
 

 

 كلية التربية
  قسم علم النفس

 ...............التاريخ :  .......
 

071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
 نفس 352 رقم ورمز المقرر

 علم النفس اإلحصائي  اسم المقرر
 2 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 

 

يهدف المقرر إلى مراجعة أهم مقاييس اإلحصاء الوصفي ودراسة أهم األساليب  :الهدف العام للمقرر( 1)
اإلحصائية االستداللية البارامترية )المعلمية ( والالبارامترية ) الالمعلمية ( وتطبيقاتها النفسية والتربوية، ويتناول 

، أنواعه، استخداماته، مستويات القياس، الخطأ من النوع المقرر بعض المفاهيم األساسية في اإلحصاء )اإلحصاء
األول، الخطأ من النوع الثاني، قوة االختبار اإلحصائي، مستوى الثقة(، الحاالت المختلفة الختبار ت، وتحليل 

واختبار التباين األحادي والمقارنات البعدية )اختبار توكي، اختبار شافيه( واختبار مربع كاي، واختبار مان ويتينى، 
 ويلكوكسون، معامل االرتباط)معامل ارتباط بيرسون، معامل ارتباط سبيرمان(.

 
 ساعات التدريس عدد األسابيع ( موضوعات المقرر2)

 6 3 البيانات.مقاييس النزعة المركزية والتشتت لتوزيعات 
المعالجات اإلحصائية لمقاييس النزعة المركزية والتشتت باستخدام  

  SPSS.صائي لبرنامج الحزمة اإلح
1 2 

أنواع الخطأ في اتخاذ  -للقياس. والخطأ المعياري  ةواإلحصائيالمعلمة 
الخطأ من النوع  –من النوع األول  )الخطأالقرار بشأن الفرض الصفري 

 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي. مستوى-الثاني( 

1 2 



 

 

 –ختبار ت للعينة الواحدة ا –أساليبه  –شروطه  –اإلحصاء البارمتري 
عملية باستخدام الحزمة اإلحصائي  تطبيقات-شروط استخدامه 

 SPSS.لبرنامج 

1 2 

عملية  تطبيقات-شروط استخدامه  –اختبار ت لعينتين مستقلتين 
 SPSS.باستخدام الحزمة اإلحصائي لبرنامج 

1 2 

لية عم تطبيقات-شروط استخدامه  –اختبار ت لعينتين مترابطتين 
 SPSS.باستخدام الحزمة اإلحصائي لبرنامج 

1 2 

المقارنات المتعددة بين عدة مجتمعات باستخدام أسلوب تحليل  
-SPSSلبرنامج التباين األحادي االتجاه باستخدام الحزمة اإلحصائية 

( في LSDاختبار توكي ، شيفيه ، أقل الفروق بين المربعات ) استخدام
ددة البعدية إليجاد داللة ولتجاه الفروق بين إجراءات المقارنات المتع

 متوسطات العينات موضع المقارنة

3 6 

أنواع العالقة بين متغيرين واألساليب اإلحصائية لتقدير هذه العالقة 
معامل االرتباط  – الرتب(معامل ارتباط  –االرتباط لبيرسون  )معامل

 المعالجات- SPSSالجزئي، باستخدام الحزمة اإلحصائية لبرنامج 
اإلحصائية ألسلوب تحليل االنحدار البسيط باستخدام الحزمة 

في التنبؤ بظاهرة من خالل متغير منبئ  SPSSلبرنامج اإلحصائية 
 واحد.

3 6 

المقارنات الثنائية بين مجتمعين مختلفين  إجراء-الالبارمترياإلحصاء 
لبرنامج باستخدام اختبار مان ويتني باستخدام الحزمة اإلحصائية 

SPSS 

1 2 

استخدام اختبار ويلكاكسون إليجاد داللة الفروق بين عينتين مترابطتين. 
 SPSSتطبيقات باستخدام الحزمة اإلحصائية لبرنامج 

1 2 

استخدام اختبار كروسيكال واليس إليجاد داللة الفروق بين عدة عينات 
 SPSSمستقلة. تطبيقات باستخدام الحزمة اإلحصائية لبرنامج 

1 2 

 2 1استخدام معامل التوافق إليجاد العالقة بين متغيرين تصنيفيين. تطبيقات 



 

 

 SPSSباستخدام الحزمة اإلحصائية لبرنامج 
 

مخرجات التعلم للمقرر ( 3)   س التدري تاستراتيجيا    طرق التقييم   
 المعرفة

 فصلية فرعية اختبارات-1
 :تتضمن (35%)

أسئلة موضوعية -       
 والخطأ،الصواب  التكملة،)

 االختيار من متعدد(
 تعداد،) مقاليهأسئلة -       
 مقيد( مقاليه

معمل مختبر  اختبار-3
 (%32)الحاسب 

شفوية أثناء  أسئلة-2
 المحاضرة.

 (%42)نهائي  اختبار-4
أسئلة موضوعية  -   

 والخطأ،الصواب  التكملة،)
 االختيار من متعدد(

 تعداد،)ئلة مقاليه أس-       
 شفوية  اختبارات–مقيد  مقاليه

الواجبات  قصيرة تقييماسئلة 
واالنشطة الفردية والبحوث 

 الجماعية 
  

 المحاضرة-
 المناقشة-
 ماذا، لماذا، من،)األسئلة  -

 .متى( كيف،
 التعلم التعاوني-
لفردية عرض الواجبات ا -

والجماعية باستخدام 
 البوربوينت

عرض المواد العملية  -
لقة بموضوعات علم المتع

 النفس االحصائي
العصف ، مهام بحثية -

 لعب الدور ، الذهني
 فيديوهات تعليمية -
من التحليالت  توفر نماذج -

اإلحصائية  الخاصة باألساليب
 المقررة

التدريب العملي الستخدام 
لخاصة باألساليب التحليالت ا

اإلحصائية المختلفة باستخدام 
الحزمة اإلحصائية لبرنامج 

SPSS 
 التعلم الذاتي 

 
           

        

يعرف الطالب أنواع مقاييس النزعة المركزية  (3أ:  :3)
 والتشتت.

( يذكر الطالب أهم خصائص مقاييس النزعة 2 أ: :1)
 والتشتت.المركزية 

الفروق بين مقاييس النزعة المركزية  ( يلخص4 أ: :3)
 والتشتت.

كيفية استخدام   تفصيلييصف الطالب وصف  (5 أ: :3)
في المعالجات الخاصة  SPSSالحزمة اإلحصائية لبرنامج 

 لمقاييس النزعة المركزية والتشتت
يشرح الطالب نتائج التحليالت الخاصة بمقاييس  (6: أ: 3)

 النزعة المركزية والتشتت.
يذكر الطالب خصائص وفوائد مقاييس النزعة  (7: أ: 3)

 المركزية والتشتت
يعدد الطالب عددا من اختبارات االختبارات  (8: أ: 12)

 اإلحصائية البارمترية والالبارمترية في عقد مقارنة بين عينتين.
يعرف الطالب مفهوم أخطاء اتخاذ القرار المرتبطة  (9: أ: 4)

 ةبالفرضيات البحثي
يشرح الطالب أهم التطبيقات لألساليب  (12: أ: 8)

 اإلحصائية البارمترية والالبارمترية
 يقارن اإلحصاء البارمتري والالبرامتري (11أ:  :3)  
 والمعلمة ةاإلحصائييقارن بين  (13أ:  :7)
يميز الطالب بين مفهوم الخطأ من النوع األول  (12أ:  :3)

  والخطأ من النوع الثاني
يربط الطالب التصاميم البحثية واألساليب  (14أ:  :3)

 المناسبة لها  اإلحصائية
يميز الطالب األنواع المختلفة من الفرضيات  (15أ:  :7)



 

 

 اإلحصائية
 يفسر الطالب داللة قيمة االختبار اإلحصائي (16: أ: 4)
يقارن الطالب بين نتائج التحليالت الخاصة  (17أ:  :3)

بارات اإلحصائية والفرضيات التي تتبناها الدراسات باالخت
 العلمية.

يستطيع الطالب تحديد األسلوب اإلحصائي  (18: أ: 3)
 المناسب في ضوء توافر شروط استخدامه.

( يميز الطالب بين األساليب اإلحصائية البارمترية 19: أ: 3) 
 واألساليب الالبارمترية المناظرة لها

 تلالختباراوصفا مختصرا  يقدم الطالب (32: أ: 3)
البارمترية والالبارمترية المستخدمة في عقد المقارنة بين أكثر 

 من عينتين مستقلتين
 المهارات اإلدراكية المهارات المعرفية )اإلدراكية( 

 فياألسئلة الشفوية  -
 المحاضرة.

بطاقات مالحظة المهارات 
 التي يكتسبها الطالب

تقييم تقرير الخبرة المبكرة من 
 (  Rubric)خالل 

اختبارات عملية في معمل 
 المقاييس

استراتيجيات التعلم 
المستخدمة في تطوير 

 المهارات المعرفية:
الطريقة االستقرائية  -

 التدريس في
العصف  استراتيجية-

 .الذهني
اتخاذ  استراتيجية -

 القرار
خريطة  استراتيجية-

 المفاهيم.
 التلخيص. استراتيجية -

  المناقشات-الدورلعب 
 استخدام التقنية 
 التدريب العملي 

 

 المعرفية المطلوب تطويرها: المهارات- 1
الطالب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس  ينتقد (1ب:  :9)

 التشتت
الطالب بين أنواع البيانات والتوزيعات  يربط (3ب:  :8)

 زية والتشتتواستخدامات مقاييس النزعة المرك
الطالب عمليا ألوجه االستفادة من  يخطط (2: ب: 2)

 العلمية.مقاييس النزعة المركزية والتشتت في البحوث 
الطالب بمفرده نوع اإلحصاء  يستنتجأن  (4ب:  :3)

المناسب واألساليب اإلحصائية لمعالجة األنواع المختلفة من 
 البيانات. والتصاميم البحثية

 ذهنيدفع الطالب إلى القيام بعملية عصف  (5: ب: 6)
بوجود اخطاء في نتائج التحليالت اإلحصائية  التنبؤبهدف 

 في ضوء مؤشرات محددة.
( قرارا يتخذ)المفاضلة أن يستطيع الطالب  (6ب:  :8) 

بين األساليب اإلحصائية البارمترية والالبارمترية في ضوء 
 ة بهاطبيعة البيانات وانواع التوزيعات الخاص

يستطيع الطالب إجراء تطبيقات عملية تتضمن  (7ب:  :8)



 

 

تحليالت لبعض األساليب اإلحصائية البارمترية والالبارمترية 
  لنتائج تحليالتتقرير مفصل  افتراضية ويكتبعلى بيانات 

 .كل اسلوب على حدة
  .وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين 

 
ارية األساليب غير االختب -

 .المقصودة( )المالحظة
تقييم الواجبات والبحوث 

 الجماعية 
 تقييم العروض الجماعية 

تقارير  الجماعية،تقييم التقارير  
 مختبر، المناقشات

 
العصف الذهني  استراتيجية -

التدريب على احترام  الجمعي:
 رأى اآلخر.

العصف الذهني  استراتيجية -
للتدريب على تحمل  الفردي:

 سؤولية الفردية.الم
 من،)األسئلة  استراتيجية -

 (: فيمتى لماذا، كيف، ماذا،
القضايا الخالفية بين ما 

ت عنه نتائج التحليالت أسفر 
باألساليب  ةالخاص اإلحصائية

 اإلحصائية موضع الدراسة 
 لعب الدور   -
 لتعلم التعاونيا -

 الجماعية(البحوث المشتركة )
 مجموعات الصغيرة

 شاريعالم
 

يسفر  التي ونقد اآلراءأن يقيم الطالب مناقشة  (1: ج: 9) 
وغير ذاتي أثناء  موضوعيعلى نحو  الذهنيعنها العصف 

 المحاضرة.
أن يحكم الطالب تدريب الطالب على احترام  (3ج:  :8)

بعيدا عن التقديرات  موضوعيرأى اآلخر ونقده على أساس 
 العاطفية.

 فهم ما فيعاون الطالب لمساعدة زمالءه يت ( أن2ج:  :4)
وتبادل الملخصات التي  الدراسية،يصعب عليهم من المادة 

 ويزكييخلق  الدراسي، مماموضوعات المقرر  يعدونها لبعض
 روح التعاون بينهم. 

 )موعدالتزام الطالب بالقواعد المنظمة للدراسة  (4ج:  :1)
طرق المناقشة  المحاضرات، فيسلوكهم  المحاضرة،بدء 

أساليب االختالف مع اآلخر على نحو مقبول  المناسبة،
  شخصية.( وتبنيهم لها باعتبارها مسؤولية خ.... ال

 

   
 مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية 

تمارين حسابية لحساب   -
بعض مقاييس النزعة المركزية 

 والتشتت 
 استخراج قيم االختبارات 

اإلحصائية الجدولية من 
 الجداول الرياضية

 المحاضرة  -
 األسئلة  -
 األمثلة -
 التقارير الجماعية  -
 تقارير مختبر الحاسب -
 المناقشات  -

 أن يقدر الطالب الفرق الرقمي بين مستوى الداللة في -
 نتائج التحليل ومستوى الداللة المقبول 

أن يفسر الطالب معامالت االرتباط بين المتغيرات  -
 هذه العالقة  وطبيعةويحدد نوع 

 أن يحسب الطالب مقاييس النزعة المركزية والتشتت -
أن يبحث الطالب عن دور اإلحصاء في مختلف أنواع  -



 

 

أسئلة موضوعية تختبر  - 
قدرة الطالب على الفهم 
والتمييز بين تلك المفاهيم 

 اإلحصائية.
تقييم تقرير التدريبات العملية 

 بها الطالب المكلف
النسخ االلكترونية لتقييم أداء  

الطالب المعتمدة على 
تطبق التي  الشبكة العنكبوتية

اللفظي  مصفوفات التقدير
بالنسبة للتقارير الخاصة 

 بالتدريبات العملية
 

 كيفهالتدريب على   -
حساب نسبة الذكاء 

 عدديا
االنترنت التقنية استخدام  -

للمواقع  والرجوع
المتخصصة االلكترونية 

البريد  عبر واصلالت
 االلكتروني 

التواصل عبر نظام إدارة  -
 التعلم 

 استخدام الفيديوهات  -
 عروض البوربوينت -
التكليف بتسليم التقارير  -

الخاصة بتحليل بعض 
البيانات االفتراضية 
باستخدام بعض 
األساليب اإلحصائية 

 البارمترية والالبارمترية 
 

 البحوث االنسانية والعلمية
 التقنية.تعامل الطالب مع  -
تقديم تقرير جماعي في أحد موضوعات المقرر يقوم  -

طالب مجموعات الطالب بعرضة بشكل يعكس 
التواصل والتكامل بين الطالب في طريقة العرض 

 والشرح.
 للرجوع للمواقع االلكترونية المتخصصة  بقدرة الطال -

 

  المهارات النفس حركية 

قيام الطالب بتقديم تقرير  -
يقدم من خالله 

اصة ببعض تحليالت خ
 اإلحصائيةاألساليب 

لمجموعة مفترضة من 
البيانات البحثية 

باستخدام الحزمة 
اإلحصائية لبرنامج 

SPSS  ثم يقوم بتفسير
نتائج التحليالت التي تم 

التوصل إليها موضحا 

التدريس العملي  -
للمعالجات اإلحصائية 

 للبيانات 
استخدام فيديوهات  -

لعرض خطوات  تعليميه
تحليل البيانات 
ومعالجتها إحصائيا 
باستخدام الحزمة 

ائية لبرنامج اإلحص
SPSS  

 باألساليببإجراء التحليالت الخاصة  يقوم الطالبأن  -
اإلحصائية البارمترية والالبرمترية للبيانات باستخدام 

  SPSSالمعالجات الخاصة بالحزمة اإلحصائية لبرنامج 



 

 

القرارات التي يجب ان 
تتخذ بشأن الفرضيات 
البحثية المرتبطة بهذه 

 البيانات  
في اختبار عملي  -

اإلحصائية  المعالجات
 للبيانات 

بطاقات مالحظة  -
لمالحظة المهارات 

الحركية لدى الطالب 
في استخدام برنامج 
التحليل اإلحصائي 

 بشكل سليم   
 

 جماعي،اختبار، مشروع  بحث، )كتابةالتقييم طبيعة مهمة ( 4)
  .(... نهائي،اختبار 

نسبته من التقويم  المحدد لهاألسبوع 
 النهائي 

األسبوع السادس واألسبوع  اختبارات فصلية       
 الثاني عشر

35% 

تحليالت لبيانات افتراضية لبحوث علمية  على إجراءتقرير يشتمل 
+عروض  بحث-اإلحصائية المناسبة  باستخدام األساليب

 بوربوينت

 %15 األسبوع الثاني عشر

 %32 على مدار الفصل الدراسي نشطة العملية وتطبيق اختبارات عمليا األ
 %42 االختبارات النهائية  االختبار النهائي

 

 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)
  SPSSأسس وتطبيقات باستخدام برنامج  –اإلحصاء في البحوث العلمية واالنسانية  محمد منصور الشافعي،

 spssاإلحصائي في تحليل البيانات باستخدام  الدليل هاشم،السيد أبو 
 واالجتماعية.صالح أحمد مراد، األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية 

 البشري.فؤاد البهي السيد، علم النفس اإلحصائي وقياس العقل   
 


