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Designing and applying a scale of directions (orientation ) for educational 

and psychological sciences students toward educational statistics material 

The present research aims at designing and applying a scale of orientations 

for educational and psychological sciences students toward educational 

statistics material for finding out the validity and reliability of the scale and 

deriving statistical standards .It is applied on a sample consisted of (85 ) 

male and female students rating (36) male students and (49) female students 

from the third year at the educational and psychological sciences 

departments .The research tool consists of (29) items .Face validity is 

secured  and the reliability by using test –retest and Alpha cronbach .The 

results of the analysis reveal that there are five main factors out of nine 

factors which form the scale items in the final version according to standard 

marks .The results also show there are passive orientations in favour of  the 

third year students in the department toward the educational statistics    
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 الفرل األول

 التعخف بالبحث

اإلحراء االستجاللي  ةشعخ الباحث بسذكمة البحث الحالي مؽ خالل تجريدو لساد :البحثمذكمة 
معغؼ طمبة السخحمة الثالثة في قدؼ العمؾم التخبؾية والشفدية الحيؽ  ان خالل الدشؾات الدابقة اذ وجج

في خبختيؼ في ضؾء اتجاىات قؾية يحسمؾنيا  ما يبجؤون يجرسؾن مادة اإلحراء االستجاللي عادة 
نحؾ ىحا السؾضؾع، والسالحظ أن العجيج مؽ ىؤالء الظمبة يبجؤون خائفيؽ أو كارىيؽ لإلحراء. وعمى 

معيؽ  يكؾن ىشا  خال  حؾل القؾل  إن وجؾد اتجاىات إيجايية نحؾ مؾضؾع أي حال فإنو قج ال
مثاًل يداعج في تعمسو، يل يجعل عسمية التعمؼ مؾاد دراسية اخخى عسمية أسيل  فقج عيخت  كاإلحراء

عالقة إيجايية ذات داللة إحرائية ييؽ اتجاىات الظمبة نحؾ اإلحراء وبيؽ أدائيؼ في مادة القياس  
معغؼ السجرسيؽ يعتقجون أن واحجًا مؽ أىؼ أىجا  مادة الن   نغخاً و Kottke,2000:33)) والتقؾيؼ

، فإن معخفة اتجاىاتيؼ تؾفخ معمؾمات ميسة ااإلحراء ىؾ أن يظؾر الظمبة اتجاىات إيجايية نحؾى
وعميو فإن رفع مدتؾى تحريل الظمبة في  (Tapia,1996:7)(wise,1985:5) لمسجرسيؽ

قج يتظمب التعخ  عمى اتجاىاتيؼ نحؾه ثؼ محاولة تخميريؼ مؽ الدمبية مؾضؾعات االحراء 
إن االتجاىات العامة نحؾ الخياضيات واإلحراء كفخع مشيا ويخى الباحث  (Ellena,1991:7)مشيا

صعب قج جعمت كثيخا مؽ الظمبة يتجشبؾن اإلحراء ما أمكشيؼ ذلػ. فاإلحراء بالشدبة ليؼ مؾضؾع 
 فيسيا. ومؽبالخياضيات واالحتساالت وغيخىا مؽ العمؾم السجخدة التي يرعب  لعالقتو الكبيخة ومعقج

 ثؼ فان ىحه السؾاضيع ىي لألذكياء فقط !!

لعل القؾل  إن االتجاىات نحؾ مادة اإلحراء ىي اتجاىات سمبية يبقى قؾال عاما مبشيا عمى و 
 مثل  ماؽ بعض األسئمة مالحغات عامة وال يعظي فكخة واضحة عؽ حجؼ السذكمة. ولعل اإلجابة ع

األبعاد األساسية التي يتكؾن مشيا االتجاه نحؾ مادة االحراء ؟ ما الستغيخات ذات العالقة ييحا 
االتجاه؟ وما ندبة الظمبة ذوي االتجاىات الدمبية؟ وغيخىا، يداعج في الؾصؾل إلى درجة أفزل لتمػ 

مؽ ىشا ىج  ىحا البحث   ةداة قياس مشاسباالتجاىات، إال أن لحلػ متظمبًا سابقًا يتسثل في وجؾد أ
والتعخ  عمى العؾامل   (االستجاللي)إلى يشاء أداة لقياس اتجاىات الظمبة نحؾ مادة اإلحراء التخبؾي 

األساسية السكؾنة لتمػ االتجاىات، والسيسا أن السكتبة العخبية تخمؾ في حجود السعخفة الحالية مؽ أداة 
الفقخات التي يسكؽ أن  اواًل  مايجيب عؽ األسئمة االتية  البحث أنحا قج حاول ىو تفي  ييحا الغخض. 
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تذكل مقياسا مشاسبا لقياسي االتجاىات نحؾ مادة االحراء االستجاللي ؟ثانيا  ما األبعاد الخئيدة 

نحؾ مادة االحراء االستجاللي ثالثًا   ما دالالت صجق السقياس وثباتو؟  الظمبةالسكؾنة التجاىات 
 ا السعاييخ الالزمة لتفديخ األداء والسقايمة لكل درجة خام يسكؽ تدجيميا عمى السقياس ؟رابعا  م

 -أىسية البحث:
 عمى وعيفتيا تقترخ ال التي العمسية األدوات مؽ واحجة اليؾم اإلحرائية الظخيقة تعج            
 والسيسا البحث، مشيجية في واستجالل استقراء أداة  كؾنيا إلى تتعجى يل البيانات ووصف تمخيص

 عجد في البحؾث إلجخاء أساسياً  مظمب اإلحرائية بالظخائق اإللسام فأصبح  االولية الجراسات في
 والتخبية الشفذ وعمؼ والحاسؾب واالقتراد األعسال وإدارة كاألحياء الجراسية التخررات مؽ كبيخ
 وأىجافيؼ السعخفية خمفياتيؼ في السختمفيؽ الظمبة مؽ كبيخة أعجاداً  فإن لحلػ وكشتيجة. وغيخىا...

 يجرس أن الذائع مؽ أصبح وقج. يخامجيؼ مؽ أساسي كجدء اإلحراء يجرسؾن  أخحوا قج واىتساماتيؼ
 متقجمة. مدتؾيات إلى األساسيات مؽ متجرجة مؾضؾعات سمدمة شكل عمى اإلحراء

(Toto,1992:92) طؾر فقج. الثسانيشيات عقج في اإلحراء نحؾ الظمبة اتجاىات في البحث وبجأ 
 استبانة أسسياه ما شكمت (  فقخة34() (Roberts &  Bilderback,1980) وبالجربا  روبختذ

 الجاخمي االتداق دالالت يمغت (وقج  Statistics Attitudes Surveyاإلحراء ) نحؾ االتجاىات
  (Roberts and Bilderback ,1980:89)(0.94)ألفا كخونباخ يجاللة

 مؽ وكانRoberts & Sax,1982),) ساکذ و روبختذ ييا قام دراسة في (SAS) استخجم قج و
 نياية ييان اإلحراء  يجرسؾن  الحيؽ الظمبة درجات متؾسط في اإليجايي التغيخ مالحغة نتائجيا
 اتجاىات ترف التي الجرجات ييؽ قؾية عالقة ىشا  أن وجج کسا.  يجايتو و الجراسي فرل السادة
 Roberts & Sax,1982:25) .ذاتيا) السادة في درجاتيؼ وبيؽ اإلحراء نحؾ الظمبة

 أن  األولى(. SAS) األداة  مشيسا تعاني أساسيتيؽ مذكمتيؽ ىشا  أن( Wise،1985) وايد وذكخ  
 ىحه أن والثانية. نحؾىا و اتجاىاتيؼ اإلحراء في الظمبة تحريل حؾل تجور الفقخات ثمث قخابة

. السادة ىحه في خبخة ليؼ وليذ اإلحراء يجاية دراسة مادة في ىؼ الحيؽ لمظمبة مشاسبة ليدت الفقخات
 Attitudes Toward) اإلحراء نحؾ االتجاىات أسساىا أداة  تظؾيخ عمى وايد عسل فقج وليحا

Statistics (ATS))  ًتقيذ الفقخات جسيع( 1  ) ثالث نقاط في سابقتيا عؽ تختمف أنيا مفتخضا 
 يجاب كسا الفرل يجاية في الظمبة قبل مؽ عشيا يجاب سؾ  الفقخات( 2) التحريل وليذ االتجاه
 اإلحراء واالتجاىات مادة نحؾ االتجاىات ىسا رئيديؽ مجاليؽ تقيذ الفقخات( 3) نيايتو، في عشيا
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واستخجم اإلحراء في عمؾم  (wise,1985:44) .مدتقبالً  تخرريؼ في اإلحراء استخجام نحؾ

(.وقج 1977 8االقترادية واالجتساعية والدياسية والتخبؾية والشفدية )البياتي و زكخيا مختمفة كالعمؾم 
كان لإلحراء دور بارز في تقجم عمؼ الشفذ وأساليب القياس السدتخجمة فيو وبخاصة تمػ الستعمقة 

 (.1977 11بعسميات القياس العقمي والخرائص الشفدية الستعجدة )البياتي وزكخيا ،

سكؽ مؽ الجفاع عؽ ذاتو في ضؾء اتجاىاتو وىي  أيزا تديؼ في تحقيق أىجافو وان الفخد يت
االقترادية واالجتساعية كسا تيدخ لو أساليب التعامل مع السؾاقف الديكؾلؾجية الستعجدة 

 (2554 75)إيخاىيؼ،

يخمي البحث الحالي الى يشاء وتظبيق مقياس التجاىات طمبة قدؼ العمؾم التخبؾية  :اىجاف البحث
والشفدية نحؾ مادة اإلحراء التخبؾي )االستجاللي(لغخض إيجاد دالالت  صجق  السقياس  ودالالت 

 ثباتو واشتقاق السعاييخ اإلحرائية لو.

)أ( طمبة السخحمة الثالثة في قدؼ العمؾم  يما يأت يقترخ اجخاء البحث الحالي عمى  حجود البحث
)ب( يذسل كال  2517-2516التخبؾية والشفدية /كمية التخبية  جامعة واسط / لمعام الجراسي 

 الجشديؽ )ذكؾر ، اناث()ج( الجراسة الرباحية حرخًا.

 تحجيج السرطمحات

  عخفو كل مؽ     The scale السقياس

 ( السثيخات السختارة والسختبة بعشاية بقرج جسع ( بانو ))مجسؾعة مؽ 1988فان داليؽ
 (1988 43البيانات الالزمة عؽ السجيبيؽ(( )فان داليؽ ،

 (( بانو ))أداة قياس يتؼ اعجادىا عمى وفق طخيقة عمسية مشغسة مؽ 2555عؾدة والخميمي
عجة خظؾات تتزسؽ مجسؾعة مؽ االجخاءات التي تخزع لذخوط  وقؾاعج محجدة لغخض 

متال  الفخد لمدسة مؽ خالل اجايتو عمى عيشة مؽ السثيخات التي تسثل الدسة تحجيج درجة ا
 (.2555 52او القجرة السخغؾب فييا(()عؾدة والخميمي،

  ( لكؾنو يشدجؼ مع إجخاءات 2555تبشى الباحث تعخيف عؾدة والخميمي) - التعخيف الشعخي
 البحث و مشيجيتو 
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 و سمدمة مؽ الفقخات مبشية وفقًا لقؾاعج يعخ  الباحث اجخائيًا بان- التعخيف االجخائي

واجخاءات عمسية محجدة وتكؾن عمى شكل مؾاقف لقظية تقيذ الدمؾ  الجال عمى الدسة 
 مؾضؾع القياس.

 .عخفو كل منAttitudeاالتجاه :

  البؾرتAll port (1986 ( بانو )حالة استعجاد عقمي عربي يتكؾن مؽ خالل الخبخة
عمى استجابة الفخد نحؾ جسيع السؾضؾعات والسؾاقف   ويؾلج تأثيخًا ديشامياً 

(Allport,1986:77. ) 
 ( ( بانو ))حالة مؽ التييؤ لالستجابة بقبؾل او رفض فكخة ما او شيء ما 2557عثسان

 (.2557 53)عثسان،
  ( لكؾنو يشدجؼ مع إجخاءات 2557يتبشى الباحث تعخيف )عثسان  : التعخيف الشعخي

 البحث ومشيجيتو.
يعخفو الباحث اجخائيًا بانو استعجاد وججاني ثايت ندبيا يحجد سمؾ  الفخد : االجخائي التعخيف

ومذاعخه إزاء مادة اإلحراء التخبؾي االستجاللي ويسكؽ قياسو مؽ خالل أداة خاصة اعجت 
 ليحا الغخض.

( ىؾ العمؼ الحي wise،1985عخفو ويد )Educational statistics اإلحراء التخبهي 
لبيانات التخبؾي وتبؾبيا وعخضيا وتحميميا واستخخاج الشتائج واالستجالالت مشيا ييتؼ بجسع ا

 (.wise,1985:23لغخض اتخاذا القخارات الدميسة بذأنيا )

  ويد() التعخيف الشعخي( يتبشى الباحث تعخيف wise ,1985 لكؾنو يشدجؼ مع )
 إجخاءات البحث ومشيجيتو

 بانو مادة دراسية مقخرة تجرس بالسخحمة الثالثة  يعخفو الباحث اجخائياً  التعخيف االجخائي
 لظمبة قدؼ العمؾم التخبؾية والشفدية في جسع كميات التخبية
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 الفرل الثاني
 خمفية نعخية ودراسات سابقة

 اواًل خمفية نغخية
 االتجاىات -أ 

 في السؾضؾعات أو السؾاقف بعض عؽ باستجايتو بالتشبؤ لشا تدسح الفخد اتجاه ان دراسة        
 أىجافو تحقيق في تديؼ – ايزا – وىي اتجاىاتو، ضؾء في ذاتو عؽ الجفاع مؽ الفخد يتسكؽ السقايل

 ويتدؼ. الستعجدة الديكؾلؾجية السؾاقف مع التعامل أساليب لو تيدخ كسا واالجتساعية، االقترادية
 : مشيا نحکخ بعيشيا، بخرائص االتجاه

 .االستجابة وليذ لالستجابة استعجاد االتجاه * 
 .باإلدرا  يختبط أي والتعمؼ، لالكتداب قايل االتجاه *

 .واالستجابة السثيخ ييؽ يقع وسيط متغيخ االتجاه * 
 .محايجا أو إيجاييا أو سمبيا يكؾن  ألن قايل االتجاه * 
 . ( سمؾکی - وججانی - ادراکی) مکؾنات ثالثة لو االتجاه * 
  معيشة عخو  تحت لمتغيخ قايل االتجاه * 
 والقزايا والجساعات الشاس تجاه الفعل ورد والذعؾر التفكيخ في مشدق مشغؼ أسمؾب ىؾ االتجاه إذا،

 الخئيدية والسكؾنات معيشة، ميشة تجاه أيزا أو عامة برؾرة البيئة في حجث أى تجاه أو االجتساعية
 يتذكل ، وعميو. الفعل رد إلى والشدعات االنفعاالت أو والسذاعخ والسعتقجات األفكار ىي لالتجاىات
 مؾضؾع تجاه لمفخد الظبيعي الفعل رد لتسثل متدقة برؾرة السكؾنات ىحه تتخابط عشجما االتجاه
 تزفي لحلػ معيا، والتؾافق االجتساعية ييئاتشا مع التفاعل خالل اتجاىاتشا وتشذئ. االتجاه

 لشسؾ األولى السخاحل وفي.  االجتساعي التؾافق وتيدخ أفعالشا ردود أسمؾب عمى الشغام االتجاىات
 تربح قج تالية مخحمة في ولكؽ الججيجة، - التجارب إجخاء مؽ مكؾناتو تتعجل أن يسكؽ االتجاه

 فئات إلى ترشيفيؼ يسكؽ األفخاد، عشج وثباتيا االتجاىات رسؾخ ومع. ونسظية مخنة غيخ االتجاىات
فبعزيؼ يحسل اتجاه إيجايي وبعزيؼ االخخ يحسل اتجاه    .انفعالية صبغة ذات فكخية وفقًا النساط

 سمبي والقدؼ االخخ يحسل اتجاه محايج.
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 االتجاه مكهنات
 رئيدية،ىي  مكؾنات ثالثة عمى يذسل االتجاه أن( Triandis 1975) تخيانجس يخى    
  )السكؾن السعخفي )الفكخيcognitive component. 
  )السكؾن العاطفي )الؾججانيAffective component. 
  )السكؾن )الدمؾكيBehavioral component، (2554 75. )إيخاىيؼ 

  : االتجاىات وتعجيل تغييخ
 عمى فييا مخغؾب الغيخ االتجاىات وتغييخ تعجيل إلى التخبؾية السؤسدات جسيع تيج              
 فتخة وعمى متجرجة بظخيقة يتؼ أن بذخط ذلػ تحقيق باإلمكان أنو إال العسمية ىحه صعؾبة مؽ الخغؼ
 تدويج يجب فإنو كمتا الحالتيؽ وفي واحج مؾقف خالل مؽ االتجاه يعجل أن ويسكؽ يل طؾيمة زمشية
 أي فيو السخغؾب الدمؾ  يدمػ تجعمو ومتشؾعة عجيجة بسؾاقف او بسؾقف اتجاىو تغييخ السخاد الفخد
 أن مؽ الخغؼ عمى ىحا ، الدايق التعمؼ تعجيل  او تعمؼ إعادة ىي إنسا أساسا السقرؾدة العسمية أن

 أن يسكؽ عجيجة عؾامل وىشا  ، أيزا الشدبي االستسخار طابع وليا الشدبي بالثبات تتسيد االتجاىات
 ييحه وارتباطو االتجاه ثبات ودرجة نؾع بدبب ذلػ االتجاه تغيخ عسمية في بعزيا أو كميا تؤثخ

 يما يأت ىحه الظخائق ومؽ. العؾامل

 الفخد إقشاع شجة تبمغ قج  االتجاه بسؾضؾع السباشخ واالترال لمفخد السشاسبة الغخو  إتاحة -1
 فعمياً  الججيج االتجاه مسارسة يسكشو فمؽ لو تدسح مشاسبة عخو  تؾجج ال الحي الؾقت في كبيخة درجة

 ججيجة جؾانب مؽ عميو بالتعخ  لو يدسح بحيث ، االتجاه بسؾضع اتراالً  الفخد اترال يؤدى فقج ،
 الشحؾ إنسا عمى االتجاه تعجيل في وأثخىا يتمقاىا التي الججيجة السعمؾمات تمػ فعالية ولكؽ تعجيل إلى
 .ماتالسعمؾ  ىحه. الفخد فيو يجر  الحي

 في السجرسة التعميؼ فإن ثؼ ومؽ اجتساعيا الفخد تظبيع في کبيخ دور لمسجرسة   السجرسي التعمؼ -2
 ومؾضؾعات أشياء، نحؾ االتجاىات مؽ العجيج وتعجيل تغييخ إلى يؤدي االخخى  التخبؾية والسؤسدات

 .مقرؾدة غيخ أو مقرؾدة بظخيقة ذلػ كان سؾاء

 تقشعو ومعمؾمات حقائق عمى وقؾفو نتيجة اتجاىاتو الفخد يغيخ أن يسكؽ   الفكخي  اإلقشاع -3 
 ، االتجاه مؾضؾع حؾل والحقائق السعمؾمات يتقجيؼ اإلعالم وسائل وتقؾم.  التغييخ ىحا بزخورة
 مؽ ناحية أخخى وقج. تقجيسيا وطخيقة ناحية مؽ اتجاىو عمى بالسعمؾمات الفخد اتأثيخ  ايزا ويتؾقف



 
 
 
 

855 

 

 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 
االتجاه .)إيخاىيؼ  تغييخ في والتأثيخ اإلقشاع يديج االتجاه بسؾضؾع األفخاد أعالم في التخغيب أن وجج
 عمى تأثيخىا ليا عسمو نحؾ الفخد اتجاىات أن فيو شػ ال مسا أنو يتزح سبق ومسا (2554 78،

 نحؾ بالفاعمية.  اداؤه ويستاز جيجا عظاء يقجم سؾ  عسمو، يحب الحي والسعمؼ. لعسمو وأدائو إنتاجو
 بعض خالل مؽ عميو يدتجل قج لو كخىو أو التجريدي لعسمو السعمؼ وحب السشذؾدة األىجا  تحقيق

 إلييا الحزؾر في الجيج انتغامو او السجرسة عؽ الستكخر كغيابو مباشخة غيخ برؾرة السؤشخات
 واىتسامو ييا السدتسخ اإلخالل أو مثال.  السحجدة مؾاعيجىا في الحرص حزؾر عمى والحخص

 السعمسيؽ والدمالء كالظمبة األطخا  بسختمف و السجرسة داخل وعالقتو بو شغفو أو العسل تأدية أثشاء
 إدارة عمى وقجرتو مشاسب بذكل وتشفيحه لمجرس الجيج التخظيط عمى قجرتو وأيزا السجرسة وإدارة
 أو سمبيا) السعمؼ اتجاىات يعكذ إنسا غيخه أو ىحا كل التجريذ، أثشاء الجراسي الرف وضبط
 ميشة نحؾ لمسعمؼ اإليجايية االتجاىات تداعج تقجم) ما عمى و تأسيداً  التجريذ ميشة نحؾ( إيجاييا
 أثخ يشعكذ وبالظبع والتفؾق، اإليجاع عمى قادرا تجعمو كسا عسمو، في الشجاح تحقيق عمى التجريذ

 اتجاىات تکؾيؽ ليذسل األثخ يستج وقج يتجريديا، يقؾم التي لمسادة بالشدبة التالميح عمى إيجابا.  ذلػ
خًخ أ جية مؽ والسجتسع السجرسة ونحؾ جية، مؽ انفديؼ نحؾ ، لمتالميح إيجايية
 (.2554 79)إيخاىيؼ،

 )االستجاللي(  –اإلحراء التخبؾي -ب

فخوح الخياضيات التظبيقية لو رمؾزه ومرظمحاتو ونغخياتو وطخائقو و  كأحجان عمؼ اإلحراء        
( يتشاول اكتذا  او استشتاج Mathematical Statisticsالخياضي ) فاإلحراء اساليبو الخاصة.

 Appliedرياضية ييشسا يدتخجم اإلحراء التظبيقي ) ألسذالقؾانيؽ والشغخيات اإلحرائية وفقًا 
Statisticsتاج في البحؾث العمسية (تمػ القؾانيؽ والشغخيات في عسميات التحميل والسقارنة واالستش
 Probabilityفي شتى السجاالت ويبحث اإلحراء الخياضي التؾزيعات االحتسالية ) التي تجخى 

Distributionsجوال الخياضية ييج  التؾصل الى خرائريا ومعالسيا ( السختمفة ويريغ ليا ال
(في عسل الججاول اإلحرائية الخاصة Functions(وتدتخجم ىحه الجوال )Parameters)مؤشخاتو()

يتمػ التؾزيعات والتي يخجع الييا الباحث عشج اجخاء تحميل البيانات وتفديخ الشتائج الخاصة يبحثو 
 مؽ الشاحية الؾعيفية الى ثالثة فخوع رئيدة وىي  .اما اإلحراء التظبيقي فيسكؽ تقديسو
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 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 
( يتشاول اإلحراء الؾصفي تشغيؼ وعخض ووصف Descriptive Statisticsاإلحراء الؾصفي )-أ

(  كالجشذ او Qualitative( كالؾزن والظؾل والشؾعية )Quantitativeالبيانات سؾاء كانت كسية )
باحث لتمخيص او تخكيد مجسؾعة كبيخة مؽ البيانات في أنساط الذخرية وىؾ يحلػ أداة يدتعيؽ ييا ال
 صؾرة مؾضؾعية سيمة الفيؼ واالستيعاب.

وتتزسؽ أساليب اإلحراء الؾصفي وصف تؾزيع مجسؾعة كبيخة مؽ القيؼ الخاصة بأحج الستغيخات 
بحداب احج مقاييذ الشدعة السخكدية كالستؾسط الحدايي او الؾسيط او السشؾال وحداب احج مقاييذ 
التذتت كاالنحخا  السعياري او نرف السجى الخبيعي وال تقترخ تمػ األساليب عمى دراسة متغيخ 
واحج يل تتعجى ذلػ الى وصف العالقة ييؽ متغيخيؽ او اكثخ وصفًا عمسيا دقيقًا بحداب احج 

ومؽ ذلػ يتدشى لمباحث ان يتشبأ بقيؼ احج الستغيخات بفزل ما يعخفو عؽ   معامالت االرتباط .
 الستغيخات األخخى التي تختبط يحلػ الستغيخ باستخجام مفيؾم االنحجار.

 ( inferential statisticsاإلحراء االستجاللي )-ب

االستجاللي تمػ العسمية السشظقية التي تؤدى الى استخالص الشتائج  باإلحراءيقرج             
ونغخًا لعجم إمكانية دراسة جسيع افخاد السجتسع العامة مؽ الشتائج الجدئية وفقًا لقؾانيؽ إحرائية معيشة .

مؾضؾع البحث لسا يتظمبو ذلػ مؽ قجر كبيخ مؽ الؾقت والجيج والسال ، فقج اصبح االعتساد عمى 
أسمؾب العيشات ضخوريًا خاصة ان عمؼ اإلحراء قج يمغ مؽ التقجم مخحمة يدتظيع معيا الباحث ان 

اجو عؽ السجتسع الحي اختيخت مشو ىحه العيشة يجرجة عالية يدتشتج مؽ العيشة السحجودة ما يؾد استشت
وتتزسؽ أساليب اإلحراء االستجاللي تقجيخ مؤشخات  مؽ الثقة وفي حجود محتسمة مؽ الخظأ .

 السجتسع مؽ القيؼ السشاعخة ليا والسحدؾبة مؽ ييانات العيشة التي يظمق عمى كل مشيا "إحراء")

statisticsوقج يكؾن التقجيخ في ص)( ؾرة قيسة واحجةPoint Estimate او فتخة مؽ القيؼ فتخة الثقة )
(Confidence Interval واالحراء االستجاللي أداة ىامة في اختبار الفخضيات التي يزعيا )

الباحث وذلػ باستخجام احج االختبارات اإلحرائية مثل االختبار التائي او الدائي او الفائي او مخبع 
( مؽ األساليب اإلحرائية الذائعة Analysis of varianceيل التبايؽ ) كاي ويعتبخ أسمؾب تحم

( اذ يسكؽ The Design and Analysis of Experimentsفي مجال ترسيؼ وتحميل التجارب )
عجة طخائق  تأثيخباستخجام تحميل التبايؽ دراسة تأثيخ مجسؾعة مؽ الستغيخات عمى عاىخة معيؽ مثل 

 يح او الظمبة .لمتجريذ عمى تعمؼ التالم
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 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 
 (Factor Analysisالتحميل العاممي )-ج

يتشاول ىحا الفخع قياس العؾامل الكامشة وراء الغؾاىخ والسذاىجات وصياغة الشتائج في صؾرة         
نغخيات عمسية .فالستغيخات التي تسأل الكؾن كغؾاىخ واحجاث طبيعة او بايمؾجية او اقترادية او 

عية ال تؾجج بظخيقة عفؾية خاضعة لمرجفة او التمقائية ولكشيا تختبط سياسية او نفدية او اجتسا
بعزيا بالبعض االخخ وفق نغام خاص . وما عمى الباحث اال ان يكتذف تمػ العالقات ثؼ يحاول 
التعخ  عمى العؾامل الكامشة وراء تمػ العالقات .لقج يمغت أساليب التحميل العاممي مؽ التقجم ما 

جسؾعة كبيخة مؽ الستغيخات ييج  اخترارىا الى عجد قميل مؽ العؾامل مقجمة يسكشيا مؽ تحميل م
يحلػ وصفًا اقتراديًا لمغؾاىخ والسذاىجات . فسعغؼ معمؾماتشا عؽ الذخرية في مجال عمؼ الشفذ 
جاءت نتيجة دراسات في التحميل العاممي. كسا اضافت كثيخ مؽ الجراسات التي استخجمت أسمؾب 

الكثيخ الى معمؾماتشا وفيسشا النحخا  الذباب وأسباب الجخيسة والخرائص القؾمية التحميل العاممي 
 (.7-4  1977واالتجاىات وما شابو. )البياتي وزكخيا،

 أىسية اإلحراء في مجال التخبية وعمم الشفذ

لقج شيج القخن الحادي والعذخيؽ مشح سشؾاتو األولى تقجمًا ىائاًل في األساليب العمسية 
السدتخجمة في البحث في كافة حقؾل السعخفة. وقج امتج إثخ ىحا التظؾر والتقجم في مجال البحؾث 
ل التخبؾية والشفدية. ولعل اىؼ عاىخة يخزت في ىحا السجال استخجام اإلحراء كؾسيمة لجسع وتحمي

قج كان لإلحراء دور بارز في تقجم عمؼ الشفذ وأساليب و  البيانات وفقًا لسا تتظمبو الظخيقة العمسية.
القياس السدتخجمة فيو وبخاصة تمػ الستعمقة بعسميات القياس العقمي والخرائص الشفدية الستعجدة 

عقمي واستسج اسدو مؽ والتحميل العاممي كأحج الفخوع التظبيقية لعمؼ اإلحراء عيخ بسجال القياس ال
الحقائق الخياضية الستسثمة في جبخ السرفؾفات وىشجسة الستجيات والتفاضل. كسا أدى استخجام 
اإلحراء في عمؼ الشفذ الى تظؾر البحؾث الشفدية التي تيج  الى دراسة البيئة والؾراثة والتفاعل 

لبذخي. وان تعمؼ اإلحراء ييشيسا واالثخ الشاتج عؽ ىحا التفاعل في سسات الذخرية والدمؾ  ا
اصبح ضخوريًا ليذ في مجال البحث العمسي األساسي فقط وانسا أصبحت لو أىسية كبيخ بالشدبة 
لكل مؽ لو عالقة في مجال التخبية وعمؼ الشفذ كالسعمؼ واإلداري والسذخ  والسخظط التخبؾي والباحث 

خفة اساسية في اإلحراء ألسباب االجتساعي والسخشجي التخبؾي وغيخىؼ. فكل ىؤالء يحتاجؾن لسع
 كثيخة نذيخ الى بعض مشيا 
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 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 
ان اغمب السقاالت والكتب والجراسات والبحؾث ذات السباشخة بأعسال التخبؾييؽ والشفدانييؽ والتي -1

لستؾسظات واالنحخافات السعيارية اشكاليا كا بأبدطمؽ البيانات اإلحرائية ولؾ  ؾال تخمتشذخ يؾميًا 
مؽ ىؤالء التخبؾييؽ عمى صمة دائسة بالسعخفة اإلندانية وبسا استجج مؽ معار   ان يكؾن  كل وألجل

ومعمؾمات في حقل اختراصيؼ فال يج مؽ دراسة اإلحراء والتعخ  عمى اساليبو وبجون ىحه السعخفة 
 سيكؾنؾن بعيجيؽ عؽ فيؼ البحؾث والسقاالت ذات العالقة السباشخة بعسميؼ التخبؾي والشفدي.

يداعج العامل في حقل التخبية عمى أداء عسمو بذكل اكثخ كفاءة وفاعمية فقج اصبح  ان اإلحراء-2
اإلحراء ضخوريًا لمسعمؼ اذا أراد ان يقيؼ تالميحه برؾرة مؾضؾعية وان يتابع تقجميؼ خالل الدشة 
الجراسية .فيؾ بحاجة عمى األقل لسعخفة كيفية مقارنة درجات تالميحه في االختبارات السختمفة عؽ 
طخيق مالحغة متؾسط درجاتيؼ او االشكال البيانية السؾضحة لتمػ الجرجات. كسا انو يدتظيع 
باستخجام طخائق إحرائية بديظة التعخ  عمى الستخمفيؽ والستفؾقيؽ مؽ التالميح مسا يداعجه عمى 

اصبح  استعسال األساليب التخبؾية الكفيمة يتشسية قجرات كل مؽ الفخيقيؽ .أما السخظط التخبؾي فقج
اإلحراء بالشدبة لو أداء رئيدة وىامة  في عسمو ألنو يداعجه في تشغيؼ البيانات ومؽ ثؼ دراستيا 
وتحميميا ومالحغة االتجاىات العامة التي تداعجه في دراسة الؾضع الحاضخ ورسؼ صؾر السدتقبل 

 ( .15-8  1977.)البياتي وزكخيا ،

 ثانيًا: دراسات سابقة

 ( 2514دراسة الغامجي ) السؾسؾمة)اتجاىات طمبة الجراسة اإلعجادية نحؾ مؾاد الخياضيات في
السسمكة العخبية الدعؾدية( أجخيت ىحه الجراسة في السسمكة العخبية الدعؾدية وىجفت الى معخفة 
اتجاىات طمبة الجراسة اإلعجادية )الرف الدادس االعجادي(نحؾ مادة الخياضيات وطبقت عمى 

( طالبة واستعسمت 53(طالبًت و )47(طالب وطالبة يؾاقع )155عيشة عذؾائية مكؾنة مؽ ) 
( فقخة تقيذ االتجاىات الدمبية وااليجايية ووضع امام كل فقخة 22استبانة مغمقة مكؾنة مؽ )

،( بالشدبة لمفقخات اإليجايية 1,2,3,4خسدة يجائل لإلجابة واعظيت الجراجات االتية عمى التؾالي )
ة. واستخخج الرجق الغاىخي وصجق السحتؾى ليحه األداة واوجج وعمى العكذ لمفقخات الدمبي

( 5,82( وبظخيقة الفخدي والدوجي اذ يمغ )5,86معامل الثبات بظخيقة إعادة االختبار اذ يمغ )
ومؽ ايخز نتائج ىحه الجراسة ىي ان اتجاىات طمبة الجراسة اإلعجادية نحؾ مؾاد الخياضيات كانت 

ائيا ييؽ ىؤالء الظمبة بحدب متغيخ الجشذ )ذكؾر / اناث( سمبية وان ىشا  فخق دال احر
 (9-7  2514ولرالح االناث وتقجمت ىحه الجراسة بعجد مؽ التؾصيات والسقتخحات.)الغامجي ،
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 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 
( السؾسؾمة ))اتجاىات طمبة مخحمة الجراسة الثانؾية نحؾ مادة التفاضل 2515دراسة زريقات )-2

 ية((والتكامل في السسمكة األردنية الياشس

أجخيت ىحه الجراسة في السسمكة األردنية الياشسية وىجفت الى قياس اتجاىات طمبة مخحمة الجراسة 
(طالبًا 88الثانؾية )الرف العاشخ والحادي عذخ(وطبقت عمى عيشة عذؾائية مكؾنة مؽ )

( طالبة مؽ ىحيؽ الرفيؽ 46(طالبًا مؽ الرفيؽ العاشخ والحادي عذخ و )42وطالبة(يؾاقع )
( فقخة تقيذ االتجاىات 26عسمت ىحه الجراسة مقياس خاص لتحقيق أىجافيا اذ تكؾن مؽ )واست

اإليجايية والدمبية ووضع امام كل فقخة خسدة يجائل لإلجابة واعظيت الجرجات االتية عمى التؾالي 
( بالشدبة لمفقخات اإليجايية وعمى العكذ لمفقخات الدمبية واوجج الرجق الغاىخي 1,2,3,4,5)

( وأشارت نتائج ىحه الجراسة الى وجؾد 5,82امل الثبات بظخيق إعادة االختبار الحي يمغ )ومع
اتجاىات سمبية نحؾ مادة التفاضل والتكامل لجى طمبة مخحمة الجراسة الثانؾية )الرفيؽ العاشخ 
والحادي عذخ( وأيزا اشارت الى وجؾد فخق دال احرائيا ييؽ ىحيؽ الرفيؽ ولرالح الرف 

حلػ اشارت ىحه الشتائج  الى وجؾد فخق دال احرائيًا بحدب متغيخ الجشذ ) ذكؾر / العاشخ وك
 (.12- 11  2515اناث ( ولرالح الحكؾر )زريقات ،

 -مقارنة الجراسات الدابقة مع الجراسة الحالية:

تبايشت الجراسات الدابقة التي استعخضيا الباحث في اىجا  البحث وعيشتو ونتائجو اذ كانت        
( وىي 2515( فخدًا واقل عيشة في دراسة زريقات)155( وىي )2514اكبخ عيشة في دراسة الغامجي )

( فخدًا وتشاولت ىاتيؽ الجراستيؽ كال الجشديؽ )ذكؾر/ اناث(واستعسمت دراسة الغامجي 88)
( فقخة في حيؽ استعسمت دراسة زريقات مقياسًا تكؾن مؽ 22(استبانة مغمقة تكؾنت مؽ )2514)
(فقخة تقيذ االتجاىات الدمبية وااليجايية وتؾصمت كال الجراستيؽ الى وجؾد اتجاىات سمبية نحؾ 26)

 ( اوججت ان الفخق كان دااًل احرائيًا لرالح االناث2514مؾاد الخياضيات ولكؽ دراسة الغامجي )
( اشارت الى ان الفخق كان دااًل احرائيًا لرالح الحكؾر اما عيشة 2515في حيؽ ان دراسة زريقات )
( طالبة مؽ قدؼ العمؾم التخبؾية 49(طالبًا و )36(طالبًا وطالبة يؾاقع )85ىحا البحث فتكؾنت مؽ )

واستعسمت  2517-2516والشفدية / السخحمة الثالثة / كمية التخبية / جامعة واسط لمعام الجراسي 
( فقخة تقيذ االتجاىات الدمبية وااليجايية والسحايجة ووضعت امام كل فقخة 29مقياسًا مكؾنًا مؽ )

خسدة يجائل لإلجابة ىي )مؾافق تسامًا، مؾافق  ، محايج ، غيخ مؾافق ، غيخ مؾافق ايجًا( واعظيت 
 ( وبالعكذ بالشدبة لمفقخات الدمبية 1,2,3,4,5الجرجات االتية عمى التؾالي بالشدبة لمفقخات اإليجايية )
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 جهانب االستفادة من الجراسات الدابقة 

 تحجيج معالؼ مذكمة البحث.-1
 تحجيج مشيجية البحث واجخاءاتو والسيسا عيشة البحث والؾسائل اإلحرائية السشاسبة.-2
 مقارنة نتائج ىحه الجراسات مع نتائج ىحا البحث.-3

 الفرل الثالث
 جخاءاتومشيجية البحث وا

  استعسل السشيج الؾصفي في ىحه الجراسة اذ يعج األسمؾب األمثل في دراسة  مشيج البحث -اواًل:
مجاالت الغؾاىخ اإلندانية السختمفة فيؾ مشيج عمسي ييتؼ يتحجيج اوصا  دقيقة لمغاىخة السخاد 

عيشة كبيخة مشيؼ  دراستيا مؽ حيث طبيعتيا ودرجة جؾدتيا ويتؼ ذلػ باستجؾاب جسيع افخاد البحث او
(و يسثل ىحا السشيج دراسة استقرائية لغاىخة معيشة مؽ الغؾاىخ 223  1996)عبيجات واخخون ،

التعميسية او الشفدية او االجتساعية بقرج تذخيريا وكذف جؾانبيا وتحميميا بغية التؾصل الى 
 ( .51  1974تعسيسات ذات مغدى لديادة رصيج معارفشا لتمػ الغاىخة )الدوبعي والغشام ،

( طالبة مؽ طمبة 53( طالبًا و )38( طالبًا وطالبة يؾاقع )91تكؾن مؽ ) - ثانيًا: مجتسع البحث
( طالبًا وطالبة في 49السخحمة الثالثة في قدؼ العمؾم التخبؾية والشفدية ويتؾزعؾن عمى شعبتيؽ يؾاقع )

( سشة ويشحجرون مؽ 23 – 21) ( طالبًا وطالبة في شعبة )ب( وتتخاوح أعسارىؼ ييؽ42شعبة )أ( و )
و وثقافية واقترادية متشؾعة ومختمفة وقج حرل الباحث عمى ىحه اإلحرائية مؽ ة ييئات اجتساعي

 ( يؾضح ذلػ.1مقخريو قدؼ العمؾم التخبؾية والشفدية والججول )
 

 (0)ججول 
اناث(/  )ذكهرمهزعة حدب الجشذ  ثيهضح طبيعة مجتسع البح  

 العجد متغيخ الجشذ ت
 41 ذكهر / طالب 0
 34 اناث / طالبات 7

 10 السجسهع الكمي
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( 49( طالبًا و )36( طالبًا وطالبة يؾاقع )85اختيخت عيشة البحث البالغ عجدىا ) :ثالثًا: عيشة البحث
( سشة وعميو فان ىحه العيشة 23 – 21طالبة مؽ كال الذعبتيؽ بظخيقة عذؾائية وتتخاوح أعسارىؼ ييؽ )

( يؾضح 2%( مؽ مجتسع البحث الستاح تعج مشاسبة ليحه الجراسة والججول )93التي شكمت ندبة )
 ذلػ.

( 7ججول )   
 يهضح طبيعة عيشة  البحث مهزعة بحدب متغيخ الجشذ ) ذكهر / اناث (

 الشدبة السئهية العجد متغيخ الجشذ ت
%13 43 ذكهر / طالب 0  
/ طالبات اناث 7  31 17%  

%14 13 السجسهع الكمي  
 

 البحث رابعًا: أداة

فقخة سمبية( تؼ تظؾيخىا باالستعانة  17فقخة إيجايية و 23فقخة ) 45تكؾنت أداة البحث مؽ          
 وقج سبقت اإلشارة إلييسا في ىحا (ATS) و (SAS) بأداتيؽ سبق تظؾيخىسا في ييئة غخبّية وىسا

اختيار مجسؾعة مؽ الفقخات وتخجستيا وصياغتيا بالمغة العخبّية. وتؼ عخض تمػ الفقخات  اذ تؼالبحث 
عمى عذخة مخترتيؽ في مجاالت القياس والتقؾيؼ وعمؼ الشفذ التخبؾي، كسا وزع السقياس عمى 

مؽ غيخ عيشة البحث وذلػ لمتعخ  عمى سالمة  وطالبات( وىؼطالب  6مجسؾعة مؽ الظمبة )
أجخيت التعجيالت الالزمة عمى صياغة الفقخات وفقا لمسالحغات الؾاردة مؽ و ا، الفقخات ووضؾحي

فقخة إيجايية  23فقخة )37اذ استبعجت ثالث فقخات. وبحلػ أصبح السقياسييؽ مؽ) والظمبةالسختريؽ 
فقخة سمبية( تتشاول مؾضؾع االتجاىات تخص اإلحراء. وتتظمب اإلجابة عشيا أن يحجد  14و

افقتو عمى ما جاء في الفقخة عمى مقياس متجرج إلى خسذ درجات حدب طخيقة الظالب درجة مؾ 
( وتعشي غيخ مؾافق، 2( وتعشي غيخ مؾافق أيجا، الجرجة )1ليكخت وذلػ عمى الشحؾ اآلتي  الجرجة )

( وتعشي مؾافق تسامًا. وقج تؼ عكذ 5( وتعشي مؾافق، الجرجة )4( وتعشي محايج، الجرجة )3الجرجة )
ت لترحيح الفقخات الدمبية قبل إجخاء أي تحميالت إحرائية. وبعج إجخاء التحميل العاممي ىحه الجرجا

(وتؼ 1( فقخة انغخ ممحق)29)ىالشيائية لمسقياس عم الريغة تألداء األفخاد عمى السقياس فقـج استقخ 
 .( يؾضح ذلػ2( فقخة والسمحق )37( فقخات مؽ اصل )8عمٰی استبعاد )



 
 
 
 

863 

 

 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 
 -اجخاءات التطبيق:

 Attitudes Toward )(االستجاللي) التخبؾي  االحراء ماده نحؾ االتجاىات مقياس وزع        
Statistics (ATSS)Scale تعميسات أعظيت وقج. محاضخاتيؼ أوقات في البحث أفخاد (عمى 

 التعميسات عمى  وأكجت فقخة، بكل التفكيخ بعج وحقيقية صحيحة استجابات إعظاء عمى الظمبة لتذجيع
 اتجاىاتو نحؾ طبيعة أو السقياس، عمى باستجاباتو شكل بأي تقييسو وطخيقة الظالب درجات تأثخ عجم
 :ماياتي التظبيق اجخاءات ايخز ومؽ التخبؾي  االحراء مادة

 االداة  صجق-1
 :اآلتية اإلجخاءات اتباع تؼ األداة  صجق دالالت إليجاد

 الفقخات مالئسة مجى لبيان محكسيؽ عذخة عمى السقياس لفقخات األولية السجسؾعة عخضت - أ
 فقج وىكحا. فقخة وثالثؾن  سبع وبقيت فقخات ثالث استبعجت اذ اإلحراء نحؾ االتجاه لقياس
 .لمسقياس البشاء صجق عمى أولياً  مؤشخاً  الستبقية الفقخات في السحكسيؽ أراء اعجت

( طالبا 49تؼ تقري داللة صجق السحػ مؽ خالل إيجاد معامل االرتباط ييؽ درجات ) - ب
وطالبة عمى مقياس االتجاىات وبيؽ معجل درجاتيؼ في االمتحانيؽ األول والثاني في مادة 

 اإلحراء التخبؾي االستجاللي )كسحػ(.
  االرتباطات الجاخمية خالل مؽ لمسقياس العاممي الرجق داللة تقري تؼ  ج ــــــ
 Principal Axis) األساسية السحاور تحميل طخيقة باستخجام وذلػ فقخة( 37) عجدىا البالغ

Factoring (PCF )الستعامج التجويخ تؾعيف تؼ وقج(Varimax Rotation. ) 
 ثبات األداة  عسل الباحث عمى اتباع اإلجخاءات االتية -2
 معامل خالل مؽ الفخعية االبعاد عمى والجرجات الكمية الجرجات مؽ لكل  الثبات دالالت ايجاد(أ

 ) الفا كخونباخ ) الجاخمي االتداق ثبات
 عيشة عمى السقياس تظبيق اعيج اذ  (Test.Re.Test) باإلعادة الثبات داللة إيجاد ب( تؼ
 االول التظبيق) التظبيق مختي ييؽ أسبؾعان مقجاره زمشي بفاصل وطالبة طالبا( 41)مؽ

  (الثاني والتظبيق
 لمجرجات السقايمة والسئيشات التائية والجرجات السعيارية بالجرجة الستسثمة السعاييخ إيجاد تؼ (ج

 . الخام
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 الهسائل اإلحرائية -خامدًا:

( في إجخاءات البحث Spss) االجتساعيةاستعان الباحث بالحقيبة اإلحرائية لمعمؾم            
 وعخض نتائجو ومؽ ايخز ىحه الؾسائل اإلحرائية ماياتي 

 االتداق الجاخمي . معامل ثبات إليجادمعادلة الفا كخونباخ -1
 (.Test.Re.Testمعادلة ييخسؾن الستخخاج معامل الثبات بظخيقة إعادة االختبار )-2
معادلة التحميل العاممي إليجاد قيؼ الجحور الكامشة واستخخاج دالالت صجق السقياس مؽ -3

 حيث تذبعات فقخات العؾامل الخسدة األساسية وارتباطاتيا مع الجرجة الكمية .
(والجرجة السئيشية إليجاد واشتقاق معاييخ إحرائية Tمعادلة الجرجة السعيارية والجرجة التائية)-4

 ليحه السقياس.
 الفرل ارابع

 عخض الشتائج ومشاقذتيا
 يأتياواًل عخض الشتائج  يتؼ عخض الشتائج في ضؾء اىجا  ىحا البحث وكسا 

 دالالت صجق السقياس-أ
 السقياس عمى الكمية الجرجة ييؽ االرتباط معامل إيجاد خالل مؽ السحػ صجق داللة إيجاد تؼ

 إلحجى التخبؾي  اإلحراء مادة في والثاني األول االمتحانيؽ في الظالب درجتي معجل وبيؽ
 r=0.442) السحػ صجق معامل يمغ وقج. وطالبة طالبا(  49) مؽ اذ تكؾنت الذعبة الذعب،

p <0.001) لمسقياس السذكمة العؾامل جسيع اسُتخخجت فقج لمسقياس، العاممي البشاء ولجراسة 
فاريساكذ  طخيقة باستخجام السحاور دورت وقج (Principal Axis Factoring (PAF)) مؽ
(Varimax Rotation. وذلػ الفتخاض استقالل العؾامل ) 

 التحمل أن وجج( Eigenvalues( ) الكامشة الجحور قيؼ) لمعؾامل السسيدة القيؼ تفحص وعشج
( 1.188 الی 1.537) ييؽ ليا السسيدة القيؼ تخاوحت عؾامل تدعة أعيخ قج األولي العاممي

 مؽ  –  رئيدة  عؾامل خسدة العاممي التحميل أعيخ وقج. الكمي التبايؽ مؽ (52.39فدخت )%
 العؾامل وىحه الكمي التبايؽ مؽ( 45،84)%    مقجار ما مجتسعة فدخت  -  عؾامل تدعة ييؽ
 ويغيخ األقل، عمى فقخات يثالث وتذبعت أكثخ، أو( 1) ليا السسيدة القيسة يمغت التي تمػ ىي
 .الحي يؾضح ذلػ (3) الججول في ذلػ
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 (4ججول )

مرةالسقابمة لكل من العهامل الخئيدة السدتخ ةة التخاكسيتالقيم السسيدة والتباين السفدخ وندب  

 التباين التخاكسي التباين الكمي القيم السسيدة العامل
(Factor) (Eigenvalues) (Total 

Variance) 

%(Cumulative 

Variance) 

1 10.76 29.09 29.09 

2 2.18 5.89 34.99 

3 1.74 4.71 39.70 

4 1.27 3.45 43.16 

5 0.99 2.67 43.84 

 
 بعج السختمفة بالعؾامل الفقخات ارتباطات تفحص تؼ ، لمعؾامل السذكمة الفقخات عمى ولمتعخ 
 الجرجة مع وارتباطاتيا األساسية الخسذ العؾامل فقخات تذبعات يؾضح( 4)والججول تجوريخىا
 , 17 , 18 , 24 , 26, 31 , 33 ) الفقخات مؽ تذكل قج األول العامل أن وجج وقج. الكمية

 وردود اإلحراء مادة في أدائو عؽ الشاتج الظالب اتجاه حؾل الفقخات  (وتجور ىحه2 , 12 , 13
 بعامل العامل ىحا تدسية يسكؽ ىشا ومؽ. إحرائية مذكمة مع عشج التعامل فعمو
 .التبايؽ (مؽ29.095%ىحا العامل ) فدخ وقج( Performanceاألداء)

 الفقخات ىحه ( وتجور 15 , 16 , 21 , 28 , 29 , 30) الفقخات مؽ الثاني العامل ويتذكل
 العامل ىحا تدسية يسكؽ ولحلػ". مدتقبال اإلحراء مؽ الفائجة مجى ىي أساسية فكخة حؾل
 .التبايؽ (مؽ5.896%العام) ىحا فدخ وقج(. Future Need السدتقبمية الحاجة) بعامل
 حؾل الفقخات ىحه وتجور (4 , 7 , 9 , 14 , 23 , 37الفقخات) مؽ فيتذكل الثالث العامل أما
 الستعة) بعامل العامل ىحا تدسية يسكؽ ولحلػ. اإلحراء مع التعامل في الستعة ىي أساسية فكخة

Enjoyment) التبايؽ مؽ (4.716%)العامل ىحا فدخ وقج. 
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 أساسية فكخة حؾل الفقخات ىحه وتجور (19 , 32 , 35 , 36) الفقخات مؽ الخابع العامل ويتذكل

 تأثيخ) بعامل العامل ىحا تدسية يسكؽ ولحلػ. اإلحراء نحؾ االتجاه في السجرس تأثيخ ىي
 . التبايؽ (مؽ3.457%) العامل وقج فدخ ىحا  (Instructor's Impactالسجرس

 فكخة حؾل   الفقخات ىحه (وتجور1 , 3 , 5 , 10) الفقخات مؽ الخامذ العامل يتذكل وأخيخاً   
 السجركة األىسية)بعامل  العامل ىحا تدسية يسكؽ ولحلػ. اإلحراء بأىسية الفخد شعؾر ىي أساسية

Perceived Importance .)التبايؽ (مؽ2.676%) العامل ىحا فدخ وقج . 
اما بقية العؾامل فقج تذبعت باقل مؽ ثالثة فقخات مسا يحؾل دون إيجاد تدسية مشظقية ليا او 

 ( يؾضح تمػ التذعبات4االطسئشان الى اعتبارىا عؾامل رئيدة، ولحلػ فقج تؼ اىساليا والججول )
 

(3ججول )  

ات العهامل الخسذ االساسية وارتباطاتيا مع الجرجة الكميةتذبعات فقخ   

 يٍ انزجبٍٚ %  29,095( ٔٚفضش  Performanceانؼبيم األٔل : )األداء 

سقى
 

انفقشح
 

 اسرجبط انفقشح يغ انؼٕايم ثؼذ انزذٔٚش انفقشح

اسرجبط 

انفقشح 

يغ 

انذسجخ 

انكهٛخ 

 نهًقٛبس

  1 2 3 4 5  

انز٘ ٚكٌٕ اداؤِ جٛذاً فٙ اػزقذ اَب نضذ يٍ انُٕع  2

 االحصبء

0.55 0.0 0.27 0.18 0.24 0.458 

اشؼش اَٙ ال اصزطٛغ اٌ افكش ػُذيب أاجّ يضبنخ  12

 ئحصبئٛخ

0.66 0.0 0.0 0.11 0.37 0.522 

 0.611 0.0 0.0 0.35 0.19 0.55 أكٌٕ ْبدئب ٔغٛش خبئفبً ػُذيب ادسس اإلحصبء 13

ً  اشؼش اٌ دساصخ اإلحصبء رجؼهُٙ 17  0.635 0.0 0.0 0.33 0.24 0.61 ػصجٛب

 0.504 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61 اػزقذ اَٙ ال أصبة ثبإلحجبط ػُذيب احم يضبئم اإلحصبء 18

 0.640 0.0 0.11 0.33 0.13 0.61 اػزقذ اٌ رؼهى اإلحصبء صٓم ثبنُضجخ نٙ 24

 0.486 0.0 0.12 0.0 0.17 0.50 اشؼش اٌ اإلحصبء  ٚجؼهُٙ قهقبً  26

اػزقذ اَٙ ػُذيب ال افٓى جزءاً يٍ اإلحصبء فأَٙ ال  31

 ارشدد يٍ صإال انًذسس ػُّ

0.16 0.0 0.0 0.14 0.0 0.306 

 0.684 0.27 0.12 0.41 0.28 0.47 أسٖ اٌ نٕ كبٌ اإلحصبء اخزجبساٚبً نهزخصص نًب دسصزّ 33

 انزجبٍٚ% يٍ  5.696( ٔٚفضش  Future Needانؼبيم انثبَٙ )انحبجخ انًضزقجهٛخ 
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 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 

سقى
 

انفقشح
 

 اسرجبط انفقشح يغ انؼٕايم ثؼذ انزذٔٚش انفقشح

اسرجبط 

انفقشح 

يغ 

انذسجخ 

انكهٛخ 

 نهًقٛبس

  1 2 3 4 5  

اػزقذ اٌ أرٕقغ اصزؼًبل قهٛالً فٙ اإلحصبء فٙ يُٓزٙ  15

 انًضزقجهٛخ

0.11 0.57 0.14 0.0 0.0 0.380 

االخش ْٙ اكثش أًْٛخ نًُٓزٙ يٍ  اػزقذ اٌ انًٕضٛغ 16

 اإلحصبء

0.24 0.66 0.0 0.0 0.26 0.474 

اػزقذ اٌ اإلحصبء ْٕ ٔاحذ يٍ اْى انًٕاضٛغ نًُٓزٙ  21

 انًضزقجهٛخ

0.0 0.68 0.26 0.0 0.11 0.527 

 0.574 0.12 0.0 0.13 0.81 0.18 أسٖ اٌ اإلحصبء يفٛذ جذاً فٙ رخصصٙ 28

 0.575 0.15 0.17 0.0 0.39 0.25 ٚحضٍ قذسرٙ فٙ انجحثاػزقذ اٌ اإلحصبء صٕف  29

اػزقذ اٌ س صأكٌٕ يزًكُبً يٍ رخصصٙ ارا ارقُذ يبدح  30

 االحصبء

0.0 0.73 0.15 0.0 0.0 0537 

 

 
 
 
 
 
 

 يٍ انزجبٍٚ 4.716%( ٔٚفضش Enjoymentانؼبيم انثبنث انًزؼخ )

سقى
 

انفقشح
 

 اسرجبط انفقشح يغ انؼٕايم ثؼذ انزذٔٚش انفقشح

اسرجبط 

انفقشح 

يغ 

انذسجخ 

انكهٛخ 

نهًقٛب

 س

  1 2 3 4 5  

 0.604 0.12 0.0 0.62 0.12 0.21 اشؼش اٌ اإلحصبء يٕضٕع يًزغ ثبنُضجخ نٙ 4

 0.695 0.26 0.15 0.58 0.30 0.19 أسٖ اٌ اإلحصبء ٔاحذ يٍ انًٕاضٛغ انًحججخ نذ٘ 7

 0.704 0.27 0.28 0.45 0.30 0.19 اػزقذ اٌ اصزًزغ ثبنحذٚث يغ االخشٍٚ حٕل اإلحصبء 9

 0.728 0.0 0.18 0.69 0.23 0.34 اػزقذ اٌ  يبدح اإلحصبء يًزؼخ ٔيثٛشح ثبنُضجخ نٙ 14

 0.700 0.17 0.19 0.50 0.23 0.35 أسٖ اٌ اإلحصبء نٛش يٕضٕػبً يًزؼبً  23

 0.715 0.0 0.25 0.61 0.25 0.26 اػزقذ اٌ  ثشكم ػبو.....اَب احت اإلحصبء 37
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 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 
 

( تذبعات فقخات العؾامل الخسذ األساسية وارتباطاتيا مع الجرجة الكمية4تابع الى ججول )  
 يٍ انزجبٍٚ  3,457%( ٔٚفضش ( ٔٚفضش Instructor's Impactانؼبيم انشاثغ )ربثٛش انًذسس 

سقى
 

انفقشح
 

 اسرجبط انفقشح يغ انؼٕايم ثؼذ انزذٔٚش انفقشح

اسرجبط 

انفقشح 

يغ 

انذسجخ 

انكهٛخ 

 نهًقٛبس

  1 2 3 4 5  

19 

أسٖ اٌ انطشٚقخ انٕدٚخ انزٙ ٚجٛت ثٓب انًذسس ػٍ 

 0.503 0.0 0.47 0.16 0.0 0.11 األصئهخ رجؼهُٙ احت اإلحصبء

32 

اػزقذ اٌ انششٔحبد ٔانزفصٛالد انزٙ ٚقذيٓب انًذسس 

 0.354 0.16 0.66 0.10 0.12 0.17 جؼهذ اإلحصبء يًزؼبً 

35 

انطشٚقخ انزٙ ٚزجؼٓب انًذسس فٙ احت اإلحصبء ثضجت 

 0.436 0.0 0.81 0.10 0.0 0.10 انزذسٚش

 0.479 0.0 0.8.1 0.20 0.0 0.16 اػزقذ اٌ نهًذسس دٔس كجٛش فٙ حجٙ نإلحصبء 36

 يٍ انزجب2,676ٍٚ%( ٔٚفضش Perceived Importanceانؼبيم انخبيش)األًْٛخ انًذسكخ  

سقى
 

انفقشح
 

انؼٕايم ثؼذ انزذٔٚشاسرجبط انفقشح يغ  انفقشح  

اسرجبط 

انفقشح 

يغ 

انذسجخ 

انكهٛخ 

 نهًقٛبس

  1 2 3 4 5  

 0.458 0.48 0.10 0.17 0.10 0.13 اػزقذ اٌ  اإلحصبء يٕضٕع يٓى ٔنّ قًٛخ كجٛشح 1

 0.582 0.44 0.0 0.25 0.30 0.27 اػزقذ اٌ  اإلحصبء الًُٚٓٙ ػهٗ االطالق 3

5 

نذسجخ رجؼم فبئذرٓب اػزقذ اٌ  اإلحصبء يبدح َظشٚخ 

 0.311 0.38 0.0 0.0 0.16 0.18 انؼًهٛخ قهٛهخ فٙ يؼظى انًٍٓ

10 

اػزجش اٌ اإلحصبء يٓى نًٍ ٚشٚذ اٌ ٚكٌٕ ثبحثبً فقط 

 0.494 0.53 0.0 0.18 0.26 0.12 ٔنٛش نغٛشِ

 
 السقياس ثبات دالالت-ب

 معامل اذ أن السقياس ثبات دالالت تقري إلى اليادفة البيانات تحميل نتائج أعيخت
 37) مجتسعة السقياس لفقخات(a=0.936 , p<0.001)    ألفا كخونباخ الجاخمي ثبات االتداق

 بعج وذلػ( فقخة 29)  لمسقياس الشيائية لمرؾرة( a=0.92 p< 0.001) قيستو   وبمغت ،   (فقخة
 الفقخات وىي السقياس، شكمت التي الخئيدة العؾامل مع اندجاما تغيخ لؼ التي الفقخات إسقاط تؼ أن
 لريغة اإلعادة ثبات معامل يمغ وقج (.6 , 8 , 11 , 20 , 22 , 25 , 27 , 34) األرقام ذات
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 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 
 استبعاد (بعجr=0.853p<0.001) السعامل ىحا وبمغ (r=0.858 p<0.001) األولية السقياس
 العؾامل مؽ عامل لكل الجاخمي واالتداق اإلعادة ثبات معامالت( 5)الججول ويغيخ.الفقخات
 الكمية. الجرجة ثبات عؽ فزال األساسية

 
(3ججول )  

 يهضح معامالت ثبات اإلعادة واالتداق الجاخمي لكل عامل من العهامل االساسية
معامل ثبات االتداق  معامل ثبات اإلعادة العامل

 الجاخمي
 0.856 0.860 األول
 0.859 0.847 الثاني
 0.886 0.827 الثالث
 0.857 0.271 الخابع

 0.671 0.766 الخامذ
 0.920 0.853 الجرجة الكمية

 
( وىؾ 0.904كحلػ فقج تؼ استخخاج داللة معامل الثبات الشرفي لمريغة الشيائية لمسقياس وبمغت )

 معامل ثبات جيج ومقبؾل
  

 السعاييخ:
 اشتقت السعاييخ وفق الخظؾات االتية  

 ( 174الى  39اواًل  تؼ إيجاد الجرجات الخام، وقج تخاوحت ييؽ )
 ثانيًا  تؼ ايجاد السئيشات السقايمة لمجرجات الخام متسثمة بالشدبة التخاكسية السقايمة لكل مشيا

( يؾضح 6السقايمة لكل مئيؽ والججول ) -(T=10(z)+50)-ثالثًا حداب الجرجات السعيارية والتائية 
 ذلػ .
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 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 
(3ججول )  

 يهضح الجرجة الخام وما يقابميا من الشدبة التخاكسية والجرجة السعيارية والجرجة التائية
 انذسجخ انزبئٛخ T  الجرجة السعيارية الشدبة التخاكسية % الجرجة الخام

39.00 0.4 -1.41 35.91 

49.00 0.8 -1.40 36.02 

52.00 1.20 -1.39 36.14 

53.00 1.20 -1.37 36.26 

54.00 2.00 -1.36 36.38 

57.00 3.20 -1.33 36.73 

58.00 3.60 -1.32 36.85 

60.00 4.00 -1.30 36.96 

61.00 4.40 -1.29 37.08 

62.00 5.60 -1.26 37.43 

63.00 6.00 -1.24 37.55 

65.00 6.30 -1.24 37.64 

66.00 6.70 -1.22 37.76 

67.00 7.50 -1.20 37.99 

68.00 8.30 -1.18 38.23 

69.00 9.10 -1.15 38.46 

70.00 9.90 -1.13 38.70 

71.00 10.70 -1.11 38.93 

72.00 11.10 -1.10 39.05 

73.00 11.90 -1.7 39.28 

74.00 13.50 -1.2 39.75 

75.00 15.90 -.95 40.46 

76.00 17.50 -.91 40.93 

77.00 19.40 -.85 41.48 

78.00 20.60 -.82 41.84 

79.00 22.20 -.77 42.31 

80.00 23.40 -.73 42.66 

81.00 25.80 -.66 43.66 

83.00 27.80 -.60 43.95 

84.00 29.40 -.56 44.42 
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 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 
85.00 30.20 -.53 44.65 

86.00 31.70 -.49 45.10 

87.00 34.10 -.42 45.80 

88.00 35.70 -.37 46.27 

89.00 36.50 -.35 46.50 

90.00 38.50 -.29 47.09 

91.00 40.10 -.24 47.56 

92.00 40.90 -.22 47.80 

93.00 43.30 -.15 48.50 

94.00 44.80 -.11 48.94 

95.00 47.20 -.40 49.65 

96.00 47.60 -.20 49.76 

97.00 49.60 .04 50.35 

98.00 51.20 .08 50.82 

99.00 53.60 .15 51.52 

100.00 55.20 .20 51.99 

101.00 56.30 .23 52.32 

102.00 56.70 .24 52.43 

103.00 58.30 .29 52.90 

104.00 60.70 .36 53.61 

105.00 62.70 .42 54.20 

106.00 63.10 .43 54.31 

107.00 65.50 .50 55.02 

108.00 66.70 .54 55.37 

109.00 68.70 .60 55.96 

110.00 70.60 .65 56.52 

111.00 71.80 .69 56.87 

112.00 73.80 .75 57.45 

113.00 75.00 .78 57.81 

114.00 78.20 .87 58.75 

115.00 79.80 .92 59.22 

116.00 81.70 .98 59.77 

117.00 83.70 1.04 60.36 
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 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 
118.00 84.90 1.07 60.71 

119.00 86.50 1.12 61.18 

120.00 87.70 1.15 61.54 

121.00 88.50 1.18 61.77 

122.00 90.50 1.24 62.36 

123.00 91.70 1.72 62.71 

125.00 92.10 1.28 62.83 

126.00 93.30 1.32 63.18 

127.00 93.70 1.33 63.30 

128.00 94.80 1.36 63.62 

129.00 95.60 1.39 63.85 

130.00 96.40 1.41 64.09 

131.00 96.80 1.42 64.21 

132.00 97.60 1.44 64.44 

136.00 98.40 1.47 64.68 

137.00 98.80 1.48 64.79 

141.00 99.20 1.49 64.91 

158.00 99.60 1.50 65.03 

174.00 100.00 1.51 65.15 

 
اشارت نتائج ىحا البحث الى ان مقياس االتجاىات نحؾ مادة اإلحراء مناقشة النتائج : -ثانيًا 

 برؾرتيا لمسقياس الجاخمي االتداق االستجاللي قج اعيخت دالالت ثبات عالية فقج يمغت. داللة
 عؾامل(5) وجؾد عؽ العاممي البشاء صجق مؽ التحقق تحميالت كذفت فقج كحلػ(. 5.92)  الشيائية
و ( Future Need السدتقبمية الحاجة)و ،(Performance األداء )ىي أساسية

  Perceived و،)األىسية السجركةInstructor's Impact) و )تاثيخ السجرس (Enjoymentالستعة)

Importance.) 
 عمى لمتعخ  مادة اإلحراء التخبؾي  لسجرسي مفيجا سيكؾن  السقياس ىحا مثل تؾافخ فإن وعميو

 السدتخمرة السعاييخ فان اخخى، ناحية ومؽ ناحية مؽ التخبؾي  االحراء مادة نحؾ طمبتيؼ اتجاىات
 إلى السجرسيؽ يشبو وىحا. الظمبة مؽ بغيخه مقارنة االتجاه مترل عمى الظالب مؾقع تحجيج في تداعج
 طمبتيؼ، بعض يؾاجييا التي السذكالت عمى لمتغمب التجريذ في ججيجة استخاتيجيات تظؾيخ ضخورة
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 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 
 وجؾد فإن وأخيخا. االتجاىات لتمػ السكؾنة األساسية مؽ العؾامل كان وتأثيخه السجرس دور أن والسيسا
 االحراء مادة نحؾ طمبتيؼ اتجاىات عمى التعخ  في اإلحراء مادة مجرسي يداعج األداة  ىحه

 في تداعجىؼ كسا التجريذ فاعمية لديادة تظؾيخىا الى يحتاجؾن  التي الجؾانب ليؼ يبيؽ مسا التخبؾي 
 طخيق عؽ االتجاىات تمػ تعجيل لسحاولة الفخصة ويسشحيؼ الدمبية االتجاىات ذوي  الظمبة تحجيج
 اإلضافية والقخاءات الؾاجبات بعض إعظاء ولعل. السدتقبمية وتظبيقاتو وفائجتو اإلحراء أىسية ييان

 في يبحث لؼ ىحا البحث فإن وأخيخا،. مشيؼ کثيخة اتجاىات تعجيل في يداعج قج فييا الظمبة ومداعجة
 في مفيجاً  ذلػ يكؾن  وقج الجيسؾغخافية، العؾامل ومجسؾعة االحراء مادة االتجاىات نحؾ ييؽ العالقة
ان  نتائج  ىحه  .االتجاه  ذلػ  في  تؤثخ  التي السختمفة   العؾامل   عمى أوسع بذكل التعخ 

 (.2515)( ودراسة زريقات2514الجراسة  اتفقت مع نتائج دراسة كل مؽ الغامجي )
في ضؾء نتائج البحث الحالي تؾصل الباحث الى ان اتجاىات طمبة السخحمة  :ثالثًا: االستشتاجات

 الثالثة في قدؼ العمؾم التخبؾية والشفدية كانت سمبية نحؾ مادة اإلحراء التخبؾي )االستجاللي(.
 التؾصيات في ضؾء نتائج البحث الحالي يؾصي الباحث بسا يأتي  رابعًا:
جى الظمبة نحؾ مادة اإلحراء التخبؾي)االستجاللي( وتغييخىا ضخورة معالجة االتجاىات الدمبية ل-1

 نحؾ اإليجايية بذتى الظخائق واألساليب التخبؾية والتجريدية السشاسبة ليا.
ضخورة حث مجرسي السادة عمى اتباع طخائق تجريذ حجيثة ومشاسبة وفعالة عشج تجريديؼ لسادة -2

 اإلحراء التخبؾي )االستجاللي(.
 ات  استكسااًل لشتائج البحث وتظؾيخًا لو يقتخح الباحث اجخاء الجراسات الالحقة االتية خامدًا السقتخح

 فعالية يخنامج تجريدي لسعالجة االتجاىات الدمبية لجى الظمبة نحؾ مادة اإلحراء التخبؾي.-1
/ اجخاء دراسة مساثمة عمى طمبة قدؼ الخياضيات ولسؾاد دراسية مختمفة وبستغيخات الجشذ )ذكؾر -2

 اناث( ومتغيخ السؤىل العمسي لمتجريدي )ماجدتيخ / دكتؾراه(
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 (1ممحق )

 مقياس االتجاىات نحؾ مجة اإلحراء التخبؾي )االستجاللي()الريغة الشيائية(
 عديدي الظالب /عديدتي الظالبة 

لجيػ مجسؾعة مؽ العبارات التي تعبخ عؽ اتجاىات الظمبة وادراكاتيؼ لسادة اإلحراء التخبؾي )االستجاللي(          
الجرجة التي تعتقج ان ما جاء في العبارة يرف الخجاء قخاءة كل عبارة يتسيل ثؼ وضع إشارة في العسؾد الحي يعبخ عؽ 

تجاللي ( ومجى مؾافقتػ عمى ما جاء في تمػ العبارات. عمسًا بان اجاباتػ حقيقة اتجاىػ نحؾ مادة اإلحراء التخبؾي)االس
وشكخًا لتعاونػ معشا خجمتا لمبحث  ستدتخجم إلجخاءات البحث العمسي فقط.ولؼ تؾثخ باي شكل في درجاتػ في ىحه السادة

 العمسي.

 العبارة الخقم
مهافق ابجا غيخ 

(0)  
غيخ مهافق 

(7) (4محايج )  (3مهافق )   
مهافق 
تسامًا 

(3)  
      اعتقج ان اإلحراء مهضهع ميم ولو قيسة كبيخة 0
      اعتقج انا لدت من الشهع الحي يكهن اداه جيجًا في اإلحراء 7
      اعتقج ان اإلحراء الييسشي عمى االطالق 4
      اشعخ ان اإلحراء مهضهع مستع بالشدبة لي 3

فائجتيا العسمية  اعتقج ان اإلحراء مادة نعخية لجرجة تجعل 3
      قميمة في مععم السين

      ارى ان اإلحراء واحج من السهاضيع السححببة لجي 3
      استستع بالحجيث مع االخخين حهل اإلحراء 2
      اعتبخ ان اإلحراء ميم لسن يكهن باحثًا فقط وليذ لغيخه 1
      اشؼش اَٙ ال اصزطٛغ اٌ افكش ػُذيب أاجّ يضبنخ ئحصبئٛخ 1
      أكٌٕ ْبدئب ٔغٛش خبئفبً ػُذيب ادسس اإلحصبء 01
      اػزقذ اٌ يبدح اإلحصبء يًزؼخ ٔيثٛشح ثبنُضجخ نٙ 00
      أرٕقغ اصزؼًبل قهٛالً فٙ اإلحصبء فٙ يُٓزٙ انًضزقجهٛخ 07
      اػزقذ اٌ انًٕضٛغ االخش ْٙ اكثش أًْٛخ نًُٓزٙ يٍ اإلحصبء 04
ً اشؼش اٌ دساصخ  03       اإلحصبء رجؼهُٙ ػصجٛب
      اػزقذ الصبة ثبإلحجبط ػُذيب احم يضبئم ئحصبئٛخ 03

أسٖ اٌ انطشٚقخ انٕدٚخ انزٙ ٚجٛت ثٓب انًذسس ػٍ االصبئهخ  03

 رجؼهُٙ احت اإلحصبء
     

اػزقذ اٌ اإلحصبء ٔاحذ يٍ اْى انًٕاضٛغ نًُٓزٙ  02

 انًضزقجهٛخ
     

ً أسٖ اٌ اإلحصبء نٛش  01 يٕضٕػبً يًزؼب       



 
 
 
 

835 

 

 والعذخون  التاسع العـــــــــــــــجد  كميــــــــة التخبيــــــة مجمــــــــة 

 
(7ممحق )  

 يهضح الفقخات التي اسقطت من السقياس لعجم اندجاميا مع العهامل الخسذ االساسية

الخ
 العبارة قم

غيخ مهافق ابجا 
(0)  

غيخ مهافق 
(7) (4محايج )   

مهافق 
(3)  

مهافق 
تسامًا 

(3)  
      اريج ان اطهر ميارتي في اإلحراء 3
      فاني اشعخ بثقة كبيخة باإلحراءعشجما يتعمق االمخ  1
      تديج من فخص الحرهل عمى وظيفة باإلحراءالسعخفة  00
      الخضا عشجما احل مدائل إحرائيةاشعخ بكثيخ من  71
      له أعطيت الفخصة لجرست مادة أخخى غي االحراء 77

اعتقج انشي افيم اإلحراء بذكل افزل من مععم الطمبة في  73
 الذعبة

     

      اشعخ ان اإلحراء لمخجال فقط 72
      اشعخ ان اإلحراء لمشداء فقط 43

 

 

      اػزقذ اٌ رؼهى اإلحصبء صٓم ثبنُضجخ نٙ 01
71  ً       اشؼش اٌ اإلحصبء ٚجؼهُٙ قهقب
      أسٖ اٌ اإلحصبء يفٛذ جذاً فٙ رخصصٙ 70
      اػزقذ اٌ اإلحصبء صٕف ٚحضٍ يٍ قذسرٙ فٙ انجحث 77

يزًكُبً اكثش يٍ رخصصٙ ارا ارقُذ يبدح  اػزقذ اَٙ صبكٌٕ 74

 اإلحصبء
     

اػزقذ اَٙ ػُذيب الكٌٕ جزاء يٍ اإلحصبء فال ارشدد فٙ  73

 صإال انًذسس ػُّ
     

اػزقذ اٌ انششٔحبد ٔانزفضٛشاد انزٙ ٚقذيٓب انًذسس جؼهذ  73

 اإلحصبء يًزؼبً 
     

      أسٖ اٌ نٕ كبٌ اإلحصبء اخزٛبسٚبً نهزخصص نًب دسصزّ 73

احت اإلحصبء ثضجت انطشٚقخ انزٙ ٚزجؼٓب انًذسس فٙ  72

 انزذسٚش
     

      اػزقذ اٌ نهًذسس دٔس كجٛش فٙ حجٙ نإلحصبء 71
      اػزقذ اٌ ثشكم ػبو ...... اَب احت اإلحصبء 71


