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ضوء بعض  فيوتنفيذ البحوث  الإحصاءنحو مادة  لاتجاه
 المتغيرات لدى طلبه الماجستير

 الخالصة: 
، وتنفيذ البحوثاإلحصاء الٌتعرف على اتجاهات الطالب نحو  إلىهدفت الدراسة 

بين متوسط درجات طالب وطالبات  إحصائيةوالتحقق مما إذا كانت هناك فروق ذات داللة 
وكذا التحقق من ، فيما يتعلق بهذه االتجاهات النفسية والصحة ئيالجناقسم علم النفس 

ف يللطالبات بجامعه نا المختلفةهذه االتجاهات تبعا للتخصصات  فيوجود اختالف 
 ولتحقيق أهداف الدراسة طبق مقياس االتجاه نحو اإلحصاء، األمنيةللعلوم  العربية

ه ماجستير يدرسون مادة طالبا وطالب 65( على عينة تألفت من 8112)للصمادى 
اإلحصاء وتنفيذ البحوث. أظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاه عام إيجابي للطالب نحو 
اإلحصاء وعدم وجود فروق داله إحصائيا بين الطالب والطالبات في االتجاه على المقياس 
ككل بينما وجدت فروق دالة في مكون المتعة كما لم توجد فروق داله إحصائيا تبعا 

 خصص على المقياس ككل وكذا على كل مكون من مكوناته. للت
 .اإلحصاء، اتجاهات الطالب: الكلمات المفاتيح 

The Attitude towards statistics and the implementation of 
research  regarding some variables for master’s students 

Abstract: 
   The aim of the study was to identify the attitudes of 

students towards statistics and to carry out research, and to check 
whether there were significant differences between the average of 
the students of the Department of Criminal Psychology and 
Psychological Health in relation to these attitudes and to ascertain 
the difference in these attitudes according to the different 
specialties of the female students in Naif Arab University for 
Security Sciences. To achieve the objectives of the study, the scale 
of the trend towards statistics (for the Samadi 2008) applied to the 
same sample consisted of 56 students and master students 
studying statistics and performing research. The results of the 
study showed that there was a positive general trend towards the 
students towards the statistics and there were no statistically 
significant differences between the students in the direction on the 
scale, while differences were found in the component of pleasure. 
There were no statistically significant differences according to 
specialization on the scale and on each component. 
Keywords: Students Attitudes, Statistics.  
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 :المقدمة 
تتوقف عليها التنمية السياسية  التي األساسيةمن العلوم  اإلحصاءيعد علم 

الثقافية واالقتصادية وغيرها وأصبح له عالقة بمختلف العلوم األخرى بعد أن تالشت 
أصبح  كما –حيث التكامل بينها  اتصالتخص بين مختلف الحواجز التي كانت تفصل

 فياإلحصائي عليها يعتمد التي  األساسيةمن األعمدة  حصائيةاإلاستخدام األساليب 
خصصات بما وفي جميع الت، والقضايات ير من المشكاللكث المناسبةالحلول  إلىالتوصل 

 فيها علم النفس.
التي تساعد هو مجموعة من المبادئ واألساليب التطبيقية  اإلحصاءوعلم 

يضفي على الظاهرة المدروسة نوعا من حيث  المختلفة واهرظالالباحث على دراسة 
وذلك بجمع البيانات بطريقة مباشرة  .المصداقية العلمية والمشروعية في إصدار القرارات

وتحليلها رياضيا واستخالص ، وتنظيمها في جداول ومبينات توضيحية، وغير مباشرة
وصفي إلى ال اإلحصاء من ، بدايةصحة الفرضيات تثبيتا أو تفنيدا والتحقق من، نتائجها

، ي حمداو )والتنبؤ يقوم على التحقق التقديري الذي ستداللي الستنتاجي أو االا اإلحصاء
المدروسة واهر يسمح بتقديم الوصف الدقيق للظ اإلحصاءف( 72-71ص، 8172

اجات وتعميمها على مجتمع واستخالص االستنت، وتلخيص النتائج في شكل مفيد ومناسب
 الكامنة.  السببيةويسمح بتحليل بعض العوامل  ما يفيد في التنبؤالدراسة ك

ة مثلها مثل العديد من الوسائل العلمية واالختبارات العلمي اإلحصائية إن األساليب
وتؤدي إذا ، موثوق بهاو إلى نتائج مفيدة  دتؤدي متى تم استخدامها بشكل جياألخرى، 

ص ، 8175، المعرفة. )عايشال تخدم العلم وال  ةنتائج كارثيإلى ، تخدامهاأسيء اس
862) 

تزاياد أعاداد الطاالب مان  إلاى األخيارة اآلوناة فايالعديد من الدراساات  أشارتوقد 
 اإلقبااالال توجااه رياضاايا إلااى  التاايحتااى تلااك  الكليااات المختلفااة وماان جميااع التخصصااات

كثيارة مان العاالم مماا جعال الكثيار مان  أنحااء فاي و اإلحصااءدورات  اتخاذ فيواالستمرار 
 & Heibatollahفعمادت  اإلحصااءالباحثين يهتم بالتعرف على اتجاهات الطاالب نحاو 

Melanie L. and Kornides 2013 (  التعارف علاى اتجاهاات طاالب  إلىفي دراستها
ذلاك  وأرجعات كبيار على هذه الادورات بشاكل لإلقبال ةنتيج اإلحصاء تجاه الصحية الرعاية

. حياث حصاائيةاإل المفااييم فهام تطاوير فاي االتجاهاات ودورهاا االحترافايهاذه  أهمياة إلى
 على القائمة الممارسة تنفيذ أجل من لإلحصاء الفهم بعض الصحية الرعاية مهنيو يتطلب
 إدارة فااي الطاالب لتادريب كضارورة اإلحصاائي التفكياار فاي الكفااءة وتطاوير. بنجاا  األدلاة

 . السريرية والرعاية، والبحوث، الصحية الرعاية

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baghi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kornides%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419256
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 علوم كلية تقدمه الذي( ICT) واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا برنامج فيوكذا 
 الطاالب تازود التاي األساسية الدورات هي اإلحصاء دورات أننجد  والتكنولوجيا المعلومات

 ألنهاا صاببة اإلحصااء دورات تعتبار ما وغالبا .المشكلة حل والمنطق في التقنية بمهارات
 وعاار  وتحلياال لتوليااد األساسااية وتقنيااات واألساااليب المفاااييم ماان لعدياادا علااى تنطااوي 

 فااي تسااتخدم مااا وكثياارا المشااكلة لحاال ييكليااة طريقااة فهااي البيانااات اإلحصااائيات وتفسااير
 التعلايم معاهاد في للطالب إلزاميا جعله إلى الموضوع هذا أهمية وتؤدي .المجاالت مختلف
 غياار العواماال بساابب صااببة الموضااوعات لطااالبا حيااث يجااد غالبيااة. ماليزيااا فااي العااالي

 ويمكان المعرفية وكذا العوامل. والدافع والتوقع، واالهتمام، واإلدراك، الموقف مثل المعرفية
 اسااتخدام عاان الطااالب ويعااوق  المعنيااة الااتعلم عمليااة تعطياال إلااى العاااملين كااال يااؤدي أن

 ,Judi, Hairulliza Mohamad& Tengku). ,اليوميااةفااي حياااتهم  اإلحصاااء

Hazura Mohamed& TengkuWook Meriam ,2011).  

 فاي هاماا دورا تلعاب اإلحصااء مان أن اتجاهاات الطلباة الحديثاة الدراسات وتفيد 
     .اإلحصائينجاز التحصيل واإل 

Stanisavljevic D, Trajkovic G, Marinkovic J, Bukumiric Z, 

Cirkovic A, Milic N (2014).  تجااه التجاهااتهم والموثاوق  يمالسال حياث التقيايم 
 وجاااه علاااى اإلحصااااءماااادة  فاااياألكااااديمي للطاااالب  األداء مهماااة لتوقاااع أداة اإلحصااااء

 عقبااة خلااق قااد تااؤدى إلااى اإلحصاااء تجاااه الساالبية الطالااب اتجاهااات إنباال ، الخصااوص
ذوي  أولئاك ومسااعدة بالتادخالت لتحدياد للمعلماين يسامح الفعاال مماا الاتعلم أماام رئيساية

 الطلبة اتجاهات تحسين وبالتالي .األمثل المستوى  دون  السلبي منها والذين أدائهم هاالتجا
على  اإلحصائية   المعلومات فهم على قدرتهم في الثقة من أيضا تزيد التعليم قد خالل من

 دورات فاي اياقو  أكاديمياا أداء اإلحصااء تجااه اإليجابياة المواقاف ذوي  الطاالب يظهارحين 
 ,Nolan. Meaghanm & Berana. Tanya & Hecker. Kent G).اإلحصااء
2012)  

 مهاارات تطور مدى على اإلحصاء حول ومعتقداتهم الطلبة اتجاهات أيضا وتؤثر
 وما، الدراسية الفصول خارج تعلموه ما سيطبقون  كانوا إذا وما، المفيدة اإلحصائي التفكير

 ,Mills)             ئيةاإلحصااا الاادورات ماان بمزيااد االلتحاااق ساايختار الطالااب كااان إذا

2004)  
تصاال اال قتصاادية ووساائل االكل الفعاليات السياساية و  إننالحظ أن ولعلنا يجب 

كااذا ا و ھا أو قياااسھا أو تعااديلھأو تغيياار االتجاهااات والثقافااة تتجااه إلااى تكااوين واإلعااالن
 االتجاهات السمات والمزاج لكن اإلنسانيرث  حيث .اإلنسانلدى  هاوتكوين األهدافمعرفة 

كتسااب والوراثاة اال مكاون مان  هو جتماعي للسمة واال و الجانبھتجاه اال أن  ذلك  ، بتكتس
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في العصار  االتجاهاتبدراسة  االهتمامتزايد لذا نجد  أيضاتوجيه السلوك  فيويساهم . معا
 ( 7121ص  8175، )الجودة الحالي.

 : مشكله الدراسة
ى التعلم وكيفية عل سياق التعلم اإلحصائي فينركز نحن كمعلمين  غالبا ما

 يجدون  الطالب فغالبية .فيونغفل العامل الالمعر  فينركز على العامل المعر  أيالتدريس 
 والتوقع، واالهتمام، واإلدراك، الموقف مثل المعرفية غير العوامل بسبب صببة الموضوعات

 مساهمةال في مهمة أدوارا تلعب أيضا التي المعرفيةيقلل من دور العوامل  والدافع. وهذا ال
 تعطيل إلى العاملين كال يؤدي أن ويمكن. تفهم الموضوع على المتفوقين الطالب قدرة في

 .اإلحصاء استخدام عن الطالب ويعوق  المعنية التعلم عملية
 الطالب الذين تظهر هؤالء التعامل مع في كبيرة نواجه تحديات ولذا عادة ما

 وأ، فهمها يستطيعون  ال بأنهم حصاءاإلتجاه  السلبية مواقفهم تدل على عالمات عليهم
، لتعلمها الالزم لبذل الجهد استعداد على ليسوا   وأنهم، تعلمها الصعب من بأن الشعور

 يميلون ، الصف في التركيز على قادرين غير، التعلم مسار لمتابعة بالتعب الشعور مثل
 .اإلحصاء فوائد رتقدي على قادرين غير. الغياب، الصف في النقاش أثناء التدخل إلى عدم

وتنفيذ البحوث لطالبات الماجستير بالتخصصات  اإلحصاءلمادة  تدريسي أثناءلقد الحظت 
مزيد من  إلىهذه المادة تشكل لديهن مشقة ومثابرة مما يؤدى بهن  دراسةإن  المختلفة

 إلىتهدف  التي األساسيةالتوتر والخوف والقلق لطول الفصل الدراسي وهي من المواد 
 .العلميالبحث  إتمام فيتمكنهم من توظيفها  التيهم بالمعارف والمهارات تزويد

. بأكملها التعلم عملية على يؤثر ألنه مهم المادة أمر تجاه الطالب فاتجاه
 المعرفة وتطبيق، اإلحصائية التفكير مهارات تطوير للطالب يتيح يجابياإل فالموقف
 نتيجةهذه المادة  فيارتفاع معدل الطالب  إلىكما سيؤدى ، اليومية الحياة في المكتسبة

تفاعله معها وهو من العوامل الهامة لنجا  وفاعليه ومحاوله االرتقاء بمستوى الطالب 
 دراسةمن  هدفهمالذي هو  العلميانجاز البحث  فيتعلموه  ما سيطبقون  كانوا إذا وما

ا في البحوث جزء أساسي فهيارتباطا وثيقا  العلميبالبحث  اإلحصاءارتباط  إن الماجستير.
أساسي وضروري في مختلف  ااستخدامهو  حصائيةاإل الكمية التي تستند إلى البيانات

على المعارف والمهارات المفضية إلى النتائج ودقتها  صحةتعتمد  إذ البحثية األنشطة
هي خدمة البحثّ   اإلحصاءأن الغاية من تطبيق وبما  اإلحصائّية حسن استخدام األساليب

 ذا فضال عن كونه  ،أخالقيةذات قيمة  مسؤولية تهذا ّ  في اإلحصائيلمي فإن العمل الع
 العلميةبير على الممارسات ذلك أن تطور المجتمع يعتمد إلىّ حد ك، قيمة علمية ومادية

 (.851ص 8175، )عايش دقيقة. علميه نتائج إلىتؤدى التي  السليمة
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وتنفيذ  اإلحصاءوكذا مادة  علميالبتدريس مادة مناهج البحث  الباحثةوتقوم 
كمادة مشتركه لكافة الشعب الذين  األمنيةللعلوم  العربيةالبحوث للطالبات بجامعه نايف 

 هالتدريس لهذإثناء للطالبات  السلبيةيدرسون الماجستير وبالفعل واجهت االتجاهات 
م للمدرس تقييم من المه أن .اآلخرينمع الزمالء  السابقةالسنوات  فيالمادة كما رصدتها 

تعلم  فيورصد اتجاهات الطالب تجاه هذه المادة فاالتجاه السلبي تجاه هذه المادة عقبه 
  :اآلتيةالتساؤالت  في المشكلة سبق نستطيع تحديد من خالل ماالمادة بفاعلية 

 وتنفيذ البحوث؟  اإلحصاءالماجستير نحو مادة  طلبةاتجاهات  هي ما -1
 وتنفيذ البحوث تبعا للتخصص؟ اإلحصاءنحو مادة  هل تختلف اتجاهات الطالبات -2

 النوع ؟ باختالفوتنفيذ البحوث بقسم علم النفس  اإلحصاءهل يختلف االتجاه نحو  -3

باختالف وتنفيذ البحوث اختالفا جوهريا  اإلحصاءهل يختلف االتجاه نحو مادة  -4
 ؟المدرس

  :الدراسة أهميه

 اإلحصاءحيث االتجاه نحو  القليلة السابقة تأكيد على نتائج الدراسات  :النظرية األهمية
تأثير المدرس  إيضا وكذا  .SPSSبرنامج  باستخدامايجابيا عندما تدرس 

ولعل ذلك  اإلحصاء كمكون من مكونات االتجاه على االتجاه العام الطالب نحو
لالتجاه نحو  األخرى المكونات  باقيثر أ بدراسةتهتم  أنيفتح مجاال للدراسات 

 . متوقعة أخرى وفي ضوء متغيرات  اإلحصاء
من فئات المجتمع وهم طلبه  ةهام فئةتسليط الضوء على  فيتتحدد   :العملية األهمية

 -بالريا   األمنيةللعلوم  العربيةجامعه نايف  – أمنيةجامعه  فيالماجستير 
 اإلحصاءككل ومادة  العربيتصدر عنها محل اهتمام من المجتمع  التي األبحاث

من وراء دراستهم فكل طالب  الهدف هي التيالنجاز البحوث العلمية وسيلتهم 
وكذا القدرة على  اإلحصاءفإن تعلم مهارات  وبالتاليمن هؤالء صانع قرار 

الحياة العملية  فيوكذا  العلميللبحث  اإلحصاءوتقدير قيمه  اإلحصائيالتفكير 
درة على تعديل تلك تكون لدينا الق لكيأن ندرك مدى تواجده لدى الطلبة  ينبغي

 . االتجاهات ومحاوله تنميتها أو تطويرها لديهم
 
 
 

  :الدراسة أهداف
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  وتنفيذ البحوث. اإلحصاءالتعرف على اتجاهات طلبه الماجستير نحو مادة 
  وتنفيذ البحوث تبعا  اإلحصاءاتجاهات الطالبات نحو مادة  فيالتعرف على الفروق

 للتخصص.
 والصحة النفسية وطالب  الجنائيسم علم النفس التعرف عن الفروق بين طالبات ق

 وتنفيذ البحوث. اإلحصاءاالتجاه نحو مادة  فيذات القسم 
 االتجاه  في الجنائيإذا كانت الفروق بين طلبة وطالبات قسم علم النفس  الكشف عما

 تأثير المدرس. إلىوتنفيذ البحوث يرجع  اإلحصاءنحو مادة 
  :تحديد المصطلحات
: بأنه  Attitude towards statisticsاإلحصاءاالتجاه نحو  ةتعرف الباحث

يمكن مالحظتها مباشرة  ال التي السلوكيةمن المعتقدات والمشاعر واالستعدادات  ةمجموع
 .اإلحصاءتتكون تجاه مادة  والتي

يحصل عليها  التي الكلية الدرجة هي: اإلحصاءلالتجاه نحو  اإلجرائيالتعريف 
البحث  فيالمستعمل  اإلحصاءلى فقرات مقياس االتجاه نحو ع اإلجابةالطالب عند 

 . الحالي
   حدود الدراسة:

ضوء بعض المتغيرات  فيوتنفيذ البحوث  اإلحصاءنحو مادة  االتجاه :الموضوعيةالحدود 
 لدى طلبه الماجستير.

  .م8175/8171من العام الجامعي  الثانيالفصل  فيتم جمع البيانات  :ةالحدود الزماني
 . بالريا  األمنيةللعلوم  العربيةنايف جامعة  :المكانيةلحدود ا

 والدراسات السابقة:  النظري  اإلطار
؛ والشريم 8171فعرفها )عيد :اإلحصاء نحوتعددت تعريفات مصطلح االتجاه  

 اإلحصاءنحو موضوعات  ةيبديها الطلب التي ةيجابي(: بأنها المشاعر السلبية واإل8176
(: "بأنها مقدار ميل الطالب نحو 8176و )مبارك 71وص 217ص. هاومقرراتها ومدرسي

(: "بأنها مجموعه التصورات 8178وعرفها )الكتانى والعجيلى  11". ص اإلحصاءمادة 
كليه التربية الرياضية  فييحملها طلبة المرحلة الثانية  التيوالمشاعر والميول والرغبات 

 بأنها "  Nolan,et,al 2012رفها . وع887". صاإلحصاءجامعه المثنى نحو مادة 
 السلوكية واالستعدادات، ،مباشرة مالحظتها يمكن ال التي والمشاعر المعتقدات من تتكون 

 عليه "  هي الذي الكائن نحو
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االتجاه نحو مقرر  :هما اإلحصاءمكونين لالتجاه نحو  Wiseحدد وايز وقد 
ط المكون األول باتجاهات الطلبة إذ يرتب، اإلحصاءواالتجاه نحو مجال أو حقل ، اإلحصاء

في حين يرتبط المكون الثاني ، واستخداماته في مجال تخصصاتهم الدراسية اإلحصاءنحو 
 (Aseeri & Aldogan ,2003) للملتحقين بها. اإلحصاءباتجاهات الطلبة نحو مقررات 

الطلبة  فقد بينوا أربعة عوامل التجاهات (Hilton Et al ,2004,57)هؤ أما هيلتون وزمال
 وهي  اإلحصاءنحو 

 . هااواإلحصاااءويشاير إلااى مشاااعر الطلباة اإليجابيااة والساالبية تجااه االنفعااالي: العامال  -
 .اإلحصاء دورة نحو الطالب تعبير تقييم عنصر

يتمثل هذا المكون باتجاهاات الطلباة نحاو كفااءتهم الذاتياة ومعاارفهم  المعرفية:الكفاءة  -
 تعلم على القدرة وان تكون لديهم، اإلحصائية المعرفة استخدام فيومهاراتهم العقلية 

 حصائيةاإل الصيغ وفهم حساب في األخطاء أقل تحصيل طريق عن اإلحصاء
ويمثال هاذا المكاون  .اإلحصااء نحاو الطالب اتجاه تقييم في الثالث العنصر هي القيمة: -

  لهم. مهنيةبالجوانب الشخصية وال اوعالقته اوقيمته اإلحصاءاالتجاه نحو فائدة 

 تعليمي.وهاذاكموضاوع ومقارر  اإلحصاءويشير إلى االتجاه المتعلق بصعوبة  الصعوبة: -
فااي  المشااركة الضاخم والحسااب، التقناي األسالوب، صايغة فهام ساهل هاو كام يشامل

 متطلبااات وانخفااا ، الاادورة سااهولة للمكااون  األخاارى  المؤشاارات وتشاامل .موضااوع
كامااال وعاااادل ). اإلحصااااء باساااتخدام فكيااارللت جديااادة طريقاااة وأقلهاااا فاااي االنضاااباط

 (1-2،ص8117
لدى طالب  اإلحصاءبموضوع االتجاه نحو  العربيةولقد اهتمت الدراسات 

بناء  إلىهدفت  والتي 8112الصمادى  دراسةمن  بدايةالجامعات والدراسات العليا 
 في طالب وطالبه 868وتم تقنينه على عينه مكونه من  اإلحصاءمقياس االتجاهات نحو 

. مؤتةبجامعه  التربوي والقياس  اإلحصاءمستوى الدبلوم والبكالوريوس المسجلين لمواد 
التعرف على اتجاهات طلبه جامعه  إلىهدفت  التي  (8117)كامل وعادل  دراسةتلتها 

 (الطبقية العينةطالب وطالبه تم اختيارهم بطريقه  768البالغ عددهم ) المفتوحةالقدس 
تلك االتجاهات تعزى لمجموعه المتغيرات )الجنس  فيجد فروق وهل تو  اإلحصاءنحو 

 وكذا عدد مرات الرسوب( العامة الثانويةوفرع  الدراسية السنةوالعمر والتخصص ومستوى 
داله بين االتجاهات والتحصيل الدراسي  عالقةوهل توجد  اإلحصاءمقرر مبادئ  في

أهم نتائج  ، وأسفرتبعد تعريبه هوزمالؤ مقياس هيلتون و  فياستخدم الباحث المنهج الوص
وكذا عدم وجود فروق  اإلحصاءاالتجاه نحو  في منخفضةعن اتجاهات ايجابيه  الدراسة

اتجاهات تعزى لمتغير الجنس بينما توجد فروق داله تعزى لمتغير العمر  في إحصائياداله 
تلتها   العلمي.وطلبه الفرع  العلميةوكذا التخصص لصالح التخصصات  الطلبةلصالح 
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اتجاهات طلبة على تعرف هدفت لل التي( 8177والقمش) ؛والخرابشة ؛دراسة الهبايبة
وعالقتها بمتغيرات الجنس  اإلحصاءالماجستير في كلية األميرة عالية الجامبية نحو 

ولتحقيق هذا الهدف استخدم مقياس االتجاهات نحو  ،اإلحصاءوالعمر والتحصيل في 
طالبا  وطالبة من الماجستير  22نت عينة الدراسة من وتكو ، 8112صماديلل اإلحصاء

كانت بشكل عام إيجابية  اإلحصاءأن اتجاهات الطلبة نحو  نتائجالفي الكلية. وأظهرت 
 اإلحصاءنت وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو يكما ب متوسطة

ة تعزى لمتغير التحصيل في على المقياس الكلي وعوامل المتعة واألداء واألهمية المدرك
في حين لم تكن الفروق دالة إحصائيا  تبعا  لمتغيري الجنس والعمر. وأوصت ، اإلحصاء

 الحديثة اإلحصاءالحالية وإدخال طرق استخدام برامج  اإلحصاءالدراسة بتعديل خطة 

(SSPS) وتطبيقها بشكل عملي. 
( من 717دير درجات )تق إلىدراستهما  في 8178والعجيلى ؛ كما عمد الكتانى 

تم اختيارهم  ىالمتبنبجامعه  الرياضية التربيةكليه  في الثانية المرحلة طالب وطالبات
للصمادى ) اإلحصاءنحو  الطلبةعلى مقياس اتجاهات  العشوائية الطبقية بالطريقة
ضوء  فيلتلك االتجاهات  الفعلية( للتعرف على واقع اتجاهاتهم وتحديد المستويات 8112

 فيكانت هناك فروق  ما إذاوالتعرف على  بعد تقنين المقياس عليهم المبياريةتهم درجا
النتائج عن اتجاهات ايجابيه لمجتمع  وأسفرتتبعا للجنس  اإلحصاءاالتجاهات نحو 

طالب وطالبات لصالح  الصفةحسب متغير  ووجود فروق دالة اإلحصاءنحو  الدراسة
  .كبر من الطالباتأ اإلحصاءوميل نحو  ة إيجابيةنزع أكثرالطالب حيث الطالب 

االتجاه  فيللتعرف على وجود فروق ذات دالله  8176وهدفت دراسة مبارك 
 18والبالغ عددهم  -علم النفس بجامعه الملك سعود-لطلبه البكالوريوس  اإلحصاءنحو 

 حصائيةاإل ةالبرمج باستخدامتعزى لطريقه التدريس  –طالب تم اختيارهم بطريقه قصديه 
SPSS شرعي) الثانوية فيوكذا الفروق تبعا لمتغير التخصص  التقليدية والطريقة 
 ودراسة المسحي باألسلوب فيوالتفاعل بينهما واستخدم الباحث المنهج الوص( وعلمي

الذين  الطلبة أنالنتائج  وأظهرت( 8112مستخدما )مقياس الصمادى  المبياريةالدرجات 
أكثر  اإلحصاءاتجاهاتهم نحو  SPSS مج اإلحصائيباستخدام البرنا اإلحصاءدرسوا 
 في العلميوتفوق طلبه الفرع  التقليدية بالطريقةدرست  التي المجموعةمن  إيجابية

   .وذلك ناتج عن دراستهم للرياضيات األدبيعن الفرع  اإلحصاءاتجاهاتهم نحو 

 وطبيعة( ,A) الشخصية نمطيمتغير جديد وهو  8171دراسة عبد  وأضافت
 كليتيمن  12لدى طلبه الدراسات العليا البالغ عددهم  اإلحصاءقته باالتجاه نحو مادة عال

 اإلحصاءمستخدما مقياس االتجاه نحو  عشوائيةتم اختيارهم بطريقه  والتربية اآلداب
 فيوكذا التعرف على الفروق  (8178 -8177عدنان ) وأزهارن نبيل عبد الغفار للباحثي
لديهم اتجاه  الطلبةعموم  أنالنتائج  وأظهرت (وإناثذكور )لجنس تبعا لمتغير ا االتجاه
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تبعا لمتغير  واإلناثبين الذكور  إحصائياكما توجد فروق داله  اإلحصاءنحو مادة  إيجابي
وكلما يزداد االتجاه نحو  اإلناثاهتماما ومتابعه من  أكثرالجنس لصالح الذكور فالذكور 

 اإلحصاءكلما قل االتجاه نحو  أيكس هو الصحيح والع A الشخصيةيزداد نمط  اإلحصاء
 .B الشخصيةيزداد النمط 

الهدف منها جميعا واحد وهو التعرف  أنللتعليق على الدراسات السابقة نجد  
)وذلك عن  اإلحصاءعلى اتجاهات طالب البكالوريوس والدبلوم والماجستير نحو مادة 

هذه  فيك( والتعرف على الفروق طريق قياس ذلك االتجاه بأكثر من مقياس صمم لذل
والتخصص: الكليات -والعمر–: )الجنس: طالب وطالبات اآلتيةاالتجاهات تبعا للمتغيرات 

 نمطي – الدراسية( ومستوى السنة أدبي، علمي) العامة الثانوية، األدبيةوالكليات  العلمية
تفقت على والنتائج جميعا ااإلحصاء( مادة  فيالتحصيل الدراسي  -(A,B) الشخصية

  .ةمتوسط أو منخفضة ةيجابيإالبعض  فين كانت إو  اإلحصاءوجود اتجاهات ايجابيه نحو 
التعرف على اتجاهات الطالب نحو مادة  فيتتفق مع تلك الدراسات  الدراسةولعل هذه 

تنفيذ  في ألهميتهامقررة على جميع الطالب أين كان التخصص  هي والتي اإلحصاء
 إلى باإلضافة للحصول على درجه الماجستير ولكن ساسيأكمتطلب  العلميالبحث 

وكذا  السابقةاختلفت عن التخصصات بالدراسات  التيمتغيرات الجنس والتخصصات 
 الطلبةلكل من  اإلحصاءتدريس مادة  في Spssطريقه التدريس حيث تم استخدام 

من مكونات  اثر المدرس على تدريس المادة كمكون  الحالية الدراسةوالطالبات وتبحث 
على المقياس ككل وليس على  الكلية الدرجةعلى  السابقةالمقياس حيث ركزت الدراسات 

وجود فروق ذات داللة  إلى أشارت التي( 8177 وآخرون  ة)الهبايب دراسةمكوناته ماعدا 
  .عوامل المتعة واألداء واألهمية المدركةكل من  على إحصائية

 حصائيةللتعرف على المهارات اإل( 8177درويش رمضان )دراسة هدفت  كما
واستقصاء المهارات ، العملومتطلبات سوق ، خريجي التعليم الثانوي التجاري لدى 

. هذا باإلضافة األعمالووجهة نظر أرباب ، هممن وجهة نظر منهم اإلحصائية المطلوبة 
بات الفعلية ومتطل اإلحصاءالمعوقات التي تمنع التوافق بين مهارات  على تعرفالإلى 

ودراسة الفروق في المهارات اإلحصائية الفعلية والمطلوبة تبعا لمتغيرات ، سوق العمل
وسنوات ، ومجال عمل المؤسسة التي يعمل فيها الخريج، نوع العمل، نوع القطاع، الجنس

من أرباب العمل  17المنهج الوصفي التحليلي وشملت العينة الباحث  اعتمد الخدمة.
 :التعليم الثانوي التجاري. تم االعتماد على األدوات التاليةخريجا من خريجي  767و

ستبانة موجهة لخريجي الثانوية ا، والرياضيات في التعليم الثانوي التجاري  اإلحصاءمناهج 
ستبانة موجهة ألرباب األعمال. وقد أظهرت النتائج انخفا  نسبة التوافق التي ا، التجارية

 ولتعليم الثانوي التجاري مع متطلبات سوق العمل،في مناهج ا اإلحصاءحققتها مهارات 
 اإلحصاءالذكور اإلناث لصالح اإلناث. فمهارات بين  حصائيةاإل مهاراتال في وجود فروق 



 م 8172الجزء األول( يناير لسنة  711زهر، العدد: )مجلة كلية التربية، جامعة األ 
 

 -25- 

متعلقة باألعمال اإلدارية التي تشغلها نسبة أكبر من اإلناث. كما تبين عدم وجود فروق 
مجال عمل ، مجال القطاع :التالية الفعلية للخريجين حسب المتغيرات اإلحصاءبين مهارات 

 .الخدمةوسنوات ، الخريجنوع العمل الذي يمارسه ، المؤسسة
جزء من مشكله تعلم الرياضيات ككل ولذا نجد عدد من  اإلحصاءولعل مشكله 

 سحاب وآخرون  كدراسةاهتمت بتعلم الرياضيات  المختلفة العربيةالبالد  فيالدراسات 
توسطة للبنين والبنات في ماضيات للمرحلتين االبتدائية والتعليم الريلمشروع ( عن 8111)

 حيث:والمعلم من ، المنهجدراسة الواقع لكل من - أهدافهمن  المملكة العربية السعودية
وكذا  .والتجهيزات المساعدة لتعليم الرياضيات، النمو، التطوير، المسؤوليات، اإلعداد

في المرحلتين  هاة في مجال تعليمالتعرف على تجارب وخبرات بعض الدول المتميز 
إلى نتائج  المشروع وتوصل ومقارنتها بما هو قائم في المملكة، االبتدائية والمتوسطة

 فيها بف التركيزوض عمومية األهداف العامة لتدريس الرياضيات هامن أهم، وكثيرةشاملة 
على الموضوعات والتركيز ، على الموضوعات األساسية مثل العمليات الحسابية وتطبيقاتها

 المجردة. 
نضع صورة واضحة المعالم عن واقع  أنيمكن  السابقة العربيةمن الدراسات 

منهج المادة وتحليله  إلىمن حيث االتجاه نحو هذه المادة وكذا النظر  اإلحصاءاالهتمام ب
زيادة القدرة على التعلم  فيودور التفكير الناقد  حصائيةوالتعرف على المهارات اإل

ليس  المختلفة حصائيةتعتمد على البرامج اإل التي العمليةهتمام بطرق التدريس واال
 .المختلفةفقط ولكن لكافة المراحل  الجامعةلطالب 

هذا الموضوع اهتمام كبير منذ منتصف القرن  أولتفقد  األجنبيةالدراسات  أما
 يؤخذ بها وما ونتائجها وهل السابقةوصار االهتمام بالدراسات  اآلنوحتى  التاسع عشر

بيئات  فيوتقنينها  مختلفةطبقت على عينات  التينقاط الضبف فيها والمقاييس  هي
حيث الدراسات عابرة القارات  مختلفةجامعات  فيبين نتائج الدراسات  والمقارنة مختلفة

  :دراسةفنجد 

Santillán, Arturo ,. Chávez, Escalera, Milka E,. Kramer, 
Carlos A,. Rojas Rangel,  Córdova & Texon, Felipe Pozos(2016)     

بثالث جامعات  الطلبةبين  إحصائياكانت هناك فروق داله  أنالبحث عن  إلىهدفت 
 فيطالبا مسجال  518من  الدراسةتكونت عينه  اإلحصاءاالتجاه نحو  فيمكسيكيه 

 األولبعدين  إلى( وهو ينقسم Wise,1985) ATSطبق عليهم اختبار اإلحصاءدورات 
ATF  والثاني اإلحصاءويقيس االتجاه نحو مجال ATC  ويقيس االتجاه نحو مادة

الطالب بالجامعات  أنالنتائج  وأظهرت( ANOVA )استخدم تحليل التباين، اإلحصاء
 فيككورس ولكن يوجد اختالف بينهم  اإلحصاءاالتجاهات نحو  فيالثالث متساوون 

 ةيجابيإ أكثرالجامعات الثالث  فإحدى( ATF)بوجه عام نحو  اإلحصاء ىإلاالتجاه 
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التركيز على التطبيقات  إلىتعمد  ةيجابيإ األكثر الجامعة أن إلىويرجع الباحث االختالف 
 إعطاء إلىترتكز بدال من ذلك  األخريينالجامعتين  أنحين  فيللموضوعات  العملية

على  الدراسةهذه  إجراء بأهمية الدراسةوصى وت النظري من ذلك الدعم  أكثرالطالب 
 . هذا الميدان في المحتملةحولها بهدف تحديد االختالفات  التعليميةمختلف المؤسسات 

على  SATS أداةتقنين  إلى( (Stanisavljevic,et al ,2014وهدفت دراسة )
 حصائيةإدورة  فيطالب من كليه الطب مسجلين  171على  األداةفطبقت  ةالصربي البيئة

وحساب الخصائص  الصربية الثقافية البيئةبعد ترجمه المقياس بحيث يتناسب مع  إلزامية
 أوضحتكما  الستةاالستبيان  أبعاد صحةثبت التحليل العاملى التوكيدى أو  ةالسيكومتري

 ةيجابيإ عالقةوانه توجد  اإلحصاءنحو  إيجابيمعظم طالب الطب لديهم اتجاه  أنالنتائج 
واهتمت  اإلحصاءوالتحصيل الدراسي لمادة  اإلحصاءالتجاه نحو داله بين ا

 اإلحصاءلمادة  التعليم وبعد قبل ما االتجاهات ( بتحليل(Heibatollah 2013دراسة
 دورة وكذلك على الممرضات والممرضين الممارسين والملتحقين في الصحيةلطالب العلوم 

 حصلوا قد الطلبة أن النتائج أظهرت (756=  ن) اإلحصاء في التمهيدية العليا الدراسات
- االتجاهات هذه وتحسنت. الدورة بداية في اإلحصاء تجاه إيجابية اتجاهات على بالفعل

 على وترتب. التعليم من أسابيع 71 بعد للطالب اإلحصائية الكفاءة مع جنب إلى جنبا
 لمهنيينا استخدام على وكذلك، تقديمها وطرائق المناهج تصميم على آثار النتائج

ممارساتهم. كما تناولت  في البحوث من واالستفادة النقدي التقييم في لإلحصاء الصحيين
 بين ( العالقة2012 ) Emmioglu, Esma& Capa-Aydin, Yesimدراسة )

، المعرفية الكفاءة)وهى  اإلحصاء مكونات لالتجاهات نحو وأربعة اإلحصائي اإلنجاز
دراسة( اهتمت بهذا  71)وراء التحليل ل لك باستخدام ماوذ( والصعوبة، والقيمة، والتأثير

 بلدان ثمانية في وأجريت. 8177 و 7772 بين عام الدراسات ما نشرت هذه الموضوع
سويسرا وتنوعت في أحجام العينات  إسرائيلاسبانيا  .المتحدة منها الواليات: مختلفة

الطالب مع كثير من األحيان وشملت ، واستخدمت تدابير مختلفة لتقييم اإلنجاز اإلحصائي
 أن وراء التحليل ما نتائج وأظهرت، على نطاق واسع بخصائص واختصاصات مختلفة

كما كشفت  الدراسات فيها أجريت الجغرافية التي المنطقة باختالف يختلف العالقات حجم
نحو  الطلبةالدراسات ككل بين اتجاهات  فيبشكل واضح  إيجابيعن وجود ارتباط  الدراسة

ن إو  لالختبار ككل. بالنسبةهذا  اإلحصاءفي دورات  األكاديمينجاز الطالب واإل  إلحصاءا
كما  اختلفت معامالت االرتباط بين الدراسات لكل مكون من مكونات االتجاه فيما بينها.

 المزيد الدراسةات واقترحت اإلحصاءدلت النتائج أن المنطقة يبدو أن لها تأثير على هذه 
 الدورات في للطالب واإلنجاز اإلحصاءلالتجاه نحو  العملية األهمية حول البحوث من

 اإلحصاءمدى استخدام مهارات  ةلمعرف .دوراتهم أخذ بعد اإلحصاء واستخدام اإلحصائية
 .اليوميةحياتهم  في
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 لتقييم االستقصائية بالدراسات أيضا( Nolan et al. ,2012واهتمت دراسة )
 الداخلي واالتساق البناء األدلة وصحة منهجية ومراجعة ،اإلحصاء تجاه الطالب اتجاهات
اهتمت باتجاهات الطالب نحو  التيمسح العديد من الدراسات  إلىحيث عمد . لدرجاتهم
 استعرا  إلىهذه الدراسات. وعمد  فياستخدمت  التيحيث تنوعت المقاييس  اإلحصاء

دراسة فقط  26ركيز على ل حيث تم الت الصلة ذات اإللكترونية البيانات لقواعد منهجي
 76هذه الدراسات كما تم تحديد  في المستخدمةالبيانات  توافر أساسعلى  نهائيكتحليل 

 8177عام  إلى 7761من عام  بدايةنشرت  اإلحصاءلتقييم االتجاه نحو  مختلفة أداة
 األدلة من مختلفة أشكال ستة على تراكم تنطوي  أن البناء يمكن صحة من التحقق عملية
 فإن، ذلك ومع. والتببية، والخارجي، والتعميم، والهيكلية، الموضوعية، المحتوى : صحة
 إجراء الممكن من يزال ال أنه طالما مطلقا كذلك مطلبا ليس الستة األدلة أنواع جميع إدراج

 والموثوق التجاه الطلبة السليم التقييم للصالحية واستنتج من دراسته إن" مقنعة حجة"
للمعلمين للتدخالت  يسمح مما، األكاديمي األداء مهمة لتوقع أداة هو اإلحصاء تجاه

 أداء إلى تؤدي التيذوي االتجاهات السلبية وتحسين اتجاهاتهم  أولئك ومساعدة لتحديد
 اإلحصائية المعلومات فهم على قدرتهم في الثقة من أيضا وقد تزيد. األمثل المستوى  دون 
 أدلة أن إلى النتائج وأشارت. الدراسية الفصول خارج اإلحصاء مشكلة استخدام وحل

 اإلبالغ الباحثين على يجب حيث .تحسينها وينبغي، الدراسات بين متناسقة غير الموثوقية
اهتمت  التيالبحوث  ةمراجع أهميةويؤكد الباحث على .فرعي مستوى  لكل كرونباخ α عن

 الهدف من دراسة أما  بموضوع االتجاهات والتحقق من صحة البيانات والنتائج.
Perepiczka, Michelle., Chandler, Nichelle., Becerra, Michael 

 هي وكذا التعرف على ما اإلحصاءالتعرف على اتجاهات الطالب تجاه  فهو (2011)
، اإلحصاء واالتجاه نحو والقلق اإلحصاء لتعلم الذاتية الكفاءة وجدت بين إن العالقة
 اطالب 78التربية  كليات داخل ببرامج الملتحقين العليا ساتالدرا لطالب االجتماعي والدعم

مختلفة من ثقافات  21مقارنه بالذكور  725 إناثغالبيتها  العينة دكتوراه 11ماجستير 
 عالقةوجود  الدراسةمن نتائج (  ATS)استخدم مقياس  اإلحصاءلقياس االتجاه نحو و 

والقلق كما  اإلحصاءواالتجاه نحو  حصاءاإللتعلم  الذاتيةبين الكفاءة  إحصائيةذات دالله 
 إلى الدراسة وأشارت اإلحصاءنحو  واالتجاه اإلحصائيتبادليه بين القلق  عالقةوجدت 

 .اإلحصاءتحديات تعلم  ةمواجه في بكفاءتهماعتقاد طالب الدراسات العليا  أهمية
كل  ورقات بحثيه تنظر 1ال التحليلية( Schau et al.,2012وهدفت دراسة )

فمنها من  مختلفةومن مجتمعات  األخرى بصورة تختلف عن  اإلحصاءنها لالتجاه نحو م
المعلمين بدال من الطالب  باتجاهات واألخرى  المختلفةيهتم باالتجاهات عبر التخصصات 

 أننتائج التحليل عن  أسفرتوراء التحليل لالتجاهات وكذا عالقته باالنجاز  ودراسة ما
اعتمدت على استخدام مسوحات ليكرت وهى  اإلحصاءات نحو االتجاه في األبحاثمعظم 

 في إالتبحث  ال األوراقجميع  أنالتقييم لها نقاط ضبف ونقاط قوة كما  فينهج  أيمثل 
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 التيالدراسة بان هناك حاجه لمزيد من البحوث  وأوصت الثانويةبعد  طالب مرحله ما
 . اإلحصاءتفحص اتجاهات المدربين والمعلمين نحو 

 السمة هي ما: عن تساؤل هام دراسته في( et al., Judi 2011يب )ويج
 سلبي؟ موقف وجود مع مقارنة اإلحصاء تجاه إيجابي موقف لديهم الذين للطالب المميزة

 نحو من تطبيق مقياس االتجاه عليها الحصول تم التي وباستخدام البيانات
 اتجاهات تقييم في عوامل ستة مقسمه على بند 25(. ويتكون من SATS)اإلحصاء

تم . والجهد واالهتمام، والصعوبة، والقيمة، المعرفية والقدرة، فيالعامل العاط، الطالب
الحاسب  علوم كلية من األولىالسنة  في طالبا 721 من عينة من البيانات على الحصول

 أن النتائج وأظهرت بماليزيا. العاليمعاهد التعليم  في والمعلومات الصناعية والحوسبة
 تجاه وسلبي، محايد، إيجابي موقف: مجموعات ثالث إلى الطالب تفرق  السلوك مكونات

 للغاية إيجابيحيث اظهر الطالب موقف  الصعوبةتجاه مكون  إيجابيموقف . اإلحصاء
 المعرفيةلفهم الموضوع بشكل أفضل وموقف محايد تجاه القدرة  الالزمةبذل الجهود  في

هذا  أنحيث يشعرون  فيالعاطسلبي تجاه الفائدة والعامل و  التواليعلى والجهد  والقيمة
النتائج عدم  أوضحتكما  فيالمقرر ليس ذا صله بمجال دراستهم وكذلك مستقبلهم الوظي

 بمتوسط فيالمكون العاط باستثناءجميع المكونات  في واإلناثوجود فروق بين الذكور 
يتعين على المحاضرين بذل  هبأنالدراسة  وأوصت. لإلناث 2,17و للذكور 2,71 قدره

 فيتعلموه  لالهتمام ومحاوله تطبيق ما إثارةالجهد لتحسين معارفهم وجعل التعلم أكثر 
 طالبهم لتحديد المحاضرين التعرف على االتجاهات لمساعدة بأهمية وكذا العمليةالحياة 
 وقابلة ةفعالي أكثر لتكون  اإلحصاء دورة في( T & L) والتعلم التدريس أساليب وتعديل

 .الطالب لجميع للتطبيق
 أنعن ( et al, Judi , 2011الباحثين ) من المجموعةلنفس  أخرى دراسة  فيو 

والعرق ومؤهالت الدخول  االجتماعيالنوع ) ةالعوامل الديموغرافي فيكانت هناك فروق 
 لمجموعات الطالب الثالث ذوى االتجاه الموجب وخلفيات الطالب( المواطنةوحاله برنامج 

توجد فروق بين المجموعات الثالث  النتائج انه ال أظهرت اإلحصاءوالمحايد والسالب تجاه 
 .اإلحصاءتوجد لها عالقة باالتجاهات نحو  ال الديموغرافية العوامل وأن

 المرحلة ةمسح اتجاهات طلب إلى( ( Mills, jamie 2004دراسة كما هدفت 
بلغ  ،اإلحصاءنحو  األعمال إدارة بكلية تمهيديه إحصائيةدورة  فيالمسجلين  الجامبية

وكذا من الطالب الذين يسعون  % 66,1غالبيتهم من الذكور بنسبه 812 العينةعدد 
دورة  يأخذوا أيللحصول على درجه البكالوريوس وبلغت نسبه المشاركين من الذين لم 

جاه ( لالتSATSاستخدم الباحث مقياس ) ة،من العين % 55,2من قبل نسبه  إحصائية
 والقيمة المعرفيةوالكفاءة  فيالعامل العاط)مقاييس فرعيه  أربعويتكون من  اإلحصاءنحو ت

 أنكما  اإلحصاءاتجاهات ايجابيه نحو  الطلبةلدى  أن الدراسةأشارت نتائج ( الصعوبة



 م 8172الجزء األول( يناير لسنة  711زهر، العدد: )مجلة كلية التربية، جامعة األ 
 

 -71- 

ممن ليست لديهم  أكثر إيجابيالذين لديهم خلفيه رياضيه هم الذين لديهم اتجاه  الطلبة
 حصائيةالمواد اإل إتقانيستطيعون  بالثقةالطالب الذين يشعرون  وأيضا الخلفيةهذه 

 أكثرلمتغير الجنس فأن الذكور  وبالنسبة اإلحصاءعال تجاه  إيجابيولديهم اتجاه 
  باإلناث.اتجاهات ايجابيه مقارنه 

( بإجراء دراسة هدفت Fullerton & Umphery , 2001)كما قام كل من 
ولتحقيق أهداف الدراسة طبق ، اإلحصاءبة الجامعيين نحو إلى تقصي اتجاهات الطل

والعالقة ، االهتمام والقابلية للتطبيق مستقبال  )الباحثان استبانة احتوت على ستة عوامل 
وتأثير ، والثقة بالنفس، اإلحصاءواالتجاه نحو استخدام أدوات تعلم ، وأثر المحاضر

أظهرت ، وطالبة في جامعتين أمريكيتين ( طالبا  816على )( والدافبية والجهد، الوالدين
كما بينت نتائج الدراسة ، اإلحصاءنتائج الدراسة وجود اتجاهات سلبية لدى الطلبة نحو 

وجود فروق دالة إحصائيا  على جميع أبعاد المقياس وفقا  لمتغير الجنس ولصالح 
  .الطالبات

 ئولينالمسلمجموعتين وهم المشاركين  دراسته في (MAHMUD) واستخدم
وتحليل البيانات كشرط للحصول  اإلحصاء في إلزاميةالحكوميين الذين يحضرون دورة 

وتحليل البيانات  اإلحصاءطالب الدراسات العليا الذين يدرسون  اآلخرعلى منحه والنوع 
 (811ن = عشوائية والعينة) اإلحصاءاتجاهاتهم نحو  فيكجزء من متطلبات دراستهم 

من  ةلتقييم ماذا كانت مجموع التمييزي واستخدم التحليل ( ATS )وطبق عليهم اختبار 
 الدراسةطريقه ) وهى اإلحصاءباالتجاه نحو  المستقبليالمتغيرات يمكن عن طريقها التنبؤ 

 إلى الدراسةنتائج  أشارت  .(والصعوبةوالتأثير  المعرفيةونوع المتعلمين والكفاءة  والقيمة
من %51مرتبه فيما سبق وان  هيالمجموعتين كما  قدرة هذه العوامل على التمييز بين

 المعرفيةوالكفاءة  فيمكون التأثير العاط في اإلحصاءنحو  إيجابيلديهم اتجاه  العينة
توجد فروق  االنخفا  كما ال إلىيشير من االعتدال  الصعوبةمكون  باستثناء والقيمة

 أنفروق بين نوع المتعلمين ال فيالنتائج  أشارتاالتجاهات كما  في واإلناثبين الذكور 
 بالمسئولين بالمقارنة اإلحصاءنحو  السلبية إلىيميل  اتجاهطالب الدراسات العليا ذوي 

 الحكوميين.
عالقتها باالتجاه  في أخرى متغيرات  وإضافةبالتنوع  األجنبيةتميزت الدراسات 

يث النوع من ح ةالعوامل الديموغرافي -والقلق  – حصائيةكالكفاءة اإل اإلحصاءنحو 
وخلفيات الطالب.الكفاءة  المواطنةوالعرق ومؤهالت الدخول حاله برنامج  االجتماعي

والدعم االجتماعي. كما اهتمت عدد ، اإلحصاء والقلق واالتجاه نحو اإلحصاءالذاتية لتعلم 
اهتمت بهذا الموضوع ونالحظ تعدد المقاييس  التيبين الدراسات  بالمقارنةكبير منها 
 تلك الدراسات. في المستخدمة
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تحقيق  فيمته لمالء فيالمنهج الوص الباحثةاستخدمت  :وإجراءاتهامنهجيه الدراسة 
 أهداف الدراسة.
 :عينه الدراسة

 األمنيةللعلوم  العربيةنايف جامعة كل طالبات الماجستير ب فيوهي تتمثل 
 677لبحوث )وتنفيذ ا اإلحصاء مادةمقرر الذين يدرسون فيه  الثانيالمستوى ، بالريا 

قامت الباحثة  والالئيم. 8175/8171من العام الجامعي  الثانيالفصل  جمع( خالل
قسم علم  – اإلدارية: قسم العلوم اآلتية باألقسامبتدريس هذا المقرر لهن وتشمل الطالبات 

فقط قسم علم النفس  والطلبة. الجنائيقسم القانون -( النفسية والصحة الجنائي)النفس 
 .المئويةونسبتها  العينةتوزيع  اآلتي(.. ويوضح الجدول النفسية والصحة الجنائي)

 المئويةونسبتها  األقسام في العينة أعداد( يوضح توزيع 7جدول )
 العدد
 

 النسبة
 المئوية

 الجنس القسم

 الطالبات اإلداريةالعلوم  14% 8
 االجتماعيةالعلوم  5.3% 3

 الجنائيالقانون  24.6% 14
 الجنائيوعلم النفس  النفسية الصحة 26.3% 15

 
 الجنائيوعلم النفس  النفسية الصحة 28.1% 16

 
 الطلبة

المجموع   56
 للعينةالكلى 

  
 الدراسة: أداة 

 اإلحصاءنحو  الطلبةهذه الدراسة مقياس اتجاهات  في الباحثةاستخدمت 
 وهي.  يةأساسمقسمه على خمس عوامل  فقرة 87( ويتكون من 8112)للصمادى 

 (2جدول )
عدد  عوامل المقياس م

 الفقرات
 السالبةالفقرات  الموجبةالفقرات 

 8,7,71,81,85 71,76,77,81 7 األداءعامل  7
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 الحاجةعامل  8
 المستقبلية

5 71,87,88,82 78,72 

  1,5,1,77,87,72 5 المتعةعامل  2
  75,86,81,82 1 تأثير المدرس 1
 2,6,2 7 1 المدركة األهمية 6

 71 77 87 الكليةعدد الفقرات  

 –محايد  –غير موافق  – أبدابخمس بدائل وهى )غير موافق  متبوعةوكل فقرة 
 , SAS)الغربيتين  األداتينمن  أداتهموافق تماما(. ولقد طور الصمادى   –موافق 

ATS ) تمت ترجمتهما واختيار  أنبعد  اإلحصاءو كالهما صمم لقياس االتجاه نحو
 ةوالخصائص السيكومتري ،آراء المحكمينالفقرات من كالهما وذلك بناء على  مجموعه من

 ةجامع األردن في :ةعربي بيئةمن  أكثر فيلالختبار كافيه وُمطمئنه الستخدامه حيث طبق 
 وآخرون ، ةوطبقه )الهبايب( 8112 ى،ة )الصمادلحساب خصائصه السيكومتري مؤتة

م 8178، العجيلى، )الكتانىميرة عاليه وجامعه األ فيعلى طلبه الماجستير ( 8177
على طلبه جامعه الملك ( م8176، مبارك)بالعراق وكذا  الرياضية التربية ة(على طلبه كلي

مما يدل  السابقةكل الدراسات  فيوحقيقة نالحظ ارتفاع مؤشرات الثبات لالختبار  .سعود
 ةمع تشابه العينات طلب طبق بها التي المختلفة العربيةالبيئات  فيعلى ثبات المقياس 

 . ودراسات عليا وماجستير.الجامعة
 :لألداة ةالخصائص السيكومتري

معامل  إيجاددالالت الصدق للمقياس من خالل"  8112حسب الصمادى 
 األولالطالب في االمتحانين  عالمتيعلى المقياس ومعدل  الكلية الدرجةاالرتباط بين 

الشعب وبلغ صدق المحك  إلحدى التربوي  اإلحصاءفي مساق مدخل  والثاني
 األساسيةتحليل المحاور  ة. كما استخدم التحليل العاملى بطريق767("ص1,118)
((Principal Axis Factoring (PAF  طريقه  باستخداموقد دورت المحاور

على الصدق العاملى لصاحب  الباحثةوقد اعتمدت ، فاريماكس الفترا  استقالليه العوامل
 .المقياس

حيث بلغ معامل الثبات لالتساق  :لمقياسثبات ا 8112وحسب الصمادى 
عامل  :كاآلتي( للمقياس ككل وعلى كل عامل من عوامله 1,78) ألفاكرونباخ  الداخلي

 1,216وتأثير المدرس  1,225 والمتعة  1,267 المستقبلية الحاجة 1,265  األداء
  1,26لالختبار ككل  اإلعادةوبلغ معامل  . 1,517 المدركة واألهمية
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من تحليل الثبات حيث استخدمت معامل االرتباط  الباحثة تأكدت  الدراسة:ثبات أداة 
على  العينةمن استجابات . ومعامل الفا لكرونباخ للثبات بعد حذف العنصر المصحح

   :اآلتيموضحه بالجدول  هيككل.كما مقياس وال األبعاد

 (65ن ) أبعادهاخ للمقياس ككل ولكل بعد من لكرونب ألفا( معامالت 2جدول )       
 والمقياس ككل  األبعاد االرتباط المصححمعامل  معامل الثبات 

 األداء 0.797 0.72

 الحاجة 0.735 0.75

 المتعة 0.852 0.75

 تأثير المدرس 0.579 0.79

 المدركة األهمية 800 .0 0.78

 المقياس الكلى 1.000 0.83

للمقياس والمقياس  الفرعية لألبعاد الداخليمعامالت الثبات  أن إلىتشير النتائج 
 ,Hair) إليها أشار والتيوهى درجه القطع للثبات  1,11ككل مرتفعه وتجاوزت 

Anderson, Tathom& Black , 2010)  جودة أتساق  إلىتشير  النتيجةوهذه
نفس  استخدمت التيالدراسات السابقة  فيوكذا  الحاليةالدراسة  فيمعامالت الثبات 

( 1,78)نفس القيمة  8178العجيلى ,، دراسة الكتانى في ألفاالمقياس حيث بلغت قيمه 
فجميع معامالت الثبات مرتفعة وتعتبر  (1,22) ألفابلغت  8176، دراسة مبارك فيو 

 المقياس.وجميعها قيم مقبولة ومناسبة لثبات جيدة 
 

 به ومناقشتها: علقةالمتوتحليل النتائج  األولعلى التساؤل  اإلجابة
وتنفيذ  اإلحصاءمادة  تجاه اتجاهات طلبه الماجستير هي وينص على: ما 

 البحوث؟
االتجاه وتتحدد من خالل  ةدرج هي الكم والنوع فما بالماييةوالمقصود هنا 

قل من أ ةسلبي أومن المتوسط  أعلى أي ةيجابيإتطبيق المقياس ونوعه هل االتجاهات 
طريقه موضوعيه للتعرف  إلىوللتوصل  األولعلى التساؤل  جابةاإلالمتوسط. ومن اجل 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية  حسابأوال ككل( تم  الطلبةعلى اتجاهات )
وعلى كل  الكلية الدرجة اإلحصاءالستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس االتجاه نحو 
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ع االعتدالى للبيانات عن طريق اختبار كما تم التحقق من التوزي عوامله.عامل من 
 كولمجروف سميرنوف.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ( 1جدول )
 كله وعلى كل عامل من عوامله اإلحصاءعلى مقياس االتجاه نحو 

االنحراف  المتوسط الحسابي م
 المبياري 

 أعلى اقل درجه 
 درجه

 العوامل

 األداء 11 78 1,11 21,12 7
 الحاجة 21 5 6,71 72,22 8
 المتعة 81 7 1,22 75,75 2
 المدرس 81 5 2,16 71,17 1
 األهمية 81 2 8,28 71,21 6

 المقياس ككل  728 17 77,26 76,21 
 

التوزيع ةسميرنوف لتوضيح اعتدالي –كولمجوروف  ر( اختبا6جدول )  
الكلية للعينةللبيانات    

  سميرونوفكولمجروف 
 اإلحصاء الحريةدرجات  الداللة
 المقياس ككل 1,12 65 .811

( 1,16عند مستوى ) إحصائية ة( عدم وجود دالل6يتضح من النتائج )جدول 
ثالث مستويات  إلى( 65) العينةتوزيع البيانات وعلى ذلك تم تقسيم  ةمما يوضح اعتدالي

–و) مبياري ( انحراف 7)+  إلى 76,21 فمن المتوسط المبياري تبعا للمتوسط واالنحراف 
)عند درجه  اإلحصاءاالتجاه نحو  متوسطي( هؤالء هم 77,26)± مبياري ( انحراف 7

بعدها  وما( 15,18)وعند درجه  اإلحصاءنحو  إيجابيبعدها لديهم اتجاه  ( وما771,18
 .اإلحصاء تجاههؤالء لديهم اتجاه سالب 

طالبه بنسبه  11وعددهم  العينةمن  كبراأل ونظرا الن الطالبات يمثلون الجزء 
بحساب االتجاه نحو مادة  الباحثة(. لذا قامت % 82,5طالب بنسبه ) 75( و17,1%)
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من اختبار  أواللدى كل من الطالبات والطالب كال على حده وتم التحقق  اإلحصاء
 لكميجروف لكل منهما ةاالعتدالي

التوزيع ةعتداليسميرنوف لتوضيح ا –كولمجوروف  ر( اختبا6جدول )  
للبيانات للطالبات فقط   

  كولمجروف سميرونوف
 اإلحصاء درجات الحريه الدالله
 المقياس ككل 1,77 11 .811

 
 ( المتوسطات واالنحرافات المبيارية لالتجاه لدى الطالبات تبعا للتخصص5جدول )

 المتوسط العدد االنحراف المبياري  التخصص
 77.21 2 71.78 إدارة عامة

 717.55 2 78,11 علوم اجتماعية
 25.78 71 75.75 القانون الجنائي

 علم النفس الجنائي والصحة
 النفسية

81.81 76 717. 27  

,75 11 81,71 المجموع  21  
 

 التوزيع لبيانات الطالب ةسميرنوف لتوضيح اعتدالي –كولمجوروف  ر( اختبا1جدول )

  كولمجروف سميرونوف
 اإلحصاء الحريةدرجات  الداللة
 مقياس ككلال 1,78 75 .811

 

  االنحراف 7±كل على حدة تبعا للمتوسط  والطلبةوالطالبات  كاملة العينة( 2جدول )
.اإلحصاءللتعرف على نوع ودرجه االتجاه نحو  المبياري   

 
 االتجاه
 السلبي

االتجاه 
 المتوسط نحو

 السلبي

 المتوسط
االنحراف 
 المبياري 

االتجاه 
المتوسط نحو 

يجابياإل  

االتجاه 
يجابياإل  

لمقياس ككلا  
65 للعينة  

 
18 .15  
ع 7_  

95.37 

77,26ع   
18. 771  
ع 7+  

 

 77 88  71 7 العدد
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المئوية النسبة  75,11%  86%   27,85 77,51 

 ا للطالبات
11ن=    

 

 15,52 
75,21 

81,71ع   
71 .775   

 1 71  71 5 العدد

المئوية النسبة  76%  86%   18,6%  71,6%  

75ن= للطلبة   11,51 
77,27 

771,8ع  
717,18  

 8 6  6 1 العدد

المئوية النسبة  86%  %27,86  :%27,86 %78,6 

 اتجاهلديها  العينة ةغالبي أنمن خالل الجدول السابق وتطبيق هذه القاعدة نجد 
بعد  ما % 27,85( بنسبه 88حيث العدد ) اإلحصاءنحو ة يجابيإلى اإلمتوسط يميل 

االتجاه  فيدرجه مرتفعه  %77,51  ( بنسبه77المتوسط لدى االتجاه الموجب و)
( بنسبه 7االتجاه السلبي و ) فياقل من المتوسط  % 86( بنسبه 71بينما ) يجابياإل

 .السلبيةمن  ةدرجه مرتفع % 75,11
الكلى عدد  يجابيلعينه الطالبات االتجاه اإل بالنسبةنه أ إلىهنا  اإلشارةويجب 

 أنيمكن القول  إذن( %11بنسبه  75االتجاه السلبي الكلى ) في( و %51بنسبه  81)
للطالب  بالنسبة .اإلحصاءتجاه مادة  ةيجابياإل إلىلدى الطالبات اتجاه متوسط يميل 

بنسبه  7( واالتجاه السلبي الكلى )% 12,16 ةبنسب 1الكلى ) يجابياالتجاه اإل
لدى طالب  السلبية إلىمتوسط يميل  اتجاههناك  أن( بحيث نستطيع القول 65,86%

التعرف  إلى الباحثة. كما عمدت النفسية والصحة الجنائيجستير قسم علم النفس الما
  التاليالجدول  فيعلى كل عامل من عوامل االختبار كما  االتجاهعلى نوع ودرجه 

 
للتعرف  المبياري   واالنحراف 7±على حدة تبعا للمتوسط  كاملة العينة( تقسيم 7جدول )

ألخمسهاالختبار  على نوع ودرجه االتجاه على عوامل  

 
 االتجاه
 السلبي

ط االتجاه المتوس
 نحو السلبي

 المتوسط
االنحراف 
 المبياري 

االتجاه 
 المتوسط نحو

يجابياإل  

 االتجاه
يجابياإل   

األداءبعد   

 
 

23.48 
_1 ع   

 م30.40
 7.00  ع

37.48 
+1 ع   

 

 13 18  17 8 العدد

المئوية النسبة  %14.2 %30.3  %32.1 %23.2 
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 بعد الحاجة
 

 12.43 
 م18.33
 ع5.90

24.23  

 10 21  18 7 العدد

المئوية النسبة  %12.5 %32.1  %37.5 %17.8 

المتعة بعد   78,62 
 م16.69
4.38 ع   

21.34  

 14 18  12 12 العدد

المئوية النسبة  21.4 21.4  23.1 %25 

 10.96  بعد تأثير المدرس
 م 14.71
3.75 ع   18.46  

 13 24  8 11 العدد

المئوية سبةالن  %19.6 %14.2  %42.8 %23.2 

األهميةبعد    12.05 
 م  14.87
ع  2.82  17.96  

 19 20  11 6 العدد

المئوية النسبة  %10.7 %19.6  %35.7 %33.9 

من العوامل أبرزها يرجع  ةتداخل مجموع إلى الباحثةكما تراها  النتيجةتعزى هذه 
الماجستير هذا  ةلدى طلب العلميمام البحث وارتباطها الوثيق بإت اإلحصاء أهمية إلى

تدريس المادة باستخدام البرنامج  فياستخدمت  التي العمليةالتدريس  ةطريق إلى باإلضافة
يجعل االتجاه نحو  استخدامه أن إلى السابقةالدراسات  أشارت ( والتىSpss) اإلحصائي
أحد  إلىهنا  اإلشارة . ويجبالتقليدية بالطريقةمن التدريس  ةيجابيأعلى إ اإلحصاء

كل  فيكفرع منها  اإلحصاءالعوامل الهامة وهو االهتمام بالرياضيات بصورة عامه و 
 إدخالكما تم  السابقةالدراسات  فيمستوى من مستويات التعليم كما سبق وعرضنا 

 اإلحصاءاالتجاهات نحو  فيتحسن  إلىتدريجيا  أدىلكل مستوى مما  حصائيةالمفاييم اإل
ركزنا فقط على طلبه  واألجنبية بوجه عام. وإذا العربيةمع الدراسات  النتيجةه وتتفق هذ

 ةالهبايب) ةيجابيإ أواالتجاهات بشكل عام ايجابيه متوسطه  أننجد  الدراسات العليا
 أعلىالعامل االهميه على  حظيفيما يتعلق بأبعاد المقياس فقد  أما (8171 وعيد 8177

 ألدراكمن وعى  العينةتمثله هذه  ما إلىتعزى  لنتيجةاوهذه  (33.9%) حسابيمتوسط 
 األخرى مل امن العو  أكثريجابيا إمما جعلهم يبدون توجها  وأهميتههذا المقرر  ةقيم

جودى ) دراسةكل عوامل االختبار مع  فيحيث اتجاهات ايجابيه  النتيجةوتختلف تلك 
 المعرفيةايد تجاه القدرة واتجاه مح الصعوبةفقط تجاه مكون  إيجابيحيث اتجاه  (8177
 . فيالعامل العاط تجاه سلبيواتجاه  التواليوالجهد على  والقيمة
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به ومناقشتها وينص  المتعلقةوتحليل النتائج  الثانيعلى التساؤل  اإلجابة
 على:

 والصحة الجنائيبين طالبات قسم علم النفس  إحصائيا ةهل توجد فروق دال
 وتنفيذ البحوث؟ اإلحصاءنحو مادة  تجاهاال  فيوطالب ذات القسم  النفسية

لالختبار  الكليةعلى الدرجات  االستجابةالفروق بين متوسطات  ةالختبار دالل 
 لإلجابة( (t-testاختبار ت  الباحثةتبعا لمتغير الجنس استخدمت   وكل عامل من عوامله

استخدم اختبار  ةمن توافر شروط االختبار وهي االعتدالي أوالعلى هذا التساؤل وللتأكد 
 .كولمجروف سميرنوف

 التوزيع للبيانات ةسميرنوف لتوضيح اعتدالي –( اختبار كولمجوروف 2جدول )
  كولمجروف سميرونوف

 اإلحصاء الحريةدرجات  الداللة
 المقياس ككل 1,21 27 .118

 أن إلىالعديد من الدراسات  إلشارةيتضح من النتائج عدم تحقق الشرط.ونظرا 
 ةله الضالع التائين االختبار في اختبار )ت( ليس بالخطير أل  ةشرط االعتدالي عدم توفر

لذا  GUIARD, V., RASCH, D. (2004, P550)  ومنها ((Robust) المتانة أو
عينتين مستقلتين وكذا للتحقق  متوسطياختبار)ت( للفروق بين  باستخدام الباحثةقامت 

الختبار ليفين لتساوي  االحتمالية ة. القيمينالعينتوهو التجانس بين  الثانيمن الشرط 
( وعليه نقبل الفر  الصفري القائل بتجانس 1,16) αكبر منأن التباينات للمجموعتي

 .األولولم يتحقق الشرط  من االختبار الثانيي تحقق الشرط أالمجتمعين  تبايني
 
 
 

ات قسم علم عينتين مستقلتين: طلبه وطالب متوسطيت( للفروق بين )( اختبار 7جدول )
 اإلحصاءاالتجاه نحو  في النفسية والصحة الجنائيالنفس 

 اختبار ليفين 
متوسط  

درجات  Value-P االختالف
 F الداللة اختبار ت الحرية

10.12 0.18 29 1.34 0.30 1.10 
 الكلية الدرجة

 لالختبار
 األهمية 2.48 0.12 0.53 29 0.59 0.56
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 المدرس 2.76 0.10 2.09 29 0.04 3.09
 المتعة 0.25 0.61 2.16 29 0.03 3.36
 الحاجة 2.63 0.11 0.01 29 0.99 0.02
 األداء 3.60 0.06 1.11 29 0.27 3.07

-t  الختبار المكافئواستخدمت  ةاالختبارات الالبارامتري إلى أيضا الباحثةلجأت 

test  فيوالطالبات  الطلبة عينتي متوسطياختبار مان ووتنى للتعرف على الفروق بين 
وذلك لالطمئنان  ة.وذلك لعدم توفر شرط االعتدالياإلحصاءاالتجاه نحو  فيذات القسم 
 على النتائج.

 
الطلبة عينتي متوسطي( اختبار مان ووتنى للتعرف على الفروق بين 71جدول)  

النفسية والصحة الجنائيوالطالبات في قسم علم النفس    
 

الكلية مج  ةالمتع المدرس األھمية   األداء الحاجة 

 93.50 114.50 63.00 69.50 102.50 80.00 اختبار   مان ووتنى

 229.50 250.50 199.00 205.50 238.50 216.00 اختبار ولكاكسون

Z1.04- 0.218- 2.26- 2.01- 0.69 1.85- قيمه درجه 
Asymp. Sig. 
 (2-tailed) 

0.114 0.48 0.044 0.24 0.827 0.294 

Exact Sig. 
 [2*(1-tailed Sig.)] 

.0.119b 0.495b 0.045b .0.024b 0.830b 0.299b 

 

 

 فيوالطالبات  الطلبةبين  إحصائياالنتائج عدم وجود فروق داله  أوضحت 
عوامل االختبار ككل باستثناء  فيلالختبار وكذا  الكلية الدرجةفي  اإلحصاءنحو  االتجاه
( 0.05) ةعند مستوى دالل إحصائيااله حيث وجدت فروق د والمتعةتأثير المدرس  عاملي

 ال (. وهذه الفروق داله لصالح الطالبات.0.02) المتعة( وعامل 0.04عامل المدرس ) في
وتأثير  المتعة عاملي في إال اإلحصاءاالتجاه نحو  في واإلناث الذكورتوجد فروق بين 

لعامل المدرس  بالنسبة – خاصةهذين العاملين  فيوجود فروق  الباحثة والمدرس وتعز 
تدرس للطالبات وسوف  التي المدرسةيختلف عن  للطلبةالمدرس الذي يدرس  أننجد 

 أن إلىفقد يعود ذلك  المتعةعامل  فيالفروق  أماالسؤال الرابع.  إجابة فينتطرق لذلك 
  اإلحصائيعمليه التعلم واستخدام البرنامج  في العمليكل من المدرسين اهتما بالجانب 

SPSS عدم  المدرسةالتعلم مع تعمد  في المتعةعمليه التعلم مما يزيد  فيتماد عليه واالع
يقوم بها الكمبيوتر والتركيز على  التيالصيغ المعقدة  لم الطالبات لإلحصاء باستخدامتع

 للنتائج وكيفية تفسيرها.  العمليالمعنى 
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 Fullertonفوليرتون وأمفري ) كل من دراسة نتيجةمع  النتيجةوتتفق هذه   

& Umphery , 2001 )االتجاه نحو  فيفروق دالة إحصائيا  أظهرت وجود  التي
( 8178الكتانى والعجيلى) ودراسة. وفقا  لمتغير الجنس ولصالح الطالبات اإلحصاء

حين تتفق هذه  في ( داله لصالح الذكور8171)عيد  الفروق داله لصالح الطالب ودراسة
 في( 8177 ة)الهبايب( 8117كامل ,عادل ) راسةدكل من  إليهتوصلت  مع ما النتيجة

وكذا  تعزى لمتغير الجنس اإلحصاءاالتجاهات نحو  في إحصائياعدم وجود فروق داله 
يوجد فروق بين الجنسين بالنسبة لجميع  في أنه ال( others, 2011) Jud,and نتيجة

 .المكونات

وينص  ومناقشتهابه  المتعلقةعلى التساؤل الثالث وتحليل النتائج  اإلجابة
 : على

 وتنفيذ البحوث تبعا للتخصص؟  اإلحصاءهل تختلف اتجاهات الطالبات نحو مادة 
( اختبار المقارنات المتعددة وذلك Multivariate Testsa)تم استخدام 

 الكلية للدرجة المكونة الخمسةهناك خمس متغيرات تابعه وهي عوامل االختبار  أن باعتبار
تستخدم  إذحاله ارتباط ومتغير مستقل وحيد وهو التخصص  في لالختبار وهي جميعا

 .التاليالجدول  فيالنموذج المتعدد المتدرج والنتائج  الباحثة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اتجاهات الطالبات  فياختبار المقارنات المتعددة لتوضيح االختالف  ج( نتائ77جدول )
 تبعا للتخصص

 درجات قيمهF القيمة التأثير
 الحرية 

 الخطأ في
درجات 

 لحريةا

 الخطأ من
 النوع

 األول 

 قوة االختبار
 اإلحصائي

In
tercep

t
 

Pillai's Trace 0.964 195.830b 5.000 32.000 .000 1.000 

Wilks' Lambda 0.036 195.830b 5.000 32.000 .000 1.000 

Hotelling's 
Trace 

30.598 195.830b 5.000 32.000 .000 1.000 
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Roy's Largest 
Root 

30.598 195.830b 5.000 32.000 .000 1.000 

 

 738. 245. 102.000 15.000 1.255 467. بالليلى

 678. 249. 88.739 15.000 1.254 588. وويلكس المدا

 726. 256. 92.000 15.000 1.242 607. وهوتلنج

 2.605c 5.000 34.000 .042 .731 383. رويزالرجست رووت

 بالليلي: اآلتيةلكل من االختبارات  إحصائيةجود دالله عدم و  إلىتشير النتائج 
 607F =1.242. وهوتلنج  F=1.254و 588. وويلكس المداF=1.255و 467. وقيمته

ومستوى   383F =1.242. عند رويزالرجست رووت حيث بلغت قيمته ةدال هيبينما 
حد  %50ى نه تعدأنجد  power ال إلىنظرنا  فإذا  (0.05( اقل من )0.042) الداللة

 (.0.73) الصدفة
خر مقارنتهم كبناء يختلف من تخصص آل يمكن التابعةالمتغيرات الخمس  إذن

ويعد ذلك  إحصائيةلم تظهر دالله  األخرى االختبارات  ةبقي أنوذلك طبقا لرويز فقط مع 
 المختلفةتوجد بالتخصصات  التينادرا وقد يكون سببه االختالف البين في حجم العينات 

وسوف تنطلق . ووضع ذلك في االعتبار يدعو ذوى االهتمام بالتحقق وهو ما( 6جدول )
 الخمسة التابعةبأن هناك فروقا جوهريه في المتغيرات  الفرضيةووفقا لرويز وتقبل  الباحثة

التحليل ( step down analysisبما يسمى ) الباحثةطبقا للتخصص وبناء عليه قامت 
يكون هناك فرقا جوهريا بين التخصصات  التابعةيرات المتغ أي وهذا للبحث عن لألسفل

  .المختلفة
 
 
 
 

 المقياس بين مجموعات التخصص ألبعاد الزوجية( المقارنات 78جدول )

Source Dependent 
Variable 

Type 
 III Sum of  
Squares 

df Mean 
 Square F Sig. 

Corrected 
Model 

 169.718a 3 56.573 1.037 .388 األداء

 285.205b 3 95.068 2.704 .060 الحاجة

 141.905c 3 47.302 2.756 .056 المتعة

 44.486d 3 14.829 1.410 .256 المدرس
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Source Dependent 
Variable 

Type 
 III Sum of  
Squares 

df Mean 
 Square F Sig. 

 29.376e 3 9.792 1.093 .365 األهمية

       

Intercept 

 000. 503.043 27433.402 1 27433.402 األداء

 000. 273.934 9630.080 1 9630.080 الحاجة

ةالمتع  8893.226 1 8893.226 518.161 .000 

 000. 563.292 5922.217 1 5922.217 المدرس

 000. 726.315 6507.055 1 6507.055 األهمية

 التخصص

 388. 1.037 56.573 3 169.718 األداء

 060. 2.704 95.068 3 285.205 الحاجة

 056. 2.756 47.302 3 141.905 المتعة

 256. 1.410 14.829 3 44.486 المدرس

يةاالهم  29.376 3 9.792 1.093 .365 

Error 

   54.535 36 1963.257 األداء

   35.155 36 1265.570 الحاجة

   17.163 36 617.870 المتعة

   10.514 36 378.489 المدرس

   8.959 36 322.524 األهمية

Total 

    40 40635.000 األداء

    40 14403.000 الحاجة

    40 13115.000 المتعة

    40 9695.000 المدرس

    40 9412.000 األهمية

Corrected 
Total 

    39 2132.975 األداء

    39 1550.775 الحاجة

    39 759.775 المتعة

    39 422.975 المدرس

    39 351.900 األهمية

هناك  أن القادمةوث تحسم البح أن إلىمن الجدول السابق يمكن القول مؤقتا 
 متغيري ( ويتمثل ذلك في 0.06يساوى ) أوقل أ إحصائية ةعند مستوى دالل جوهري فرق 
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 ( وهذا ما12كما يبدو من الجدول ) األولالخطأ من النوع  ةقيم إنحيث  والمتعةالحاجة 
 .الباحثة إليهتميل 

مستوى  هما ما تثبت عندهما  (056.) والمتعة( 0.060الحاجة ) متغيري  إن إذ 
وهو مستوى  الباحثةتبنته  الذي الداللةوكالهما على حدود مستوى  حصائيةاإل الداللة

وجود فروق في  إلىبخبرتها  الباحثةوتميل  .حصائيةاإل للداللة( كمستوى 0.05)
. في كل االختبارات تبعا لرويز Powerأن خاصة والمتعةالتخصصات في متغيرى الحاجة 

يتخطى حد  نجده . 726 وكذا لهوتلنج 678. وويلكس المدا. و ل738و لباليللى  731
  ( 0.50) الصدفة

التخصص  أزواجزوج من  أي متوسطيفرق في  الباحثة إدراك أيولقد حاولت 
اختبار  الباحثةجدول تحليل التباين ومن هنا تستخدم  أظهرها التيمن سببت الفروق  هي

في كال المتغيرين الذين لهم دالله  ةالمختلفشيفيه للمقارنات المتعددة بين التخصصات 
 .األحادي( وذلك عن طريق تحليل التباين والمتعةالحاجة  متغيري وهما )

)(Scheffe Multiple Comparisons 
 ( المقارنات المتعددة لشيفيه41جدول )

Dependen
t 

Variable 
(I) التخصص (J) التخصص 

Mean 
Difference  

(I-J) 
Std. Error Sig. 

 عامه إدارة ألداءا

 801. 4.99952 -5.0000- اجتماعيه علوم
 921. 3.27295 2.2857 الجنائي القانون

 وصحة ةنفسي
 جنائيعلم نفس  

-1.2000- 3.23304 .987 

 اجتماعيه علوم 

 801. 4.99952 5.0000 عامه إدارة
 501. 4.69826 7.2857 الجنائي القانون

 جنائينفس علم 
  ةنفسي وصحة 

3.8000 4.67054 .881 

 الجنائي القانون 

 921. 3.27295 -2.2857- ةعام إدارة
 501. 4.69826 -7.2857- ةاجتماعي علوم
 جنائينفس علم 

  ةنفسي وصحة 
-3.4857- 2.74427 .659 

 
 جنائينفس علم 

 ةنفسي وصحة
  

 987. 3.23304 1.2000 ةعام إدارة
 881. 4.67054 -3.8000- ةاجتماعي علوم

 659. 2.74427 3.4857 الجنائي القانون

 ةعام إدارة الحاجة

 928. 4.01405 -2.7083- ةاجتماعي علوم
 288. 2.62781 5.1964 الجنائي القانون

 وصحة جنائينفس 
 علم ةنفسي

.2250 2.59576 1.000 

 
 علوم
 ةاجتماعي

 928. 4.01405 2.7083 ةعام إدارة
 241. 3.77217 7.9048 الجنائي القانون
 جنائينفس 

 علم ةنفسي وصحة
2.9333 3.74992 .893 
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)(Scheffe Multiple Comparisons 
 ( المقارنات المتعددة لشيفيه41جدول )

Dependen
t 

Variable 
(I) التخصص (J) التخصص 

Mean 
Difference  

(I-J) 
Std. Error Sig. 

 
 القانون
 الجنائي

 288. 2.62781 -5.1964- ةعام إدارة
 241. 3.77217 -7.9048- ةاجتماعي علوم
 جنائينفس علم 

  ةنفسي وصحة 
-4.9714- 2.20334 .185 

 
 جنائينفس م عل

 نفسيه وصحة
 

 1.000 2.59576 -2250.- ةعام إدارة
 893. 3.74992 -2.9333- اجتماعيه علوم

 185. 2.20334 4.9714 الجنائي القانون

 ةعام إدارة ةالمتع

 946. 2.80471 -1.7083- ةاجتماعي علوم
 307. 1.83611 3.5536 الجنائي القانون

 جنائينفس علم 
  ةنفسي وصحة 

-.1750- 1.81372 1.000 

 
 علوم

 اجتماعيه

 946. 2.80471 1.7083 ةعام إدارة
 280. 2.63571 5.2619 الجنائي القانون

 جنائينفس علم 
  نفسيه وصحة 

1.5333 2.62016 .951 

 
 القانون
 الجنائي

 307. 1.83611 -3.5536- ةعام إدارة
 280. 2.63571 -5.2619- ةاجتماعي علوم

 جنائينفس م عل
  نفسيه وصحة 

-3.7286- 1.53952 .138 

 
 جنائينفس علم 

 ةنفسي وصحة
 

 1.000 1.81372 1750. ةعام إدارة
 951. 2.62016 -1.5333- ةاجتماعي علوم

 138. 1.53952 3.7286 الجنائي القانون

 ةعام إدارة المدرس

 959. 2.19516 1.2083 اجتماعيه علوم
 988. 1.43707 5179. الجنائي القانون

 نفسيه وصحة جنائينفس 
 علم

-1.6583- 1.41954 .715 

 

 علوم
 ةاجتماعي

 959. 2.19516 -1.2083- ةعام إدارة
 990. 2.06289 -6905.- الجنائي القانون

  جنائينفس علم 
  ةنفسي وصحة

-2.8667- 2.05072 .587 

 الجنائي القانون

 988. 1.43707 -5179.- ةعام إدارة
 990. 2.06289 6905. اجتماعيه علوم
 جنائينفس علم 

  هنفسي وصحة 
-2.1762- 1.20494 .367 

 جنائينفس 
 علم نفسيه وصحة

 715. 1.41954 1.6583 ةعام إدارة
 587. 2.05072 2.8667 ةاجتماعي علوم

 367. 1.20494 2.1762 الجنائي القانون

 ةعام إدارة األھمية

 893. 2.02638 -1.5833- اجتماعيه علوم
 721. 1.32658 1.5357 الجنائي القانون

 جنائينفس علم 
  نفسيه وصحة 

.7500 1.31040 .954 
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)(Scheffe Multiple Comparisons 
 ( المقارنات المتعددة لشيفيه41جدول )

Dependen
t 

Variable 
(I) التخصص (J) التخصص 

Mean 
Difference  

(I-J) 
Std. Error Sig. 

 ةاجتماعي علوم 

 893. 2.02638 1.5833 ةعام إدارة
 454. 1.90427 3.1190 الجنائي القانون

 جنائينفس علم 
  نفسيه وصحة 

2.3333 1.89304 .680 

 الجنائي القانون 

 721. 1.32658 -1.5357- ةعام إدارة
 454. 1.90427 -3.1190- ةاجتماعي علوم
 جنائينفس علم 

  ةنفسي وصحة 
-.7857- 1.11229 .918 

 
 جنائينفس 

 علم نفسيه وصحة

 954. 1.31040 -7500.- ةعام إدارة
 680. 1.89304 -2.3333- ةاجتماعي علوم

 918. 1.11229 7857. الجنائي القانون
 

 

 المتعة

a,bScheffe  

 N Subset التخصص
1 

 15.0714 14 الجنائيون القان

 18.6250 8 ةعام إدارة

 18.8000 15 علم ةنفسي وصحة جنائينفس 

 20.3333 3 ةاجتماعيعلوم 

 164.  .حصائيةاإل الداللة

 

 الحاجة

a,bScheffe  

 N Subset التخصص

1 

 14.4286 14 الجنائيالقانون 

 19.4000 15 علم نفسيه وصحة جنائينفس 



 م 8172الجزء األول( يناير لسنة  711زهر، العدد: )مجلة كلية التربية، جامعة األ 
 

 -715- 

 19.6250 8 ةامع إدارة

 22.3333 3 ةاجتماعيعلوم 

 133.   .حصائيةاإل الداللة

 

 أيفروق بين  أيجدول شيفيه فيما يخص المتغير التابع لم يظهر  إلىبالنظر 
اختبار رويز ليست  فنتيجة أخرى بحوث  إلى ةالحاجة ماس أنمجموعتين وهذا يعنى 

رويز حساس للفروق أكثر عن بقية  أن إلىوقد يرجع ذلك  األخرى مع االختبارات  متسقة
 األخرى  هيتحتاج  1,15 إلى األقرب 1,16 حصائيةاإل الداللة أن أو األخرى االختبارات 

على المستوى  أماتوجد فروق  ال العمليعلى المستوى  وبالتالي .أخرى بحوث  إلى
 نالداللتيتولى االهتمام بالفروق بين كال  أخرى بحوث  إلى النتيجةفتحتاج  اإلحصائي

 إحصائيةوإننا إذا ارتضينا بمستوى دالله  خاصة .إهماله( وهل يمكن 1,15و 1,16)
 .اإلحصائيذلك من قوة االختبار  أعلى يرفع

يشترط  الطالب ال أن الحالية الدراسة فييعزى عدم وجود فروق بين التخصصات 
يحتاج  األمردة ولكن توجد قوانين رياضيه معق حيث ال اإلحصاءلتعلمهم  الرياضية الخلفية

المخرج ولعل طريقه تعلم  للبيانات وتفسير إلدخال SPSS  تعلم مهارات برنامج إلى
نحو  االتجاه في واألدبية العلمية الخلفيةتفرق بين  ربما ال ألطريقهبهذه  اإلحصاء
 البحوث. ذبتنفيلو تم ربطها  خاصة اإلحصاء

ومبارك  8117ل وعادل كل من كام دراسة نتيجةمع  النتيجة هذهوتختلف 
 واألدبية العلميةبين التخصصات  إحصائياوجود فروق داله  إلى أشارت التي 8176

دراستهم  إلىويعزى ذلك  اإلحصاءاتجاهاتهم نحو  في العلميةلصالح التخصصات 
 ةالذين لديهم خلفي الطلبةحيث   (Mills,2004)مع نتائج ) أيضاللرياضيات وتختلف 

 . الخلفية هذهأكثر ممن ليست لديهم  إيجابييهم اتجاه هم الذين لد ةرياضي
به ومناقشتها وينص  المتعلقةعلى التساؤل الثالث وتحليل النتائج اإلجابة 

 على:
وطالب ذات  النفسية والصحة الجنائياالختالف بين طالبات قسم علم النفس  هل

 تأثير المدرس؟  لىإوجد يرجع  إنوتنفيذ البحوث  اإلحصاءنحو مادة  االتجاه فيالقسم 
والطالبات  الطلبةبنعم فاالختالف بين  فاإلجابة الثانيمن خالل نتائج التساؤل 

وجود  الباحثةتعزى يرجع لتأثير المدرس حيث المدرس عند كال المجموعتين ليس واحد 
كال المدرسين  أنس على الرغم من ر تأثير المد إلىترجع  واإلناثفروق بين الذكور 

عامل تأثير المدرس ليس فقط  أن إال spssالتدريس باالعتماد على برنامج استخدم طريقه 
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شخصيه  كثيرة منها على سبيل المثال أخرى باستخدام طريقه تدريس ولكن هناك عوامل 
بالمادة وكما تؤكد ذلك نتائج  الخاصةالمدرس والتفاعل بين الطالب والمعلم الواجبات 

ونية التي يبذلها الباحثون والمعلمون لتحسين التعا بأن الجهود( (Mills, 2004دراسة
حيث يتعلم  .خالل السنوات القليلة الماضية تكشف عن نتائج متفائلة اإلحصاءتعليم وتعلم 

بشكل أكثر فعالية في البيئات التي يكون فيها التعاون والتشجيع من قبل  اإلحصاءالطالب 
االكتشاف وحل المشكلة. لتنفيذ وحيث أساليب التدريس التدريجي مثل التعلم ب، المدرس

جيدة للجوانب التعليمية للتعلم المدرسي المعرفة الوكذلك ، هذه االستراتيجيات بنجا 
 اإلحصاءوتزويدهم بأمثلة تفيد بأن  (8118، )ويلسون & كوني اإلحصاءيات و ضللريا

عاطفيا الدعم عن  مسئولون  وأنهمبطريقة جذابة وسهلة.  تدرس أنوأنها يجب قيمة 
 لزيادة قدرتهم على للطالبالثقة  وإكساب، في التدريب اإلحصائي لدعم الطالبعلميا و 

 ,C. Batanero, G. Burrill 7 الحديثالمجتمع  في اإلحصاءوتعلم قيمة دور ، التعلم
& C. Reading ,200 

 التوصيات: 

  في لدى طالب مراحل التعليم  اإلحصاءاالهتمام بتدريس مادة الرياضيات ومبادئ
 شيقة ةوذلك بطريق أيضا واألدبي العلمي والثانوية اإلعداديةويات الدراسة مست

التعلم بدال من الطرق  في الحديثة ةلكترونيتعتمد على استخدام البرامج اإل 
في مرحله التعليم  اإلحصاءمادة  تجاه ةاتجاهات سلبي إلىمما يؤدى  التقليدية
 والدراسات العليا.  الجامعي

  الصحيح  التربوي  اإلرشادتدريجيا لدى الطالب من خالل  ائياإلحصزيادة الوعي
لمسوحات والتعدادات ليست فقط ل أنها إلى باإلشارة أهميتهاوتعرف الطالب على 

 والعربيفي سوق العمل المحلى  إليهاوجمع البيانات ولكن لالحتياج  اإلحصائية
  .األولى التعليميةمن المراحل  بدايةويتم ذلك  أيضا والعالمي

 اإلحصائية.بدراسة العلوم  لالنخراط العامة الثانوية خريجيتحفيز الطلبة  إمكانية 

  مثل  حصائيةواالعتماد على البرامج اإل العمليفي الجانب  اإلحصاءرفع مستوى
SPSS  لطالب الدراسات العليا بعيدا عن تعلم  اإلحصاءوالليزرال في تدريس مادة

من  العمليةمهاراتها  وإتقانطيل تعلم المادة تعمل على تع التي الرياضيةالقوانين 
العلمية  واألساليبالبيانات ومعالجتها واستخدام المؤشرات  إدخالقدرة على 

 .القرار واتخاذالتقارير في عملية التنبؤ  وإعداد اإلحصائيةالنظرية 

  المرحلةللطالب في  اإلحصاءتنمية القدرات الرياضية والحاسوبية في مناهج 
مما  اإلحصاء تجاهلما لذلك من وجود اتجاهات ايجابيه لدى الطالب  الجامبية

 يزيد قدرتهم على التعلم والتحصيل.
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  لزيادة قدرته على تعلم الطالب  خاصةبصورة  اإلحصاءاالهتمام بمعلم مادة
 الحديثة التدريسيةبصورة عمليه وبدرجه عاليه من استخدام الطرق  اإلحصاء

 في التعلم.  المتعةتعمل على زيادة  التي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المراجع
نحو اتجاهات التحليل العاملي التوكيدي لمقياس (: 8175ماجد )، الجودة -

           (.1) 21( المجلد اإلنسانيةبحاث )العلوم المجلة جامعة النجا  لالرياضيات. 
    .7168-7121ص ص

 vphsed@asunet.shams.edu.eg. http://edu.shams.edu.egالقاهرة. 

              . التربيةعلوم  ة. مجلالتربوي  اإلحصاء آلياتم(: 8172جميل )، حمداوى  -
  .88-2. ص ص 61العدد 

وي التجاري بين في التعليم الثان اإلحصاءواقع مهارات (: 8177) رمضان، درويش -
دراسة ميدانية على العاملين من خريجي  العمل:ومتطلبات سوق  سيةالمناهج الدرا

، 77التربوية: مجلد مجلة العلوم . 8112-8111التعليم الثانوي التجاري في الفترة 
 . 781-27ص ص. . 7ج، العدد الرابع

mailto:vphsed@asunet.shams.edu.eg
http://edu.shams.edu.eg/
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لدى طالب  اإلحصائيم(: مستويات التفكير  8176) رجائيحمد محمد أ، الرفاعى -
 التربوية الدولية المجلة. اإلسالميةمحمد بن سعود   اإلمامكليه العلوم بجامعه 

 ،           متخصصة ةفصلي ةدوريه مغربي .( المغرب1( العدد )1. المجلد )المتخصصة
 .81-78ص ص: 

حمد أعيد الرازق ، عبد الله بن حمود و ظفر ،والحربيسالم بن احمد ، سحاب  -
 االبتدائيةمرحلتين (: مشروع تعلم الرياضيات لل8111) عباس بن حسن، غندورو 

. مدينه الملك عبد العزيز السعودية العربية المملكة فيللبنين والبنات  والمتوسطة
 . للتعليم العام الوطنية اللجنة. والتقنيةللعلوم 

البناء العاملى لمقياس االتجاهات  فيالالتغير : (8176حمد على محمد )أ، الشريم -
 التربوية الدولية لمجلة. لمقياستبعا لزمن تطبيق ا (SAT-36) اإلحصاءنحو 

                      لعلم النفس.  األردنية الجمبية .األردن .7( العدد1. المجلد )المتخصصة
  .27 -71ص ص: 
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. اإلحصاءنحو  الطلبة(: مقياس اتجاهات 8112) عبد الغفورعبد الله ، الصمادى -
                         .الثانيالعدد ( 81. المجلد )للعلوم التربويةمجله جامعه دمشق 

 . 751-716ص ص: 

. والتربوية النفسيةالبحوث  في اإلحصاءاستعمال  أخالق(. 8175صبا  )، عايش -
 .811-865. .ص صالثانية. السنة األولمجله نقد وتنوير. العدد الرابع. الفصل 

 بنمطيوعالقتها  اإلحصاءنحو مادة  االتجاه(: 8171جاسم ) أبوخالد ، عبد -
. المجلد األول. العدد أوروك سات العليا. مجلة( لدى طلبه الدراA. B) الشخصية

 .281- 211العاشر. ص 

نحو  المفتوحة(: اتجاهات طلبه جامعه القدس 8117كامل سليم و عادل ريان ) -
 الفلسطينية المجلةضوء بعض المتغيرات.  فيوعالقتها بالتحصيل الدراسي  اإلحصاء

. ص ص: المفتوحةقدس جامعه ال .3. العدد 2عن بعد. المجلد المفتوحة للتربية
766-771. 

 التربية(: اتجاهات طلبه كليه 8178محمد مطر )، عايد كريم و العجيلى، الكتانى -
الثامن عشر  الدوري . المؤتمر اإلحصاءالمثنى نحو مادة   جامعه في الرياضية

 . 817-885ص:  ،العراق فيالرياضي  التربية وأقساملكليات 

 اإلحصاءنمذجة العالقات بين مدخلي تعلم : (8178)فهد عبد الله عمر ، المالكي -
جامعة أم القرى. لدى طالب جامعة أم  األكاديميومهارات التفكير الناقد والتحصيل 

 .القرى. كلية التربية

http://www.abegs.org/sites/Research/DocLib. 10/2/2010 

 في  SPSS اإلحصائي(: أثر استخدام البرنامج 8176وائل محمد احمد )، مبارك -
. اإلحصاءواالتجاه نحو  اإلحصاء فيعلى التحصيل الدراسي  اإلحصاءتدريس مقرر 

 .71-12ص ص:  ،( الريا 67رسالة التربية وعلم النفس. العدد )

 نوري  فيمصط، القمشو  عمر محمد عبد الله، الخرابشةعبد الله عيد و ، ةالهبايب -  -
 اإلحصاءنحو  الجامبيةيه عال األميرةكليه  في (: اتجاهات طلبه الماجستير8177)

ص  ، (57)العدد  العربيةوعالقتها ببعض المتغيرات. مجله اتحاد الجامعات 
 .158-112ص.
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