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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هللا وفقه                                    :سعادة الدكتور

 :بعدو     السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

اتجاه طلبة الدراسات العليا في " بإجراء دراسة علمية بعنوان  ةقوم الباحثت

و  على درجة ستمما  متطلبات الحصال" التخصصات األدبية نحو مادة اإلحصاء

 .علم النفس التربويالماجستير في 

تلك االستجابة التي تتمون من خال  ) :بأنه إجرائيا  واالتجاه نحو اإلحصاء هنا ُيعّرف 
مرور الفـرد بتجـارب وخبرات تجعله يستجيب بالقبو  أو الرفض إزاء األفمار التي تتعلق 

االتجاه ، ويقاس لمجتمعوا للفردة من حيـث درجة صعوبتها وأهميتها بالنسب بمادة اإلحصاء
 ( مقياسهذا العلـى الفرد بالدرجة التي يحص  عليهـا هنا 

ا بأن بدائ  االستجابة وفقا  لمقياس ليمرت الخماسي تأخذ التدريج أدناه في حا   علم 
 :تصحيح العبارات اإليجابية

 أبًدأ نادًرا أحياًنا غالًبا دائًما

5 4 3 2 1 

  .العبارات السلبيةوبالعكس عند تصحيح 

في الجوانب واسعة ونظراً لما يتمتع به سعادتكم من خبره علمية وعملية وتربوية 
يديكم هذا الجهد المتواضع للنظر فيه أضع بين أأن  ياألكاديمية والبحثية، فإنه يشرفن

 وذلك من خاللوالمرئيات وإجراء التعديالت المناسبة ، ظات حودراسته وإبداء المال
  :اآلتي

 .سالمة الصياغة اللغوية □                                       .وضوح العبارات □

 .انتمائها للبعد □                  تحديد صحة سلبية وإيجابية العبارات □

 

 الكريم المحّكملومات عن مع: 

  :العلمّيةالدرجة          : االسم

 :التخصص         : لوظيفةا

 

 المملمة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك سعود

                                                                                                                           / ةالباحث
 / البريد اإللكتروني

 



2 
 

 نات الشخصيةالبيا: القسم األول: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العمر -3
 .سنة 22من  إلى أقل 22من  

 .سنة 32من  إلى أقل 22من  

 .سنة فأكبر 32من  

 

 :المؤهل العلمي-4
 .ماجستير 

 .دكتوراه 

 

 :التخصص  -2

 

 :االسم  -1
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  أبعاد وفقرات املقياس: الثانيالقسم: 

 البعد املعرفي: البعد ألاول 

 .وهو ما يتعلق بمعارف الفرد وأفكاره أو إدراكاته أو آراءه أو معتقداته حول الحقائق املرتبطة باإلحصاء

 

 العبارة م

 وضوح العبارة
سالمة الصياغة 

 اللغوية
 اتجاه العبارة

 العبارةنتماء ا

 للمحور 
 التعديل املقترح

 واضحة
غير 

 واضحة
 سليمة

غير 

 سليمة
 تنتمي سلبية إيجابية

ال 

 تنتمي

)+( لإلحصاءاعتقد بضرورة دراستي  1           

)+( في حياتي اليومية إلاحصاءأهمية أدرك  2           

املنطقي ي تفكير  إلاحصاءمقرر  ينمي )+( 3           

(-) لتخصصات العلمّية فقطل إلاحصاء مهمة دراسة 4           

           +()التفاصيل في  التفكير  إلاحصاءمقرر يساعد  5

 

 (الانفعالي) البعد الوجداني: البعد الثاني

 سواء إلايجابية او السلبية نحو مادة إلاحصاءوالانفعاالت أي املشاعر 
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 العبارة م

 وضوح العبارة
سالمة الصياغة 

 غويةالل
 اتجاه العبارة

 العبارةانتماء 

 للمحور 
 التعديل املقترح

 واضحة
غير 

 واضحة
 سليمة

غير 

 سليمة
 تنتمي سلبية إيجابية

ال 

 تنتمي

)+(إلاحصاء مقرر  أحب 1           

+()إلاحصائية أستمتع بحل املسائل  2           

(-)إلاحصاء دراسة مقرر  عنداشعر بالخوف  3           

)+(الثقة بالنفسدراسة إلاحصاء  زز تع 4           

+() ةإلاحصاء مادة ممتع 5           

 

 (املهاري )البعد السلوكي : البعد الثالث

 أي أفعال الفرد واستجاباته وسلوكه املالحظ نحو مادة إلاحصاء
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 العبارة م

 وضوح العبارة
سالمة الصياغة 

 اللغوية
 اتجاه العبارة

 العبارةانتماء 

 ر للمحو 
 التعديل املقترح

 واضحة
غير 

 واضحة
 سليمة

غير 

 سليمة
 تنتمي سلبية إيجابية

ال 

 تنتمي

  حصاءاستخدام إلا اتوقع  1
ا

)+(مستقبًل           

)+( اليومية في تعامًلتي إلاحصائيةالقوانين  أطبق 2           

)+(إلاحصائية  ألالغاز حل فيأشترك  3           

)+( مسائل إلاحصاء شرحفي  خرينلا  ساعدأ 4            

)+(مقرر إلاحصاء  محاضراتأحضر  5            

 


