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فعالیة استخدام استراتیجیة التعلم الذاتي القائم على األدلة المنطقیة لحل "
  اء لدى طالب الدراسات العلیاالمشكالت في خفض قلق اإلحص
  "دراسة تجریبیة :" بكلیة التربیة بالفیوم 

  إعداد
  مصطفى حفیضه سلیمان.د

  جامعة الفیوم –كلیة التربیة  - مدرس علم النفس التربوي
بكلیة التربیة جامعة " مجلة الدراسات التربویة واإلنسانیة"بحث مقبول للنشر في 

 . ٢٠١٣لسنة ) الجزء األول(لعدد الرابع، وذلك في مجلدها الخامس، ا دمنهور

  
  :ملخص الدراسة

من طالب % ٨٧أشار استطالع للرأي أجراه الباحث إلى أن أكثر من 
الدراسات العلیا بكلیة التربیة بالفیوم یعانون من القلق اإلحصائي خاصة الطالب 

 وبمسح الدراسات. الذین لم یتلقوا تدریبا كافیا على حل المشكالت اإلحصائیة
السابقة فقد وجدت دراسات كثیرة تناولت بناء مقاییس للقلق اإلحصائي ومحاولة 
التحقق من صدقه وثباته، عالوة على وجود دراسات  تناولت العوامل المؤثرة في 
القلق اإلحصائي ، إال أن القلیل من هذه الدراسات قد ركز على كیفیة خفض القلق 

وقد حاولت الدراسة الحالیة . ااإلحصائي خاصة لدى طالب الدراسات العلی
استكشاف إمكانیة التخفیف من القلق اإلحصائي باستخدام استراتیجیة تعلم ذاتي 

وقد تم استخدام . قائم على استخدام األدلة المنطقیة لحل المشكالت اإلحصائیة
تحلیل تباین القیاسات المتكررة، وتحلیل تباین النماذج المختلطة لتحلیل بیانات 

طالبة ممن یدرسون مقررا لإلحصاء اإلستداللي  ٣٥لمعالجة المكونة من مجموعة ا
وقد كشفت نتائج الدراسة . بكلیة التربیة بالفیوم  ٢٠١٣بالفصل الدراسي الثاني 

   - :عما یلي
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تطبیق قبلي، تطبیق بعدي، تطبیق (التأثیر األساسي للتغیر عبر الزمن)١( 
حیث وجد أن متوسط . الكلیة لالختبار كان داال إحصائیا بالنسبة للدرجات) تتابعي

االستجابة للقلق اإلحصائي قد تناقص بشكل دال بقیمة احتمال أقل من مستوى 
بین القیاس األول، والثالث، لكن الفرق بین القیاس في الفترة  p=.002الداللة 

 لم یكن داال ، حیث كانت) البعدي األول(، والثانیة ) القیاس القبلي( الزمنیة األولى
، كما كان الفرق بین  (p = .055قیمة االحتمال أكبر من مستوى الداللة المقبول 

القیاس البعدي األول، والبعدي الثاني لم یكن داال أیضا حیث كانت قیمة االحتمال 
p=.517  .  

معدل استخدام "، و" مرور الوقت"تأثیر التفاعل بین عامل القیاسات المتكررة) ٢(
قلق " ان داال إحصائیا فقط بالنسبة للمقیاس الفرعي الثانيك" العینة لالستراتیجة

 F(1.452, 2.904) = 3.164, p)،" التعامل مع مشكالت معقدة
=0.035, 2

P   . ، بینما لم یكن داال بالنسبة للمقاییس الفرعیة األخرى(1405. = 
على استخدام األدلة  إن هذه النتائج تتضمن أن استراتیجیة التعلم الذاتي القائم

المنطقیة لحل المشكالت طریقة واعدة وفاعلة في خفض القلق اإلحصائي لدى 
عینة البحث خاصة فیما یتعلق بنوع معین من القلق هو القلق الناشئ عن تعقید 

وقد نوقشت بالبحث بعض التضمینات . خطوات حل المشكالت اإلحصائیة
   .التربویة المتعلقة بهذه النتائج


