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  ملخص

اتج عن صياغة  تجابة الن دم اتساق االس ين ع ة ب ذه الدراسة الكشف عن العالق تهدفت ه اس
ر رات عم رة ومتغّي تجيب الفق ي    المس ة ف ة العربي ادة اللغ ي م ه ف ه وعالمت هادة وجنس ان ش امتح

ة آمؤشر         ه التراآمي في الجامع ي، ومعّدل تيعاب القرائ الدراسة الثانوية العامة آمؤشر على االس
ي ى التحصيل الدراس ق     .عل ن خالل تطبي ة م راد الدراس ة عن أف ات الالزم ع البيان م جم د ت وق

ى     ذي يشتمل عل دين  مقياس االتجاهات نحو الرياضيات وال دير الصعوب    ُبع ا تق ين هم ل   ةاثن والمي
ار والتخصصات    ) ٤٦٢(والقيمة الشخصية على عّينة مكّونة من  طالبًا وطالبة من مختلف األعم
ة إحصائية        .  من طلبة جامعة آل البيت في األردن روق ذات دالل ل عن وجود ف وقد آشف التحلي

د من      ى آل ُبع لبية عل ُبعدي   بين متوسط استجابات أفراد الدراسة للفقرات اإليجابية والفقرات الس
داخلي ل   أن  وتبّين أيضًا.  المقياس ولصالح الفقرات اإليجابية ّون من   لجزء  معامل االتساق ال المك

ه بالنسبة ل    الفقرات اإليجابية ر من لبية     أآب رات الس ّون من الفق ذلك وجود     .  لجزء المك ّين آ ا تب آم
ل     عالقة ببين  رات الس ة والفق رات اإليجابي راد للفق اس نفسه    الفروق في استجابات األف بية في المقي

ى       ة آمؤشر عل ة العام وآل من عالمة الطالب في اللغة العربية في امتحان شهادة الدراسة الثانوي
ى التحصيل        ة آمؤشر عل ه التراآمي في الجامع  االستيعاب القرائي لدى الطالب من جهة، ومعّدل

  .من جهة ثانية

، االتساق التقدير الذاتيمقاييس ، عدم اتساق االستجابة، صياغة الفقرة :الكلمات المفتاحية
   .الداخلي
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Abstract 

The study aimed at determining the relationship between the 
response inconsistency due to item wording in one hand and the 
respondent age, gender, Arabic language score in the general secondary 
certificate exam as an indicator of reading comprehension, and the grade 
point average as an indicator of achievement.  A scale of attitudes 
towards mathematics was used to collect data from (462) males and 
females students from different ages and majors in Al al-Bayt University 
in Jordan.  The results revealed a significant mean score differences due 
to item wording on both sub-scales in favor of the positively worded 
items.  However, it has been found that the internal consistency of the 
positively-worded items is higher than the internal consistency of the 
negatively-worded items.  Moreover, a relationship has been revealed 
between response inconsistency and the Arabic language scores in the 
general secondary certificate exam as an indicator of reading 
comprehension, as well as the grade point average as an indicator of 
achievement.  

Keywords: response inconsistency, item wording, self-report 
measures, internal consistency.   

  
  خلفية الدراسة وأهميتها

ر    لدى  من الفقراتمزيج نسانية إلمعظم الباحثين في العلوم ايستخدم  اليب التقري استخدام أس
راد   الذاتي آاالستبيانات ومقاييس االتجاهات والميول والقيم واآلراء آأدوات لجمع البيانات عن أف

لبية  مصاغ بصورة  د آخرديجابية، وعإدد منها مصاغ بصورة الدراسة؛ ع أو بصورة معاآسة   س
دايات الثلث األول من        Likertليكرت وقد اقترح .  يجابيةإلفي معناها للفقرات ا ة في ب ذه اآللي ه

ة    ر االستجابة النمطي اخ     " اإلذعان "، أو القرن المنصرم بهدف الحّد من أث ه آرونب ق علي ا أطل آم
Cronbach       ه ه في آروزنيك ورفاق ى    ، Krosnick et al. (1996)المشار ل ذي يشير إل وال

ة  نزعة داخلية لدى الفرد تقوده  ى الموافق اس بصرف النظر         إل رات المقي ى فق نعم عل ة ب أو اإلجاب
  .عن محتواها ودون بذل الحّد األدنى من الجهد للتفكير فيها

ة   فقراتعتقد أن اشتمال المقياس على ُيو ى    أخرى  وإيجابي ز المستجيب عل لبية يحّف راءة   س ق
ه االستجابة   رص شديد فقرات المقياس بح ى االستجابة     يجّنب ل إل ة أو المي ام   لالنمطي لموضوع الع
ه   دور حول ذي ت ا    ال رة بمفرده ل فق ى آ تجابة إل ن االس دًال م رات ب  ;Barnette, 2000)الفق
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Benson & Hocevar, 1985; Nardi, 2003; Nunnally & Bernstein, 1994; 
Schmitt & Stults, 1985; Wrigte & Masters, 1982) .        

تغلين   رى بعض المش ل، ي ي المقاب ي ف اس النفسي أن ف تمال القي ى اش ب عل الضرر المترت
ك،  المرجوة من وراء    فائدةالفقرات إيجابية وأخرى سلبية قد يكون أآبر من على المقياس  ألن ذل

ة إلالفقرات اما تقيسه ال تقيس قد  الفقرات السلبية لبية للف  ؛ يجابي ّوه    إذ أن الصياغة الس د تش رات ق ق
املي    اء الع اس البن  ;Campbell & Grisson, 1979; Deemer & Minke, 1999) للمقي

Eggers, 2000; Johanson & Osborn, 2000 .    ي ات الت ائج الدراس فرت نت د أس وق
التي تشتمل على مزيج من الفقرات اإليجابية والسلبية للمقاييس تصدت للكشف عن البناء العاملي 

ّبع ال  ن تش اس      ع مة موضوع القي رتبط بالس تقل ال ي ل مس لبية بعام ورة س اغة بص رات المص فق
(Anderson et al., 1979; Ibrahim, 2001; Magazine et al., 1996; McInerney 

et al., 1994; Motl et al., 2000).    رات وقد حاول الباحثون تفسير أسباب ظاهرة تشبع الفق
رات ُتصمّ  بعامل مستقل ال يرتبط بالسلبية الس م في األصل   مة موضوع القياس بالرغم من أن الفق

ة      ت وقد توصل.  لقياس السمة ذاتها لكن بصيغة معاآسة ى جمل دان إل ذا المي نتائج الدراسات في ه
باب   ن األس ا  م ن بينه ال م ة   (Schmitt & Stults, 1985)اإلهم درة اإلدراآي دني الق ، وت

(Cordery & Sevastos, 1993)دم تحري ال رات المصاغة ، وع تجابة للفق اء االس ة أثن دق
لبية     ,Schriesheim, Eisenbach, & Hill, 1991; Schriesheim & Hill)بصورة س

1981).  

ى    تمل عل ي تش ألدوات الت املي ل اء الع ير البن دود تفس د ح ر عن م يتوقف األم ن  ول زيج م م
ذه  بل اتجه البعض إلى البحث في خاصية الثب، السلبيةجابية ويالفقرات اإل اييس ات لمثل ه ، إذ المق

رات    أن  رد لفق اس استجابة الف ا   المقي دقيق في محتواه ا     دون الت اس مم أ القي ادة خط ى زي ؤدي إل ي
ات   Barnette (2000)بارنيت  فقد وجد وفي هذا السياق،   .ألداةثبات اسلبًا على  ينعكس أن الثب

لبية       رات مصاغة بصورة س دما تكون الفق ا .  ينخفض بشكل ملحوظ عن ات     آم ين أيضًا أن الثب تب
ل           ة من التحلي ة النمطي راد ذوي اإلجاب تثنى األف دما ُيس  & Johanson)يرتفع بشكل ملحوظ عن

Osborn, 2000)  .     رت اندوفال والمب د وجد س أن  Sandoval and Lambert (1978)وق
ة    ذي ي  إضافة فقرات مصاغة بصورة إيجابي اس ال لبية       للمقي رات مصاغة بصورة س ألف من فق ت

دقفق ات والص ادة الثب ى زي ل  .  ط أدى إل م وهي ة شريش ائج دراس ت نت ل، بّين ي المقاب ف
Shcriesheim and Hill (1981)  لبية    أن رات س د   إضافة فق اس يزي م   ه من صدق  للمقي ه ل لكن

لبية ال       Chang (1995)انج خلص ش  وقد .  هيؤثر في ثبات رات المصاغة بصورة س ى أن الفق إل
اف  ا المصاغة بصو   ئتك ة إرة نظيرته تمال   .  يجابي ى أن اش ذا باإلضافة إل اس  ه رات  المقي ى فق عل

  .(Johanson et al., 1993)سلبية يؤدي إلى زيادة نسبة الممتنعين عن اإلجابة 

تشكيل االستجابة بّينت وجود    فيومع أن معظم الدراسات التي تناولت أثر صياغة الفقرات 
رات في االستجابة      ا  أثر لصياغة الفق ى  مم نعكس عل اس  الخصائص السيكومترية   ي ، إال أن للمقي

ا     م تتوصل للنتيجة ذاته ّين وجود       .  نتائج بعض الدراسات في المقابل ل م يتب ال، ل ى سبيل المث فعل
رة  ُتعزى فروق في االستجابة  ا مارش       لصياغة الفق ام به ًا   Marsh (1986)في دراسة ق مقترح
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ة و يتقيسه الفقرات اإل؛ واحد ُبعدين فرعيينعدم وجود سبب لفصل الفقرات إلى  اني تقيسه   جابي الث
لبية  رات الس ال        .  الفق ّين أن آ رة، تب تجابة للفق ة االس اليب نظري ت أس رى وّظف ة أخ ي دراس وف

ها  يس السمة نفس لبية تق ة والس رات اإليجابي وعين؛ الفق .  (Bergstrom & Lunz, 1998)الن
ه      امز ورفاق ائج دراسة ولي أن االستجابة   Williams et al. (2001)وعالوة على ذلك، بّينت نت

ورة           اغة بص الفقرات المص ة ب ك مقارن ًا بالمح ر ارتباط لبية أآث ورة س اغة بص رات المص للفق
   .إيجابية

ر،    ب آخ ن جان ه م احثين اتج ى  بعض الب ض     إل تجابة وبع ط االس ين نم ة ب ة العالق دراس
راد د األف اط الشخصية  الخصائص الشخصية عن ين أنم ة ب دين بوجود عالق لمعتق ة ومي  المختلف

تبّين أن متغّيرات العمر ال، ثفعلى سبيل الم.  لفقرات المقياس بطريقة معّينةإلى االستجابة األفراد 
ي   و تيعاب القرائ ذي    االس ة الموضوع ال اس  وأهمي ه المقي رات  ومقروئي يتناول ل   ة الفق ؤثر في مي ت

ى ا  رة       الالفرد إل ًا لصياغة الفق ة تبع ة معّين د  .  (Melnick & Gable, 1990)ستجابة بطريق وق
رات   نمط ا عامل العمر يظهر بوضوح في   أثر  أن (Eggers, 2000)وجد ايجرز  الستجابة للفق

أن أيضًا  آما تبّين .  تقدم الفرد في العمرآلما الميل إلى االستجابة بطريقة معّينة ، إذ يزداد السلبية
 ,Benson & Hocevar)السلبية  تالميذ المرحلة المتوسطة أقل ميًال إلى الموافقة على الفقرات

رات   (1985 وع   ألن قدرتهم القرائية ال تساعدهم في فهم المقروء عندما يواجهون فق ذا الن   .من ه
ى  ب استخدام  ضرورة   هذا ما يؤآد دعوة المشتغلين بالقياس إل ا      تجّن لبية م ة أو الس رات المنفّي الفق

من ذوي   صغار السن أو  حوصين من   إذا آان المف أمكن لدى بناء اختبارات التحصيل، وبخاصة
ة ة المتدني ارات القرائي يرها  المه ي تفس ون صعوبة ف ذين يواجه  ,Carey, 2001; Trice)ال

مّصمم االختبار من تجّنب استخدام الفقرات السلبية، فيتعّين عليه عدم تمّكن في حال أما   .(2000
اه القارئ لهذه الكلمات  بللفت انت إظهار الكلمات الدالة على النفي بصورة بارزة بطريقة أو أخرى

(Carey, 2001; Gronlund, 1995).  

رات ا    د ال تتسق مع         إليتبّين مما سبق أن االستجابة للفق ذاتي ق دير ال اييس التق ة في مق يجابي
عندما يشتمل المقياس على جزء من الفقرات اإليجابية وجزء آخر من    االستجابة للفقرات السلبية

  .تتعلق باألفراد أنفسهم يعود إلى عوامل مختلفةقد عدم اتساق االستجابة  أنالفقرات السلبية، و

ة            ة مقارن رات اإليجابي راد للفق تجابات األف اق اس دم اتس ة أن ع ر أهمي ر األآث ل األم ولع
دم          ين ع ة ب ّرر دراسة العالق ا يب ة ألخرى، مم د يختلف من ثقاف لبية ق الفقرات الس ين تساق  االب ب

راد   تجابات األف راس لبية   للفق رات الس ة والفق ل ات اإليجابي ية وعوام ة   شخص أفراد الفئ ق ب تتعل
ر          المستهدفة، وبخاصة أ اليب التقري ى استخدام أس وم عل ي تق ننا نشهد عصرًا يعج بالدراسات الت

ة   الذاتي يم واآلراء      في سياق الثقافة العربي ول والق اييس االتجاهات والمي تبيانات ومق والتي  آاالس
  .ى مزيج من الفقرات اإليجابية والسلبيةتشتمل في معظمها عل

ه   تبرز  أهمية الدراسة من الناحية النظريةيمكن القول أن و ذي تتناول  من أهمية الموضوع ال
رات   العالقة بين عدمالكشف عن والذي يتلخص في  اتساق االستجابة نتيجة الختالف صياغة الفق

نس واال      العمر والج راد آ د األف ية عن ائص الشخص يل   وبعض الخص ي والتحص تيعاب القرائ س
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ات         ي الثقاف ة ف ذه العالق ل ه ود مث ّين وج ه تب ة أن ة، وبخاص ة العربي ياق الثقاف ي س اديمي ف األآ
دان             .  األخرى احثين في المي ة للب ذه الدراسة مؤشرات عملي وّفر ه د ت ة، فق ة العملي أما من الناحي

وي  اس ال الترب رات أدوات القي دى صياغة فق ث ل ن أن تتضمن ضرورة الترّي ي يمك ة والت مختلف
ى صدق تفسير        لبًا عل نعكس س ا ي تؤثر في استجابات األفراد عنها تبعًا لخصائصهم الشخصية مم

   .هذه االستجابات
  

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

رات     الفقراتاستخدام لقد أصبح  لبية بجانب الفق ة  الس ائعًا      اإليجابي ًا ش ه نهج اس ذات في المقي
اس وآ ين مصممي أدوات القي رب ه أم وم  أن همحت ر من تمال .  ال مف ن وراء اش دف م ع أن اله وم

ك  مبّررًاالمقياس على نوعي الفقرات اإليجابي والسلبي قد يكون  ، إال أن الضرر المترتب على ذل
دة المرجوة    ه قد ال يقّل عن الفائ رات         .  من راد للفق ه أن عدم اتساق استجابات األف ا ال شك في ومم

اس      اإليجابية مقارنة بالفقرا ة القي ّدد صدق االستجابات ودق ا  .  ت السلبية في المقياس نفسه يه وبم
دم أن  تجابة ع اق االس د اتس ف ق ه   يختل تجيب نفس ا خصائص المس ن بينه ة م ل مختلف ًا لعوام تبع

ة    ...آعمره وجنسه وقدرته القرائية وقدرته العقلية ونضجه ومدى اهتمامه إن الدراسة الحالي الخ، ف
اس االتجاهات نحو الرياضيات      اة بين عدم اتساق تسعى للكشف عن العالق راد لمقي ستجابات األف

العمر والجنس و   ة  وبعض المتغّيرات المتعلقة باألفراد أنفسهم آ ة في      عالم ة العربي رد في اللغ الف
ى    ي  امتحان الثانوية العامة آمؤشر عل تيعاب القرائ ة آمؤشر      االس ه التراآمي في الجامع ، ومعّدل

  :وبالتحديد، حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية.  يالتحصيل الدراسعلى 

ى         متوسط ختلف يهل  .١ لبية عل رات الس ه بالنسبة للفق ة عن رات اإليجابي راد للفق استجابات األف
يات      و الرياض ات نح اس االتجاه دي مقي ن ُبع د م ل ُبع عوبة،  (آ دير الص ل والتق ة المي قيم

  ؟)الشخصية

رات     الجزء الم هل يختلف ثبات .٢ ّون من الفق كّون من الفقرات اإليجابية عن ثبات الجزء المك
دير الصعوبة،   (ضمن آل ُبعد من ُبعدي مقياس االتجاهات نحو الرياضيات السلبية  ل  تق المي
  ؟)الشخصيةوالقيمة 

لبية      ما العالقة بين  .٣ رات الس ة والفق رات اإليجابي د من     عدم اتساق االستجابة للفق ى آل ُبع عل
دير الصعوبة،   (التجاهات نحو الرياضيات    ا ُبعدي مقياس ل و تق ة الشخصية  المي من  ) القيم

ة في امتحان   (جهة وخصائص األفراد الشخصية  شهادة   العمر، الجنس، عالمة اللغة العربي
    ؟      من جهة ثانية )العامة، المعّدل التراآمي في الجامعةالدراسة الثانوية 

  
  أهداف الدراسة

ة  دفت الدراس ة ه ة   إالحالي ن طلب ة م تجابة عّين اق اس دم اتس ين ع ة ب ن العالق ى الكشف ع ل
ت ة آل البي ي جامع ى ف ة األول ة الجامعي راتل المرحل اس  لفق دي مقي لبية ضمن ٌبع ة والس اإليجابي

ات ن ياتاالتجاه و الرياض ية  ( ح ة الشخص ل والقيم عوبة، المي دير الص رات  ) تق ة ومتغّي ن جه م
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عّبرًا عنه بعالمة الطالب في مادة اللغة العربية في امتحان م واالستيعاب القرائي، والجنس، العمر
ة،  رشهادة الد اديمي  اسة الثانوية العام ّدل التراآمي للطالب       والتحصيل األآ ه بالمع رًا عن من  معّب
الجزء       سعت الدراسة أيضًا و.  جهة ثانية ة ب رات اإليجابي ّون من الفق إلى مقارنة ثبات الجزء المك

اس االتجاهات نحو الرياضيات      لسلبيةالمكّون من الفقرات ا ك ضمن   والتي يشتمل عليها مقي وذل
    . تقدير الصعوبة، الميل والقيمة الشخصيةُبعدي المقياس؛ 

  
  محّددات الدراسة

راد الدراسة    يتحّدد تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء األداة المستخدمة لجمع البيانات عن أف
ائج أيضًا   .  التجاهات نحو الرياضياتوخصائصها السيكومترية، وهي مقياس ا ويتحّدد تعميم النت

ى في       بخصائص عّينة الدراسة ة األول ة الجامعي ة المرحل ومدى تمثيلها لمجتمع الدراسة وهو طلب
ويتحّدد تعميم نتائج هذه الدراسة    .٢٠٠٧/٢٠٠٨جامعة آل البيت في األردن أثناء العام الجامعي 

ة   ي اللغة العربيةأيضًا باستخدام عالمة الطالب ف آمؤشر  في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العام
  .الدراسي على االستيعاب القرائي، ومعّدله التراآمي في الجامعة آمؤشر على التحصيل

  
  تعريف المصطلحات

ى النحو            ًا عل ًا إجرائي ة تعريف واردة في الدراسة الحالي لقد تّم تعريف بعض المصطلحات ال
  :اآلتي

اس       :يجابيةالفقرة اإل يس السمة موضوع القي هي الفقرة المصاغة بصورة ايجابية والتي تق
  .باتجاه ايجابي أو باتجاه المقياس

لبية رة الس اس   :الفق يس السمة موضوع القي ي تق لبية والت رة المصاغة بصورة س هي الفق
  .باتجاه معاآس التجاه المقياس

تجابة دم اتساق االس تجابة :ع ين اس ق ب رق المطل و الف ة  ه اس اإليجابي رات المقي رد لفق الف
ة   تجابة اللفظي ة االس د ترجم ه بع اس نفس ي المقي لبية ف رات الس تجابته للفق ًاواس اة ، آمّي ع مراع م

   .     عكس التدريج الكّمي في الفقرات المصاغة بصورة سلبية
  

  تءاالطريقة واإلجرا

  منهج الدراسة

ة عن السؤال   إلدى ال  في الدراسةالمقارن -العّلي المنهجتّم استخدام  اني من    األولين جاب والث
ة والمتعلق   ئلة الدراس ة أس رات       ين بمقارن ة للفق راد الدراس تجابات أف طي اس ين متوس روق ب الف

 مقياس االتجاهات نحو الرياضياتضمن آل ُبعد من ُبعدي  اإليجابية واستجاباتهم للفقرات السلبية
رات     المقارنة بين ، ولدى )تقدير الصعوبة، الميل والقيمة الشخصية( ّون من الفق ثبات الجزء المك

اس             د من ُبعدي المقي لبية ضمن آل ُبع رات الس ّون من الفق ات الجزء المك ّم   .  اإليجابية بثب ا ت آم
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 ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق بالكشف          ئلة الدراسة والمتعل توظيف المنهج االرتباطي لدى اإلجابة عن السؤال الثالث من أس
د من ٌبعدي     عن العالقة بين عدم اتساق االستجابة للفقر ات اإليجابية والفقرات السلبية على آل ُبع

ة الطالب في         والجنس  المقياس من جهة ومتغّيرات العمر ه بعالم رًا عن ي معّب تيعاب القرائ واالس
ة          ة العام ة في امتحان شهادة الدراسة الثانوي ة العربي ادة اللغ ه      م رًا عن اديمي معّب والتحصيل األآ

     .     هة ثانيةبالمعّدل التراآمي للطالب من ج
  
  جتمع الدراسةم

ن    ة م ع الدراس ّون مجتم ى    ) ١١٥٠٩(تك ة األول ة الجامعي ة المرحل ن طلب ة م ًا وطالب طالب
في جامعة آل البيت في    ٢٠٠٧/٢٠٠٨المسّجلين لمواد الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  .%)٥٧(بنسبة  طالبة) ٦٥٨٥(و%) ٤٣(بنسبة طالبًا ) ٤٩٢٤(األردن، منهم 
  

  عّينة الدراسة

ة من    ) ٤٦٢(تكّونت من أما عّينة الدراسة، ف ًا وطالب بته     مجتمع الدراسة  طالب ا نس ون م يمثل
ة، و  %) ٤( ع الدراس ن مجتم ع     م نس بواق ر الج ب متغّي ون بحس كلون  ) ١٨٨(يتوزع ًا يش طالب
ة الدراسة، و  %) ٤١( ة يشكلن   ) ٢٧٤(من عّين ة الدراسة   %) ٥٩(طالب م اخت  .  من عّين د ت ار وق  ي

وم    ال، العل ال واألعم ات اآلداب، الم ي آلي وائي وه كل عش ة بش ات الجامع ن آلي ات م الث آلي ث
ال        .  التربوية ال واألعم ي اآلداب والم ًا في آليت دوا تعاون ثم تم التنسيق مع مدّرسين اثنين ممن أب

ي يدرسونها بصورة عشوائية، باإلضافة          ين الشعب الت ين من ب ى   حيث تّم اختيار شعبتين اثنت إل
ة       اختيار شعبتين اثنتين بصورة عشوائية أيضًا من بين الشعب التي يدّرسها الباحث نفسه في آلي

ة وم التربوي ين  .  العل ة ب راد الدراس ار أف د تراوحت أعم داره ) ٢٣(و ) ١٨(وق نة بمتوسط مق س
ع   بلغ متوسط و.  )١.٤٢(وانحراف معياري مقداره  سنة) ٢٠.٤٦( راد الدراسة    توزي عالمات أف

ان  ي امتح ة ف ة العربي ادة اللغ ي م هادة الدراسة ف ة ش ة العام اري  )٧٨.٢٨(الثانوي انحراف معي ب
داره  ط )٨.٣٢(مق غ متوس ا بل ع  ، فيم م  توزي ي له ّدل التراآم اري   )٧٢.٣٦(المع انحراف معي ب
  .)٦.١٦(مقداره 

  
  أداة الدراسة

تخدام   م اس اس ت و     مقي ويره أب ام بتط ذي ق يات ال و الرياض ات نح ي  االتجاه ة والكيالن زين
تقدير الصعوبة،  (فقرة موّزعة بالتساوي على ستة أبعاد فرعية ) ٦٠(والذي يتكون من  )١٩٨٠(

م الرياضيات      ة الرياضيات، تعّل ع، طبيع دريس  القيمة الشخصية، مكانة الرياضيات في المجتم ، ت
يات ة    ، )الرياض ة األردني ي البيئ ة ف ات مقبول ه دالالت صدق وثب ت ل ذي تحقق راض و.  وال ألغ

ة،  ة الحالي ى  الدراس م االقتصار عل د ت يس   ) ٢٠(فق ي تق اس األصلي والت رات المقي ن فق رة م فق
ل و فيما تقيس الفقرات العشر الثانية ُبعد  الفقرات العشر األولى منه ُبعد تقدير الصعوبة ة  المي القيم

رات في آل      صيغحيث الشخصية،  د  نصف عدد الفق دين بصورة   من ال ُبع ة، و ُبع النصف  إيجابي
  ).١(آما هو موّضح في الملحق الثاني بصورة سلبية 
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ة ت      ات مقبول ّرر  ومع أنه توّفر للمقياس بصورته األصلية دالالت صدق وثب في   استخدامه ب
اس من     ، إال أنه تّم التحقق من   الدراسة الحالية ى    الخصائص السيكومترية للمقي ه عل خالل تطبيق

ن   ة م ة مكّون ة تجريبي ردًا) ٦٠(عّين ن  ف ة م ة الدراس ارج عّين م  .  خ اس، ت بة لصدق المقي فالبنس
د  حساب معامالت االرتباط بين الدرجات المتحققة على آل   دين  من  ُبع ى   والدرجة  الُبع ة عل الكلي

اس ى      ، المقي راد عل ات األف ين درج اط ب ل االرتب غ معام د بل دين وق ل  و، )٠.٨٣(الُبع غ معام بل
د ت   ى ُبع ة عل درجات المتحّقق ين ال اط ب ة  االرتب ة الكلي دير الصعوبة والدرج غ )٠.٨٠(ق ا بل ، فيم

راد  معامل االرتباط بين درجات  د   األف ى ُبع ل و عل ة     المي ة الشخصية والدرجة الكلي ) ٠.٨٦(القيم
يس     ارتباط وهي معامالت  اس تق رات المقي أن فق وم مرتفعة نسبيًا مما يبّرر االعتقاد ب اه   مفه االتج
ات، .  نحو الرياضيات بة للثب ا بالنس ه أم ق من د أمكن التحق من خالل حساب معامل االتساق فق

اخ     ل آرونب ة معام ت قيم اس، إذ بلغ دي المقي ن ُبع د م ل ُبع داخلي لك ا -ال دير ) ٠.٧٧(ألف د تق لُبع
عوبة و  د ) ٠.٧٩(الص ل ولّبع يةالمي ة الشخص ة   .القيم بة لطريق ا بالنس رات أم تجابة لفق االس

رد  على قراءة ، فتقوم المقياس ارة  الف اس     لكل عب ارات المقي اه      من عب ر عن شعوره اتج م التعبي ث
دريج  ّلم ت تخدام س ا باس ع درجات محتواه ّون من أرب ارض، (لفظي مك ق، مع دًا، مواف ق ج مواف

دًا ارض ج و  ) مع ى النح ًا عل ه آمي تم ترجمت اة عكس  ) ١، ٢، ٣، ٤(ي ع مراع ب، م ى الترتي عل
ين     وتتراوح الدرجات على آل  .  التدريج في الفقرات السلبية اس ب د من ُبعدي المقي ) ٤٠-١٠( ُبع

قصوى عن   بينما تعّبر النهاية اليجابي إلا أدنى درجة من االتجاهعن بحيث تعّبر النهاية الصغرى 
   .يجابيإلا أقصى درجة من االتجاه

  
  متغّيرات الدراسة

 االستيعاب القرائي معّبرًاو الجنسو اشتملت الدراسة على أربعة متغّيرات مستقلة هي العمر
ة        ة العام ة في امتحان شهادة الدراسة الثانوي التحصيل  و عنه بعالمة الطالب في مادة اللغة العربي

ة      ّدل التراآمي للطالب في الجامع ابع      .  األآاديمي معّبرًا عنه بالمع ر الت ى المتغّي ذا باإلضافة إل ه
اس االتجاهات نحو الرياضي        رات مقي ه؛  وهو درجة الفرد المحسوبة نتيجة استجابته لفق ات بُبعدي

  .    تقدير الصعوبة، الميل والقيمة الشخصية
  
  جراءات الدراسةإ

ًا   تّم التنسيق مع مدرسين اثنين  دوا تعاون ال    آل من    في ممن أب ال واألعم ي اآلداب والم آليت
ي يدرسونها             ة المسجلين في شعبتين من الشعب الت ى الطلب ق أداة الدراسة عل في الجامعة لتطبي

ى     ٢٠٠٧/٢٠٠٨سي األول من العام الجامعي  أثناء الفصل الدرا ق األداة عل ى تطبي ، باإلضافة إل
  .الطلبة المسّجلين في شعبتين اثنتين من الشعب التي يدّرسها الباحث نفسه في آلية العلوم التربوية

ع أي                م يمتن ه ل ًا بأن ة في المشارآة علم ة الطلب رام حري ات احت ة جمع البيان وقد روعي في عملي
داة الدراسة باإلضافة إلى مقياس االتجاهات نحو أوقد تضمنت .  مشارآة في الدراسةن العطالب 

ة الطالب      والدة وعالم اريخ ال الرياضيات جمع بيانات عن متغّيرات الدراسة األخرى آالجنس وت
ّدل التراآمي للطالب     ة والمع ك   .  في اللغة العربية في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العام د ذل بع
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تبعاد تمهيدًا لتحليلها  فريغ البيانات في ذاآرة الحاسوبتم ت ًا من   ) ١٤(استجابات   حيث تم اس طالب
ة    ة العربي أفراد عّينة الدراسة بسبب عدم اآتمال المعلومات العامة المتعلقة بعالمة الطالب في اللغ

ي      ّدل التراآم ة أو المع ة العام ة الثانوي هادة الدراس ان ش ي امتح ا  ف تقرأو آليهم راد   ليس دد أف ع
  .طالبًا وطالبة) ٤٦٢(الدراسة على 

  
  حصائيةإلالمعالجات ا

ائي  تخدام اإلحص م اس ط " ت"ت ين متوس روق ب ن الف ف ع ة للكش ات المترابط للمجموع
د من ُبعدي       ى آل ُبع استجابات األفراد للفقرات اإليجابية ومتوسط استجاباتهم للفقرات السلبية عل

ات نحو الرياضيات  اس االتجاه ة الشخصية(مقي ل والقيم دير الصعوبة، المي تخدام ).  تق م اس وت
اخ ة آرونب اس    -معادل ي المقي ن جزئ زء م ل ج ات آ دير ثب ا لتق رات  (ألف ة، الفق رات اإليجابي الفق

ّدد للكشف   .  ضمن آل ٌبعد من ٌبعدي المقياس) السلبية هذا، واستخدم أسلوب تحليل االنحدار المتع
ين  ة ب ن العالق راد   ع تجابات األف دين    اس لبية ضمن الُبع ة والس اس اإليجابي رات المقي دير (لفق تق

ة الشخصية ل والقيم ر) الصعوبة، المي رات العم ة، ومتغّي ن جه ي  والجنس م تيعاب القرائ واالس
ة       ة العام ة الثانوي هادة الدراس ان ش ي امتح ة ف ة العربي ادة اللغ ي م ب ف ة الطال ه بعالم رًا عن  معّب

        .  ّدل الطالب التراآمي في الجامعةمعّبرًا عنه بمع يوالتحصيل الدراس
  

  نتائج الدراسة

اس االتجاهات      راد لمقي استهدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين عدم اتساق استجابات األف
رد في          ة الف العمر والجنس وعالم األفراد أنفسهم آ ة ب نحو الرياضيات وبعض المتغّيرات المتعلق

ة ال    ي     اللغة العربية في امتحان الثانوي تيعاب القرائ ى االس ة آمؤشر عل ه التراآمي في     عام ومعّدل
ى التحصيل الدراسي      ة آمؤشر عل ل          .الجامع ا التحلي ي أسفر عنه ائج الت أتي عرض للنت ا ي  وفيم

  : مرّتبة في ضوء أسئلة الدراسة

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  :أوًال

ه     ة عن رات اإليجابي راد للفق ى      هل يختلف متوسط استجابات األف لبية عل رات الس بالنسبة للفق
  ؟)تقدير الصعوبة، الميل والقيمة الشخصية(آل ُبعد من ُبعدي مقياس االتجاهات نحو الرياضيات 

ة الستجابات    لإلجابة عن هذا السؤال تّم  ات المعياري حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
اس،     أفراد الدراسة على آل من الفقرات اإليجابية والفقرات السلبية ضمن آل ُبعد من ُبعدي المقي

غ  ث بل طالحي اري ال متوس ابي واالنحراف المعي ى الحس راد عل تجابات األف ةس رات اإليجابي  الفق
على الترتيب، فيما بلغ المتوسط الحسابي واالنحراف   ) ٠.٦٤، ٣.٢٣(عد تقدير الصعوبة ُبضمن 

لبية       رات الس ى الفق راد عل تجابات األف اري الس من االمعي د ض ه لُبع ى ع) ٠.٧١ ،٢.٧٤(نفس ل
اً  ب أيض د .  الترتي ار وق ف اختب رق ذ " ت"آش ود ف ن وج ة ع ات المترابط ة  يللمجموع دالل

لبية       رات الس ة واستجاباتهم للفق رات اإليجابي ضمن  إحصائية بين متوسطي استجابات األفراد للفق
د  يتعلق ب وفيما.  ولصالح الفقرات اإليجابية (t = 5.44, p < 0.01)ُبعد تقدير الصعوبة  ل  ُبع المي
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ة الشخصيةو ى    القيم راد عل تجابات األف اري الس راف المعي ابي واالنح ط الحس غ المتوس د بل ، فق
ة  رات اإليجابي د الفق ذا الُبع ابي   )٠.٨٦، ٣.١٨(ضمن ه غ المتوسط الحس ا بل ب، فيم ى الترتي عل

د نفسه       لبية للُبع رات الس ى الفق ى   )٠.٩٢ ،٢.٦٥(واالنحراف المعياري الستجابات األفراد عل عل
رق ذ   " ت"وقد أسفرت نتائج اختبار .  الترتيب أيضًا ة   يللمجموعات المترابطة عن وجود ف دالل

لبية       رات الس ة واستجاباتهم للفق رات اإليجابي ضمن  إحصائية بين متوسطي استجابات األفراد للفق
د   ل و ُبع ة الشخصية   المي رات اإليجابي    (t = 4.42, p < 0.01)القيم ويوّضح  ، ةولصالح الفق

من جهة أخرى، تم حساب حجم األثر المرتبط بالفروق الظاهرية بين   .نتائج التحليل) ١(الجدول 
تجابات أ دي فمتوسطات اس د من ُبع لبية ضمن آل ُبع ة والس رات اإليجابي ى الفق راد الدراسة عل

د   رتبط بُبع دير الصعوبة   يالمقياس، وقد بلغ حجم األثر الم ل   تق ة  والمي ، ٠.٢٤(ية الشخص والقيم
      .(Cohen, 1988)على الترتيب، وهي قيم تشير إلى حجم أثر قليل بحسب معيار آوهن ) ٠.٢٧

األفراد للفقرات اإليجابية  ق بين متوسطات استجاباتولداللة الفر" ت"نتائج اختبار   :)١(جدول 
  .والفقرات السلبية لُبعدي المقياس

  "ت"قيمة   ح.د  ع  م  نوع الفقرة    الُبعد

  *٥.٤٤  ٤٦١  ٠.٦٤  ٣.٢٣  إيجايبة  ير الصعوبةتقد

      ٠.٧١  ٢.٧٤  سلبية

 الميل والقيمة
  الشخصية

  *٤.٤٢  ٤٦١  ٠.٨٦  ٣.١٨  إيجابية

      ٠.٩٢  ٢.٦٥  سلبية

*  )α  >0.01.(  

ة  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : ثانيًا هل يختلف ثبات الجزء المكّون من الفقرات اإليجابي
ات الجزء المكوّ    اس االتجاهات نحو            عن ثب د من ُبعدي مقي لبية ضمن آل ُبع رات الس ن من الفق

  ؟)تقدير الصعوبة، الميل والقيمة الشخصية(الرياضيات 

ن  و ة ع ذا لإلجاب ؤال ه اخ  الس ل آرونب اب معام ّم حس رات    -ت ن الفق ّون م زء المك ا للج ألف
ائج عن       .ُبعد من الُبعديناإليجابية والجزء المكّون من الفقرات السلبية ضمن آل  د آشفت النت وق

دين  آل ضمن وذلك ) إيجابية، سلبية(معامل الثبات باختالف صياغة الفقرة  اختالف .  ُبعد من الُبع
اخ   ة    -وقد بّينت النتائج أن معامل آرونب رات اإليجابي ا للفق رات     ) ٠.٦١(ألف ه بالنسبة للفق ى من أعل

ل و ُبعد اوبالنسبة ل.  تقدير الصعوبةُبعد  في) ٠.٥٥(السلبية  غ معامل      لمي د بل ة الشخصية، فق القيم
  .للفقرات السلبية) ٠.٥٢(مقابل ) ٠.٦٣(ألفا للفقرات اإليجابية -آرونباخ

د     :ثالثًا ى آل ُبع ما العالقة بين عدم اتساق االستجابة للفقرات اإليجابية والفقرات السلبية عل
ة  ) القيمة الشخصيةتقدير الصعوبة، الميل و(من ُبعدي مقياس االتجاهات نحو الرياضيات  من جه
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ة في امتحان شهادة الدراسة          (وخصائص األفراد الشخصية  ة العربي ة اللغ ر، الجنس، عالم العم
  من جهة ثانية؟) الثانوية العامة، المعّدل التراآمي في الجامعة

ّم    ابق ت ؤال الس ن الس ة ع رات    ولإلجاب ى الفق راد عل درجات األف ة ل روق المطلق اب الف حس
رعيين  اإليجابية ودرج اس الف م أخضعت   ، اتهم على الفقرات السلبية على آل ُبعد من ُبعدي المقي ث

ى    ألسلوب تحليل  البيانات رة األول االنحدار مرتين منفصلتين تبعًا للمتغّير التابع حيث آان في الم
ا  تقدير الصعوبة، بين الفروق المطلقة بين االستجابة للفقرات اإليجابية والفقرات السلبية على ُبعد م

د      ى ُبع لبية عل رات الس آان في المرة الثانية الفروق المطلقة بين االستجابة للفقرات اإليجابية والفق
ل و ة الشخصيةالمي رتين وهي .  القيم ي الم ها ف ة الحال نفس تقلة فهي بطبيع رات المس ا المتغي أم

ية العامة ومعّدله العمر والجنس وعالمة الطالب في اللغة العربية في امتحان شهادة الدراسة الثانو
ة ي الجامع ي ف دول   .التراآم ح الج ر والجنس  ) ٢(ويوّض رات العم دار لمتغي ل االنح ائج تحلي نت

ه التراآمي في      ة ومعّدل وعالمة الطالب في اللغة العربية في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العام
ة ب        روق المطلق و الف ى وه رة األول ي الم ابع ف ر الت ى المتغّي ة عل رات  الجامع تجابة للفق ين االس

  .اإليجابية والفقرات السلبية على ُبعد تقدير الصعوبة

دول  ة       :)٢(ج روق المطلق ى الف تقلة عل رات المس دار للمتغّي ل االنح ائج تحلي تجابة   نت ين االس ب
  .للفقرات اإليجابية والفقرات السلبية على ُبعد تقدير الصعوبة

  )β(ر المعياري معامل االنحدا  (B)معامل االنحدار  المتغّير

  ٠.٠٣  ١.٣٩  العمر

  ٠.٠٧  ١.٠٨  الجنس

  *٠.٣٩  ٠.١٢  عالمة اللغة العربية

  *٠.٢٠  ٠.١١  المعّدل التراآمي

  ٦.٩٤  ثابت االنحدار

  ٠.٤٣  )R(معامل االرتباط المتعّدد 

  ٠.١٩  )R²(مربع معامل االرتباط المتعّدد 

ّدل      ّدد المع اط المتع ع معامل االرتب مرب
)Adjusted R²(  

٠.١٥  

*  )α > ٠.٠١.(  

ّدد   أن ) ٢(يّتضح من الجدول  اط المتع دى  (R) قيمة معامل االرتب رات العمر     ل انحدار متغي
ه    ة ومعّدل ة العام ة الثانوي هادة الدراس ان ش ي امتح ة ف ة العربي ي اللغ ب ف ة الطال والجنس وعالم
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تقدير ُبعد السلبية ضمن التراآمي على الفروق المطلقة بين االستجابة للفقرات اإليجابية والفقرات 
ي أن    (F(4, 457) = 7.78; p < 0.01)، وهي ذات داللة إحصائية  )٠.٤٣(هي  الصعوبة ا يعن مم

ّدل    آما يّتضح أيضًا أن .  قيمة معامل االرتباط ال تعود للصدفة ّدد المع اط المتع  قيمة معامل االرتب
ت  ي أن  )٠.١٥(بلغ ا يعن ي المتغيّ  %) ١٥(، مم ي ف اين الكل ن التب رات  م ره المتغّي ابع تفّس ر الت

تقلة    ة المس ة في امتحان شهادة الدراسة           (األربع ة العربي ة الطالب في اللغ ر، الجنس، عالم العم
ة     ّين الجدول أيضًا    و).  الثانوية العامة، معّدل الطالب التراآمي في الجامع ة   يب ري عالم أن متغّي

ّد ة، ومع ة العام ة الثانوي هادة الدراس ان ش ي امتح ة هي الطالب ف ي الجامع ب التراآمي ف ل الطال
ة   سهامًا إاألآثر  رات األربع ين المتغّي ابع        ب ر الت اين في المتغّي حيث بلغت األوزان   في تفسير التب

  .على الترتيب) ٠.٢٠، ٠.٣٩(لكل منهما  (β)نحدارية المعيارية الا

ة الطا      ) ٣(يوّضح الجدول و رات العمر والجنس وعالم ل االنحدار لمتغي لب في   نتائج تحلي
اللغة العربية في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ومعّدله التراآمي في الجامعة على المتغّير 
لبية            رات الس ة والفق رات اإليجابي ين االستجابة للفق ة ب روق المطلق ة وهو الف التابع في المرة الثاني

  .القيمة الشخصيةالميل وعلى ُبعد 

دول  دار   :)٣(ج ل االنح ائج تحلي ة    نت روق المطلق ى الف تقلة عل رات المس ين للمتغّي تجابة  ب االس
  .القيمة الشخصيةالميل و للفقرات اإليجابية والفقرات السلبية على ُبعد

  )β(معامل االنحدار المعياري   (B)معامل االنحدار  المتغّير

  ٠.٠٤  ١.٤٨  العمر

  ٠.٠٧  ٠.٩٧  الجنس

  *٠.٣٧  ٠.١٥  عالمة اللغة العربية

  *٠.٢٣  ٠.١٣  آميالمعّدل الترا

  ٦.٧٣  ثابت االنحدار

  ٠.٤٦  )R(معامل االرتباط المتعّدد 

  ٠.٢١  )R²(مربع معامل االرتباط المتعّدد 

ّدل      ّدد المع اط المتع ع معامل االرتب مرب
)Adjusted R²(  

٠.١٨  

*  )α > ٠.٠١.(  

ّدد    ) ٣(يّتضح من الجدول  اط المتع رات     (R)أن قيمة معامل االرتب دى انحدار متغي العمر  ل
ه    ة ومعّدل ة العام ة الثانوي هادة الدراس ان ش ي امتح ة ف ة العربي ي اللغ ب ف ة الطال والجنس وعالم
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ُبعد الميل  التراآمي على الفروق المطلقة بين االستجابة للفقرات اإليجابية والفقرات السلبية ضمن
ة إحصائية   )٠.٤٦(هي القيمة الشخصية و ا   (F(4, 457) = 8.04; p < 0.01)، وهي ذات دالل مم

ّدد  .  يعني أن قيمة معامل االرتباط ال تعود للصدفة آما يّتضح أيضًا أن قيمة معامل االرتباط المتع
ت  ّدل بلغ ي أن )٠.٢١(المع ا يعن ره   %) ٢١(، مم ابع تفّس ر الت ي المتغّي ي ف اين الكل ن التب م

ة العربي   (المتغّيرات األربعة المستقلة  ة في امتحان شهادة    العمر، الجنس، عالمة الطالب في اللغ
ة   ري     ).  الدراسة الثانوية العامة، معّدل الطالب التراآمي في الجامع ّين الجدول أيضًا أن متغّي ويب

ة         ّدل الطالب التراآمي في الجامع ة، ومع ة العام عالمة الطالب في امتحان شهادة الدراسة الثانوي
حيث بلغت األوزان  في المتغّير التابع في تفسير التباين  سهامًا بين المتغّيرات األربعةإهي األآثر 

  .على الترتيب) ٠.٢٣، ٠.٣٧(لكل منهما  (β)االنحدارية المعيارية 
  

  مناقشة النتائج

دريج      ق ت ّممة وف ات المص اييس االتجاه ذاتي، وبخاصة مق دير ال م أدوات التق تمل معظ تش
صاغة بصورة   لموالفقرات امصاغة بصورة إيجابية مزيج من الفقرات ال على (Likert)ليكرت 
لبية ن     .س ّد م دف الح وعي الصياغة به ين ن زج ب ى الم اييس إل ذه المق م مصممي ه ه معظ ويتج

اتج   يويرى بعض المشتغل.  االستجابة النمطية لفقرات المقياس ن في القياس النفسي أن الضرر الن
ت اإليجابية عن المزج بين نوعي الصياغة في المقياس الواحد قد يكون أآبر من فائدته ألن الفقرا

ائج معظم الدراسات    .  (Barnette, 2000)قد ال تقيس ما تقيسه الفقرات السلبية  وقد توّصلت نت
ة   راد نتيج تجابات األف ي اس دم االتساق ف ى أن ع ذه الظاهرة إل ي تصدت لدراسة ه الختالف الت

اختالف      رات يختلف ب ديهم    صياغة الفق ّد  .  (Weems et al., 2003)بعض الخصائص ل وُتع
ي    ذه الخصائص الت رز ه ن أب ة م درة العقلي ي والق تيعاب القرائ ر والجنس واالس خصائص العم

احثون با ا الب ةتناوله يما  لدراس افي  ال س ياق الثق اختالف الس ف ب ا تختل تهدفت  .  أنه د اس ذا، فق له
اس االتجاهات نحو          الدراسة الحالية الكشف عن    راد لمقي ين عدم اتساق استجابات األف ة ب العالق

ة        الري رد في اللغ ة الف العمر والجنس وعالم اضيات وبعض المتغّيرات المتعلقة باألفراد أنفسهم آ
ة   العربية في امتحان الثانوية العامة آمؤشر على االستيعاب القرائي، ومعّدله التراآمي في الجامع

فت وقد آش .  لدى الطلبة في المرحلة الجامعية األولى في األردن آمؤشر على التحصيل الدراسي
راد الدراسة   استجابات  اختالف  نتائج الدراسة عن  لبية     أف الفقرات الس ة ب ة مقارن رات اإليجابي  للفق

اس  ضمن آل اختالفًا جوهريًا  راد        ، مُبعد من ُبعدي المقي ى عدم اتساق استجابات األف ا يشير إل م
لبية      رات الس ة مع استجاباتهم للفق ّين أن  للفقرات اإليجابي راد الدراسة   أ متوسط استجابات  ، إذ تب ف

رات ا ةللفق ه  إليجابي ر من ال  أآب ي آ لبية وف رات الس بة للفق دين بالنس أن  الُبع اد ب ّرر االعتق ا يب مم
ا ُبعد ل الفقرات اإليجابية في آ يس سمتين     قد ال تقيس ما تقيسه الفقرات السلبية في آل منهم ل تق ب

د المخاوف       .هامختلفتين برغم أن آال النوعين من الفقرات مصّمم لقياس السمة نفس ا يؤآ ذا م وه
ل          اس النفسي مث تغلين بالقي ا بعض المش ي حّذر منه  ;Campbell & Grisson, 1979)الت

Deemer & Minke, 1999; Eggers, 2000; Johanson & Osborn, 2000; 
Anderson et al., 1979; Ibrahim, 2001; Magazine et al., 1996; McInerney 
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et al., 1994; Motl et al., 2000)   ة أثر   والمتعلق ي تشتمل      بت اييس الت املي للمق الصدق الع
رات  ى فق رات اإل عل ب الفق لبية بجان ةس ى ضرورة      .يجابي ارة إل ا اإلش ن المناسب هن ه م ولعل

ة             ة اإلجاب ّد من نمطي اس بهدف الح لبية للمقي رات س ى إضافة فق ة عل الموازنة بين الفائدة المترتب
اس والضرر الناتج عن ذلك والمت ا    و  .مّثل في تشّوه البناء العاملي للمقي يرًا   لعل األمر هن يس يس ل

وم       ألن ي تق د صدق الدراسات الت آًال منهما مرتبط بشكل أو بآخر بمعنى الصدق، ففي حين يعتم
ذه    تأثر أيضاً يعلى استخدام مقاييس التقدير بشكل أساسي على صدق استجابات األفراد،  صدق ه

ى آال المشكلتين     ه يمكن  ومع أن    .للمقياسلبناء العاملي الدراسات إذا ما تشّوه ا ا  إالتغلب عل ذا م
قاطية         اس اإلس اليب القي ذاتي بأس دير ال اييس التق تبدال مق يس   ، تمّكن الباحث من اس إال أن األمر ل

في  يتعّين على الباحث  ُيستنتج مما سبق أنه   .دائمًا للباحثين وبخاصة غير المختصين منهميرًا يس
ها             آل األح  ي يقيس اس من خالل تفّحصه للعوامل الت املي للمقي ة الصدق الع ول التحقق من دالل

ي          اس الت وى للمقي ة صدق المحت المقياس بشكل دقيق، وعدم االآتفاء بأي حال من األحوال بدالل
  .وأحكام قد تكون اعتباطية تخضع في أغلبها العتبارات نظرية

ر   ب آخ ن جان ب، وم ن جان ذا م ائج ه فرت النت زء  أس ات الج ل ثب تالف معام ًا عن اخ أيض
لبية وفي آال         رات الس ّون من الفق دين المكّون من الفقرات اإليجابية عنه بالنسبة للجزء المك   .الُبع

ذه النتيجة   فقت  تاو.  ويعود األمر في ذلك إلى تفاقم أخطاء القياس التي تؤثر سلبًا في الثبات مع  ه
ا     ي توصل له ائج الت  Barnette, 2000; Johanson & Osborn, 2000; Sandoval) النت

and Lambert, 1978)       زيج من ى م دما يشتمل عل والتي بّينت أن ثبات المقياس يتأثر سلبًا عن
  .الفقرات اإليجابية والسلبية في آن واحد

رات   من جهة أخرى، أسفرت النتائج عن وجود عالقة بين الفروق في استجابات األفراد للفق
ة اإليجابية والفقرات  في امتحان شهادة     السلبية في المقياس نفسه وعالمة الطالب في اللغة العربي

ة   لدى الطالب آمؤشر على االستيعاب القرائيالدراسة الثانوية العامة  ه التراآمي    ،من جه ومعّدل
ة سواء     .  ثانيةمن جهة  على التحصيل في الجامعة آمؤشر ذه العالق وقد يعود السبب في وجود ه

ى      آان المتغير ا ه التراآمي إل ة أو معّدل ة العربي راد في    لتابع هو عالمة الطالب في اللغ اين األف تب
رة         ز صياغة الفق روء نتيجة تحّي تيعاب المق ى اس البة  (قدرتهم عل ذه    .  )الصياغة الس د أآدت ه وق

ذا السياق    ;Melnick & Gable, 1990) النتيجة ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة في ه
Benson & Hocevar, 1985; Eggers, 2000; Carey, 2001; Trice, 2000)  .  ومع

ذه        أن هذه النتيجة تتحّدد  ي والتحصيل في حدود ه تيعاب القرائ بالتعريف اإلجرائي لكل من االس
ة           الدراسة من خالل  ة في امتحان شهادة الدراسة الثانوي ة العربي ة الطالب في اللغ استخدام عالم

تي    ى االس ر عل ة آمؤش ي، العام ى       عاب القرائ ر عل ب آمؤش ي للطال ّدل التراآم تخدام المع واس
  .من نوع ما يستلزم أخذها بعين االعتبار إال أنها تؤشر على وجود عالقةالتحصيل 

  
  التوصيات

ا الدراسة،      ي أسفرت عنه د من الدراسات       في ضوء النتائج الت اجراء مزي يوصي الباحث ب
تجاب دم اتساق االس ين ع ة ب تخدام للكشف عن العالق لبية باس رات الس ة والفق رات اإليجابي ات للفق
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ي      مؤشرات  تيعاب القرائ ًا مع سمة االس ر تالزم ة في امتحان شهادة         أآث ة العربي ة اللغ من عالم
ة ة العام ة الثانوي ي  الدراس ّدل التراآمي ف و المع ة وه ة الثاني ي الحال ن المحك ف ر صدقًا م ، وأآث

ّد بعي      ى ح ّوهًا إل د مش ا    .دالجامعة الذي ُيع ى        آم د من الدراسات عل إجراء مزي يوصي الباحث ب
ين العمر      ة ب فئات عمرية أخرى أآثر تباينًا إذ أن نتائج الدراسة الحالية لم تكشف عن وجود عالق

ر العمر  (لمحك ابسبب ظاهرة ضيق مدى لربما وعدم اتساق االستجابة  ويوصي الباحث   .  )متغّي
مع أخذ متغّير الجنس  تستهدف خصائص شخصية أخرىالتي  أيضًا بإجراء المزيد من الدراسات

ين الجنس وعدم اتساق         ة ب بعين االعتبار، إذ أن نتائج الدراسة الحالية لم تكشف عن وجود عالق
   .االستجابة
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  )١(ملحق 

   †مقياس االتجاهات نحو الرياضيات
موافق  الفقرة  ت

  جدًا
  معارض  معارض  موافق

  جدًا

ثيمكن ت  ١ دة في الرياضيات بحي بسيط الموضوعات المعّق
 .يسهل فهمها

       

ي  ٢ يات ف ي الرياض اح ف ّي النج هل عل ن الس ًا م ان دائم آ
 .المدرسة

       

وا الرياضيات  ٣* تطيعون أن يتعلم ة يس ن الطلب ط م ة فق القل
 .بسهولة

       

م الرياضيات  ٤* ي تعّل اعدني ف ن يس ى م ة إل ًا بحاج ا دوم أن
 .النجاح فيهاحتى أتمكن من

       

ه  ٥ ت لدي يات إذا آان تعّلم الرياض خص أن ي ن ألي ش يمك
 .الرغبة في ذلك

       

        .دراسة الرياضيات ال تتطلب مني جهدًا آبيرًا  ٦
رامهما آانت المح  ٧* ا الكثي ولة لتبسيط الرياضيات يظل فيه

 .من التعقيد والغموض
       

        .الرياضيات بشكل عام موضوع صعب  ٨*
ا  ٩ يس فيه المفاهيم الرياضية بشكل عام واضحة ومحّددة ول

 .غموض أو تعقيد
       

ي  ١٠* وب ف ل أو الرس ن الفش ى م تمرار أخش ت باس آن
 .الرياضيات في المدرسة

       

        .الرياضيات موضوع جاف وممل وال يثير االهتمام  ١١*
ة  ١٢ ى متابع درة عل اب الق ي اآتس يات ف اعدني الرياض تس

 .ثابرة عليهااألمور والم
       

وم  ١٣* املين في العل ين بالرياضيين وال بالع لست من المعجب
 .الرياضية

       

        .ال مجال في دراسة الرياضيات لالبداع واالآتشاف  ١٤*
         .تفيدني دراسة الرياضيات في تنظيم أمور حياتي الخاصة  ١٥
ى  ١٦ درتي عل وير مق ي تط يات ف ة الرياض اعدني دراس تس

 .المنطقي السليمالتفكير
       

        .أتذوق التناسق والجمال في الرياضيات  ١٧
ال تفيدني دراسة الرياضيات في حل آثير من مشاآلي في  ١٨*

 .الحياة اليومية
       

امي في  ١٩* دما يتحدث اآلخرون أم أشعر بالضيق والملل عن
 مواضيع لها صلة بالرياضيات

       

ي اآ  ٢٠ ة الرياضيات ف اعدني دراس أنيتس تساب صفات الت
 .والدقة في التعبير

       

ن   † ام م رات ذات األرق ام  ) ١٠-١(الفق رات ذات األرق دير الصعوبة، والفق د تق يس ُبع د ) ٢٠-١١(تق يس ُبع تق
  .القيمة الشخصية

 .الفقرة سلبية  *


