أبػػػػو زييػػػػه  والكػػػػيال   

. كما ا ذباوات ال ت اعتمدت عليه كثأ من الدراسات الالحلقة، وقد هالن العديد من مقاييس ا ذباوات
من خالؿ الرتجتة  :2:8ذباوات حنو الرياريات اليت ملوروا ساندماف عاـ ا  ةاسترباد الباحلثاف من استبان

( وأعػدوا دبػا يتياسػ  مػه املرحللػة اهامعيػة، وهأكػد مػن مػدؽ الرتجتػة ومػػدؽ 3002الػيت قػاـ اػا إبػراويد  
 (.3007(، والكيال   3006ا تو  هلا. وسبت ا ستربادة أيضا من دراسيت اإلبراويد  
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  املةواس:حتديد أوعاد  -8-2

هعدل و ن اخلطوة من أود اخلطوات يف بياء مقاييس ا ذباوات، فبعد اإلملالع على عدد من الدراسات 
يف تاؿ ا ذباوات بدك  عاـ، وا ذباوات حنو الريارػيات بدػك  خػاص، اسػترباد الباحلثػاف مػن التعريػف 

ه ليتوافػػرت مػػه حلػػ  املسػػألة لالذبػػان حنػػو الريارػػيات، وأعػػادا مػػياغت (Bintaş, 2008الػػ ت قدمػػه بيتػػاز  
الريارية، على اليةو اآليت: حمطلة مداعر معلد الرياريات حنػو حلػ  املسػألة الريارػية، الػيت هكونػت بربعػ  
خ اهػػه وهعاملػػه معهػػا، ومػػد  اسػػتمتاعه حبلهػػا، وهقػػدير قيمػػة وأييػػة ا ػػ  مػػن اليػػاحليتل العلميػػة والعمليػػة، 

 -من خالؿ مراجعة الدراسات السابقة –سبكن الباحلثاف وك لك ما يواجهه من معوبات عيد حللها. كما 
 اليت أمكن إدراجها يف  ال ة أبعاد رئيسة، ووي: ذباوات حنو حل  املسألة الرياريةمن ربديد ا 

 ا ذباوات حنو ا وتماـ وا ستمتاع حب  املسألة الريارية. -2
 ا ذباوات حنو هقدير قيمة حل  املسألة الريارية وأييتها. -3
 قات التوم  إىل حللها (.و ا ذباوات حنو ملبيعة املسألة الريارية:   معوبتها، وسهولتها، ومع -4
 الصواغة اإلجرائوة لفةرات املةواس:  -8-3

( املتعلقػػػػة ببيػػػػاء مقػػػػاييس :2:9(، واخلليلػػػػي  3005اسػػػػتربيد مػػػػن ا قرتاحلػػػػات الػػػػيت قػػػػدمها اليبهػػػػاف  
 ا ذباوات ووي على اليةو اآليت:

 ت املقياس بعبارات اذباوية هضب  جتيه ا ذباوات باستثياء ا ذبان املراد قياسه.كتابة فقرا -
 التةقرت من ك  كلمة رئيسة ومربتاحليه وخبامة األ اء والطربات. -
 هطبيرت املقياس يف البيئة الطبيعية لألفراد من املعع بالقياس. -
 إجراء دراسة استطالعية لربة  العبارات. -

 كاف  بد من مراعاة ما يلي:وعيد مياغة الربقرات  
 ذبي  العبارات اليت هدأ إىل املاري. -
 ذبي  العبارات اليت هع  عن حلقائرت أو نكن هربسأوا على أهنا حلقائرت. -
 ذبي  العبارات اليت نكن أف هربسر بأكثر من ملريقة. -
 است،داـ اللغة البسيطة الوارةة وذبي  است،داـ الكلمات غأ املربهومة. -
 ة أف هتضمن الربقرة فكرة واحلدة بسيطة.ررور  -
عدـ استعماؿ اهم  والعبارات الػيت هتضػمن اليربػي املػ دوج مثػ :  لػيس أت مػن اختبػارات الػ كاء    -

 حيتاج إىل هقيل(.
 ذبي  است،داـ كلمات مشولية أو هعميمات مث : دائما، وأبدا، وك ، وليس. -
 ا  ر عيد است،داـ كلمات مث : فق ، وترد. -

( فقػرة، اشػتملت علػى األبعػاد الثال ػة 68واعتمادا على اخلطوات السابقة، سبكن الباحلثاف مػن مػياغة  
السػػابقة، وكانػػت مػػن نػػوع ليكػػرت اخلماسػػي الػػ ت يعػػدل مػػن املقػػاييس املسػػتعملة بكثػػرة؛ لسػػهولة التطػػميد 
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ائياو؛ حلػػػ    يعػػػرؼ والتطبيػػػرت والتطػػػةي ، وراعػػػى الباحلثػػػاف أف يكػػػوف هوزيػػػه الربقػػػرات سػػػلبا  وإيابػػػا  وعدػػػو 
املربةوص ا ذبان العاـ للموروع املراد قياسػه. ووفػرت وػ ا املقيػاس ربلػوؿ اسػتجابة املربةػوص علػى كػ  عبػارة 

( لالسػػتجابة 2، فربػػي حلالػػة بػػدائ  ا سػػتجابة اخلمسػػة: هعطػػى الدرجػػة  6-2إىل أوزاف هقديريػػة هتػػدرج مػػن 
( 5( لالسػػػتجابة "حمايػػػد"، والدرجػػػة  4والدرجػػػة  ( لالسػػػتجابة "  أوافػػػرت"،3"  أوافػػػرت بدػػػدة"، والدرجػػػة 

( لالستجابة "أوافرت بددة"، وذلك يف حلالة العبارات املوجبة، أما يف 6لالستجابة "أوافرت"، وأخأاع الدرجة  
 حلالة العبارات السالبة فيتد هطةيةها با ذبان العكسي للتقديرات السابقة.

 تطبوق املةواس: -8-4

 ى عونة ادتطقاعوة:  اجريب املةواس عل -8-4-1

( حمكمػػا  دمػػن حيملػػوف درجػػة الػػدكتوران يف أسػػالي  هػػدريس 36( فقػػرة علػػى  68ع ػػَرضع املقيػػاس بربقراهػػه  
الرياريات، والقياس والتقوا، وعلد اليربس الرتبوت، واملياوج والتدريس؛ بغرض التةقرت من وروح الربقرات 

مطابقتها ملعايأ مياغة فقرات ا ذبان، واقرتاح أت  ومياغتها، ومد  انتماء الربقرة للبعد وللمقياس، ومد 
عدلت، أو أت فقرات من شأهنا أف ه يد من هغطية فقرات املقياس لالذبان حنو حل  املسألة الريارػية. وبيػاء  
علػػى مالحلظػػات ا كمػػل، وأخػػ وا بعػػل ا عتبػػار، فقػػد مت هعػػدي  مػػياغة بعػػء الربقػػرات، وحلػػ ؼ بعػػء 

وافػػرت بػػل رأت ا كمػػل علػػى رػػعربها، واف ويػػاؾ هػػداخال أو هدػػااا فيمػػا بييهػػا. الربقػػرات الػػيت كػػاف ويػػاؾ ه
( فقػػػرة موزعػػػة علػػػى األبعػػػاد الثال ػػػة بدػػػك  غػػػأ متسػػػاو . :4وعليػػػه هدػػػك  املقيػػػاس بطػػػورهه األوليػػػة مػػػن  

 ( يبل عدد الربقرات واذباواهتا  ايابية، سلبية( على األبعاد الثال ة.2واهدوؿ رقد  
 (1الجدوي  

 زيع الاقرات على كل مجاي من مجاالت المقياس واتجاوها.تو 
 المجموع عد  الاقرات السلبية عد  الاقرات االيجابية البعد رقم البعد

ا ذباوػػػػػػػػػػػػػػػػػػات حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا وتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  األوؿ
 26 6 20 وا ستمتاع حب  املسألة الريارية.

ا ذباوػػػػات حنػػػػو هقػػػػدير قيمػػػػة حلػػػػ   الثا 
 24 7 8 املسألة الريارية وأييتها.

ا ذباوػػػػػػػػات حنػػػػػػػػو ملبيعػػػػػػػػة املسػػػػػػػػألة  الثالث
 22 6 7 الريارية.

( فقػرة، مت هطبيقػه علػى عييػة اسػتطالعية م لربػة مػن :4 م لربا  من املقياس بطورهه األولية  وبعد أف أع د
 تَخػػ ع ( معلمػػا  ومعلمػػة يف زبطػػ  الريارػػيات، ومػػن خػػارج عييػػة الدراسػػة. وبعػػد جتػػه ا سػػتبانات، أ  5: 

بعء الربقرات اليت أبديت املالحلظات حلوهلػا، كمػا أجريػت بعػء التعػديالت حلػوؿ الربقػرات بعل ا عتبار 
الػػيت كانػػت ا سػػتجابة عيهػػا متطرفػػة. ويف وػػ ن املرحللػػة مل حيػػ ؼ أت مػػن الربقػػرات امليتميػػة ألبعػػاد املقيػػاس 

 (. 2د  ( فقرة، كما وو مبل يف امللةرت رق:4أبقي على فقرات املقياس بطورهه األولية  إذ الثال ة، 
 ( بربارؽ  ال ة Person- Correlationج معام  الثبات باست،داـ معام  ارهباط بأسوف  واست،ر 
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 (.3أسابيه بل التطبيرت األوؿ والتطبيرت الثا ، فبلغت قيمة معام  الثبات كما وو مبل يف اهدوؿ رقد  
 (2الجدوي  

 .معامكت الثبات للمقياس حسب األبعا  الثكثة

 البعد
االتجاوات نحو االوتما  
واالستمتاع بحل المسللة 

 الرياضية.

االتجاوات نحو تقدير 
قيمة حل المسللة 
 الرياضية وأوميتها.

االتجاوات نحو 
طبيعة المسللة 
 الرياضية.

المقياس  
 كمل

 0,96 0,87 0,89 0,92 معامل الثبات
   تطبوق املةواس على عونة الدرادة: -8-4-2

( معلمػػػػا ومعلمػػػػة يف زبطػػػػ  الريارػػػػيات التػػػػابعل ملػػػػديريات الرتبيػػػػة 786ن  هكػػػػوف تتمػػػػه الدراسػػػػة مػػػػ
والتعليد الثالث يف حمافظة املربرؽ، ووي: مديرية هربية لواء قطبة املربرؽ، ومديرية هربيػة لػواء الباديػة الدػمالية 

. :300/ 3009الدػػػرقية، ومديريػػػة هربيػػػة لػػػواء الباديػػػة الدػػػمالية الغربيػػػة، يف الربطػػػ  الدراسػػػي األوؿ للعػػػاـ 
( معلمػػػا  ومعلمػػػة يف زبطػػػ  الريارػػػيات، مت اختيػػػارود عدػػػوائيا مػػػن املػػػديريات 368وملبػػػرت املقيػػػاس علػػػى  

مػػن تتمػػػه الدراسػػة، وذلػػك مػػن أجػػ  ا طػػػوؿ علػػى أكػػ  عػػدد دمكػػن مػػػن  ;49ث، وبيسػػبة بلغػػت الػػثال
الواحلػػػدة  منػػػوذج  معلمػػػي الريارػػػيات  املربةومػػػل(، إذ إنػػػه عيػػػد اسػػػت،داـ اليمػػػوذج اللوجسػػػيت ذت املعلمػػػة

(. Crocker & Algina, 1986مربةػػوص لكػػ  تموعػػة   300راش( فإنيػػا حنتػػاج علػػى األقػػ  إىل 
( معلمػػػػا ومعلمػػػػة، اسػػػػت،دمت ال تيػػػػة اإلحلطػػػػائية 368واعتمػػػػادا علػػػػى اسػػػػتجابات أفػػػػراد عييػػػػة الدراسػػػػة  

 SPSS للتةقػػػػػرت مػػػػػن افػػػػػرتاض أحلاديػػػػػة البعػػػػػد )Unidimensionality)  تيػػػػػػة (، فيمػػػػػا اسػػػػػت،دمت ال
مطابقة بيانات الدراسػة حلػوؿ فقػرات مقيػاس اذباوػات معلمػي ( للكدف عن BIGSTEBSاإلحلطائية  

الرياريات حنػو حلػ  املسػألة الريارػية مػه منػوذج سػلد التقػدير امليبثػرت عػن منػوذج راش، وكػ لك  سػاب قػيد 
ن األفػػراد اعتمػػادا علػػى معػػامل الطػػعوبة لربقػػرات املقيػػاس، ودراسػػة اخلطػػائ  السػػيكومرتية لربقراهػػه املتةػػررة مػػ

 اليموذج نربسه.
 :Unidimensionality)) التحةق من اػبراض أحادية البعد -8-5

وجود قػدرة واحلػدة هربسػر أداء املربةػوص يف املقيػاس، ولػ لك ( LTMهربرتض مناذج السمات الكامية  
ت املقيػاس املتعلقػة مت إجػراء ربليػ  عػاملي لبيانػاهسمى باليماذج أحلادية البعد. وللتةقرت من وػ ا ا فػرتاض 

( فقػرة، باسػت،داـ ال تيػة اإلحلطػائية :4( معلما  ومعلمة يف زبط  الريارػيات عػن  368باستجابات  
SPSS جت نتػػػػائج إجػػػػراء التةليػػػػ  العػػػػاملي بطريقػػػػة ربليػػػػ  العوامػػػػ  الرئيسػػػػة  . واسػػػػت،رPrinciple 

Components Analysis, PCA  والتػػدوير هبعػػا   ػػاور متعامػػدة ،)Varimax.)   إذ أفػػرز التةليػػ
مػػن  ;68.340مػػن التبػػاين، وفسػػرت جتيػػه العوامػػ   ;2::.24( عػػامال، فسػػر العامػػ  األوؿ ميهػػا 25 

، ونسػبة التبػاين املربسػر لكػ  (Eigenvalues( قيد اه ور الكاميػة  4التباين الكلي. ويبل اهدوؿ رقد  
 عام ، وك لك نسبة التباين املربسر الرتاكمية.
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 (3الجدوي  
 ( فقرل39( فر اً على مقياس االتجاوات 257ية نتاةا التحليل العاملي الستجابة  تك
 :نسبة التباين الماسر التراكمي  :نسبة التباين الماسر الجذر المامن رقم العامل

2 6,568 24,::2 24,::2 
3 2,942 5,7:5 29,796 
4 2,663 4,:8: 33,775 
5 2,556 4,806 37,47: 
6 2,504 4,6:9 3:,:78 
7 2,470 4,599 44,566 
8 2,425 4,480 47,936 
9 2,33: 4,263 4:,:88 
: 2,289 4,032 53,::9 
20 2,276 3,:97 56,:95 
22 2,255 3,:44 59,:28 
23 2,244 3,:05 62,932 
24 2,097 3,895 65,706 
25 2,034 3,735 68,340 

ويربسػػػػػر مػػػػػا نسػػػػػبته  6.568مػػػػػ  األوؿ بلغػػػػػت (، أف قيمػػػػػة اهػػػػػ ر الكػػػػػامن للعا4يتبػػػػػل مػػػػػن اهػػػػػدوؿ  
من التباين الكلي، ووي قيمة مرهربعة إذا ما قورنت مه قيد اه ور الكاميػة لبقيػة العوامػ ، أمػا  ;2::,24

مػن التبػاين الكلػي، دبعػ  أف  ;5,7:5ويربسر مػا نسػبته  2,942قيمة اه ر الكامن للعام  الثا  بلغت 
ما فسرن العام  الثا . وفضال  عن ذلك، يالحله بأف نسػبة التبػاين  العام  األوؿ فسر ما ي يد على رعربي

املربسر لك  من العوام  املتبقية متقاربة، دبع  أنه يوجد شبه استقرار يف نس  التباين املربسر هميه العوام  
 & Hulin, Drasgowباستثياء العام  األوؿ، وو ا م شػر علػى ربقػرت افػرتاض أحلاديػة البعػد للمقيػاس  

Parson, 1983; Hambleton & Swaminathan, 1985; Hattie, 1985 أت إف املقيػاس ،)
 يقيس  ة واحلدة. 

ويتع ز افرتاض أحلادية البعد للمقياس من خالؿ سبثي  اه ور الكامية بيانيا  باست،داـ ما يعرؼ باختبار 
 (.2ال ت يظهر يف الدك  رقد   (Scree plot)فة  العوام  
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 (1الشمل  

 التمثيل البياني لقيم الجذور المامنة للعوامل الممونة للمقياس على البيانات الملية.
اهػ ور الكاميػة  ىلػ(، أف اه ر الكػامن للعامػ  األوؿ يطغػى بدػك  وارػ  ع2يتبل من الدك  رقد  

 اس.لبقية العوام ، وو ا م شر أيضا  على أحلادية البعد لبيانات املقي
( لقادةتجاوات  goodness –of –Fit –test) التحةق من اػبراض حان املطاوةةة  -8-6

 عن ػةرات املةواس وػق منياج دلم التةدير املنبثق عن منياج راش:

. إذ أدخلػػػػت البيانػػػػات (BIGSTEBSال تيػػػػة اإلحلطػػػػائية  أخضػػػػعت البيانػػػػات للتةليػػػػ  باسػػػػت،داـ 
( معلما ومعلمة عن فقرات مقياس اذباوات معلمي الرياريات 368اخلامة باستجابة أفراد عيية الدراسة  

( فقرة هبعا لتدريج ليكرت اخلماسي، ومت است،راج اليتائج وفرت :4حنو حل  املسألة الريارية، واملكوف من  
 و ن ال تية حلس  اخلطوات اآلهية:

ات املطابقػػة (: ولتعػػرؼ م شػػر Persons- Fitهعػػرؼ م شػػرات املطابقػػة اخلامػػة بػػاألفراد   -9-7-2
. كمػػا حلسػػ  ةالقػػدرة لكػػ  فػػرد، باإلرػػافة إىل اخلطػػأ املعيػػارت يف قيػػاس وػػ ن القػػدر  جػػر اخلامػػة بػػاألفراد، 

(، ووػػػػػو م شػػػػػر إحلطػػػػػائي للسػػػػػلوكات غػػػػػأ املتوقعػػػػػة الػػػػػيت هػػػػػ  ر يف INFITإحلطػػػػػائي املطابقػػػػػة الداخليػػػػػة  
إىل حلساب إحلطائي املطابقة  ا ستجابات عن الربقرات اليت هكوف قريبة من مستو  قدرة معل، باإلرافة

( لك  هقدير من و ن التقديرات، ووو م شر أكثر حلساسية للسلوكات غأ املتوقعػة OUTFITاخلارجية  
(. INFITمن األفراد عن الربقرات اليت هبتعد عن مستو  قدرهتد، وله مربات مدااة لإلحلطائي السابرت  

عيػػػارت لكػػػ  هقػػػدير مػػػن هقػػػديرات قػػػدرات األفػػػراد، ( يبػػػل املتوسػػػ  ا سػػػايب وا حنػػػراؼ امل5واهػػػدوؿ رقػػػد  
( MNSQ( يف قيػػػاس وػػػ ن القػػػدرة، ومتوسػػػطات املربعػػػػات  MODEL ERRORواخلطػػػأ املعيػػػارت  

( إلحلطػاءت املطابقػة الداخليػة ZSTDإلحلطاءت املطابقة الداخلية واخلارجية، وقيد إحلطائيات املطابقة  
 واخلارجية.
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 (4الجدوي  
حراا المعياري لمل تقدير من تقديرات قدرات األفرا   والمةل المعياري في قياس المتوسس الحسابي واالن

( إلحصاءي المةابقة الداتلية والمارجية  وقيم إحصاةيات المةابقة MNSQوذن القدرل  ومتوسةات المربعات  
 ZSTD.إلحصاةي المةابقة الداتلية والمارجية ) 

المةل  القدرل 
 المعياري

داتلية إحصاةي المةابقة ال
 INFIT) 

إحصاةي المةابقة المارجية 
 OUTFIT) 

متوسس المربعات 
 MNSQ) 

قيمة 
اإلحصاةي 

 ZSTD) 

متوسس 
المربعات 

 MNSQ) 

قيمة 
اإلحصاةي 

 ZSTD) 
المتوسس 
 0,3- 2,02 0,2- 2,04 0,38 0,43 الحسابي

االنحراا 
 2,4 0,82 2,5 0,63 0,05 0,97 المعياري

( الداخليػػة واخلارجيػػة MNSQ(، أف املتوسػػ  ا سػايب ملتوسػػطات املربعػات  5يتبػل مػػن اهػدوؿ رقػػد  
( علػػى الرتهيػػ ، دبعػ  أهنػػا هقػػرتب مػن الواحلػػد مػػةي ، ووػو الورػػه املثػػا  كمػػا 2,02( و  2,04بلغػت  

( وا حنػراؼ املعيػارت 0,2-كما يتبل أف متوس  قيد إحلطائي املطابقة الداخلية قد بل     ،يتوقعه اليموذج
 ،( علػى الرتهيػ 2(، ووي هقرتب أيضا مػن القػيد املثاليػة الػيت يقرتحلهػا اليمػوذج ووػي  مػربر، 2,5بل   هلا 

(، وا حنػػػراؼ املعيػػػارت هلػػػا بلػػػ  0,3-وكػػػ لك هبػػػل أف متوسػػػ  قػػػيد إحلطػػػائي املطابقػػػة اخلارجيػػػة قػػػد بلػػػ   
 على الرتهي . (2(، ووي هقرتب أيضا من القيد املثالية اليت يقرتحلها اليموذج، ووي  مربر، 2,4 

( فػػػردا ابتعػػػدت 35وعيػػػد هربةػػػ  قػػػيد إحلطػػػائي املطابقػػػة اخلارجيػػػة املػػػوزوف لألفػػػراد، فقػػػد هبػػػل وجػػػود  
استجاباهتد املالحلظة عن ا ستجابات املتوقعة هبعا لقدراهتد، أت أف قيد متوس  املربعات املياظرة لقدراهتد 

(. وكمػػا 3ة املقابلػػة لقػػدراهتد ه يػػد علػػى   ه يػػد عػػن الواحلػػد مػػةي ، أو أف قػػيد إحلطػػائي املطابقػػة اخلارجيػػ
( بأنػه إذا كانػت قيمػة وػ ا Alastair & Hutchinson, 1987أشػار كػ  مػن أ سػتأ وويتدييسػوف  

( فػػإف قػػدرة الربػػرد هعػػد غػػأ متطابقػػة مػػه قػػدرات تموعػػة األفػػراد، لػػ ا فػػإف وػػ  ء 3اإلحلطػػائي ه يػػد علػػى   
 دود  ستكماؿ التةلي .األفراد غأ مطابقل لليموذج، وي  استبعا

بعػػد اسػػتبعاد األفػػراد األربعػػة والعدػػرين الػػ ين مل هتطػػابرت اسػػتجاباهتد مػػه هوقعػػات اليمػػوذج،  -9-7-3
هقػدير معلػد الطػعوبة  جػر . (Item- Fit)أعيػد التةليػ   ختبػار مػد  مطابقػة فقػرات املقيػاس لليمػوذج 

املطابقة الداخلية باإلرافة إىل إحلطائي املطابقة لك  فقرة، واخلطأ املعيارت يف قياس و ا املعلد، وإحلطائي 
( يبل املتوس  ا سايب وا حنراؼ املعيػارت 6اخلارجية وذلك لك  معلد من معامل الطعوبة. واهدوؿ رقد  

لكػػػ  مػػػن هقػػػديرات معػػػامل الطػػػعوبة واخلطػػػأ املعيػػػارت يف قيػػػاس وػػػ ن التقػػػديرات، باإلرػػػافة إىل إحلطػػػائيات 
 ارجية للربقرات.املطابقة الداخلية واخل
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 (5الجدوي  
المتوسس الحسابي واالنحراا المعياري لمل من تقديرات معالم الصعوبة والمةل المعياري في قياس وذن 

 (.36  عد  الاقرات= 233التقديرات  وإحصاةيات المةابقة الداتلية والمارجية للاقرات  عد  األفرا = 

اخلطأ  القدرة 
 املعيارت

إحلطائي املطابقة اخلارجية  (INFITخلية  إحلطائي املطابقة الدا
 OUTFIT) 

متوس  املربعات 
 MNSQ) 

قيمة اإلحلطائي 
 ZSTD) 

متوس  املربعات 
 MNSQ) 

قيمة اإلحلطائي 
 ZSTD) 

املتوس  
 0,3- 9:,0 0,2- 2,00 0,08 0,00 ا سايب

ا حنراؼ 
 2,4 0,25 2,3 0,26 0,02 0,82 املعيارت

املتوس  ا سايب ملتوسطات املربعات كانت قريبة من الواحلد الطةي ، ووو (، أف 6يتبل من اهدوؿ  
(، 0,2-ويتبػػػػل أف متوسػػػػ  قػػػػيد إحلطػػػػائي املطابقػػػػة الداخليػػػػة بلػػػػ   ،الورػػػػه املثػػػػا  كمػػػػا يتوقعػػػػه اليمػػػػوذج

( ووي هقرتب أيضا من القيد املثالية اليت يربرترػها اليمػوذج، ووػي  مػربر، 2,3وا حنراؼ املعيارت هلا بل   
( وا حنراؼ املعيارت هلا بل  0,3-وهبل أف متوس  قيد إحلطائي املطابقة اخلارجية بل    ،( على الرتهي 2
 ( ووي أيضا هقرتب من القيد املثالية اليت يربرترها اليموذج.2,4 

( فقػػرة، :4وعيػػد هربةػػ  قػػيد إحلطػػاءت املطابقػػة الداخليػػة واخلارجيػػة لربقػػرات املقيػػاس بطػػورهه األوليػػة  
(، وبعضها ذبػاوز قػيد متوسػ  املربعػات هلػا 3د  الث فقرات ذباوزت قيد إحلطائي املطابقة هلا   هبل وجو 

 ,Linacre & Wrightالواحلد مةي ، وو ا م شر على أهنا فقرات غأ مطابقة لتوقعات اليموذج  
 ، ل ا استبعدت من التةلي .47، 30، 22(، ووي الربقرات ذوات األرقاـ التسلسلية 1993
عػػد حلػػ ؼ األفػػراد غػػأ املطػػابقل والربقػػرات غػػأ املطابقػػة لتوقعػػات اليمػػوذج، البػػال  عػػددوا ب -9-7-4

للةطػوؿ علػى هقػديرات هنائيػة  -اعتمادا على ال تيػة نربسػها  – الث فقرات، أعيد التةلي  للمرة الثالثة 
للقػػيد املتةػػررة ( يبػػل نتػػائج التةليػػ  7متةػػررة لكػػ  مػػن مػػعوبة الربقػػرات وقػػدرات األفػػراد. واهػػدوؿ رقػػد  

 لقدرات األفراد.
 (36  عد  الاقرات= 233نتاةا التحليل للقيم المتحررل لقدرات األفرا   عد  األفرا =   (6الجدوي  

المةل  القدرل 
 المعياري

 (OUTFIT إحصاةي المةابقة المارجية (INFITإحصاةي المةابقة الداتلية  
متوسس المربعات 

 MNSQ) 
قيمة اإلحصاةي 

 ZSTD) 
متوسس المربعات 

 MNSQ) 
قيمة اإلحصاةي 

 ZSTD) 
المتوسس 
 0,2- 2,02 :0,0- 2,02 :0,3 0,44 الحسابي

االنحراا 
 2,08 0,84 2,2 0,36 0,05 9:,0 المعياري
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( وحلػػػػدة 0,44(، أف متوسػػػػ  هوزيػػػػه التقػػػػديرات اليهائيػػػػة لقػػػػدرات األفػػػػراد بلػػػػ   7يتبػػػػل مػػػػن اهػػػػدوؿ  
( وحلػدة لوجػت، ووػي هقػرتب مػن الورػه املثػا  الػ ت يربرترػػه 9:,0ا بلػ   لوجػت، وا حنػراؼ املعيػارت هلػ

فيمػا يبػل  ،اليموذج، باإلرافة إىل أهنا قيمة متدنية، وهدأ إىل دقة ربديد مواقه األفراد على متطػ  السػمة
 ( نتائج التةلي  للقيد املتةررة لطعوبة الربقرات.8اهدوؿ  

 (7الجدوي  
 (.36  عد  الاقرات= 233رل لصعوبة الاقرات  عد  األفرا = نتاةا التحليل للقيم المتحر 

اخلطأ  القدرة 
 املعيارت

 (OUTFIT إحلطائي املطابقة اخلارجية (INFITإحلطائي املطابقة الداخلية  
املربعات  متوس 

 MNSQ) 
قيمة اإلحلطائي 

 ZSTD) 
متوس  املربعات 

 MNSQ) 
قيمة اإلحلطائي 

 ZSTD) 
المتوسس 
   0,28- 9:,0   0,2- 2,00 0,09 0,00 الحسابي

االنحراا 
 2,03 0,28 2,02 :0,2 0,02 0,83 المعياري

(، أف متوس  القيد التقديرية املتةررة لطعوبة الربقرات هتوزع دبتوس  حلسايب قدرن 8يتبل من اهدوؿ  
رػه ( وحلدة لوجت، ووي هقػرتب مػن الورػه املثػا  الػ ت يربرت 0,83مربر لوجت، واحنراؼ معيارت قدرن  

اليمػػػوذج، دمػػػا يدػػػأ إىل دقػػػة هقػػػدير مػػػعوبة الربقػػػرات، دبعػػػ  أف ويػػػاؾ نوعػػػا مػػػن ا هسػػػاؽ يف هػػػدرج مػػػعوبة 
 الربقرات، وأف املقياس يقيس مد  مقبو  من القدرات.

ؼوم معةا  الصةعيوة لفةةرات مةوةاس ااجاهةات معلمة        النتائج املتعلةة وتةدير  -8-7

ادًا على منياج دلم التةدير املنبثق عةن منةياج   الرياووات حني حل املاألة الرياووة اعتم

 راش:

( فقػػػرة، 47قػػػدرت قػػػيد معػػػامل الطػػػعوبة لكػػػ  فقػػػرة مػػػن فقػػػرات املقيػػػاس بطػػػورهه اليهائيػػػة، واملكػػػوف مػػػن 
(، حبيػث هسػت،دـ وػ ن ال تيػة ملريقػة كػووي  التقريبيػة BIGSTEBSباعتماد ال تيػة اإلحلطػائية نربسػها  

 PROXاملبدئيػة لعييػػة البيانػػات املعطػػاة، م هسػت،دـ ملريقػػة األرجةيػػة العظمػػى  ( لتقػدير أقػػرب التقػػديرات
( لتعطػػػي هقػػػديرات دقيقػػػة بوحلػػػدة اللوجػػػت عػػػن ملريػػػرت إعػػػادة متعاقبػػػة لعمليػػػػات UCONغػػػأ املدػػػروملة  

(  الث مرات، وكاف مقدار التغأ يف الطعوبة عيد PROXالتقدير. وقد كاف عدد مرات اإلعادة بطريقة  
( واحلػدا UCON( وحلدة لوجت، فيما كاف عػدد مػرات اإلعػادة بطريقػة  0,38-وو   اإلعادة األخأة

( وحلػػدة لوجػت. واهػػدوؿ 0,002-وعدػرين مػرة، إذ بلػػ  مقػدار التغػػأ يف الطػعوبة عيػد اإلعػػادة األخػأة  
 ( يبل هقديرات قيد معلد معوبة الربقرات، واخلطأ املعيارت يف هقدير معلد الطعوبة مقدرة باللوجت9رقد  

حليػث شػكلت ( فقرة وفرت منوذج سلد التقدير امليبثرت عن منوذج راش، 47لربقرات املقياس بطورهه اليهائية  
 ( فقرة.:4هقريبا من فقرات املقياس املكوف بطورهه األولية من   ;3:ات املقياس املعتمدة ما نسبته فقر 
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 (8الجدوي  
دير معلم الصعوبة مقدرل باللوجت لاقرات المقياس تقديرات قيم معلم يعوبة الاقرات  والمةل المعياري في تق

 ( فقرل وفق نموذج سلم التقدير المنبثق عن نموذج راش.36بصورته النهاةية  
رقم الاقرل في 
المةل المعياري  الصعوبة معلم المقياس

 لمعلم الصعوبة
رقم الاقرل في 
 المقياس

 معلم
 الصعوبة

المةل المعياري 
 لمعلم الصعوبة

2 0,979 0,0:2 32 0,90: 0,098 
3 -0,9:8 0,098 33 0,037 0,094 
4 2,464 0,0:6 34 0,8:9 0,099 
5 0,:23 0,099 35 -2,4:6 0,0:3 
6 0,242 0,095 36 0,20: 0,096 
7 -0,:43 0,099 37 0,565 0,096 
8 0,204 0,098 38 -0,944 0,096 
9 -2,369 0,0:3 39 -0,809 0,096 
: 0,:22 0,099 3: 0,495 0,096 
20 0,836 0,098 40 0,899 0,098 
23 0,409 0,097 42 0,352 0,096 
24 2,582 0,0:6 43 -0,528 0,096 
25 0,985 0,098 44 -0,656 0,095 
26 -0,396 0,095 45 -0,584 0,099 
27 -0,985 0,098 46 0,324 0,099 
28 -0,5:6 0,097 48 -0,30: 0,095 
29 0,504 0,098 49 -0,289 0,094 
2: -0,567 0,096 4: -0,04: 0,094 

(، أف قيد معلد الطعوبة لربقرات املقياس وفرت منػوذج سػلد التقػدير، هػراوح بػل 9يتبل من اهدوؿ رقد  
،  0,8:2لوجػػت، وهتػػوزع دبتوسػػ  حلسػػايب مقػػدارن مػػربر، واحنػػراؼ معيػػارت مقػػدارن  2,582و 2,4:6-

رات املقيػػاس، أهنػا غطػت مػد  واسػػعا  مػن متطػ  السػمة، دمػػا كمػا يتبػل مػن قػيد املػػد  ملعلػد الطػعوبة لربقػ
إذ يتسػد وػ ا املقيػاس، كمػا  (،Equal- Preciseيدأ إىل أنه مقياس يقرتب من مقياس متساوت الدقػة  

(، بػأف ميةػ  هوزيػه العالمػات اخلػاص بػه Embretson & Reise ,2000ورد عػن ام هسػوف ورايػس  
  السػػػمة. أرػػػف إىل ذلػػػك، إف وػػػ ن القػػػيد هتربػػػرت مػػػه مػػػا ذكػػػرن علػػػى مػػػد  متطػػػ (Flat)ميبسػػػ  نسػػػبيا  

( اللػػ اف أشػػارا إىل أنػػه إذا كػػاف Hambleton & Swaminathan, 1985وػػامبلتوف وسػػوامييا اف  
(، فػإف قيمػة معلػد الطػعوبة يتوقػه 2 املتوس  ا سايب للقدرة مػربرا، وا حنػراؼ املعيػارت واحلػدا مػةيةا  

  .3و  3-أف هيةطر بل 
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(، يتبػل أف أعلػى خطػأ 9به األخطاء املعيارية يف التقدير ملعلد الطعوبة الواردة يف اهدوؿ رقد  وعيد هت
 2,582و  2,464وكانػػت قػػيد معلػػد مػػعوبتها  24و  4للربقػػرهل مػػاحلبيت الػػرقمل التسلسػػلل  0,0:6

اـ للربقػػػرات ذوات األرقػػػ 0,094علػػػى الرتهيػػػ ، ووػػػي أمػػػع  فقػػػرات املقيػػػاس. يف حلػػػل كػػػاف أد  خطػػػأ 
على الرتهي ، وسبث  :0,04-، 0,289-، 0,037وكانت قيد معلد معوبتها  :4، 49، 33التسلسلية 

 -Bilogفقػػػرات متوسػػػطة الطػػػعوبة يف املقيػػػاس. باإلرػػػافة إىل ذلػػػك، اسػػػت،دمت ال تيػػػة اإلحلطػػػائية  

MG3  لرسػػد العالقػػة بػػل قػػيد دالػػة املعلومػػات )Information Functionتقػػدير (، واخلطػػأ املعيػػارت لل
 Standard Error اخلػاص بربقػرات املقيػػاس وفػرت منػوذج سػػلد التقػدير امليبثػرت عػػن منػوذج راش، كمػا وػػو )

 (.3مبل يف الدك  رقد  

 
 (2الشمل  

  الة معلومات المقياس والمةل المعياري لتقديم فقراته وفق نموذج سلم التقدير.
يت يقػدمها املقيػاس كانػت عيػد القػػدرات (، أف أكػ  كميػة مػػن املعلومػات الػ3يالحلػه مػن الدػك  رقػد  

املتوسطة، فيما يالحله أف أق  كمية من املعلومات اليت يقدمها املقياس كانت عيد مستويات القدرة العالية 
واملتدنيػػة، دبعػػ  أف املقيػػاس يعطػػي معلومػػات أقػػ  عػػن األفػػراد ذوت ا ذباوػػات ا يابيػػة والسػػلبية. وأظهػػرت 

فيمػػػا كانػػػت القيمػػػة العظمػػػى لدالػػػة  7,5:3معلومػػػات يقػػػدمها ا ختبػػػار وػػػي اليتػػػائج أف أعلػػػى كميػػػة دالػػػة 
. وعالوة على ذلك، يالحله أف كمية املعلومات اليت يقػدمها املقيػاس  0,2448املعلومات لك  فقرة وي 

 ه داد بيقطاف اخلطأ املعيارت للتقدير، وو ا يتطابرت مه هوقعات أمنوذج سلد التقدير.
مةواس ااجاهات معلم  الرياوةوات حنةي   دتاتات صدق وثبات النتائج املتعلةة و -8-8

 :حل املاألة الرياووة اعتمادا على أمنياج دلم التةدير املنبثق عن منياج راش

قرت من أف املقياس يقيس اذباوات معلمي الرياريات حنػو حلػ  املسػألة الريارػية الػيت مػمد لقياسػها، رب  
الريارػػية، وربديػػد األبعػػاد الػػيت هيػػدرج ربتهػػا، ومػػن خػػالؿ مػػن خػػالؿ التةليػػ  اليظػػرت ملربهػػـو حلػػ  املسػػألة 

 ربديػػػػػػد الربقػػػػػػرات وأسػػػػػػلوب مػػػػػػياغتها، وملريقػػػػػػة ربكيمهػػػػػػا. كمػػػػػػا مت حلسػػػػػػاب معػػػػػػامالت ارهبػػػػػػاط بأسػػػػػػوف



 5102 –العدد الثالث -المجلد الثالث عشر .....................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 222 

 Person- Correlation ) بل األداء علػى املقيػاس وأبعػادن مػن جهػة، ومعػامالت ارهبػاط بأسػوف بػل
( قيد هلك املعامالت للمقياس :جهة أخر . ويبل اهدوؿ رقد   األداء على أبعاد املقياس مه بعضها من

( فقرة، واألبعاد امل،تلربة له، واليت هقيس اذباوات معلمي الرياريات حنو حلػ  املسػألة 47بطورهه اليهائية  
 الريارية.

 (9الجدوي  
 قيم معامكت ارتباط بيرسون بين األ اء على المقياس واأل اء على أبعا ن الممتلاة.

 الملي الثالث الثاني األوي البعد
  0,8:  0,84  0,74  األوي
  0,78  0,78   الثاني
  0,72    الثالث

   2022مستو  الد لةα <  .) 
(، أف قيد معامالت ارهبػاط بأسػوف بػل األداء علػى املقيػاس وأبعػادن، وكػ لك :يتبل من اهدوؿ رقد  

متقاربػة، ودالػه إحلطػائيا ء على أبعاد املقيػاس مػه بعضػها، كانػت جتيعهػا معامالت ارهباط بأسوف بل األدا
حل َسػػ  معامػػ   بػػات ا هسػػاؽ الػػداخلي لربقػػرات املقيػػاس، بطػػورهه و   > 2022αالد لػػة   عيػػد مسػػتو 

(، باسػػػػػت،داـ برتيػػػػػة 4:,0( فقػػػػػرة، باسػػػػػت،داـ معادلػػػػػة كرونبػػػػػاخ ألربػػػػػا، وبلػػػػػ   47اليهائيػػػػػة املكػػػػػوف مػػػػػن  
 SPSSته املقياس بدرجة مقبولة من الثبات.(، وهدؿ على سب 

، الػػػيت (BIGSTEBSوعػػػالوة علػػػى ذلػػػك، ربَقػػػرت مػػػن  بػػػات املقيػػػاس باسػػػت،داـ ال تيػػػة اإلحلطػػػائية  
هعطي هقديرين ملعام  الثبات، يا:  بات املقياس، و بات األفراد. إذ بلغت قيمة م شر الربطػ  بػل فقػرات 

 Personا بلغػت قيمػة م شػر الربطػ  بػل األفػراد  ، فيمػItem Separation Index) 7,:9املقيػاس  
Separation Index )3,55  3، وكلتا القيمتل ه يد على  )Wright & Masters, 1982  دبع ،)

(، وبال شك، فإف و ن القيد وي 0,99(، ومعام   بات األفراد بل   7:,0أف معام   بات املقياس بل   
يػاس يف الربطػ  بػل األفػراد، والتمييػ  بػل مسػتويات القػدرة امل،تلربػة قيد مرهربعة وهدأ إىل كرباية فقػرات املق

لألفػراد مػن جهػة، وكربايػػة عييػة األفػراد يف الربطػ  بػػل فقػرات املقيػاس  وهعريػف متطػػ  السػمة الػ ت هقيسػػه 
الربقرات من جهة أخر . ودبع  أكثر دقة، فإف األفراد يتوزعوف بدك  مياسػ  علػى متطػ  السػمة املمثػ  

ياس اذباوات معلمي الريارػيات حنػو حلػ  املسػألة الريارػية الػيت بييػت وفػرت أمنػوذج سػلد التقػدير بربقرات مق
املبع يف الدراسة ا الية  -امليبثرت عن أمنوذج راش. وعلى أية حلاؿ، فقد كاف معام   بات مقياس ا ذباوات

سػوبة ملقػاييس ا ذباوػات أعلػى مػن معػامالت الثبػات ا  -وفرت أمنوذج سلد التقدير امليبثرت عن أمنوذج راش
(، والكػػػػػيال  3008(، ودراسػػػػػة ال ريقػػػػػي  3002يف بعػػػػػء الدراسػػػػػات السػػػػػابقة، مثػػػػػ  دراسػػػػػة إبػػػػػراويد  

 3007.) 
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 :واملةبرحات التيصوات -9

 استيادا إىل نتائج الدراسة يومي الباحلثاف باآليت:  
اوػات معلمػي الريارػيات فقػرة للكدػف عػن اذب 47است،داـ املقياس بطػورهه اليهائيػة املكونػة مػن  -2

حنو حل  املسألة الريارية، كأت مكوف من مكونات الرياريات األخر ؛ نظرا لتمته املقياس املبػع واملطػابرت 
 لتوقعات أمنوذج سلد التقدير امليبثرت عن أمنوذج راش بد  ت مدؽ و بات مقبولة.

يف الدراسػة ا اليػة، باسػت،داـ منػاذج إجراء امل يد من الدراسات على الطورة األولية للمقياس املبع  -3
السػػمات الكاميػػة امل،تلربػػة، وإجػػراء مقارنػػة بييهػػا، وهطبيقػػه ليدػػم  مػػديريات أخػػر ، مػػن أجػػ  هأكيػػد الثقػػة 
حلػػػوؿ مػػػدؽ و بػػػات املقيػػػاس يف الكدػػػف عػػػن ا ذباوػػػات اإليابيػػػة والسػػػلبية ملعلمػػػي الريارػػػيات حنػػػو حلػػػ  

 املسألة الريارية.
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 راج امل

 العرووة: املراج 

أ ػػػػر ملريقػػػة التػػػػدريس املدعمػػػػة باسػػػت،داـ ا اسػػػػوب يف ربطػػػػي  مللبػػػػة (. 3006اإلبػػػراويد، حممػػػػد.   -
. أملروحلػػػػة املرحللػػػة األساسػػػػية يف الريارػػػػيات واذباوػػػػاهتد حنػػػػو الريارػػػػيات واسػػػػت،داـ ا اسػػػػوب يف هدريسػػػػها

 دكتوران غأ ميدورة، اهامعة األردنية، عماف، األردف.
(. مقياس ا ذبان حنو الرياريات وهطبيقه على الطلبة املعلمل واملدرسل يف  3002واشد.  إبراويد،  -

 .294 -256، (3 17  تلة جامعة دمدرت كلية الرتبية  امعة دمدرت.
 . عماف: مكتبة الربالح.مياوج الرياريات املدرسية وأسالي  هدريسها(. 3004أبو زيية، فريد.   -
(. أ ػػر الت،طػػ  واملسػػتو  التعليمػػي علػػى ا ذباوػػات 2:90، عبػػد ا).  أبػػو زييػػة، فريػػد والكػػيال  -

 .248 -244(، 3 7  دراسات. حنو الرياريات عيد فئات من املعلمل والطلبة يف األردف
عمػػػاف: دار  ،(2 ط .اسػػػرتاهيجيات يف هعلػػػيد وهقػػػوا هعلػػػد الريارػػػيات(. 3004بػػػدوت، رمضػػػاف.   -
 الربكر.
 عبػػدا)  .القيػػاس والتقػػوا يف علػػد الػػيربس والرتبيػػة (.:2:9الي ابيػػث.    ورنػػدايك، روبػػرت ووػػيجن، -

زيػػػد الكػػػيال  وعبػػػدالرمحن عػػػدس، مػػػرتجد(، عمػػػاف: مركػػػ  الكتػػػ  األرد .  ندػػػر الكتػػػاب األمػػػلي سػػػية 
2:97.) 
 الربكر. عماف: دار التقوا الرتبوت الدام  للم سسة املدرسية. (.3008ا ريرت، رافدن.   -
، 5 سلسػػػلة أحبػػػاث الأمػػػوؾ، (. ا ذباوػػػات حنػػػو الربي يػػػاء بييتهػػػا وقياسػػػها.:2:9ليػػػ .  اخلليلػػػي، خ -
2:7-332. 
أ ر هدري  معلمي الرياريات على املهارات التكيولوجية املتعلقة حبوسبة (. 3008ال ريقي، واروف.   -

ميدػػورة، جامعػػة رسػػالة ماجسػػتأ غػػأ  التعلػػيد يف اذباوػػات مللبػػتهد حنػػو الريارػػيات وهدريسػػها بالسػػعودية.
 عماف العربية للدراسات العليا، عماف، األردف.

أ ر هدري  معلمي الرياريات على قواعد امليطرت الرياري واسرتاهيجيات (. 3007الددوح، وليد.   -
أملروحلة دكتوران غأ  على حل  املدكالت. حل  املدكالت يف ربطي  مللبة املرحللة األساسية العليا وقدرهتد

 األردنية، عماف، األردف.ميدورن، اهامعة 
 عماف: دار املسأة. هعليد الرياريات هميه األملرباؿ. (.3005عبيد، مططربى.   -
 . الكويت: مكتبة الربالح.القياس اليربسي (.2:94عدس، عبد الرمحن.   -
(. دراسة موازنة ناقدة ليماذج السمات الكامية واليماذج الكالسيكية 2:98عالـ، مالح الدين.   -
 .  55 -29، 38 اللة العربية للعلـو اإلنسانية،  ياس اليربسي والرتبوت. جامعة الكويتيف الق
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هطػػميد حلقيبػػػة هعليميػػة ودراسػػة أ روػػا يف التةطػػي  وهيميػػػة (. 3007الكػػيال ، امحػػد عبػػد املػػيعد.   -
عمػػاف  ماجسػػتأ غػػأ ميدػػورن، رسػػالة ا ذباوػػات حنػػو الريارػػيات لػػد  مللبػػة املرحللػػة األساسػػية يف األردف.

 العربية للدراسات العليا، عماف، األردف.
يف الدراسػػة  (. نتػػائج الػػدوؿ العربيػػة املدػػاركةTIMSS  . 3008املكتػػ  العػػريب اإلقليمػػي ملدػػروع -

 عماف، األردف. "."TIMSS 2003الدولية لتوجهات مستويات التةطي  يف الرياريات والعلـو 
. األردف: دار الدػػػػروؽ لليدػػػػر العلػػػػـو السػػػػلوكيةأساسػػػػيات القيػػػػاس يف  (.3005اليبهػػػػاف، موسػػػػى.   -

 والتوزيه.
 .البياء العاملي ملقياس اذبان من نوع ليكرت بد لة عدد نقاط التدريج(. 5::2و انة، عبد اليور.   -

 رسالة ماجستأ غأ ميدورة، جامعة الأموؾ، اربد، األردف.
املدػػػكالت يف هػػػدريس اهليدسػػػة يف فعاليػػػة اسػػػت،داـ اسػػػرتاهيجيه حلػػػ   (.3006اهلمدػػػرت، فهمػػػي.   -

أملروحلػػة دكتػػوران غػػأ  يف األردف. التةطػػي  وهيميػػة التربكػػأ اهليدسػػي لػػد  مللبػػة الطػػف العاشػػر األساسػػي
 ميدورة، جامعة الأموؾ، اربد، األردف.
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