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القدرة التنبؤية للتفكري السلبي بالقلق اإلحصائي 
 لدى طلبة الدراسات العليا

 **مروان زايد بطاينه                                *           وائل محمد احمد مبارك

 

  

للتفكير السلبي بالقلق اإلحصائي لدى طلبة الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة امللك  هدفت الدراسة إلى التعرف على القدرة التنبؤية_ امللخص

طالب دكتوراة  32طالب ماجستير و  71منهم  ،( طالب دراسات عليا يدرسون مقررات اإلحصاء في كلية التربية103سعود. وتكونت عينة الدراسة من )

ومقياس القلق االحصائي  ،السلبي الذي أعده على البيئة السعودية الباحث عبد املريد قاسم ومن تخصصات مختلفة. طبق عليهم مقياس التفكير

اختبار الذي قام بترجمته وتقنينه على البيئة السعودية الباحث السيد محمد ابو هاشم. وباستخدام املتوسطات الحسابية واالنحرفات املعيارية، و 

(، وكذلك مستوى القلق 2.71ئج الدراسة أن طلبة الدراسات العليا لديهم مستوى تفكير سلبي متوسط ))ت(، وتحليل واالنحدار املتعدد، أظهرت نتا

( أعلى من متوسطات ونسبة %70؛3.47(. ومن النتائج أن طلبة مرحلة املاجستير لديهم متوسط ونسبة القلق إحصائي )3.11اإلحصائي متوسط )

(. كذلك اظهرت النتائج إمكانية التنبؤ بالقلق اإلحصائي من خالل أبعاد التفكير 0.00؛ 8.15=  %(، وحيث كانت قيمة )ت45؛2.3طلبة الدكتوراه )

 السلبي )التوقعات االيجابية، املجازفة االيجابية، التعلم والتفتح املعرفي، الشعور العام بالرضا(. 

 : التفكير السلبي، القلق اإلحصائي، طلبة الدراسات العليا.الكلمات املفتاحية 
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 العليا الدراسات طلبة لدى اإلحصائي بالقلق السلبي للتفكير التنبؤية القدرة
 املقدمة. 1

تتميز عملية التفكير بأنها عملية إنسانية وتتطلب عملية تنميتها وتعلمها      

جهوًدا متميزة من أطراف عديدة، في مراحل العمر املختلفة، وهي ذات صلة 

بالنواحي الوراثية والبيئية من حيث املجاالت املختلفة: الجسمية، 

ية، واالنفعالية، والثقافية، والحضارية، واالنسان يولد ولديه آلة واالجتماع

(، Brainالتفكير وهي العقل أو أردنا التسمية البيولوجية العلمية فهو املخ )

وان هذا العقل البشري يركز على ش يء معين بحد ذاته، ويحاول ان يلغي 

الفشل من حياته ويفكر بالسعادة، ويحاول دائًما ان يلغي التعاسة من حياة 

الفرد، فالعقل )املخ( يعطي أوامره مباشرة الى االحاسيس والحركات الداخلية 

ات غير السارة، ولهذا والخارجية لإلبقاء على الخبرات السارة والغاء الخبر 

يجب ان يتدرب االنسان على مهارة التفكير االيجابي وذلك لالبتعاد عن 

التفكير السلبي، و لتحويل كل أفكاره واحاسيسه لكي تكون في خدمة 

 من ان تكون ضد وبعكس هذه املصالح والحاجات. 
ً
 مصالحه وحاجاته، بدال

 من العوامل االساسية     
ً
في حياة االنسان فهو الذي  ويعد التفكير عامال

يساعد على توجه الحياة وتقدمها، كما يساعد على حل كثير من املشكالت 

الكثير من االخطار، وبه يستطيع االنسان السيطرة والتحكم على     وتجنب 

امور كثيرة وتسييرها لصالحه، فالتفكير عملية عقلية معرفية وجدانية راقية 

ات النفسية االخرى، كاألدراك واالحساس تبنى وتؤسس على محصلة العملي

والتحصيل واالبداع، وكذلك على العمليات العقلية كالتذكر والتمييز 

والتعميم واملقارنة واالستدالل والتحليل، ومن ثم يأتي التفكير على قمة هذه 

العمليات العقلية والنفسية وذلك للدور الكبير الذي يلعبه في املناقشات 

اضية وغيرها، حتى أنه ال يمكن االستغناء عنه في عمليات وحل املسائل الري

 اكتساب املعرفة وحل املشكالت التي تواجه االنسان.

وكلما كان هذا التفكير ايجابًيا كلما أدى إلى حل فاعل وناجع لهذه       

املشكلة، وكلما كان هذا التفكير سلبًيا كلما أدى إلى التعامل مع هذه 

ية وخاطئة، سواء كان ذلك بتضخيم هذه املشكالت بأساليب سطح

املشكالت واملبالغة في التعامل معها وبالتالي عدم الوصول إلى حل مقنع لها، 

أو بتبسيطها واختزالها واستسهالها واتباع أساليب سلبية في التعامل مها، 

وبالتالي عدم الوصول إلى حل مناسب لها، وعلى وجه األجمال، فإن التفكير 

بتدهور املستوى الصحي وازدياد الحاالت املرضية كالكآبة  السلبي ارتبط

والقلق النفس ي واالضطراب النفس ي وغير ذلك من االمراض النفسية، حيث 

تشير الدراسات والبحوث النفسية والتربوية إلى أن االضطراب النفس ي 

والعقلي ليس ناشًئا من املواقف الصعبة التي تحيط بالفرد بقدر ما هو ناجم 

لة اليأس الذي تنتابه اتجاه تلك املواقف، والذي يوحي إليه بالعجز عن حا

والفشل اتجاهها، وهذا ما يعبر عنه بالتفكير السلبي للحياة، والذي يجعل 

الفرد ينظر إلى حياته والى الحياة من حوله بمنظار مظلم قاتم، ويجعله أكثر 

 تعاسة وتشاؤًما في نهج تفكيره.

 مشكلة الدراسة. 2

تعتبر أساسيات املعرفة البحثية ضرورية لطلبة الدراسات العليا في      

الجامعات، حيث أنهم في هذه املرحلة ملزمين بإنتاج رسالة أو أطروحة 

مكتوبة بشكل جيد كواحدة من املتطلبات الرئيسية ملرحلة ما بعد التخرج 

ية في هذه ملنح درجة )املاجستير أو الدكتوراة(. واملعرفة اإلحصائية ضرور 

املرحلة بحيث تسمح للطالب لإلجابة على أسئلة البحث التي اختاروها، وبناء 

على البيانات التي جمعوها وفقا ملنهجية البحث املعتمدة في دراستهم. ولذلك، 

فإن معظم برامج الدراسات العليا في الجامعات البحثية لديها مقرارات عن 

ى إتقان هذه املهارات. حيث تمكن اإلحصاءات األساسية ملساعدة الطالب عل

هذه املعرفة اإلحصائية الطلبة من عملية جمع البيانات، واستخدام 

االختبارات اإلحصائية املناسبة لتحليل البيانات إلجابة أسئلة الدراسة، 

 وتفسير نتائج هذه التحليالت بطريقة علمية مفهومة في املجال األكاديمي. 

واثقون في التعامل مع األرقام. وهذا ينطبق  ومع ذلك، ليس كل الطالب     

بشكل خاص على طالب الدراسات العليا الذين تركوا الدراسة بعد مرحلة 

البكالوريوس لبعض الوقت، ويريدون مواصلة دراستهم العليا بعد توقف 

أن قلق الطلبة تجاه  [1طويل. حيث أشار سولتميكريس وميريمانس ]

ملهارات أو املعرفة غير الكافية، ولكن ربما اإلحصاء قد ال يرجع فقط إلى ا

يكون نتيجة تجاربهم السلبية السابقة وتصوراتهم السلبية تجاة مقرارات 

 اإلحصاء والتعامل مع األرقام.

كيفما، طالب الدراسات العليا يأتون من خلفيات أكاديمة مختلفة،      

ملام الكافي خصوصا طلبة كلية التربية والعلوم اإلنسانية ليس لديهم اإل

والخبرة الجيدة مع األرقام ولديهم دائما قلق سلبي كبير من مقرارات اإلحصاء 

في عدم قدرتهم على التعامل مع مثل هذه املقرارات، وليس لديهم الثقة 

الكافية، ويعتبرون أنفسهم ضعيفين في التعامل مع األرقام. وقد وجد ويليامز 

اإلحصائي يظهرون مستويات عالية  أن الطالب الذين يعانون من القلق [2]

من االنزعاج في غرفة الصف، وإجراء االختبارات، والقيام بالحسابات 

؛ غالي، سيانكاليوني، [3] اإلحصائية. وكما أشار كل من فينش وجيمسون 

[ أن التعامل مع مقررات 5؛ أونويغبوزي ويلسون ][4] تشيس ي، بريمي

كثير من الطالب، حيث يقوم الطلبة اإلحصاء في الغالب تجربة سلبية مؤملة ل

بتأخير دراسة مقررات اإلحصاء والذي بدوره يعمل على تأخير الطلبة من 

 الحصول على الدرجة العلمية.

في ضوء ما تقدم ادرك الباحثون أهمية الربط بين التفكير السلبي والقلق        

لدراسات من هذا االحصائي، وال سيما أن الحاجة أصبحت االن ماسة 

القبيل، فليس هناك بيانات كافية تتصل بمتغيرات الدراسة )التفكير السلبي 

والقلق االحصائي( لدى طلبة الدراسات العليا في السعودية، وحتى في املنطقة 

العربية، وبناًء على ذلك تبرز مشكلة الدراسة املتمثلة في محاولة التعرف الى 

القلق االحصائي لدى طلبة الدراسات العليا طبيعة التفكير السلبي ومستوى 

في كلية التربية في جامعة امللك سعود، وقدرة التفكير السلبي على التبوء في 

القلق االحصائي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة امللك 

 سعود، وذلك من خالل االجابة عن االسئلة االتية:

 أ. أسئلة الدراسة

لتفكير السلبي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية في ما مستوى ا

 جامعة امللك سعود؟

ما مستوى القلق االحصائي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية في 

 جامعة امللك سعود؟

هل يختلف متوسط درجات طلبة الدكتوراه عن متوسط درجات طلبة 

 املاجستير في مستوى القلق اإلحصائي؟



812019 

78 

القدرة التنبؤية للتفكير السلبي بمستوى القلق االحصائي لدى طلبة ما 

 الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة امللك سعود؟

 أهداف الدراسةب. 

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

تحديد مستوى التفكير السلبي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية 

 بجامعة امللك سعود.

القلق االحصائي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية في  تحديد مستوى 

 جامعة امللك سعود.

ايجاد الفروق في متوسطات مستوى القلق اإلحصائي بين طلبة الدكتوراه 

 وطلبة املاجستير

التنبوء بمستوى القلق اإلحصائي من أساليب التفكير السلبي لطلبة 

 ة امللك سعود.الدراسات العليا في كلية التربية بجامع

 أهمية الدراسةج. 

 تتضح أهمية الدراسة الحالية في جانبين هما:

 )أ( األهمية النظرية:

فهم مستوى قلق الطالب الذي ينشأ من مقررات اإلحصاء قد يساعد  -1

أساتذة اإلحصاء في الجامعات إليجاد طرق للحد من مستوى قلق الطالب 

 ات اإلحصاء.تجاه اإلحصاء، وتعزيز تعلم الطلبة ملقرر 

فهم إلى أي مدى قد يقف هذا القلق من اإلحصاءات عائقا يحول دون  -2

 قدرة الطالب على تطوير موقف إيجابي وحاسم تجاه البيانات الكمية.

 )ب( األهمية التطبيقية:  

توفر الدراسة رؤية أولية لتطور القلق اإلحصائي لدى طلبة برنامج  -1

القلق من اإلحصاء كحاجز للتعلم على  الدراسات العليا، وكيف يعمل هذا

 املدى الطويل.

تتيح الفرصة للمدرسين في التعرف على االستراتيجيات التي يمكن  -2

استخدامها في التعامل مع مقررات اإلحصاء في مواقف التعلم، وفي إعداد 

برامج تدريبية لتكثيف استخدام مثل هذه االستراتيجيات وتعليمها للطلبة 

ستوى مناسب من قلق اإلحصاء )قصص خيالية قصيرة للوصول إلى م

لتدريس اإلحصاء، مناقشة اختبارات اإلحصاء، العروض التقديمية 

 الجماعية لبرامج التحليل اإلحصائي(.

 مصطلحات الدراسةد. 

التفكير السلبي: يشير الى االفكار او التصورات التي تأتي تلقائيا، وتبدو ملن 

ومعقولة، اال ان الشخص يكتشف عند التحقق منها يخبرها على انها حقيقة 

 بالدرجة التي 
ً
أنها مشوهة وتفقد املصداقية والواقعية، ويحدد إجرائيا

يحصل عليها الطالـب في مقياس التفكير السلبي املستخدم في الدراسة 

 الحالية.

القلق اإلحصائى: يعنى الشعور بالتوتر والخوف من مواجهة مقرر اإلحـصاء أو 

القيام بإجراء التحليالت اإلحصائية، أو جمـع ومعالجـة وتفـسير البيانـات عند 

، وعدم القدرة على حل املشكالت اإلحصائية املختلفة، أو اتخاذ 
ً
إحصائيا

 بالدرجة التي يحصل عليها الطالـب في مقياس القلق 
ً
القـرارات، ويحدد إجرائيا

 اإلحصائي املستخدم في الدراسة الحالية.

 ت الدراسةمحدداه. 

اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طلبة الدراسات العليا في كلية التربية 

 هجري  1437/1438والذين يدرسون في جامعة امللك سعود للعام الدراس ي 

تحدد نتائج لدراسة بأداتيها، وما تتمتعان به من دالالت صدق وثبات محلية 

 وعاملية.

 الطريقة واالجراءات

ملجتمع الدراسة وعينتها، واالداتين املستخدمتين فيها، وطرق فيما يلي وصف 

 عن 
ً
حساب الصدق والثبات، واالجراءات املتبعة للوصل الى النتائج، فضال

 متغيرات الدراسة، ومعالجتهما االحصائية.

 اإلطار النظري . 3

[ عرفوا القلق اإلحصائي على أنه القلق 6أونويغبوزي، داروس، وريان ]     

عند مواجهة الطلبة اإلحصاء، وبغض النظر عن نوع أو تعقيد التحليل  الناتج

[ من تأثيراته املعرفية، وجوانبة 7اإلحصائي املراد إجرائه. وقد عرفه زيندر ]

النفسية مثل )القلق، األفكار الداخلية، عدم التنظيم العقلي، والتوتر عند 

الطالب الذين يعانون [ إلى أن "2التعامل مع اإلحصاء(. وقد أشار ويليامز ]

من القلق اإلحصائي يميلون إلى توقع مستويات عالية من االنزعاج أثناء 

 املحاضرة، وإجراء االختبارات، والقيام بالحسابات اإلحصائية". 

 [ كما يلي:8] وللتفكير السلبي مجموعة من االعراض التي أوردها بركات

يصية اآلتية: سياق التفكير: اضطرابات التفكير: وتظهر في الجوانب التشخ     

حيث يكون االنتقال من فكرة إلى أخرى دون أن يستكمل الفكرة السابقة، 

ومحتوى التفكير: ويكون على شكل أفكار غير مترابطة منطقًيا أو على شكل 

أوهام وأفكار غير ثابتة، اضطراب الشعور: أي ظهور حالة من الفتور 

على شكل هذيان فكري، اضطراب كما قد يظهر ذلك ،والخمول في التفكير

الذاكرة: ويظهر ذلك على شكل زيادة القدرة على تذكر تفاصيل دقيقة جًدا 

لبعض الخبرات التي مر بها الفرد، والتي يؤدي تذكره لها إلى حالة من الضيق 

والكدر والقلق، االضطراب االنفعالي: بمعنى أن يظهر الفرد املضطرب نمط 

 مع املوقف كًما ونوًعا.من التفكير غير املتناسب 

القناعات الخاطئة: تؤدي القناعات الخاطئة والتفكير الخاطئ إلى مشكالت 

في التكيف وفي الصحة النفسية، وفيما يلي توضيح لبعض النماذج من هذه 

القناعات الخاطئة في التفكير، التعميم الزائد: بمعنى أن يحكم الفرد على 

ش يء أو ال ش يء: إعطاء أهمية مبالغ فيها  مجموعة من األشياء أو األفراد، كل

ملوضوع معين بحيث يصبح هذا املوضوع محور تفكير الفرد وال يجد بديل له، 

الجمل املطلقة: استخدام عبارات تقدم إحكام مطلقة قاطعة ال تأخذ 

االحتماالت املختلفة بعين االعتبار، استمرار الوضع قائًما زمانًيا: أي عدم 

واستخدام األفكار املتشائمة من الحياة املستقبلية، وتؤدي الثقة باملستقبل 

هذه القناعات الخاطئة إلى أخطاء وجمود في التفكير، واملشكلة في هذه 

القناعات الخاطئة مقاومتها املستمرة ألي محاولة للتعديل والتغيير إلى درجة 

د كبيرة، حتى أن بعض الناس الذين يحملون مثل هذه القناعات على استعدا

 للتضحية بكل ش يء دفاًعا عنها.

 ومن اهم العوامل التي تؤثر على التفكير السلبي وااليجابي:

أوال التنشئة االجتماعية والتحديات التي تواجهها: حيث تواجه التنشئة 

االجتماعية في عاملنا العربي واإلسالمي اليوم نوعين من التحديات: أحداهما 

تحدي داخلي بمعنى أنه نابع من املجتمع ذاته وأنظمته ومعاييره ونسقه 

املجتمع  املختلفة، واآلخر تحدي خارجي، بمعنى انه مصدره خارج حدود

املتمثل باملتغيرات التي تدخل على ثقافة املجتمع من الثقافات األخرى نتيجة 

[. ولقد كانت التنشئة االجتماعية في 9] للتفاعل السلبي أو االيجابي الحمادي

املجتمعات التقليدية محصورة في عدد قليل ومحدود من املؤسسات التربوية 
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عة واملسجد والجيرة، بحيث تساند واالجتماعية، كاألسرة واملدرسة والجام

هذه املؤسسات بعضها البعض لتحقيق تنشئة متوازية سليمة، ولكن مع 

تطور املجتمعات وهجرة األسر أو بعض أفرادها من الريف إلى املدن الكبيرة 

تعددت وسائط التنشئة االجتماعية، لتشتمل إضافة إلى ما هو موجود 

ح والصحافة والكمبيوتر والقنوات التلفزيون واإلذاعة والسينما واملسر 

الفضائية واالنترنت وما يحتويه من عدد كبير من وسائل التواصل االجتماعي، 

والتي تتعارض فيما بينها من حيث األهداف واألساليب والوسائط، وينعكس 

هذا التناقض والتصارع بين هذه املؤسسات على عملية التنشئة االجتماعية 

ذلك على شخصية الفرد ونفسيته فيصاب  فتصبح مشوشة، فينعكس كل

[. كما أن تعقد الحياة العصرية 10] باالضطرابات النفسية املختلفة حبيب

ومتطلباتها األساسية والكمالية التي أصبحت األخيرة منها نتيجة لهذا التطور 

أساسية في كثير من الحاالت، مما أدى إلى اضطراب العالقات األسرية 

كل ذلك  ،ايًضا سلًبا على عملية التنشئة االجتماعية وتفككها، وهذا انعكس

 [.11,12أسهم في اختزال دور األسرة في عملية التنشئة االجتماعية ]

ثانيا الحروب: حيث تؤكد كثير من الدراسات والبحوث النفسية والتربوية 

على أن أخطر آثار الحروب هي التي تظهر على األطفال من حيث فقدان 

لديهم، وظهور الكثير من املشكالت النفسية كالقلق الشديد التوازن النفس ي 

والفزع والتعاسة والعدوانية والعصاب النفس ي وغير ذلك، ويزداد األمر 

صعوبة إذا تكررت هذه الصدمات والخبر ات غير السارة في فترات متقاربة، 

فتتراكم هذه الخبرات لدى الطفل والشاب على شكل مشكالت نفسية 

يقة بخاصة إذا لم يتمكن األهل أو املجتمع احتواء هذه واجتماعية عم

 [.13الحاالت من خالل مساعدة الطفل على تجاوز هذه املشكالت ]

ثالثا املناخ والبيئة االسرية: ال يوجد هناك من املؤسسات أو الهيئات التي 

تستطيع أن تلعب الدور الذي تلعبه األسرة في حياة األفراد، ومن أهم 

زة لهذا املناخ األسري: تشجيع األبناء على االستقاللية في التفكير السمات املمي

واتباع أسلوب الحوار والنقاش والتفاهم، التخلص ما أمكن من أساليب 

التربية غير السوية كالقسوة، التهديد، التوبيخ، السخرية والعقاب البدني، 

جل تطوير كما تنمي االسرة حب االستطالع عند األبناء وتعزيزه لديهم من أ

 [.13قدراتهم العقلية واإلبداعية ]

رابعا البيئة املدرسة: تعتبر املدرسة املؤسسة التربوية الرسمية الوحيدة التي 

يمكنها تقديم خدمات تربوية وتعليمية متوازنة لألفراد، بمعنى انها تمتاز عن 

غيرها من املؤسسات بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية بشكل مخطط 

حسب العمر الزمني والعقلي للتلميذ، وهذا غير متوفر بأي من  ومنظم

 [.14املؤسسات االخرى بالرغم من أهميتها ]

خامسا الشعور بالنقص والدونية: يعتبر شعور الفرد بالنقص والدونية من 

العوامل املهمة التي تؤثر في نمط واسلوب التفكير لدى الفرد فتجعله تفكيًرا 

هناك عدة اسباب تؤدي الى احساس الفرد بالنقص ايجابًيا أو سلبًيا، و 

والدونية ومن أهمها: التربية غير السوية، الحرمان والقيود االجتماعية 

 [.15وهيمنة النظم السياسية املتخلفة ]

يعد القلق االحصائي من املشكالت الشائعة الظهور لدى الكثير من و       

ويمكننا أن نقول أن درجة األفراد، حيث تتعدد اشكاله، وتختلف مظاهره. 

من القلـق هي صحية وإيجابية ألنها تدفع اإلنسان نحو العمل لدرء األخطـار 

املمكنـة أو املحتملـة والتي يتعرض لها اإلنسان في صراعه مع الحياة. فالقلق 

باعث إيجابي يـساعد فـى الحفاظ على الذات والنجاح في مسيرة الحياة إذا 

لكنـه إذا تجاوز هذه الحدود وبلغ حده األقص ى كان ضمن حدود معينة، و 

 من تعزيزه 
ً
 ٠فأنه سيعوق أداء الفرد بدال

[ أن من اهم العوامـل املسببة للقلق 5ويرى ولسون وأنوجبوزى ]        

اإلحصائي لدى طالب الدراسات العليا هي: عوامـل مرتبطـة باألسـتاذ ومنها 

قت املخصص للعمل، وعوامل طريقة التدريس الغير مناسبة، ومقدار الو 

مرتبطة بزمالء قاعة الدراسـة وهـى العمل في مجموعات ونقص الدافعية 

ونقص قـدرة الطـالب والقلـق مـن الطـالب اآلخريـن في قاعة الدراسة، وعوامل 

مرتبطة بالطالب ومنها قضايا االختبارات واملشكالت الشخصية وصعوبة 

لعمـل. وأن العوامل التي تؤدى إلى خفض التعامل مـع التكنولوجيـا وضـغوط ا

 ،القلق اإلحصائي هي : املساندة من الزمالء داخل قاعة الدراسة وخارجها

واختبارات الكتاب املفتوح والحصول علـى درجات مرتفعة في االختبارات 

 والعمل فى مشاريع بحثية ضمن مجموعات صغيرة.

فكير السلبي قد تصنع القلق [ ان هناك اساليب من الت16وقد بين بيك ]       

بمختلف انواعه، حيث وضح ان االفكار السلبية املبالغ فيها وما نتبناه من 

تفسيرات نضعها للمواقف املختلفة التي نمر بها، وتشويه ما يحمله االخرون 

عنا من اراء او نوايا، قد تؤدي الى ظهور اضطرابات نفسية وعقلية مختلفة 

اهمها القلق الشديد بمختلف اشكاله والذي يشيع قد يعاني منها االنسان، و 

عندما ننجح نحو املبالغة والتهويل في تصور ما سيحدث في املستقبل، 

 واملواقف اليومية التي نمر بها.

 الدراسات السابقة. 4

[ دراسة تجريبية بعنوان " االختالفات بين 17أجرت إدولجي ليبورديس ]      

لبة املرحلة الجامعية". وتكونت عينة الدراسة الجنسين في القلق اإلحصائي لط

 48طالب جامعي من كلية الفنون في الواليات املتحدة األمريكية ) 156من 

إناث(. حيث استجاب الطالب على إستبيان معد ملقرارات  107ذكور، و 

اإلحصاء السابقة التي إنتهوا منها والقلق اإلحصائي. وقد أظهرت نتائج 

لديهم قلق أكبر من الذكور فيما يتعلق باإلختبارات، الدراسة أن اإلناث 

بالنسبة للذكور ال توجد عالقة ارتباطية بين القلق اإلحصائي ودرجات املقرر، 

مفهوم الذات  ،وبالنسبة لإلنات أظهرت النتائج عالقة ارتباطية بين اإلحصاء

 و درجات املقرر. 

[ دراسة بعنوان " قلق اإلحصاء فيما بين طالب 18و زاوي ] وكما أجرى كوو       

الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة ماليزيا الوطنية". تكونت عينة 

الدراسة من جميع طلبة كلية التربية املسجلين في مقرر اإلحصاء والبالغ 

٪( 21.7طالب( دراسات عليا. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ) 141عددهم )

الطالب الذين شملهم االستطالع لديهم قلق إحصائي في مجال واحد على  من

األقل: األنشطة الصفية، االتجاه نحو املقرر، االتجاه نحو الرياضيات أو 

اإلدراك الذاتي للقدرة على أداء اإلحصاء. ووجدت هذه الدراسة أن االنتماء 

قة باإلحصاء، العرقي كان مرتبطا بقلق أكبر تجاه األنشطة الصفية املتعل

 حيث كان املاليزيين أكثر قلقا باملقارنة مع غير املاليزيين.

[ بعنوان "العالقة بين 19وفي دراسة بيريبيتشكا و تشاندلر وبيسيرا ]      

إحصاءات الكفاءة الذاتية لطلبة الدراسات العليا، القلق اإلحصائي، 

ة الدراسة من االتجاهات نحو اإلحصاء، والدعم االجتماعي". وتكونت عين

إناث(. وأظهرت نتائج الدراسة  136ذكور،  30طالب دراسات عليا ) 166

وجود عالقة سلبية بين القلق اإلحصائي والكفاءة الذاتية لتعلم اإلحصائيات 

(r = -.679 أيضا وجود عالقة إيجابية بين الكفاءة الذاتية لتعلم اإلحصاء ،)
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قلق اإلحصائي واإلتجاهات نحو (، مع الr =.708واالتجاهات نحو اإلحصاء )

(. وباإلضافة إلى ذلك، r = -832االحصاءات ارتباطا سلبيا ذو داللة إحصائية )

أظهرت النتائج أن القلق اإلحصائي واالتجاهات نحو اإلحصاء متنبأت ذات 

 داللة إحصائية في ألكفاءة الذاتية لتعلم اإلحصاءات.

بعنوان "القلق اإلحصائي  [ في دراسة عالقة20وقد وجد ديفاني ]      

واالتجاهات نحو اإلحصاء لطلبة الكليات وطلبة التعلم عن بعد". وتكونت 

من طالب  93إناث( و  22ذكور و  5طالب جامعي ) 27عينة الدراسة من 

إناث(. حيث  75ذكور،  18الدراسات العليا املسجلين بنظام التعلم عن بعد )

ءات واملواقف تجاه اإلحصاءات. وجدت الدراسة عالقة عكسية بين اإلحصا

ووجدت الدراسة أن طالب في الدراسات العليا في التعلم عن بعد لديهم 

عموما مستويات أعلى من القلق تجاه اإلحصاء، وأقل تفضيال وإيجابية تجاه 

 اإلحصاء.

[ دراسة بعنوان "دور الخبرات السابقة 21كما أجرى ديمبستر و مكوري ]     

حصاء في نتائج تقييم اإلحصاء بين طالب علم النفس واالتجاهات نحو اإل 

م الجامعيين". حيث تكونت عينة الدراسة من طالب سنة أولى في برنامج عل

االتجاهات نحو اإلحصاء". حيث وجدت النفس، استجابوا على استبيان "

الدراسة أن االتجاه نحو اإلحصاء والخبرة السابقة في الرياضيات واإلحصاء 

 قدير اإلحصاءات على مستوى طلبة البكالوريوس.متنبأت في ت

اءات: مزيد القلق إزاء اإلحص[ بعنوان "22اسة الكاس وشيوشيو ]وفي در      

 14طالبا ) 68". حيث تكونت عينة الدراسة من من التطورات والقضايا

إناث(. وأظهرت نتائج الدراسة عالقة سلبية بين القلق اإلحصائي  54ذكور، و 

(. وهذا أشار إلى أن القلق نحو r = -.41, p <.05تعلم اإلحصاء ) واالتجاه نحو

اإلحصاء يؤثر سلبا على األداء، واالهتمام، والرغبة في تعلم اإلحصاء في 

 محاضرات القياس النفس ي.

%( من طالب مرحلة ما بعد 80[ وجدوا أن )5وولسون ] أونويغبوزي      

الثانوية يظهرون مستويات انزعاج من القلق اإلحصائي عند التحاقهم 

بصفوف اإلحصاء. وهذا النوع من القلق تأثيره ليس فقط على طلبة الجامعة 

والكليات ولكنه تأثيراته أيضا على الطلبة امللتحقين بالدراسات العليا الذين 

ن مساقات اإلحصاء وأيضا التحليالت اإلحصائية املطلوبة في مشاريع يواجهو 

 تخرجهم وأطروحات الدكتوراه. 

 . الطريقة واالجراءات5

 منهج الدراسةأ. 

استخدم الباحث في الدراسة الحالية املنهج الوصفي االرتباطي باعتباره       

املنهج العلمي الذي يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة، حيث أنها تستهدف 

دراسة مستوى التفكير السلبي، والقلق اإلحصائي، والتنبؤ بمستوى القلق 

كلية اإلحصائي من أساليب التفكير السلبي لدى طلبة الدراسات العليا ب

 التربية بجامعة امللك سعود. 

 مجتمع الدراسةب. 

تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طالب الدراسات العليا الذكور في      

مقرر اإلحصاء التربوي، في كلية التربية بجامعة امللك سعود للعام الدراس ي 

 ھ.1438 -1437

 عينة الدراسةج. 

ب الدراسات العليا الذكور في كلية وزعت اداتا الدراسة على جميع طال       

التربية بجامعة امللك سعود، الذين يدرسون مقرر االحصاء التربوي في 

هجري، وقد بلغ  1437/1438الفصل الدراس ي االول من العام الجامعي 

 طالب. 103عددهم 

 أدوات الدراسة

 اوال: مقياس التفكير السلبي

االيجابي الذي أعده على البيئة  -استخدم الباحث مقياس التفكير السلبي      

السعودية الباحث عبد املريد قاسم وقام بالتأكد من صدقه وثباتة، ويتكون 

( فقرة، و تم تحكيم املقياس وذلك بعرضه على مجموعة من 61) املقياس من

( محكمين من اعضاء هيئة التدريس في 8املختصين حيث تم عرضها على )

ود، للتأكد من دقة الصياغة ووضوح الفقرات كلية التربية بجامعة امللك سع

ومدى مالءمتها للغرض الذي اعدت له، وقد اجريت التعديالت الالزمة في 

( فقرة 30) ضوء مالحظات املحكمين، وتكون املقياس في صورته النهائية من

ابعاد هي: )التوقعات االيجابية والتفاؤل، حب التعلم والتفتح  6موزعة على 

ر العام بالرضا، الذكاء الوجداني، التقبل غير املشروط للذات املعرفي، الشعو 

فقرة ايجابية، تصحح  (21) واملجازفة االيجابية(، وفقرات املقياس مكونة من

، غير متأكد 2، موافق تعطى الرقم 1كما يلي )موافق بشدة تعطى الرقم 

( 9( و)5، معارض بشدة تعطى الرقم 4، معارض تعطى الرقم 3تعطى الرقم 

، موافق تعطى 5فقرات سلبية، تصحح كما يلي )موافق بشدة تعطى الرقم 

، معارض بشدة 2، معارض تعطى الرقم 3، غير متأكد تعطى الرقم 4الرقم 

، حيث تكون أكبر عالمة )العالمة العظمى( على املقياس هي (1تعطى الرقم 

(.، وقد وضعت معايير 30(، واصغر عالمة )العالمة الصغرى( هي )150)

 الى اراء املحكمين، 
ً
للحكم على مستوى التفكير السلبي عند الطالب، استنادا

 على عدد فئات التدريج، والجدول )
ً
 ( يوضح هذه املعايير.1واعتمادا

 1جدول 

 معايير الدرجات على الفقرة الواحدة من املقياس

 (5الى 4.21من) (4.20الى 3.41من) (3.4الى 2.61من) (2.6الى 1.81من) (1.8الى 1من) القيمة

 مستوى التفكير

 السلبي

  عال   متوسط قليل قليل جدا
ً
 عال  جدا

  خارج من عشوائيا اختيروا طالب( 30) من عينة على املقياس تطبيق تم -

  كلية في العليا الدراسات طلبة ومن نفسه، املجتمع ومن الدراسة، عينة

 الفصل في التربوي  االحصاء مقرر  درسوا الذين سعود امللك جامعة في التربية

 االستطالعية الدراسة من الهدف كان وقد الدراسة، تطبيق فصل سبق الذي

 يلي فيما يتلخص

 .وفقراته املقياس وضوح مدى على التعرف -

 االجراءات حسب وثباتها، املقياس بصدق الخاصة املؤشرات استخراج -

  .التالية
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  املقياس صدق: اوال

 املحكمين من مجموعة على عرضها خالل من األداة صدق من التحقق تم      

 سعود، امللك بجامعة التربية كلية في التدريس هيئة اعضاء من املختصين

 الذي للغرض مالءمتها ومدى الفقرات ووضوح الصياغة دقة من للتأكد

 املحكمين مالحظات ضوء في الالزمة التعديالت اجريت وقد له، اعدت

 استطالعية عينة على تطبيقها خالل من املقياس صدق من التحقق تم كما -

 ،عشوائية بطريقة اختيروا الدراسة عينة خارج من طالب( 30) من مكون 

 االبعاد على والدرجات الفقرات على الدرجات بين االرتباط معامالت وحساب

 الفرعية االبعاد بين االرتباط معامالت حساب وكذلك اليها، تنتمي التي

 -0.36) بين االرتباط معامالت قيم تراوحت وقد للمقياس الكلية والدرجة

 0.01 الداللة مستوى  عند احصائيا دالة وهي( 0.77

  ألفا كرونباخ معامل باستخدام املقياس ثبات من التحقق تم وقد      

 ابعاد من بعد كل على وذلك الفقرة، إحصائيات بداللة الداخلي لالتساق

 بين الفا كرونباخ معامل قيم تراوحت وقد ككل املقياس وعلى املقياس،

 بعد عالية، ثبات بدرجة يتمتع املقياس ان تعني جميعا وهي ،(0.95 و 0.90)

 هذه من وباالنتهاء نهائية، بصورة والتعليمات الفقرات صياغة تم ذلك

 .النهائي التطبيق لعملية جاهزة األداة اصبحت الخطوة

 االحصائي القلق مقياس: ثانيا

 بترجمة قام الذي االحصائي القلق التفكير مقياس الباحث استخدم       

 بالتأكد وقام هاشم ابو محمد السيد الباحث السعودية البيئة على وتقنينه

 في العليا الدراسات طلبة من عينة على تطبيقه خالل من وثباتة صدقه من

 امللك جامعة في العليا الدارسات طالب على قنن املقياس وكون  السعودية،

 طلبة من عينة على املقياس دراسته في يطبق سوف الباحث والن سعود،

 التأكد من حاجة هناك ليس فلذلك سعود، امللك جامعة في العليا الدراسات

 ستة على موزعة فقرة (51) من املقياس ويتكون  املقياس، وثبات صدق من

 والخوف ،اإلحصائي التفسير وقلق ،واالختبار الدراسة حجرة قلق: هي ابعاد

 والخوف ،الحسابي الذات ومفهوم ،اإلحصائية والكفاءة ،املساعدة طلب من

 فقرة( 23) االول  القسم قسمين من املقياس ويتكون  اإلحصاء، أساتذة من

 القلق تسبب قد التي الخبرات إلى تشير التالية املواقف على ويشتمل

 :يلي كما املقياس من القسم هذا ويصحح االحصائي

 2جدول 

  قلق كثير إلى حد ما قلق متوسط قلق بسيط ال يسبب لك القلق
 
 قلق كثير جدا

1 2 3 4 5 

 :يلي كما املقياس من القسم هذا ويصحح  اإلحصاء مقرر  نحو املشاعر ويصف فقرة( 28) املقياس من الثاني والقسم

 3جدول 

افق معارض إلى حد ما معارض بدرجة كبيرة افق إلى حد ما مو افق بدرجة كبيرة مو  مو

1 2 3 4 5 

 واصغر ،(255) هي املقياس على( العظمى العالمة) عالمة أكبر تكون  حيث      

 مستوى  على للحكم معايير وضعت وقد ،(51) هي( الصغرى  العالمة) عالمة

  الطالب، عند السلبي التفكير
ً
  املحكمين، اراء الى استنادا

ً
 عدد على واعتمادا

 .املعايير هذه يوضح( 4) والجدول  التدريج، فئات

 املقياس من الواحدة الفقرة على الدرجات معايير  4 جدول 

 (5الى 4.21من) (4.20الى 3.41من) (3.4الى 2.61من) (2.6الى 1.81من) (1.8الى 1من) القيمة

  عال   متوسط قليل قليل جدا مستوى القلق االحصائي
ً
 عال  جدا

 الدراسة اجراءات

 أداتي بتطبيق الباحث قام النهائية، صورتها في األدوات إعداد تم انا بعد

 التربية كلية في( دكتوراه ماجستير،) العليا الدراسات طلبة على الدراسة

 يدرسون  والذين هجري  1437/1438 الدراس ي للعام سعود امللك بجامعة

 .اإلحصاء مقرر 

 االحصائية وتحليالتها الدراسة تصميم

 السؤالين عن ولإلجابة الوصفي، املنهج استخدم الدراسة أهداف لتحقيق     

 واختبار املعيارية، واالنحرافات الحسابية املتوسطات حسبت والثاني االول 

 االنحدار تحليل استخدم حين في الثالث، للسؤال( املستقلة للعينات ت)

 .الرابع السؤال عن لإلجابة

 ومناقشتها نتائج. ال6

  الدراسة لنتائج عرض يلي فيما
ً
 :التالي النحو على اسئلتها لتتسلسل وفقا

 طلبة لدى السلبي التفكير مستوى  ما: األول  بالسؤال املتعلق النتائج

 املتوسطات حسبت سعود؟ امللك جامعة في التربية كلية في العليا الدراسات

 ابعاد من بعد كل على العينة لدرجات املعيارية واالنحرافات الحسابية

، املقياس وعلى السلبي التفكير
ً
 (.3) رقم التالي الجدول  في مبين هو كما كامال

افات الحسابية املتوسطات 5 جدول   السلبي التفكير  ابعاد من بعد كل على العينة لدرجات املعيارية واالنحر

افات املعيارية املتوسطات الحسابية األبعاد  االنحر

 0.81 2.71 التوقعات االيجابية

 0.70 2.64 التعلم والتفتح املعرفي

 0.78 2.56 الشعور العام بالرضا

 0.62 2.52 الذكاء الوجداني

 0.62 2.54 تقبل الذات

 0.56 3.22 املجازفة االيجابية

 0.59 2.71 التفكير السلبي
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 بنسبة 3.22 بلغ االيجابية املجازفة متوسط ان( 5) الجدول  من يتبين      

 يقيس املقياس وكون  متوسط مستوى  وهو حسابي متوسط اعلى وهو%( 65)

 بدرجة إيجابية مجازفة لديهم الطلبة ان يعني فهذا للتفكير السلبي االتجاه

 اقل وهو%( 50.4) بنسبة( 2.52) الوجداني الذكاء متوسط وبلغ متوسطة،

 ان يعني فهذا للتفكير، السلبي االتجاه يقيس املقياس كون  حسابي متوسط

 التفكير متوسط ان الجدول  يبين بيمنا مرتفع، للطلبة الوجداني الذكاء

 لديهم السلبي التفكير ان يعني وهذا ،(2.71) بلغ ككل املقياس على السلبي

 تفسير ويمكن والطموحات لتوقعات بعكس النتيجة هذه وجاءت متوسط،

 نحو الطالب ميل الى أدت التي والعوامل االسباب بعض وجود الى ذلك

 االجتماعي التواصل انعدام االسباب هذه ،متوسطة بدرجة السلبي التفكير

 اشراك وعدم املعرفة، توصيل في التقليدية الطريقة على والتركيز املباشر

 الحقائق الى للوصول  البعض بعضهم يناقش مقترحة حوارات في الطالب

 طلبتنا على ويالحظ. املعلومات لهذه السلبي التلقي بدل بأنفسهم واملعلومات

 االختبارات بموضوع الصلة ذات املهمة واملعلومات باالمتحان البالغ اهتمامهم

 خوف مدى على يدلل وهذا فقط، االختبار هو الجامعية الدراسة هدف وكأن

 التربوي  يشير املجال هذا وفي االختبار نحو والدائم الزائد وقلقهم الطلبة

 في والرسوب الفشل من يخافون  الذين الطلبة أن إلى[ 23] همفريز

 االهتمام إلى بهم يؤدي مما ،السلبي التفكير لديهم يرتفع ممن هم االختبارات

 وسهولتها األسئلة بشكل والتفكير االمتحان حول  وقائية بطرق  البالغ

 من التي االسباب من وكذلك ،لذواتهم كبيًرا تهديًدا بذلك ويرون وصعوبتها

 استثمار عدم الطلبة عند السلبية الى يميل اذي التفكير الى ادت ان املكن

 أن إلى الدراسات بعض تشير حيث وفعال مثمر بشكل للطالب املتاح الوقت

 وإنما ومحدود، قصير وقت في تتم أن يمكن ال مهاراته وإتقان التفكير تعليم

 كل أن ودائمة، مستمرة العملية هذه تكون  وان الكافي الوقت ذلك يتطلب

 أو كانت ذهنية مهارة أي وان الالزم، وقته يأخذ أن يجب الفرد به يقوم ش يء

 من يفيد ما كل وأجراء إلتقانها الكافي الوقت الفرد لها يقض ي وان بد ال حركية

 مما األمر واقع في طالبتنا عنه يعجز ما وهذا حولها ومناقشة وحوار تفكير

 [.24] االيجابي التفكير نحو االرتقاء عدم الى ذلك بهم يؤدي

 التفكير ان بينت حيث[ 8] بركات دراسة مع ما حد الى النتيجة هذه وتتفق     

  أظهروا قد تقريًبا الطلبة من (%40) أن الى الدراسة توصلت وقد السبلي
ً
 ميال

 السلبي، التفكير نحو أظهروا الطلبة من (%60) وان االيجابي، التفكير نحو

 السائد التفكير نمط ان الى اشارة التي Backe [16] دراسة مع ايضا وتتفق

 .السلبي التفكير هو االمريكية الجامعات في الذكور  عند

 طلبة لدى االحصائي القلق مستوى  ما: الثاني السؤال في النتعلقة النتائج

 سعود؟ امللك جامعة في التربية كلية في العليا الدراسات

 كل على العينة لدرجات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حسبت

، املقياس وعلى االحصائي القلق ابعاد من بعد
ً
 الجدول  في مبين هو كما كامال

 (6) رقم التالي

 6 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  االحصائي القلق ابعاد من بعد كل على العينة لدرجات املعيارية واالنحر

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد

 0.82 3.52 قلق الحجرة واالختبار

 0.98 4.18 قلق التفسير

 0.91 2.59 الخوف من طلب املساعدة

 0.89 2.77 اهمية او قيمة االحصاء

 0.98 3.33 مفهوم الذات الحسابي

 0.87 3.43 اساتذة االحصاءالخوف من 

 0.87 3.11 مستوى القلق االحصائي

%( 83.6) بنسبة 4.18 بلغ التفسير قلق متوسط ان( 6) الجدول  من يتبين      

 قلق ان الى يشير وهذا القلق من عال   مستوى  وهو حسابي متوسط اعلى وهو

 الخوف عن الناتج القلق متوسط بلغ بينما مرتفع، االحصائية النتائج تفسير

 وهذا حسابي متوسط اقل وهو%( 51.8) بنسبة( 2.59) املساعدة طلب من

 أن الجدول  يبين بيمنا منخفض، املساعدة طلب من الخوف أن الى يشير

 يعني وهذا ،(3.11) بلغ ككل املقياس على االحصائي القلق مستوى  متوسط

 وجود الى النتيجة هذه تفسير ويمكن املستوى  متوسط االحصائي القلق ان

 االحصائي القلق نحو الطالب ميل الى أدت التي والعوامل االسباب بعض

 بالنسبة مرضية املقرر  في املدرس تقييم طريقة تكون  وقد متوسطة، بدرجة

% 50و الفصلية األعمال على الدرجات من% 50 وضع حيث من للطالب

 مرتفعا اإلحصائي القلق يكون  أن الضروري  من ليس أنه وحيث لإلختبارات،

 املفاهيم في للخبرة افتقارهم أو الطلبة مهارات في لنقص نتيجة الطلبة لدى

 واملفاهيم الرياضية، املفاهيم في نقص من ناتج يكون  قد ولكنه اإلحصائية،

 أقرانهم من الطلبة يتلقاها قد التي التحذيرات من الطلبة كونها التي الخاطئة

 أونويغبوزي من كل إليه أشار ما وهذا اإلحصاء مقررات ورهبة صعوبة حول 

 ثالثة هنالك بأن[ 27] مان ديكي ؛[26] بالجوال ؛[25] وتانج بان ؛[5] وولسون 

 بطبيعة املرتبطة العوامل وهي الطلبة عند اإلحصائي القلق تحفز عوامل

 وتقييم السابقة، الخبرة اختياري، أم إجباري  مقرر  هو هل) مثل املقرر 

 االجتماعية الخصائص) مثل بالفرد املرتبطة والعوامل ؛(املدرس

 والعوامل ؛(للطالب التعليمي، واملستوى  العمر، الجنس، -والديموغرافية

 الذاتي واملفهوم والتصورات االتجاهات) مثل للطلبة والعاطفية النفسية

 (. الرياض ي

 متوسط عن الدكتوراه طلبة درجات متوسط يختلف هل: الثالث السؤال

 اإلحصائي؟ القلق مستوى  في املاجستير طلبة درجات
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 7 جدول 

 اإلحصائي القلق مستوى  في املاجستير  وطلبة الدكتوراه طلبة درجات متوسطات في الفروق

افية  الداللة ت االنحراف املعياري  املتوسط ن )%( الخصائص الديموجر

 0.00 8.15 1.02 3.47 (69) 71 ماجستير

   0.66 2.30 (31) 32 دكتوراه

 قلق متوسط لديهم املاجستير مرحلة طلبة أن( 7) رقم الجدول  من يتضح      

( 2.3) الدكتوراه طلبة متوسطات من أعلى%( 69.4) بنسبة( 3.47) إحصائي

(. 0.00 ؛8.15=  ت) قيمة كانت حيث إحصائية، وبداللة ،%(45) بنسبة

 مرحلة في سابقا تعرضوا الدكتوراه طلبة بأن النتيجة هذه تفسير ويمكن

 مقررات وأن املدرس، نفس عند درسوها ولربما املقررات هذه ملثل املاجستير

 أي لديهم وليس تماما عليهم جديدة املاجستير طلبة لغالبية بالنسبة اإلحصاء

 قد النتيجة هذه على أثر قد مهم وسبب. املقررات هذه مثل في سابقة خبرات

 بمقررات املض ي في وقدرة كافية ثقة لديهم ليس املاجستير طلبة أن يكون 

 بأن[ 28] وشراو فيني إليه أشار ما وهذا. جيدة نتائج تحقيق أو اإلحصاء

 تجاه اإليجابية واملواقف اإليجابية، الذاتية بالكفاءة يتمتعون  الذين الطلبة

 بشكل اإلحصاء بمقررات املتعلقة املشاكل مع التعامل في أفضل اإلحصاء

 اإلحصائية الكفاءة بين معتدلة سلبية عالقة هناك أن وجدوا كما. عام

 منخفضة ذاتية كفاءة لديهم الذين وأن اإلحصائي، والقلق للفرد الذاتية

 .اإلحصائي القلق من أعلى مستوى  لديهم

 االحصائي القلق بمستوى  السلبي للتفكير التنبؤية القدرة ما: الرابع السؤال

 سعود؟ امللك جامعة في التربية كلية في العليا الدراسات طلبة لدى

 باستخدام املتعدد االنحدار تحليل استخدام تم السؤال هذا عن لإلجابة

 التحليل نتائج يوضح( 8) والجدول  Stepwise أسلوب

 8 جدول 

 Stepwise أسلوب باستخدام به املتنبئ املتغير  على املتنبئة الدراسة ملتغيرات املتعدد االنحدار  تحليل

 الداللة )ف( الخطأ املعياري للتقدير 2ر ر  اسلوب ادخال املتنبئات

Stepwise  691. 478. 32.41 92.39 000. 

 (α= 0.05) الداللة مستوى 

 بينما( 0.691) بلغ قد R االرتباط معامل قيم أن( 6) الجدول  من يتضح       

 التفسيرية املستقلة املتغيرات بأن يعني مما (،R2) 0.478 التحديد معامل بلغ

 القلق في الحاصلة التغيرات من (0.478) تفسر ان استطاعت جميعها

 ان الجدول  من يالحظ كما. اخرى  عوامل إلى يعزى ( 0.522) والباقي االحصائي

، دالة انها ((F=92.39 االختبار قيمة
ً
 التفسيرية القوة يؤكد مما احصائيا

 .اإلحصائية الناحية من املتعدد الخطي االنحدار لنموذج العالية

 اإلحصائية وداللتها االنحدار ومعامالت الثابت قيمة( 9) جدول  يبين كما

  التابع املتغير على املستقلة للمتغيرات

 اإلحصائي بالقلق للتنبئ السلبي التفكير  متغيرات لقدرة االنحدار  تحليل 9 جدول 

 مستوى الداللة قيمة )ت( الخطأ املعياري  معامل االنحدار املتنبئةاملتغيرات  التنبئي

 .170 1.38- 18.58 25.67- الثابت 

 .034 2.15 1.21 2.60 التوقعات االيجابية 

 001. 3.59 1.24 4.46 املجازفة اإليجابية القلق اإلحصائي

 000. 3.61 1.08 3.91 التعلم والتفتح املعرفي 

 034. 2.14 924. 1.98 بالرضاالشعور العام  

 السلبي التفكير من لكل إحصائية داللة وجود( 9) الجدول  من يتضح

 والشعور  املعرفي، والتفتح والتعلم اإليجابية، واملجازفة اإليجابية، التوقعات)

 :التالي النحو على االنحدار معادلة وتكون (. العام بالرضا

 املجازفة×  4.46+  اإليجابية التوقعات×  2.60+  25.67 -=اإلحصائي القلق

 بالرضا العام الشعور ×  1.98+  املعرفي والتفتح التعلم×  3.91+  اإليجابية

  ودرجة صفر،=  اإليجابية التوقعات درجة كانت إذا=  -25.67 الثابت

 ودرجة صفر،=  املعرفي والتفتح التعلم ودرجة صفر،=  اإليجابية املجازفة

 .(25.67 الثابت= ) اإلحصائي القلق درجة فإن صفر،=  العام بالرضا الشعور 

 القلق زاد ،(1) بمقدار اإليجابية التوقعات زادت كلما=  2.60 االنحدار معامل

 (.2.60) بمقدار اإلحصائي

  زاد ،(1) بمقدار اإليجابية املجازفة زادت كلما=  4.46 االنحدار معامل

 (.4.46) بمقدار اإلحصائي القلق

 القلق زاد ،(1) بمقدار املعرفي والتفتح التعلم زاد كلما= 3.91 االنحدار معامل

 (.3.91) بمقدار اإلحصائي

 القلق زاد ،(1) بمقدار بالرضا العام الشعور  زاد كلما=  1.98 االنحدار معامل

 (.1.98) بمقدار اإلحصائي

 التوصيات. 7

 خالل من املستقبلية، النوعية الدراسات من بمزيد الباحث يوص ي     

 لتعليم تربوية تقنيات وايجاد التعليمية، العوامل لدراسة التركيز مجموعات

 وزيادة اإلحصاء، من القلق تخفيض على يعمالن بحيث اإلحصاء مقررات

 .املاجستير طلبة وخصوصا العليا الدراسات طلبة عند الذاتية الكفاءة

 فيما الدراسات من مزيد إجراء اآلخرين، الباحثين الباحث يوص ي وكما     

 الكفاءة) مثل أخرى  ومتغيرات اإلحصائي والقلق االيجابي التفكير يخص

 املدرسين واستجابات سلوك عن الطالب ورضا للطالب، واالدراكية الذاتية

 حيث من مختلفة عينات استخدام وكذلك(. املقررات هذه تقديم في

 خلفيات لديهم الذين والطلبة التعليمية، الخلفية النوع، التخصص،)

 .سابقة رياضية

 املراجع
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the relationship between negative thinking and statistical 

anxiety among postgraduate students at the Faculty of Education, King Saud University. The sample of 

the study consisted of (102) postgraduate students studying the courses of statistics in the Faculty of 

Education, including 77 master students and 25 PhD students and different disciplines. Data was 

collected using the negative-positive scale of thinking prepared by Abdel-Mureid Kassem for the Saudi 

environment, and the statistical anxiety scale, which was translated and codified on the Saudi 

environment by Mr. Mohammed Abu Hashim. However, by using averages and standard deviations, t- 

test, and multiple regression analysis, the result showed that postgraduate students have an average level 

of negative thinking (M= 2.71), and an average level of statistical anxiety (M= 3.11). The results showed 

that master's students had an average level of statistical anxiety (M= 5.55) higher than the average level 

of doctoral students (4.44), (T = 3.64; α = 0.002). Also, the result showed predictability of statistical 

anxiety through the dimensions of negative thinking (positive expectations, positive riskiness, Learning 

and cognitive development, feeling of satisfaction(. 
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