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 ملخص

القلق  احصاقا ي واجتهقاه ن قوه مقن ج قة  العالقة بين متغير معرفةالدراسة إلى هذه  فتهد

تقييم القدرة التنبؤية للمتغيرين بالت ايل وصااء من ج ة أخرى، مبادىء اح والت ايل في مادة

ومقيقاا اتهاهقات  ،اسقتددام مقيقاا القلق  احصاقا يجقرى . ولت قيق  أهقداا الدراسقة الدراسي

 ءجقققرى تطبيق مقققا يلقققى جميقققي الطلبقققة القققذين يدرسقققون مقققادة  مبقققادىو، احصاقققاء الطلبقققة ن قققو

و وطالبققة188احصاققاء  والبققالد يققددهم ) خققالل اللاققل  طالبققة( 83و) طالقق ( 105) ؛( طالبققا

 أن الت اقققيل ارتقققبط مقققي المتغيقققرات األخقققرىالنتقققا    وبينقققت .م2017/2018الدراسقققي اليقققاني 

و )وكانت جميي القي، وباجتهاه المتوقي . وأشارت نتا   ت ليقل اجن قدار (α=  0.05م دالة إصاا يا

درجات الطلبة في  المتعدد المتدرج أن القل  احصاا ي واجتهاهات ن وها أس ما في تلسير تباين

ن و احصااء بمقدار أكبر فقي تلسقير تبقاين درجقات  احصااء، وأس م متغير اجتهاهء مادة مبادى

 اسقتددامالموج ة ن قو بإجراء المزيد من الدراسات وأوصت الدراسة  الت ايل في العينة الكلية.

بعض المتنبئات التي تتعل  بالهانق  المعرفقي ميقل معقدل الطالق  فقي المقواد العلميقة مقن امت قان 

  .إضافة إلى بعض المتنبئات من الهان  اجنلعالي ،ش ادة الدراسة اليانوية العامة

 ءمبققادىاجتهققاه ن ققو احصاققاء، الت اققيل، التنبققؤ،   ي،قلقق  احصاققاال الكلماااا الماتاحيااة 

 احصااء.
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Abstract  

The aim of this study was to find out the relationship between the 

variable of statistical anxiety and the trend towards it, on the one hand, 

and the achievement in the principles of statistics on the other hand, and 

to assess the predictive ability of the variables of scholastic achievement. 

To achieve the objectives of the study, the measure of statistical anxiety 

and the measure of students' attitudes towards statistics were applied to 

all students studying the "Principles of Statistics" (188) students; (105) 

males and (83) females during the second semester 2017/2018. The 

results showed that the achievement was associated with the other 

variables and the expected trend. All values were statistically significant 

(α = 0.05). The results of the regression analysis showed that the 

statistical anxiety and the trends towards it contributed to the 

interpretation of the variation in the grades of students in the principles of 

statistics. The variable of the trend towards statistics contributed more to 

the difference in the achievement scores in the total sample. The study 

recommended conducting more studies directed towards the use of some 

of the predictions related to the cognitive aspect and to some of the 

expectations from the emotional angle.  

Keywords: Statistical Anxiety, Trend Towards Statistics, 

Achievement, Prediction, Principles of Statistics. 

 

 مقدمةال

د يلم احصااء من أهم العلوم التي تتوقف يلي ا التنمية السياسية واجقتاادية واليقافية، يع  

وفي العار  وكييراو ما يرت ن المشاريي الكبرى بالنتا   التي يقدم ا احصااء في مهال معين.

دتللة في كادر ذي خللية يلمية متل م لألسالي  احصاا ية المبإيهاد اهتمت الدول  ال اضر

 الت ليل بشكل يؤهله للمساهمة اللايلة في يملية تدطيط وتنليذ البرام  احنما ية.

ولم يعد  احصااء مهرد أرقام أو أشكال أو رسومات، وإنما يقوم يلى جمي البيانات 

وصوجو إلى اتداذ القرارات تهاه القضايا  ،وتنظيم ا ويرض ا وت ليل ا واستقراء النتا   من ا

 .(Ryan, & Salim, 2009, P.156) ةالمدتلل

لمعظم طلبة الهامعة بوصله جزءاو  هاماو صااء مقرراو أصب ت مادة احوفي البيئة الهامعية 

الطلبة فويتلاوت طلبة الهامعة في خلليت م احصاا ية، . لملت قين ب المن برامه ا التدااية 
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 2020(، 2)34إلنسانية( المجلد ا)العلوم  ألبحاثمجلة جامعة النجاح لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يظ رون لموضويات احصاا ية، الذين يلتقرون إلى الم ارات والمتطلبات األساسية لدراسة ا

و أثناء الت اق م بتلك المقررات و مرتلعا   .(Abu Aish, 2017, P. 55) قلقا

ن طلبة الهامعة يعانون من مستويات أ( إلى Onwuegbuzie, et al. 2010لقد أشار )

ات ، ويمتد هذا القل  إلى ترددهم في دراسة المقررصااءق م بمقرر احاالت  دمن القل  ين مدتللة

 مما يعرقل تدرج م من البرام  التدااية. ،احصاا ية

ومي اجهتمام المتزايد ألهمية احصااء واستدداماته المتعددة في مدتلف المعرفة النظرية 

و إأصب ت هذه المادة مقرراو ، في ال ياة والتطبيقية بعض التدااات الهامعية، من في جباريا

وث المرتبطة بالبيانات احصاا ية ذات العالقة أجل تمكين الطلبة من استددام وف م الب 

 ببرامه م األكاديمية، وإيدادهم للتلايل مي يلم احصااء في ال ياة العملية خارج نطاق الهامعة

(Nasser, 2004, p. 308). 

و باألداء، وي دث هذا الشعور ومن أهم اجنلعاجت ال امة  او يعد  القل  واصدو األكير ارتباطا

والمتوقي لله ود المبذولة من أجل  العقلياحصباط موم التي تنهم ين اوا وال استهابة للمد

القل  من المشكالت شا عة ويعد  إرضاء ال اجات األساسية وما يتال ب ا من دوافي وصوافز.

 ، فالقل  بايث إيهابي، صيث تتعدد صوره، وتدتلف مظاهرهالطلبةالظ ور لدى الكيير من 

لذات والنهاح فى مسيرة ال ياة إذا كان ضمن صدود معينة، ولكنـه إذا يـسايد فـى ال لاظ يلى ا

أن ( إلى Keable, 1997, p.32ويوضح كيبل ) سيعوق أداء اللرد.فإنه تهاوز هذه ال دود 

و في األداء لنقطة م ددة، ولكن زيادة القل   يؤدي إلى  يند ال د الطبيعيزيادة القل  يظ ر ت سنا

 ة يلى احنهاز.ضعف األداء أو يدم القدر

  القل  مشاير وأصاسيس غريبة ومؤلمة تنت  ين سوء تكيف ويدم انسهام وتواف و

(Al-Mishaan, 2000, p.66). القل : صالة نلسية ت دث صين يشعر اللرد بوجود خطر و

 وهو ينطوي يلى توتر انلعالي تا به اضطرابات فزيولوجية مدتللة ،ينتظر وقويه ،يت دده

(Miyasa, 1997, p.96). تؤدي  ،والقل  صالة من الشد تنتاب اللرد بسب  تدخل يوامل كييرة

الضرورية والتلكؤ بتأمين صاجاته  ،يماله وواجباتهداء المطلوب أللى يدم القدرة يلى األبه إ

في اجستهابة لللرد تراجي في كلاءة اللعاليات اججتمايية بس ولة ويسر، كما يسب  القل  

 يلاء بالتزاماته.وتردي قابليته في اح ،م يطه ة فيللمتطلبات السا د

نتا   الب وث التربوية صيث أظ رت  ،تاثير يلى سلوك اللردله نوايه المدتللة ألقل  باو

و للعلماء  التعليمية. :نهاز في المواقف المتعددة ومن اأن سمة القل  تؤثر في احوالنلسية  فكان دافعا

الت ايل الدراسي في المدارا  :ميل ،يلى ال ياة العمليةوالباصيين لمعرفة تأثيره في السلوك 

فكانت نتا   هذه الدراسات  ،فقاموا بدراسة العالقة بين قل  اجمت ان والت ايل ،والهامعات

عالقة ن الأ وخرج هؤجء بدالصة ،هذين المتغيرينمشهعة لالستمرار في دراسة العالقة بين 

يل تعتمد الى صد كبير يلى طبيعة اجختبارات نهاز والت ابين سمة القل  ومتغيرات اح

 .(Al-Fatali, 2008, p. 326) المستددمة لقياا القل 
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 ,Al talab, 1993) سمةال الة، وقل  الويميز يلماء النلس بين نويين من القل  هما: قل  

p. 213 ،Kafafi, Salahuddin & Ruby, 1990, p. 576-577  .)ال الة: وهو قل   قل و

و من التوتر ويدم اجستقرار المؤقت الذي ي دث نتيهة وقتي يز ول بزوال السب ، وهو يميل نويا

قل  ك الة بميابة وضي طارىء ووقتي يند الويمكن القول أن  ظروا وقتية تيير الشعور بالقل .

اللرد ت دث له إذا تعرض ألصد الموضويات التي تيير هذا القل ، وباختلاء هذا الموضوع 

أو باجبتعاد ينه تنت ي صالة القل ، وهذه ال الة أقرب إلى صالة الدوا التي  ،بالقضاء يليه

 متضمنة في الموقف. اليدرك ا اللرد 

إلى قل  السمة: ويشير  .فيدتلف ين قل  ال الة صيث يكون أكير ديمومة أما قل  السمة

و في شداية اللرد وتميزها ين شدايات اآلخرين، يكون القل  إذ  أسالي  استهابية ثابته نسبيا

الميار في هذه ال الة أقرب إلى أن يكون مرتبطاو بشداية اللرد منه إلى خاا ص الموقف الذي 

سمة من السمات الشداية لللرد، صيث أن درجة القل  لديه سمة بغض ، ويكون صدث فيه القل 

 .(Turki, 1981, p. 28-29)النظر ين ال الة التي يمر ب ا 

شعور بالتوتر والدوا من مواج ة مقرر احصـااء أو يند القيام وقل  احصااء يعني: ال

بإجراء الت ليالت احصاا ية، أو جمـي ومعالهـة وتلـسير البيانـات، ويدم القدرة يلى صل 

 ,Bradstreet, 1996المشكالت احصاا ية المدتللة، أو اتداذ القـرارات احصاا ية المناسبة )

p. 70.)  

( إلى وجود يالقة سلبية بين Onwuegbuzie & Wilson, 2003لقد أشارت دراسة )

وجود يالقة سلبية بين دافعية  (Majami, 2006)ضح أومكونات قل  احصااء والت ايل، و

الذى يلعبه فى الب وث النلسية  لإلصااء والدور ال يويورغم األهمية الكبيرة  احنهاز والقل .

 نادرة.في التنبؤ بالت ايل واجتهاه والتربوية، فإن الكتابات ين قلـ  احصااء 

، لم النلس اججتمايي وأكيرها ثراءمن أهم الم اور األساسية لع يعد  مل وم اجتهاهو

تعريلات . ولقد تعددت فاألفراد ي ملون بداخل م يدداو كبيراو من اجتهاهات ن و العديد من األشياء

اجستعداد أو التأه  العابي والنلسي صالة من  :بأن اجتهاه Allportذكر ألبورت واجتهاه، 

لهميي  وتكون ذات تأثير توجي ي أو دينامي يلى استهابة اللرد ،تنتظم من خالل خبرة الشدص

 .(Carnell, 2008) تيير هذه اجستهابةسالموضويات والمواقف التي ت

ل إلى أن العديد من يلماء النلس قد تناو (Al Douri, 2001, p. 15-16)أشار الدوري و

مل وم اجتهاه من وج ات نظر متباينة، إذ ربطه بعض م بمل وم تقييم اجستهابة لدى األفراد ن و 

ومدى  ،موضويات أو أشياء، والبعض اآلخر ربطه بالبيئة الدارجية التي يعيش في ا اللرد

م من ربطه بمل وم القي  مالتأثير الذي ت دثه يناصرها يليه من صيث شدة الهذب أو النلور، ومن

ربطه فري  آخر بإمكانية التنبؤ، أي بما سيكون يليه سلوك وأو المعايير السا دة في المهتمي، 

 اللرد في المواقف المدتللة التي يمر ب ا. 
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( إلى أن اجتهاهات تضلي يلى إدراك اللرد ونشاطاته معنى Odeh, 2010شير )يو

ستبقى أهم ال اجات الالزمة  يسايده يلى إنهاز الكيير من األهداا، وأن دراسة اجتهاهات

 بغرض مواج ة المؤثرات التي تعمل يلى تكوين اجتهاهات السلبية. ،لتلسير السلوك احنساني

ويكمن الغرض من دراسة اجتهاهات في م اولة تلسير السلوك والتنبؤ به من أجل تعديل هذا 

ية اجتهاهات نلس ا، إذ همد، فقياا اتهاهات اللرد ينبي من أالسلوك بما يتناس  ومال ة اللر

و لتلك الدوافي.  أن ا تعمل دوافي للسلوك، وقياس ا يعد  قياسا

اجتهاهات من العوامل المؤثرة في نوع الدبرة التي يدتارها اللرد لنلسه، لذلك يتوقي أن و

وفي الوقت  احصااء ميالو.يكون جتهاهات الطلبة التي ي ملون ا األثر البالد يند تسهيل م مادة 

لسه تعد  اجتهاهات السلبية التي ي ملون ا الطلبة ن و موضوع معين أصد أسباب اللشل، أو تدني ن

د لدى الكيير من التربويين بأن اتهاهات الطلبة ن و إذ أن اجيتقاد السا الت ايل فيه، 

 .(Rashid, 2015) الموضويات الدراسية تؤثر يلى تقبل م ل ا ومن ثم  في ت ايل م في ا

معرفة العالقة بين متغير القل  احصاا ي واجتهاه ن وه من ج ة ي هذه الدراسة لـلذا تأت

والت ايل في مادة مبادىء احصااء من ج ة أخرى، وتقييم القدرة التنبؤية للمتغيرين بالت ايل 

 الدراسي لدى طلبة جامعة الشرق األوسط في األردن.

 الدراسةمشكلة 

وخاصة طلبة الكليات احنسانية الهامعة لكيير من طلبة لاحصااء بالنسبة مادة دراسة  تشكل

الطلبة مزيداو هؤجء يسب  لدى قد مهازفة أكاديمية تستديي دراست ا مشقة وميابرة، األمر الذي 

و يلى اتهاهات الطلبة ن و دراسة مادة  خالل من القل  اللال الدراسي، وهذا سينعكس سلبا

 احصااء.

صااء إلى صد كبير بدرجة مشاركت م واندماج م باألنشطة احوتتأثر اتهاهات الطلبة ن و 

. وتبذل إدارة جامعة الشرق األوسط ج وداو مكيلة لتعليم الطلبة احصااء بما يتواف  التعليمية

لينعكس ذلك بشكل  ،والب وث التدااية بشكل خاص ،ومتطلبات الب ث العلمي بشكل يام

يث يمتلكوا الم ارات األساسية التي تمكن م من إجراء إيهابي يلى أدا  م الم ني والمستقبلي، ب 

واجتهاه ن وه بناءان مدتللان، لذا يه  الب ث احصااء قل  ولكون الب وث يلى أكمل وجه. 

كما أن دراسة ظاهرة قل  احصااء واجتهاه ن وه تعتبر من الدراسات  ،في ما كل يلى صدة

جاءت هذه الدراسة للتعرا يلى  فلقد م الباصث.القال ل التي تناولت هذه الظاهرة في صدود يل

احصااء من مبادىء مقدار العالقة اجرتباطية بين ت ايل طلبة جامعة الشرق األوسط في مادة 

ت ديد األهمية النسبية وج ة، وكل من متغيري قل  احصااء واجتهاه ن وه من ج ة أخرى، 

مبادىء  ايل طلبة الهامعة في مادة قل  احصااء واجتهاه ن وه يند التنبؤ بت يلمتغير

 احصااء.

 الدراسةأسئلة 

 تسعى الدراسة لإلجابة ين السؤالين اآلتيين:
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( بين ت ايل طلبة الهامعة في α = 0.05هل توجد يالقة ارتباطية ذات دجلة إصاا ية ) .1

 ؟مادة مبادىء احصااء من ج ة وقلق م من احصااء واتهاه م ن وه من ج ة أخرى

القل  احصاا ي واجتهاه ن وه في التنبؤ بت ايل طلبة  يية النسبية لمتغيرما األهم .2

 ؟الهامعة في مادة مبادىء احصااء

 الدراسةف اهدأ

 ت دا هذه الدراسة إلى:

احصااء من ج ة  مبادىءبين الت ايل في مادة يلى مقدار العالقة اجرتباطية التعرا  -

 أخرى.قل  احصااء واحتهاه ن وه من ج ة  ومتغير

قل  احصااء واحتهاه ن وه يند التنبؤ بت ايل طلبة  يت ديد األهمية النسبية لمتغير -

 احصااء.مبادىء الهامعة في مادة 

 الدراسة أهمية

قل  احصااء واجتهاه ن وه من المتغيرات  يإلى أن متغيرالسابقة نتا   الدراسات أشارت 

إج أن هذه الدراسات تناولت العالقة بين هذه ذات العالقة بت ايل الطلبة في مادة احصااء، 

األهمية النسبية لكل متغير من هذه المتغيرات والت ايل في احصااء بشكل منلال، ولم ت دد 

المتغيرات في تلسير التباين في ت ايل الطلبة في مادة احصااء، كما أن ا لم تقي م القدرة التنبؤية 

 ه بالت ايل في مادة احصااء.لمتغيري القل  احصاا ي واجتهاه ن و

واتهاهات م ن وها من المدتللة ونظراو ألهمية العالقة بين قل  الطلبة من المواد الدراسية 

قل  احصااء واجتهاه ن وه  وكونج ة ومستوى ت ايل م في هذه المواد من ج ة أخرى، 

قل  الجرتباطية بين التي تتناول العالقة االتطبيقية تبرز أهمية الدراسة  ،بناءان مدتللان

تسليط و، احصااء من ج ة أخرىمبادىء من ج ة والت ايل في مادة  واجتهاه ن و احصاا ي

( بالت ايل في مادة هقل  احصااء واجتهاه ن والقدرة التنبؤية ل ذين المتغيرين )الضوء يلى 

ن في تلسير التباين ت دد مدى إس ام كل من هذين المتغيريو، طلبة الهامعة ينداحصااء مبادىء 

من خالل ت ديد األهمية النسبية لكل من هذين ، احصااءمبادىء في ت ايل الطلبة في مادة 

 .المتغيرين

 الدراسةحدود 

الذين يدرسون مادة مبادىء في األردن طلبة جامعة الشرق األوسط يلى  الدراسة تاقتار

 .م2017/2018 اليانيالدراسي  اللال خاللفي تدااات مدتللة احصااء 

 الدراسةمصطلحاا 

 سة التعريلات اآلتية لماطل ات اتعتمد الدرا
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، والتي تقاا مستقل في التنبؤ بالمتغير التابيمساهمة المتغير ال مقدار األهمية النسبية 

بمقدار الزيادة في معامل الت ديد المتعدد التي يضيل ا المتغير يند دخوله معادلة اجن دار، أو 

يستددم و ،في معامل الت ديد المتعدد يند صذا المتغير من معادلة اجن دار بمقدار النقاان

 أم ج.ذات دجلة إصاا ية احصاا ي  ا  لمعرفة فيما إذا كانت هذه الزيادة أو النقاان 

ثناء إجراء إأو مشاير التوتر التي تنتاب الطال  يند دراسة مقرر احصااء  قلق اإلحصاء 

في هذه  احصاا يقل  الويقاا (. Cruise, et al. 1985) لسيرهاالت ليالت احصاا ية وت

يلى  الطال المستددم في ا، إذ تعكس الدرجة التي ي ال يلي ا احصااء الدراسة بمقياا قل  

 .احصااءهذا المقياا درجة القل  من 

 و يشير إلى المشاير السلبية أو احيهابية التي يبدي ا الطلبة ن االتجاه نحو اإلحصاء 

(. ويعرا اجتهاه ن و احصااء Tremblay, et al. 2000موضويات احصااء ومدرسي م )

و  المستددم في هذه في مقياا اجتهاه  الطال الدرجة التي ي ال يلي ا بفي هذه الدراسة: إجرا يا

  الدراسة.

والتي  ،احصااءمبادىء مادة يالمة الطال  في  اإلحصاء مبادىء التحصيل في مادة 

احصااء يند مبادىء في مادة  نتا   اجمت اناتصس  مادة الر ين مقدار انهاز الطال  في تعب

 إجراء هذه الدراسة.

 الدراساا السابقة

دراسات أخرى ب يت في و ،يدداو قليالو من الدراسات اهتمت بالقل  احصاا ي هناك

 الن و اآلتي:تانيف الدراسات السابقة يلى أمكن ، وقد صااءاتهاهات الطلبة ن و اح

 أوالً  الدراساا التي تناولت قلق اإلحصاء.

( دراسة هدفت إلقى التعقرا يلقى البنقاء العقاملي Abu Hashim, 2009أبو هاشم ) أجرى

وأظ قرت  .لمقياا القل  احصاقا ي لقدى يينتقين سقعودية وماقرية مقن طقالب الدراسقات العليقا

ول يتشقبي يليقه كقل مقن: قلق  يقاملين، األ ة للقل  احصاقا ي يلقىالنتا   تشبي المكونات األساسي

العامل صهرة الدراسة واجختبار، وقل  التلسير، والدوا من طل  المسايدة احصاا ية، ويتشبي 

 .الياني يلى: أهميقة أو قيمقة احصاقاء، ومل قوم القذات ال سقابي، والدقوا مقن أسقاتذة احصاقاء

قل  احصاا ي باختالا الهنسية أو الهنس وأظ رت النتا   يدم اختالا البناء العاملي لمقياا ال

 أو مرصلة التعليم.

دراسقة هقدفت إلقى التعقرا يلقى خاقا ص ب( Bui & Alfaro, 2011) بيقو وآللقرو وققام

طالب الهامعة من خالل القل  احصاا ي والمواققف تهقاه مققرر العلقوم. وتكونقت يينقة الدراسقة 

و. وأظ رت نتا   الدراسة ي104من ) و جامعيا ويقات مدم وجقود فقروق بقين الهنسقين والمه( طالبا

أن القلق   النتقا  وبينت  .العرقية األخرى يلى مقياا القل  احصاا ي والمواقف تهاه مادة العلوم

و مي المواقف تهاه العلوم.  احصاا ي يتناس  يكسيا
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( بدراسة هدفت إلى الكشف يقن العالققة بقين التلكيقر Al-Qurshi, 2012) القرشي توقام

والقلق  احصاقا ي لقدى طلبقة الماجسقتير فقي كليقة التربيقة بهامعققة  ،ي وم اراتقه األربقياحصاقا 

أبققو هاشققم، الباصققة. وجققرى بنققاء اختبققار لقيققاا م ققارات التلكيققر احصاققا ي، واسققتددام مقيققاا )

أظ ققرت النتققا   وجققود يالقققة ارتباطيققة سققالبة بققين التلكيققر و( لقيققاا القلقق  احصاققا ي. 2009

 .كانققت هققذه العالقققة إيهابيققة لققدى الطالبققاتو، الطلبققة ينققدقلقق  احصاققاء احصاققا ي ومقيققاا 

و في جميي أبعاد مقياا القل  احصاا ي تعزوأظ رت النتا    للهقنس  ىوجود فروق داله إصاا يا

 ور ما يدا بعد أهمية احصااء.لاالح الذكو

ة العوامققل المرتبطققدراسققة ب يققت فققي ( Hsieh, et al. 2012هشققي وآخققرون ) وأجققرى

وجقرى تطبيق   .كاديمي مقن خقالل تقيقيم العالققات بقين المتغيقرات النلسقية واألكقاديميبالنهاح األ

و. 297الدراسة يلى ) و جامعيا اسقتددمت الدراسقة نمذجقة المعادلقة البنا يقة للت قق  فيمقا إذا و( طالبا

لشداقي ان الرياضي والدرجات الن ا ية ين طريق  ال كقم ا كانت تتوسط العالقة بين قل  اجمت

أظ قرت النتقا   ديقم ووالتنظقيم القذاتي.  ،واستراتيهيات المواج ة ،وفايلية الذات، واتهاه ال دا

اجهتمقام ببقرام  التقدخل مقن أجقل ت سقين النتقا   ضقرورة لبيانقات، ولالنموذج المقترح النظقري 

 األكاديمية بين الطلبة.

روق فققي القلقق  ( دراسققة هققدفت إلققى اختبققار اللققAl Saleh, 2014وأجققرى الاققالح )

احصاا ي واللوارق العمرية باحضافة إلى الهنس من خالل تطبي  الدراسة يلى يينة مقن طلبقة 

و )المققادة احصاققاء. وأظ ققرت  فققي معققدجت القلقق   (α = 0.05نتققا   وجققود فققروق دالققة إصاققا يا

ة معقدجت احنقاث فقي مقيقاا القلق  احصاقا ي مرتلعق وكانقتاحصاا ي ومتغير الهنس والعمر. 

سنة فما فوق( يتسقمون بمعقدجت مرتلعقة  25في اللئة العمرية )من  الطلبة وكانبالذكور،  مقارنةو 

 ( سنة.24 – 18بالطلبة الذين تراوصت أيمارهم بين ) يلى مقياا القل  احصاا ي مقارنةو 

( دراسة هدفت إلى التعرا يلى العالقة بقين القلق  Abu Aish, 2017) وأجرت أبو ييش

 ،ودافعيققت ن للققتعلم ،دى طالبققات الققدبلوم العققالي فققي كليققة التربيققة بهامعققة الطققا فلققاحصاققا ي 

و  وت ايل ن الدراسي في مادة اجختبقارات والمققاييس، والكشقف يقن وجقود فقروق دالقة إصاقا يا

و لمتغيققر نققوع التداققص.  بققين متوسققطات درجققات أبعققاد القلقق  احصاققا ي والدافعيققة للققتعلم تبعققا

 ،( لقيقاا قلق  احصاقاء2009أبقو هاشقم، م مقيقاا )افعية للقتعلم، واسقتددبناء مقياا الدا وجرى

نتققا   وجققود يالقققة الأظ ققرت و، ( طالبققة139)يينققة مكونققة مققن جققرى تطبيقق  الدراسققة يلققى و

و ) ( بين مكونقات مقيقاا القلق  احصاقا ي وبقين كقل مقن α = 0.01ارتباطية سالبة ودالة إصاا يا

و  الدافعية والت ايل الدراسي، ووجقود بقين ( α = 0.01) يالققة ارتباطيقة موجبقة ودالقه إصاقا يا

الدافعية للقتعلم بمكونات قا الداخليقة والدارجيقة وبقين الت اقيل الدراسقي. وأظ قرت النتقا   وجقود 

و بققين مهمويققة الطالبققات فققي التداققص العلمقق ي ومهمويققة الطالبققات فققي فققروق دالققة إصاققا يا

 .طالبات التداص األدبي  ي لاالحدبي ألبعاد القل  احصااالتداص األ
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 ً  نحو اإلحصاء   الدراساا التي تناولت االتجاهثانيا

( دراسة هدفت إلى ف ص يالقة بعض المتغيرات بت ايل Kottke, 2000أجرى كوتك )

 ومقيقاا ،دوات اآلتيقة: اختبقار العمليقات الرياضقيةواستددم الباصث األ .الطلبة في مادة احصااء

تبققار القققدرة احصاققا ية. وجققرى تطبيقق  األدوات يلققى يينققة قوام ققا واخ ،اجتهققاه ن ققو احصاققاء

و وطالبة في جامعة كاليلورنيقا. وأظ قرت 258) نتقا   أن اتهاهقات الطلبقة كانقت إيهابيقة، ال( طالبا

و بققين اتهاهققات الطلبققة ن ققو تعلققم مققادة احصاققاء  واختبققار العمليققات ووجققود ارتبققاط دال إصاققا يا

 صاا ية.الرياضية واختبار القدرة اح

( بدراسقة هقدفت إلقى التعقرا يلقى اتهاهقات Ryan & Salim, 2009وقام ريان وسقليم )

طلبققة جامعققة القققدا الملتوصققة ن ققو احصاققاء ويالقت ققا بالت اققيل الدراسققي فققي ضققوء بعققض 

بشكل يقام إيهابيقة، ووجقود كانت أظ رت النتا   أن اتهاهات الطلبة ن و احصااء والمتغيرات. 

و فققي اتهاهققات الطلبققة ن ققو احصاققاء تعققزى لمتغيققر العمققرفققروق دالققة إصاققا   ،والتداققص ،يا

ويالمقة اجمت قان فقي مققرر مبقادىء احصاقاء، وج  ،وفرع اليانوية العامقة ،والمستوى الدراسي

  توجد فروق في اتهاهات الطلبة ن و تعلم احصااء تعزى إلى الهنس.

اء مقيقاا لقيقاا اجتهاهقات ( بدراسقة هقدفت إلقى بنقAL Smadi, 2008وققام الاقمادي )

و وطالبققة فققي جامعققة مؤتققه، 252ن ققو احصاققاء. وقققد تكونققت العينققة مققن ) جققرى تقاققي و( طالبققا

دججت الادق العقاملي وصقدق الم قك. وأظ قرت نتقا   الت ليقل العقاملي لللققرات تمقايز خمسقة 

هميقة المدركقة. يوامل أساسقية هقي: األداء، وال اجقة المسقتقبلية، والمتعقة، وتقأثير المقدرا، واأل

 وأظ ر المقياا دججت صدق وثبات مرتلعة، وجرى استدراج المعايير الالزمة لتلسير األداء. 

 ,Al-Habbaha, Kharabsheh & Al-Qashوأجقرى ال باهبقة والدرابشقة والقمقش )

جامعققة فققي  اتهاهققات طلبققة الماجسققتير فققي كليققة األميققرة ياليققة الهامعيققة تناولققت( دراسققة 2011

اسقتددام مقيقاا اجتهاهقات  وجقرى التطبيقية ن و احصاقاء ويالقت قا بقبعض المتغيقرات. البلقاء

( 38مقن ). وتكونقت يينقة الدراسقة (AL Smadi, 2008) الاقماديصااء الذي طوره ن و اح

و وطالبة من طلبة الماجستير في الكلية أن اتهاهقات الطلبقة ن قو احصاقاء  النتا  وأظ رت ، طالبا

وجود فروق ذات دجلقة إصاقا ية فقي اتهاهقات الطلبقة ن قو احصاقاء و .يهابيةكانت بشكل يام إ

متغير الت ايل في مادة إلى يلى المقياا الكلي ويوامل المتعة واألداء واألهمية المدركة تعزى 

و احصااء، ولم تظ ر النتا   وجود فروق و تعزى  ا  متغير الهنس ويمر الطال .إلى دالة إصاا يا

تناولققت واقققي دراسققة ( Al-Katani & Al-Ajili, 2012العهيلققي )الكتققاني ووأجققرى 

اتهاهات طلبة المرصلة اليانية في كلية التربية الرياضية في جامعقة المينقى فقي العقراق ن قو مقادة 

صاقاء يلقى وجرى تطبي  مقياا اتهاهات الطلبة ن قو اح .في ضوء بعض المتغيرات احصااء

و و)54) يينة قوام ا نتا   وجود اتهاهات إيهابية لقدى الطلبقة ن قو الأظ رت وة. ( طالب47( طالبا

و فققي اتهاهققات الطلبققة ن ققو احصاققاء تعققزى إلققى  متغيققر احصاققاء، ووجققود فققروق دالققة إصاققا يا

 لاالح الذكور. والهنس 
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اتهاهقات ( دراسة هدفت إلى التعرا يلقى Zhang, et al. 2012وآخرون )وأجرى زان  

( 83. وجقرى تطبيق  مقيقاا اجتهاهققات يلقى يينقة مكقون مققن )صاققاءالطلبقة ن قو تعلقم مقادة اح

و من طلبة الدراسقات العليقا فقي كليقة الطق  فقي جامعقة العلقوم الطبيقة فقي الاقين. وأظ قرت  طالبا

و بين اتهاهقات ونتا   أن معظم اتهاهات الطلبة كانت إيهابية، ال وجود يالقة إيهابية دالة إصاا يا

 ت ايل م في مادة احصااء. الطلبة ن و تعلم مادة احصااء و

( Al Murabaha, Jaradat & Nasser, 2016وققام المراب قة وجقرادات والناصقر )

بدراسة هدفت إلى التعقرا يلقى اتهاهقات الطلبقة ن قو تعلقم احصاقاء ال يقوي ويالقت قا بقبعض 

 وجقرى  وطالبقة.( طالبقاو 254وتكونقت يينقة الدراسقة مقن ) المتغيرات في جامعة الدلي  العربقي.

. (Al Smadi, 2008) الاققماديتطبيقق  مقيققاا اجتهققاه ن ققو تعلققم احصاققاء الققذي طققوره 

وكققان بدرجققة م ايققدة، كانققت نتققا   أن اتهاهققات الطلبققة ن ققو تعلققم احصاققاء ال يققوي الأظ ققرت و

نلعققالي والمهمققوع الكلققي يلققوق الطلبققة الققذكور لكققل مققن المكققون اح المتوسققط ال سققابي جتهاهققات

النتا   وجود فروق في اتهاهات الطلبة ن و تعلم احصااء ال يقوي  وأظ رت. اتهاهات الطالبات

مقي يلقوق ين اتهاهقات الطلبقة الب قرينيين ن قو المكقون المعرفقي والقألهنسقية، صيقث إلقى ايعزى 

 اتهاهات الطلبة السعوديين والكويتيين.

ن ققوه  أن متغيققر قلقق  احصاققاء واجتهققاهويالصققم مققن خققالل اسققتعراض الدراسققات السققابقة 

عققد ان مققن المتغيققرات ذات العالقققة بت اققيل الطلبققة في ققا، ولكققن هققذه الدراسققات لققم تهمققي هققذه ي

المتغيرات في دراسة متكاملة يمكن من خالل ا تقييم األثر النسبي لكل من ا في ت ايل الطلبة في 

ي احصاققاء، وت ديققد نسققبة التبققاين الكلققي التققي تلسققرها هققذه المتغيققرات مققن درجققات ت اققيل م فقق

احصاققاء، كمققا أن بعققض الدراسققات السققابقة تناولققت صسققاب قققيم معققامالت اجرتبققاط بققين هققذه 

 .المتغيرات والت ايل فقط

و للدراسات السابقة في استكشقاا دالدراسة ال الية  وتشكل القلق   األهميقة النسقبية لمتغيقريما

، صاقاءمبقادىء اح الهامعقة فقي مقادة طلبةاحصاا ي واجتهاه ن و احصااء في التنبؤ بت ايل 

تسق م  فقي الهامعقة مبادىء اجصاقاءولعل هذه الدراسة تطب  نتا   يلمية في مهال تدريس مادة 

القذين يدرسقون الهامعقة نلعالية السقابقة لقدى طلبقة المعرفية واحفي بيان أهمية ومراياة الدبرات 

 كمادة إجبارية ليست من ضمن تداا م.مبادىء اجصااء مادة 

 جراءااالطريقة واإل

 الدراسة عينة

خقالل  الذين يدرسون مقادة مبقادىء احصاقاءطلبة الجرى اختيار يينة يشوا ية بسيطة من 

و وطالبقة188يقددهم ) وققد بلقد ،م2017/2018اللال الياني من العام الهقامعي  ( 105)) ( طالبقا

قبققول قبققل دا ققرة المققن ها للباصققث دصسقق  احصاققا يات التققي تققم تزويققوذلققك ، ( أنيققى(83ذكققر و)

 والتسهيل في الهامعة.
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 الدراسة أدواا

 القلق اإلحصائيأوالً  مقياس 

وترجمه إلقى العربيقة  ،م1980يام  Cruise and Wilknsأيد المقياا باورته األصلية 

( فقرة موزية يلى جقزأين همقا: 51(، ويتكون المقياا من )Abu Hashim, 2009أبو هاشم )

ر إلى الدبرات التي قد تسب  القل  يقن مواج قة مواققف ( فقرة تشي23الهزء األول ويتكون من )

 ، وقلق  التلسقيرفققرات( 8) صهقرة الدراسقة واجختبقارشمل يلى: قلق  تتعلم خاصة باحصااء، و

ج . ويقتم اجسقتهابة يلقى هقذا الهقزء مقن )فققرات( 4) ، والدقوا مقن طلق  المسقايدةفقرة( 11)

 115( إلققى 1X23) 23ى العالمققات مققن ويكققون مققد(. قلقق  كييققر جققداو ( إلققى )يسققب  لققك القلقق 

(5X23)، تشقير فالقدرجات المندلضقة ، أمقا خبرة يالية تسب  القلق الدرجات العالية إلى تشير و

ن قو  اللقرد( فققرة تاقف مشقاير 28الهزء اليقاني مقن )ويتكون  .خبرة مندلضة تسب  القل إلى 

، فقرات( 7) م الذات ال سابي، ومل وفقرة( 16) وتشمل يلى: الكلاءة احصاا ية ،مادة احصااء

اجسقتهابة يلقى هقذا الهقزء بتقدري  يتقراوح مقن  ويقتم. فققرات( 5) احصاقاءأساتذة والدوا من 

( 1X28) 28ويكقون مقدى العالمقات مقن . (موافق  بدرجقة كبيقرة( إلقى )معارض بدرجة كبيقرة)

المندلضققة الققدرجات أمققا ، ةقلقق  ياليققمشققاير الققدرجات العاليققة إلققى تشققير ( و5X28) 140إلققى 

صقدق بتققديم دججت  (Abu Hashim, 2009)قام أبو هاشم و .مشاير قل  مندلضةإلى  فتشير

 ألداة الدراسة.مرتلعة وثبات 

تطبيق  مقن خقالل وقام الباصث بالت ق  من الادق واليبات ألداة الدراسة بطريققة إصاقا ية 

و وطالبة، وصسقاب30األداة يلى يينة استطاليية مكونة من ) معامقل اجرتبقاط بقين درجقة  ( طالبا

الهقزء معقامالت اجرتبقاط للققرات اللقرة مقي الدرجقة الكليقة ومسقتوى الدجلقة، وققد تراوصقت ققيم 

 0.51اليقاني بقين )معامالت اجرتبقاط للققرات الهقزء (، وتراوصت قيم 0.81 – 0.44األول بين )

و (، وقققد كانققت جميققي قققيم معققامالت اجرتبققاط 0.69 – وقققد صسققبت  .(α = 0.05) دالققه إصاققا يا

وقققد تراوصققت قققيم معققامالت ارتبققاط أبعققاد المقيققاا مققي بعضقق ا الققبعض ومققي المقيققاا الكلققي، 

( وقققد 0.73 – 0.43داء الكلققي بققين )واألمعققامالت اجرتبققاط بققين أبعققاد مقيققاا القلقق  احصاققا ي 

و) سقاق القداخلي هذه القيم مؤشرات جيدة يلى اجتتع د و .(α = 0.05كانت جميي القيم دالة إصاا يا

وجققرى صسققاب معامققل اجرتبققاط بققين درجققات يينققة مققن الطلبققة يلققى مقيققاا القلقق  . للمقيققاا

( وهقذه 0.00( بمستوى دجلة )0.53-احصاا ي ومعدجت م في مادة احصااء فكانت هذه القيمة )

و )  (. α=  0.05القيمة دالة إصاا يا

معامقل اليبقات بطريققة كقان و( 0.81للهقزء األول ) كرونبقا  أللقاثبقات  ة معامقلقيمق وبلغت

(، وبلغققت قيمققة معامققل ثبققات كرونبققا  أللققا للهققزء 0.83)بلاصققل زمنققي مدتققه اسققبويين احيققادة 

وبلغقت قيمقة معامقل ثبقات كرونبقا   (،0.85)وكان معامل اليبات بطريقة احيقادة ( 0.88الياني )

وهذه القيم تديم اليقة في  (.0.90)وكان معامل اليبات بطريقة احيادة  (0.89أللا للمقياا الكلي )

 النتا   التي يمكن التوصل إلي ا.
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 نياً  مقياس االتجاه نحو اإلحصاءثا

  الاقققماديققققام الباصقققث باجسقققتعانة بمقيقققاا اتهاهقققات الطلبقققة ن قققو احصاقققاء مقققن إيقققداد 

(AL Smadi, 2008).  موجبققة وسققلبية ( فقققرة 29مققن )باققورته الن ا يققة ويتكققون المقيققاا

 فقققرات(، والمتعققة  6فقققرات(، وال اجققة المسققتقبلية ) 9داء )خمسققة يوامققل هققي: األ موزيققة يلققى

فقققرات(، ويققتم اجسققتهابة يلققى  4فقققرات(، واألهميققة المدركققة ) 4فقققرات(، وتققأثير المققدرا ) 6)

و للتدري   و الدماسي المقياا وفقا  .اآلتي: غير مواف  أبداو، غير مواف ، م ايد، مواف ، مواف  تمامقا

إلقى اتهقاه  العاليقةالقدرجات تشقير و .(5X29) 145( إلى 1X29) 29دى العالمات من ويكون م

 وجقرىإلقى اتهقاه سقلبي ن قو احصاقاء. فتشقير القدرجات المندلضقة أمقا ، يهابي ن و احصااءإ

( 0.44تقديم دججت صدق وثبات مرتلعة ألداة الدراسة، صيث بلغت قيمقة معامقل صقدق الم قك )

 (.0.92احيادة للاورة الن ا ية ) وبلغت قيمة معامل ثبات

وقام الباصث بالت ق  من الادق واليبات لمقياا اجتهاهات ن و احصااء من خالل تطبي  

و وطالبة، وصسقاب معامقل اجرتبقاط بقين درجقة 50األداة يلى يينة استطاليية مكونة من ) ( طالبا

 – 0.37مالت اجرتبققاط بققين )اللقققرة مققي الدرجققة الكليققة ومسققتوى الدجلققة، وقققد تراوصققت قققيم معققا

وجقرى تقاقي  .(α = 0.05كانت جميي ققيم معقامالت اجرتبقاط ذات دجلقة اصاقا ية )و ،(0.64

دجلة صدق الم ك من خالل إيهاد معامل اجرتبقاط بقين درجقات الطلبقة يلقى مقيقاا اجتهاهقات 

 مبادىء احصاقاءة ن و احصااء وبين معدل درجات الطلبة في اجمت انين األول والياني في ماد

تراوصقت ققيم معقامالت اجرتبقاط بقين أبعقاد و(. 0.41كم ك، وبلغت قيمة معامقل صقدق الم قك )

و و( 0.69 – 0.52مقياا اجتهاه ن و احصااء واألداء الكلي بين )  كانت جميي القيم دالة إصاا يا

(α = 0.05). تهققاه ن ققو هققذه القققيم مؤشققرات جيققدة يلققى اجتسققاق الققداخلي لمقيققاا اجتعتبققر و

 احصااء. 

وكقان معامقل اليبقات بطريققة ( 0.81) لعامقل األداءوبلغقت قيمقة معامقل ثبقات كرونبقا  أللقا 

وبلغققت قيمققة معامققل ثبققات كرونبققا  أللققا لعامققل  (،0.83) احيققادة بلاصققل زمنققي مدتققه اسققبويين

( وكققققان معامققققل اليبققققات بطريقققققة احيققققادة بلاصققققل زمنققققي مدتققققه 0.79ال اجققققة المسققققتقبلية )

( وكققان معامققل 0.80(، وبلغققت قيمققة معامققل ثبققات كرونبققا  أللققا لعامققل المتعققة )0.80سققبويين)ا

(، وبلغت قيمقة معامقل ثبقات كرونبقا  0.81) اليبات بطريقة احيادة بلاصل زمني مدته اسبويين

( وكققان معامققل اليبققات بطريقققة احيققادة بلاصققل زمنققي مدتققه 0.78أللققا لعامققل تققأثير المققدرا )

( وكقان 0.80(، وبلغت قيمة معامل ثبات كرونبا  أللقا لعامقل األهميقة المدركقة )0.80) اسبويين

وبلغقت قيمقة معامقل ثبقات (. 0.79) معامل اليبات بطريققة احيقادة بلاصقل زمنقي مدتقه اسقبويين

وتعتبققر هققذه القققيم  (0.86( ومعامققل اليبققات بطريقققة احيققادة )0.88)الكلققي كرونبققا  للمقيققاا 

 .تقرار نتا   الطلبة يلى المقياامؤشرات يالية يلى اس
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 جمع البياناا

قققام الباصققث بتطبيقق  أدوات الدراسققة يلققى أفققراد يينققة الدراسققة بشققكل جمققايي فققي قايققات 

وقبل البدء باحجابة جرى توضيح الكيلية التي يهاب ب ا ين  ،المقررأستاذ الم اضرات بإشراا 

ين الواصقققد تلقققو اآلخقققر بكقققل دققققة المقياسقققفققققرات فققققرات المقياسقققين، صيقققث تمقققت احجابقققة يقققن 

وبعد أن تمت إجراءات التطبيق  وجمقي البيانقات، جقرى إدخقال البيانقات إلقى ذاكقرة وموضويية. 

 .البياناتلت ليل  SPSS –V.21واستددام البرنام  احصاا ي ال اسوب 

 ومناقشتها نتائجال

باطية ذاا داللة هل توجد عالقة ارت النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول ومناقشتها 

( بين تحصيل طلبة الجامعة في مادة مبادىء اإلحصاء من جهة وقلقهم α = 0.05إحصائية )

 ؟ من اإلحصاء واتجاههم نحوه من جهة أخرى

لقدى  لإلجابة ين سؤال الدراسة جرى صساب قيم معامالت اجرتباط بين متغيرات الدراسةو

 .( نتا   الت ليل1) الهدول رقمويبين  ،أفراد يينة الدراسة ولعينت ا اللريية

لدى أفراد يينة الدراسة ولعينت ا قيم معامالت اجرتباط بين متغيرات الدراسة   (1جدول )

 ومستوى الدجلة. اللريية

 اإلحصائي المتغيراا العينة
القلق 

 اإلحصائي

االتجاه نحو 

 اإلحصاء

 0.476 0.420- قيمة معامل اجرتباط الت ايل في مادة احصااء الكلية

 **0.001 **0.001 مستوى الدجلة

 - 0.547- قيمة معامل اجرتباط اجتهاه ن و احصااء

 **0.001 مستوى الدجلة

 0.483 0.409- قيمة معامل اجرتباط الت ايل في مادة احصااء الذكور

 **0.001 **0.001 مستوى الدجلة

 - 0.561- قيمة معامل اجرتباط اجتهاه ن و احصااء

 **0.001 مستوى الدجلة

 0.456 0.452- قيمة معامل اجرتباط الت ايل في مادة احصااء احناث

 **0.001 **0.001 مستوى الدجلة

 - 0.502- قيمة معامل اجرتباط اجتهاه ن و احصااء

 **0.001 مستوى الدجلة

 .(α=  0.05احصاا ية ) ** تعني: ذات دجلة إصاا ية يند مستوى الدجلة
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أن ققيم معقامالت اجرتبقاط بقين متغيقرات الدراسقة فقي ( 1) ويالصم من الهدول الساب  رققم

و )جميع ا العينة الكلية كانت  ققد كقان متغيقر اجتهقاه و ( وباجتهاه المتوققي.α=  0.05دالة إصاا يا

، صيقث ادىء احصاقاءبالت اقيل فقي مقادة مبقالعالققات وباجتهقاه الموجق  أققوى ن و احصاقاء 

( Kottke, 2000وتنسهم هقذه النتيهقة مقي نتقا   دراسقة )، (0.476بلغت قيمة معامل اجرتباط )

و بقين اتهاهقات الطلبقة ن قو تعلقم مقادة احصاقاء واختبقار التي أظ رت  وجود ارتباط دال إصاا يا

والدرابشقققة ، كمقققا أظ قققرت دراسقققة )ال باهبقققة العمليقققات الرياضقققية واختبقققار الققققدرة احصاقققا ية

أظ رت دراسة كما ، ( أن اتهاهات الطلبة ن و احصااء كانت بشكل يام إيهابية2011والقمش، 

( أن معظقم اتهاهققات الطلبقة كانقت إيهابيقة، وأشققارت Zhang, et al. 2012زانق  وآخقرون )

و بققين اتهاهققات الطلبققة ن ققو تع حصاققاء مققادة ا لققمالنتققا   إلققى وجققود يالقققة إيهابيققة دالققة إصاققا يا

 & Al Murabaha, Jaradat) وت اقيل م فقي مقادة احصاقاء، بينمقا أظ قرت نتقا   دراسقة

Nasser, 2016)  بلغقت قيمققة و كانقت م ايقدة.أن اتهاهقات الطلبقة ن قو تعلقم احصاققاء ال يقوي

بققين و(، 0.420-) معامققل اجرتبققاط بققين متغيققر القلقق  احصاققا ي والت اققيل فققي مققادة احصاققاء

 .(0.547-) اجتهاه ن و مادة احصااءمتغير القل  احصاا ي و

و )وفي يينة الذكور يالصم أن  (، α=  0.05جميي قيم معامالت اجرتباط كانت دالة إصاقا يا

و بالت ايل في مادة احصااء هقو متغيقر اجتهقاه ن قو كانت و أقوى قيم معامالت اجرتباط ارتباطا

أن ارتلققاع ت اققيل طلبققة الهامعققة تشققير إلققى و، (0.483)ت ققا بلغققت قيمبعالقققة موجبققة احصاققاء 

 .مادة مبادىء احصااء يقابله ارتلاع في مستوى اتهاه م ن و مادة مبقادىء احصاقاءفي الذكور 

و هقذه النتيهقة تتلق  و التقي أظ قرت  (Al-Katani & Al-Ajili, 2012) دراسقةنتقا   مقي جز يقا

و فققي اتهاهققات وجقود اتهاهققات إيهابيقة لققدى الطلبقة ن ققو احصاقاء، ووجققود فقروق دالققة  إصاقا يا

 الطلبة ن و احصااء تعزى إلى الهنس لاالح الذكور.

و طقامتغيقر قلق  احصاقاء ارتبوارتبط  و  ا  مقي الت اقيل فقي مقادة احصاقاء بلغقت قيمت قا سقالبا

مسققتوى القلقق  احصاققا ي يرافقققه اندلققاض فققي هققذه القيمققة إلققى أن ارتلققاع تشققير و، (0.409-)

 مقققي نتقققا   دراسقققة هقققذه النتيهقققة  وتتلققق . مبقققادىء احصاقققاءفقققي مقققادة القققذكور ت اقققيل الطلبقققة 

(Al-Qurshi, 2012 التققي أظ ققرت وجققود يالقققة ارتباطيققة سققالبة بققين التلكيققر احصاققا ي )

 اجتهاه ن و مادة احصااءمي متغير القل  احصاا ي ارتبط و .الطلبةومقياا قل  احصااء لدى 

وتشقير هقذه القيمقة إلقى أن ارتلقاع  ،تيهقة متوقعقةوهقذه الن، (0.561-) بعالققة سقالبة بلغقت قيمت قا

 ن و مادة مبادىء احصاقاء.اتهاهات الطلبة الذكور مستوى القل  احصاا ي يرافقه اندلاض في 

و هقذه النتيهقة تتلق  و أن القلق   أظ قرت( التقي Bui & Alfaro, 2011) دراسقةمقي نتقا   جز يقا

و مي المواقف تهاه العلوم  .احصاا ي يتناس  يكسيا

و )يالصققم احنققاث وفققي يينققة  (، α=  0.05أن جميققي قققيم معققامالت اجرتبققاط دالققة إصاققا يا

و كانت أقوى و بالت ايل فقي مقادة احصاقاء هقو متغيقر اجتهقاه ن قو احصاقاء المتغيرات ارتباطا

مقادة مبققادىء فقي تشقير إلقى أن ارتلقاع ت اققيل احنقاث و (،0.456)ت ققا بعالققة موجبقة بلغقت قيم

وارتققبط متغيققر قلقق   ارتلققاع فققي مسققتوى اتهققاه ن ن ققو مققادة مبققادىء احصاققاء. لققهيقاباحصاققاء 

و طققاارتباحصاققاء  و  ا   بلغققت قيمت ققاصيققث احصاققاء مبققادىء الت اققيل فققي مققادة متغيققر مققي سققالبا
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وتشققير هققذه القيمققة إلققى أن ارتلققاع مسققتوى القلقق  احصاققا ي يرافقققه اندلققاض فققي  (،0.452-)

و وتتعققارض هققذه النتيهققة  .ىء احصاققاءت اققيل الطالبققات فققي مققادة مبققاد مققي نتققا   دراسققة جز يققا

(Al-Qurshi, 2012  التي أظ رت وجود يالققة إيهابيقة بقين التلكيقر احصاقا ي ومقيقاا قلق )

وبلغت قيمة معامل اجرتبقاط بقين متغيقر القلق  احصاقا ي واجتهقاه ن قو  احصااء لدى الطالبات.

لققدى مققة إلققى أن ارتلققاع مسققتوى القلقق  احصاققا ي وتشققير هققذه القي (0.502-) مققادة احصاققاء

 .ن و مادة مبادىء احصااء ن اندلاض في اتهاهاتالطالبات رافقه 

و فقي ققوة العالققة  و واضق ا بقين المتغيقرات اجرتباطيقة وأظ رت نتقا   الت ليقل وجقود اختالفقا

مقة معامقل مقن ج قة أخقرى، فققد كانقت قي المتنبئة من ج ة والت ايل في مادة مبقادىء احصاقاء

مقن أيلقى  القذكور باط بين الت ايل في مادة مبادىء احصااء واجتهاه ن و احصاقاء ينقداجرت

وكانت قيمة معامل اجرتباط بين القل  احصاا ي والت ايل فقي مقادة مبقادىء احصاقاء  .احناث

اه ن قو وكانقت قيمقة معامقل اجرتبقاط بقين القلق  احصاقا ي واجتهق ناث أيلى من القذكور.احيند 

، وهققذه يلسققر أن مسققتويات القلقق  مققن المققواد الدراسققية احصاققاء ينققد الققذكور أيلققى مققن احنققاث

واتهاهققات الطلبققة ن ققو المققواد الدراسققية تدتلققف بققاختالا الهققنس، كققون هققذه المتغيققرات هققي 

فققد بينقت وأمر اختالف ا باختالا الهنس أمر متوققي.  للطال  الوجدانيةمتغيرات تتعل  بالهوان  

( أن معدجت احناث في القل  احصاا ي كانقت مرتلعقة مقارنقة Al Saleh, 2014دراسة )ا   تن

( يدم وجود فروق في اتهاهقات Ryan & Salim, 2007دراسة )، بينما أظ رت نتا   بالذكور

 الطلبة ن و تعلم احصااء تعزى إلى الهنس.

و ن القل  احصاا ي واجتهاه ن وه لقد أظ رت نتا   الدراسة أ و داجو إصاا يا يرتبطان ارتباطا

وباجتهاه المتوقي، صيث تشير هذه العالقة إلى أن طلبة الهامعة الذين يبروا يقن اتهاهقات سقلبية 

، وأنقه كلمقا كانقت احصاقاء يبقروا يقن مسقتويات أيلقى مقن القلق  احصاقا ي ءن و مقادة مبقادى

، وهقذه العالققة ت قلق م احصاقا ياحصااء اندلضت مستويا ءاتهاهات م إيهابية ن و مادة مبادى

بين القلق  احصاقا ي واجتهقاه ن قوه هقي يالققة تنسقهم مقي احطقار المتوققي، وهقذا يعنقي أن بعقد 

و من أسباب اجتهاهات همة في قا، فكلمقا اأو يامالو مقن العوامقل المكونقه ل قا أو المسق القل  يعد  سببا

و يالية لقدى الطالق  فقي مقادبشكل يام كانت درجة القل   ة دراسقية معينقة كلمقا يكقس ذلقك اتهاهقا

و لديه ن و هذه المادة.   سلبيا

ما األهمية النسبية لمتغيري القلق النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ومناقشتها  

 ؟ اإلحصائي واالتجاه نحوه في التنبؤ بتحصيل طلبة الجامعة في مادة مبادىء اإلحصاء

قام الباصث باستددام ت ليل احن دار المتعدد المتدرج سة الياني للدراسؤال الولإلجابة ين 

وذلك لت ديد مقدار إس ام كل متغير من متغيرات الدراسة )القل  احصاا ي، واجتهاه ن و 

 ( نتا   الت ليل:2) ويبين الهدول رقم .احصااءمبادىء احصااء( في التنبؤ بالت ايل في مادة 
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احصااء يلى مبادىء المتعدد المتدرج للت ايل في مادة  نتا   ت ليل احن دار   (2جدول )

 .الكلية واللريية لدى يينة الدراسة المتغيرات المتنبئة

 

 (α=  0.05** تعني: ذات دجلة إصاا ية يند مستوى الدجلة احصاا ية )

 ن المتغيرات المتنبئة )القل  احصاا ي، واجتهاه ن و( أ2) ويالصم من الهدول الساب  رقم

في مادة مبادىء احصااء لدى الطلبة من تباين درجات ت ايل  (%26.30)احصااء( فسرت 

القل  %( من التباين، وفسر 22.70)ما نسبته اجتهاه ن و احصااء وفسر  .أفراد العينة الكلية

 %(.3.60)احصاا ي 

الة كانت د( 2R)مربي معامل اجرتباط ويالصم من الهدول الساب  أن قيم التغير في 

و )  اجتهاه ن و احصااء ( لكل متغير من المتغيرات المتنبئة، ويعزى تلسيرα=  0.05إصاا يا

اجتهاه ن و %( إلى أن 22.70ر من الت ايل في مادة مبادىء احصااء )لمعظم التباين الملس  

و بالت ايل  احصااء من ارتباط القل   (0.476مادة مبادىء احصااء )في كان أقوى ارتباطا

مما سمح لمتغير اجتهاه ن و  (0.420-) حصاا ي بالت ايل في مادة مبادىء احصااءا

معامل اجرتباط بين متغير اجتهاه ألن   ونظراو  احن دارية أوجو.صااء بالدخول في المعادلة اح

و كان والقل  احصاا ي  مادة مبادىء احصااء ن و فإن  أثر القل   (0.547-)ويساوي يالي نسبيا

احتهاه ن و مادة متغير تم  من خالل  صاا ي في التنبؤ بالت ايل في مادة مبادىء احصااءاح

 مبادىء احصااء الذي دخل المعادلة احن دارية أوجو.

ينة الذكور إلى أن المتغيرات المتنبئة )القل  المتعلقة بعت ليل اجن دار تشير نتا   و

%( من تباين درجات ت ايل الطلبة في 26.10احصاا ي، واجتهاه ن و احصااء( فسرت )

( من التباين، وفسر القل  %23.3وفسر اجتهاه ن و احصااء ما نسبته ) .مادة مبادىء احصااء

( كانت دالة إصاا ياو 2R) %(. ويالصم أن قيم التغير في مربي معامل اجرتباط2.80) احصاا ي

(0.05  =αلكل متغير من المتغيرات المتنبئة ). عزى تلسير اجتهاه ن و احصااء لمعظم وي

إلى أن اجتهاه ن و احصااء  (%23.3من الت ايل في مادة مبادىء احصااء )الملس ر التباين 

و بالت ايل مادة مبادىء احصااء ) ( من ارتباط القل  احصاا ي 0.483كان أقوى ارتباطا
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الدخول باجتهاه ن و احصااء  ( مما سمح لمتغير0.409-بالت ايل في مادة مبادىء احصااء )

في المعادلة احن دارية أوجو، وكذلك لكون اجرتباط بين متغيري اجتهاه ن و احصااء والقل  

و ) ( األمر الذي جعل متغير اجتهاه ن و احصااء يأخذ الناي  0.561-احصاا ي كان ياليا

 قل وجو، ولكون اجرتباط بينه وبين األكبر من التباين الملس ر لكونه دخل المعادلة احن دارية أ

و.ء احصاا و نسبيا  ياليا

وتشير النتا   المتعلقة بعينة احناث إلى أن المتغيرات المتنبئة )القل  احصاا ي، واجتهاه 

%( من تباين درجات ت ايل الطلبة في مادة مبادىء احصااء. 27.4ن و احصااء( فسرت )

%( من التباين، وفسر القل  احصاا ي 20.80ه )وفسر اجتهاه ن و احصااء ما نسبت

و 2R%(. ويالصم أن قيم التغير في مربي معامل اجرتباط )6.60)  ( كانت دالة إصاا يا

(0.05  =αل ).كل متغير من المتغيرات المتنبئة 

ويعزى تلسير اجتهاه ن و احصااء لمعظم التباين الملس ر من الت ايل في مادة مبادىء 

و بالت ايل مادة مبادىء 20.80احصااء ) %( إلى أن اجتهاه ن و احصااء كان أقوى ارتباطا

( 0.452-( من ارتباط القل  احصاا ي بالت ايل في مادة مبادىء احصااء )0.456احصااء )

مما سمح لمتغير اجتهاه ن و احصااء بالدخول في المعادلة احن دارية أوجو، وكذلك لكون 

و )اجرتباط بين متغير جعل  مما( 0.502-ي اجتهاه ن و احصااء والقل  احصاا ي كان ياليا

متغير اجتهاه ن و احصااء يأخذ الناي  األكبر من التباين الملس ر كونه دخل المعادلة 

و، مما يدل يلى احن دارية أوجو، ولكون اجرتباط بينه وبين ا و نسبيا أن لقل  احصاا ي كان ياليا

احصااء قد تم من خالل المتغير  ءفي التنبؤ بدرجات الت ايل في مادة مبادىأثر قل  احصااء 

و.  و نسبيا و ياليا  الذي سبقه إلى المعادلة، ولكونه يرتبط به ارتباطا

ويالصم من النتا   السابقة أن متغير القل  احصاا ي واجتهاه ن و احصااء قد أس ما في 

في يينة ، ولكن بمقادير مدتللة مبادىء احصااء في مادة الطلبةت ايل تلسير تباين درجات 

و لمتغير الهنس ( في العينة الكلية، %26.30فسرت ما نسبته )، فقد الدراسة الكلية وكذلك تبعا

 .يينة احناث في( %27.40يينة الذكور، وفسرت ما نسبته ) في( %26.10فسرت ما نسبته )و

)القل  احصاا ي، واجتهاه ن و  اختالا نسبة ما فسرته المتنبئاتيمكن القول أن و

اختالا قيم معامالت بسب   ،الت ايل في مادة مبادىء احصااءفي من التباين  احصااء(

صيث أن  الزيادة في نسبة التباين من يينة إلى أخرى،  وبين المتغير التابيبين المتنبئات اجرتباط 

مالت اجرتباط بين المتنبئات من ج ة الملس ر من المتغير التابي يعود إلى الزيادة في قيم معا

 .والمتغير التابي من ج ة أخرى

و بقيم معامالت اجرتباط و تتأثر الزيادة في نسبة التباين الملس ر من تباين المتغير التابي أيضا

تزداد هذه النسبة بنقاان قيمة معامالت اجرتباط الداخلية صيث الداخلية بين هذه المتنبئات، 

وفيما يتعل   ذه النسبة بزيادة قيم معامالت اجرتباط الداخلية بين هذه المتنبئات.بين ا، وتنقص ه

 يلى ما تضيله المتنبئاتكذلك تعتمد نسبة التباين الملس ر بدخول المتغيرات المعادلة اجن دارية، ف

ء )الت ايل في مادة مبادىمن تباين المتغير التابي )القل  احصاا ي، واجتهاه ن و احصااء( 
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ت ظى المتغيرات السابقة في صيث ، في المعادلة احن دارية ايلى ترتي  دخول احصااء( 

صين ت ظى بناي  أقل  فيدخول ا المعادلة احن دارية بإضافة ناي  أكبر من التباين الملس ر، 

إذا تأخر دورها في دخول هذه المعادلة، خاصة إذا كان ارتباط ا مي المتغيرات السابقة ل ا 

و.بالد و ياليا   خول ارتباطا

أن وجود يدد من المتغيرات المستقلة في نموذج اجن دار ليس لقد أمكن القول 

و مي المتغير صيث أن ، الميلىباجستراتيهية  و ياليا األفضل استددام متنبئات يرتبط كل من ا ارتباطا

الباصث من وراء هدا  ت ق التابي، وأن  ارتباطات ا الداخلية فيما بين ا مندلضة، وب ذا قد 

)القل  احصاا ي، واجتهاه ن و في صاوله يلى مهموية من المتنبئات  دراسته التنبؤية

  لمربي معامل اجرتباط المتعدد.يمكن أن تعطي أفضل قيمة احصااء( 

وثابت اجن دار لعينة  دجلت ا ومستوىوقيم  ت   اجن دار تقيم معامال قام الباصث بإيهادو

 :( نتا   الت ليل3الهدول رقم ) ويبين، واللريية الدراسة الكلية

 ت ا وثواب اجن دار.  ومستوى دجل ت  قيم معامالت اجن دار وقيم    (3جدول )

 المتغيراا العينة
معامل 

 االنحدار

 الخطأ المعياري

 لمعامل االنحدار

قيمة 

 "ا"

مستوى 

 الداللة

ثابت 

 االنحدار

العينة 

 الكلية

اجتهاه ن و 

 احصااء 

0.352 0.117 4.667 0.001** 43.216 

 **0.003 3.022 0.034 0.228- القل  احصاا ي

يينة 

 الذكور

اجتهاه ن و 

 احصااء 

0.369 0.141 4.10 0.001** 38.250 

 **0.027 2.235 0.040 0.201- القل  احصاا ي

يينة 

 احناث

اجتهاه ن و 

 احصااء 

0.306 0.209 2.175 0.035** 56.883 

 **0.039 2.123 0.068 0.299- القل  احصاا ي

 .(α=  0.05** تعني: ذات دجلة إصاا ية يند مستوى الدجلة احصاا ية )

أن معامالت اجن دار للمتنبئات )اجتهاه ن و ( 3) رقمالساب  نتا   الهدول ويالصم من 

و ) ، ة الدراسة الكلية واللرييةفي يين (α=  0.05احصااء، القل  اجصاا ي( كانت دالة إصاا يا

بدرجات ت ايل الطلبة في مادة مبادىء  للتنبؤمما سمح ل ا بدخول المعادجت اجن دارية 

احصااء من درجات أفراد هذه العينات يلى مقياا اجتهاه ن و احصااء ومن درجات م يلى 

 مقياا القل  احصاا ي.

 التوصياا

 باآلتي: يوصي الباصثفي ضوء نتا   هذه الدراسة 
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التققي تتعلقق  بالهانقق  إجقراء المزيققد مققن الدراسققات الموج ققة ن ققو اسققتددام بعققض المتنبئققات  .1

فقي المقواد العلميقة مقن امت قان شق ادة الدراسقة اليانويقة العامقة  معدل الطال  :المعرفي ميل

 .إضافة إلى بعض المتنبئات من الهان  اجنلعالي

اققيل فققي مققادة احصاققاء ويالقتققه بققبعض إجققراء المزيققد مققن الدراسققات واألب ققاث فققي الت  .2

 ضوء بعض المتغيرات الشداية. المتغيرات النلسية والمعرفية األخرى وفي

بمقا يسقاهم فقي تدليق  صقدة القلق  التقي والنلسقي فقي الهامعقة تلعيل دور احرشاد األكقاديمي  .3

 احصااء. ءمبادى مادةي مل ا الطلبة تهاه 

 ،يسقق م لللققروق اللرديققة بققين طلبققة الهامعققةضققرورة مرايققاة أسققاتذة احصاققاء وطققرق تدر .4

 وتقديم المادة بشكل يتناس  والقدرات العقلية المدتللة.

 شكر

يتقدم الباصث بهزيل الشكر والعرفان إلى جامعة الشرق األوسط، يمان، األردن، يلى 

 الديم المالي المقدم لمشروع الب ث.
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