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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ثالث ساعات
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر

أخرى

المستوى الرابع

(إن وجدت)

اليوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
3

النسبة
%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
 45ساعة
0
0
0
 45ساعة
15
30
0
0
45

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر بعض المفاهيم األساسية في اإلحصاء (اإلحصاء ،أنواعه ،استخداماته ،مستويات القياس ،الخطأ من النوع
األول ،الخطأ من النوع الثاني ،قوة االختبار اإلحصائي ،مستوى الثقة) ،الحاالت المختلفة الختبار ت ،وتحليل التباين األحادي
والمقارنات البعدية (اختبار توكي ،اختبار شيفيه) واختبار مربع كاي ،واختبار مان ويتني ،واختبار ويلكوكسون ،معامل
االرتباط (معامل ارتباط بيرسون ،معامل ارتباط سبيرمان).
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف المقرر إلى مراجعة أهم مقاييس اإلحصاء الوصفي ودراسة أهم األساليب اإلحصائية االستداللية البارامترية (المعلميةة )
والالبارامترية ( الالمعلمية ) وتطبيقاتها النفسية والتربوية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2

المعارف
ان يتعرف الطالب على أنواع مقاييس النزعة المركزية والتشتت
أن يييذكر الطالييب كيفييية اسييتخدام الحزميية اة صييائية لبرنييام  SPSSفييي المعالجييات الخاصيية
لمقاييس النزعة المركزية والتشتت
المهارات
أن يميز الطالب بيين نتيائ التحلييات الخاصية باالختبيارات اة صيائية والفرضييات التيي تتبناهيا
الدراسات العلمية.

2.2

أن يصييمم الطالييب مخططييا عمليييا وجييه االسييتفادي ميين مقيياييس النزعيية المركزييية والتشييتت ف يي
البحوث العلمية .
أن يوظف الطالب اةجيرااات التيي تتضيمن تحلييات ليبع ا سياليب اة صيائية البيار متريية
والابارامترية على بيانات افتراضية ويكتب تقرير مفصل لنتائ تحليات كل اسلوب على دي.
الكفاءات
أن يقيييدر الطاليييب ضيييروري مراعييياي اسيييتخدام ا سييياليب الابارمتريييية فيييي تحلييييل بيانيييات بحثيييية
افتراضية.
أن يتحمل الطالب مسؤولية اختياره ا سلوب اة صائي المناسب لتحليل بيانيات تتعليق بفرضيية
بحثية.

2
2.1

2.4
3
3.1
3.2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

ع9
ع9

م3
م3
م3

ك3
ك3

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

 1مقاييس النزعة المركزية والتشتت لتوزيعات البيانات .
 2المعالجات اة صائية لمقاييس النزعة المركزية والتشتت
تعريف اة صاا -أنواع اة صاا -المعلمة واة صاا  -الخطأ المعياري للقياس -.أنواع الخطأ في
 3اتخال القرار بشأن الفرض الصفري (الخطأ من النوع ا ول – الخطأ من النوع الثاني)  -مستويات
الداللة اة صائية وقوي االختبار اة صائي.
 4اة صاا البارامتري – شروطه – أساليبه – اختبار ت للعينة الوا دي – شروط استخدامه
 5اختبار ت لعينتين مستقلتين – شروط استخدامه
 6اختبار ت لعينتين مترابطتين – شروط استخدامه
المقارنات المتعددي بين عدي مجموعات باستخدام أسلوب تحليل التباين ا ادي االتجاه  -استخدام
.7..
اختبار توكي  ،شيفيه  ،أدنى فرق دال ( )LSDفي إجرااات المقارنات المتعددي البعدية ةيجاد داللة
..
واتجاه الفروق بين متوسطات العينات موضع المقارنة.
أنواع العاقة بين متغيرين وا ساليب اة صائية لتقدير هذه العاقة ( معامل االرتباط بيرسون –
 8معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ) – معامل االرتباط الجزئي - ،المعالجات اة صائية سلوب تحليل
االنحدار البسيط
 9اة صاا الابارمتري -إجراا المقارنات الثنائية بين عينتين مستقلتين باستخدام اختبار مان ويتني

ساعات االتصال

6
3
3
3
3
3
6
6
3

4

10
11
12

3
3
3
45

استخدام اختبار ويلكوكسون ةيجاد داللة الفروق بين عينتين مترابطتين
استخدام اختبار كروسكال واليس ةيجاد داللة الفروق بين عدي عينات مستقلة.
اختبار مربع كاي
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

1.2

المعارف
ان يتعرف الطالب على أنواع مقاييس النزعة
المركزية والتشتت
أن يذكر الطالب كيفية استخدام الحزمة اة صائية
في المعالجات الخاصة لمقاييس  SPSSلبرنام
النزعة المركزية والتشتت

2.0
المهارات
أن يميز الطالب بين نتائ التحليات الخاصة
باالختبارات اة صائية والفرضيات التي تتبناها
2.1
.الدراسات العلمية
أن يصييمم الطالييب مخططييا عمليييا وجييه االسييتفادي
من مقاييس النزعة المركزيية والتشيتت فيي البحيوث
2.2
العلمية .
أن يوظييييف الطالييييب اةجييييرااات التييييي تتضييييمن
تحليييات لييبع ا سيياليب اة صييائية البييار مترييية
2.3
والابارامترية على بيانات افتراضية ويكتب تقرير
مفصل لنتائ تحليات كل اسلوب على دي.
3.0
الكفاءات
أن يقدر الطالب ضروري مراعاي اسيتخدام ا سياليب
3.2
الابارمترية في تحليل بيانات بحثية افتراضية.
أن يتحميييل الطاليييب مسيييؤولية اختيييياره ا سيييلوب
3.3
اة صييائي المناسييب لتحليييل بيانييات تتعلييق بفرضييية
بحثية.
 .2أنشطة تقييم الطلبة

م
1

2
3
4

الحوار و المناقشة

ا نشطة االستقصائية و ل
المشكات

طرق التقييم
 تقويم ا داا فياالختبارات.
اختبييييييار معميييييييل مختبييييييير
الحاسب
تقويم ملف اةنجازالشخصي.

الحوار والمناقشة

 ا سييةلة الشييفوية والعمليييةفي المحاضري.

العصف الذهني.

بطاقييات ما ظيية المهييارات
التي يكتسبها الطالب

استخدام التقنية
التدريب العملي

اختبةةارات عمليةةة فةةي معمةةل
اإلحصاء

التعلم التعاوني
المناقشات الجماعية

تقويم ا وراق العلمية
والتأملية .
تقويم المشاركة والتفاعل
في النقاش واألعمال
الجماعية

النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
(با سبوع)
من إجمالي درجة التقييم
ا سييييييييييييييييييبوع %25
اختبارات فصلية
السيييييييييييييييييييادس
وا سييييييييييييييبوع
الثاني عشر
تقرييير يشييتمل علييى إجييراا تحليييات لبيانييات افتراضييية لبحييوث علمييية ا سيبوع الثياني %15
عشر
باستخدام ا ساليب اة صائية المناسبة  -بحث +عروض بوربوينت
عليييييييى ميييييييدار %20
ا نشطة العملية وتطبيق اختبارات عمليا
الفصيييييييييييييييييييييل
الدراسي
االسييييييييييييييييييبوع %40
االختبار النهائي(امتحان تحريري)
الخامس عشر
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أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ( مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
يوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرام  ،ويشمل نظام االرشاد واجراااته اآلتي:
 يتواصل الطاب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنام "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية والنظام ا كياديمي
ومجاالت العمل المتا ة للتخصي ،،كميا يتيابع المرشيد عمليية التسيجيل وينياقا فيهيا الطاليب ةبيداا مبيررات الحيذف
واةضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.
 وتقدم لجنة اةرشاد ا كاديمي برام توعية وإرشاد خال سير البرنام  ،والتعامل مع الحاالت الخاصة وفق كل الة.
 يتضمن هيكل الكلية و يدي لإلرشياد ا كياديمي ،ويوجيد دعيم ومتابعية كيذل مين عميادي شيؤون الطياب بشيأن االرشياد
ا كاديمي والمهني.
 يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خال و دي االرشاد النفسي تحت عمادي شؤون الطياب
وهي متا ة لجميع طاب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطاب ،ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها.
 ويوجد بالجامعة كذل و دي ارشاد اجتماعي تحت عمادي شؤون الطاب ،وتعميل الكليية كيذل عليى اليدعم االجتمياعي
من خال المرشد ا كاديمي وتوجيه الطالب لاستفادي من برام الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة.
 تتولى و دي التربية الميدانية متابعة الطالب أثناا الخبرات الميدانية لتأكيد التكامل بين المقيررات التيي درسيها الطاليب،
وتقلييي ،الفجييوي بينهييا وبييين السييياق الحقيقييي للتطبيييق ،وسيييتبنى البرنييام مفهييوم الخبييرات الميدانييية الت يي سييترتبط
بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.
 كما يخص ،عضو هيةة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطاب ويقدم لهم الدعم الخاص سب كل طالب.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أخرى

مبادئ اة صاا
الوصفي واالستداللي

بدر ،سالم وعبابنة ،عماد

اة صاا التربوي

منيزل  ،عبد هللا وغرايبة،
عايا

دار المسيري،
عمان
دار المسيري،
عمان

2009
2009

ا ساليب اة صائية
1994
عام ،صاح الدين محمود
البارامترية
والابارامترية
مكتبة الفاح،
أساسيات اة صاا في
2001
النبهان ،موسى
الكويت،
التربية والعلوم اةنسانية
السيد أبو هاشم  ،الدليل اة صائي في تحليل البيانات باستخدام spss
محمييد منصييور الشييافعي ،اة صيياا فييي البحييوث العلمييية واالنسييانية – أسييس وتطبيقييات
باستخدام برنام SPSS
كتب اة صاا المتوفري في مكتبة الجامعة بحوث ودراسات اة صياا المتيوفري باليدوريات
العلمية بحوث اة صاا المتوفري فيي رسيائل الماجسيتير واليدكتوراي وهيذه المصيادر يمكين
الرجوع الى موقع القسم وموقع عضو هيةة التدريس الذي يدرس المقرر
المقيرر وخاصية الفييديوهات مين
 .مواقع الويب عليى اةنترني ا
ا
ت التيي لات العاقية بمواضييعا
يوتيوب.
عرض المقرر من خال برنام الباوربوينتPower point.
مواد تعلم أخرى مثل البرام التي تعتمد على الكمبيوتر أو ا قراص المضغوطة أو المعايير
المهنية أو ا نظمة .
أجهزي ُ إعام متعددي مرتبطة بالكتاب الدراسي ومواقعا الويب لات العاقة بنظيام اداري اليتعلم
. lms
دار الفكر
العربي ،القاهري
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 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر

القاعات الدراسية -مختبرات الحاسب االلي

المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاي  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبوري الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخص)،

القاعات الدراسية
توفير البرنام اة صائي  SPSSبمعامل اة صاا

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية طرق التقويم للطاب
تحقق مخرجات التعلم
مستوى تعلم الطاب في المقرر

المقيمون

طرق التقييم

أعضيياا هيةيية التييدريس
ومنسق المقرر
أعضيياا هيةيية التييدريس
(تحليل نتائ الطاب)
ومنسق المقرر
أعضيياا هيةيية التييدريس
( نمولج تقرير المقرر وتحليل نتائ الطاب)
ومنسق المقرر
(استطاع آراا الطاب ول المقرر)
الطاب
(نقاش جماعي تقويمي وتقرير نهائي)

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطاب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاا هيةة التدريس ،قيادات البرنام  ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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