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 جامعة فيالدلفيا

اآلدابكلية   

االرشاد النفسيقسم   

2019- 2018/ السنة الدراسية األول الفصل الدراسي  
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

التربوي اإلحصاءمبادئ  :المــادةن اعنو   0170471 :المــادةرقم  

تخصص اجباري :المادةنوع   ---- المتطلب السابق و/ أو المرافق:   

11.15 -9.45 وقت المحاضرة: 3 عدد الساعات المعتمدة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 اسم المحاضر
الرتبة 

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني رقم المكتب رقم هاتف المكتب

     
 

 :المادةوصف 

 
يلها و مقاييس النزعة المادة المفاهيم الساسية في اإلحصاء مثل البيانات و طبيعتها و تحليلها و التوزيعات و تمثتتناول 

المركزية و مقاييس التشتت و األرتباط الخطي و التويع الطبيعي , التوزيع التائي و تقدير معالم المجتمع باستخدام عينة 

 واحدة.

 
 

 :المادةأهداف 
 

 :يهدف المساق إلى 
 إدراك معنى مفهوم اإلحصاء و الطرق اإلحصائية و استخداماتها -1

 مجتمع و عينة الدراسة , و اسباب استخدام العينات إدراك للفرق بين ال -2

 معرفة أنواع العينات و خواص كل منها , و طريقة تحديد حجم العينة المناسب -3

 معنى المتغيرات و أنواعها و طرق تصنيفها و طرق ضبطها .  -4

 كيفية إعداد الجداول التكرارية  و طرق تمثيلها بيانيا . -5

 النزعة المركزية و طرق استخراجها و استخدامها في فهم البيانات .التعرف على مقاييس  -6

 التعرف على مقاييس التشتت و طرق استخراجها و استخدامها في فهم البيانات .  -7

 التعرف على خواص مقاييس التشتت و مقاييس النزعة المركزية و العالقة بينها . -8

 لمئينات  و الرتبة المئينية و الدرجة المعيارية التعرف على مقاييس الموقع  و كيفية حساب ا -9

 التعرف على معامل االرتباط  و تفسيره و طرق استخراجه .  -10
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 التعرف على معامل االنحدار , و معادلة خط االنحدار للتنبؤ و طريقة تفسيره .  -11

 خصائص المنحنى السوي و فوائد استخدامه .   -12

 

 مكونات المادة:

 نوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(الكتب )الع* 
 

 ( , الطبعة الثانية , دار المسيرة للنشر , عمان , األردن .2007اإلحصاء التربوي. أ.د عبدهللا منيزل , د. عايش غرايبة .  ) 
 ج

 
 

 طرق التدريس:
 المحاضرات النظرية التي يقدمها المدرس . -

 عرض وتقديم ونقاشات جمعية للطلبة. -
 بإعداد تقرير بحثي ومناقشته.تكليف الطلبة  -

 مشاركة الطالبة بحل بعض المسائل جماعيا -

 مشاركة الطلبة بعرض المادة بطرقهم المختلفة -
 

 

 م:التعل  نتاجات 
استخراج أهم المعالم افحصائية الالزمة و يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من هذا المساق أن يكون قادراً على 

 عناها و مدلوالتها.المستخدمة في الدراسات و فهم م

 

 

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات

  %20 االمتحان األول ) كتابي (

  %20 االمتحان الثاني ) كتابي (

 حسب البرنامج %40 االمتحان النهائي ) كتابي (

في عرض المادة و حل المسائل و العمل الجماعي درجة عمق المساهمة 
 المميز.

20%  

   100%  

 

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 
 مالحظات  األسبوع

 األول

 أنوع المتغيرات 

 أنواع المقاييس

 العينات و المجتمع 

 أنواع العينات و حجم العينة

 

 و الثالث الثاني

التمثيل البياني للمتغيرات الكيفية باألعمدة البيانية و  
 القطاعات الدائرية 

اني للمتغيرات الكمية باعداد الجداول التمثيل البي
 التكرارية وتمثيلها بمدرج أو مضلع أو منحنى  

 أشكال المنحنيات التكرارية 

 

  الذكاءات المتعددة الثالث
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 + الخامس الرابع

 مقاييس النزعة المركزية

 المنوال

 الوسط الحسابي

 الوسط الموزون

 خصائص الوسط الحسابي

 الوسيط
 

 

+  + السابع السادس
 الثامن

 مقاييس التشتت 

 المدى 

 االنحراف عن المتوسط 

 نصف المدى الربعي 

 التباين

 االنحراف المعياري

 الخطأ المعياري 

 معامل التوافق

 

+ العاشر +  التاسع
الحادي عشر + 

 الثاني عشر

 مقاييس الموقع

 المئينات

 كيفية حساب المئينات

 الرتبة المئينية

 المنحنى السوي

 ى السويخصائص المنحن

 فوائد استخدام المنحنى السوي

 فوائد استخدام المنحنى السوي 

 الدرجة المعيارية 

 إيجاد الدرجة الخام بداللة الدرجة المعيارية 

 العالمة التائية 

 إيجاد المساحة تحت المنحنى الطبيعي

 

+  عشر الثالث
الرابع عشر + 
 الخامس عشر

 معامل االرتباط  

 تفسير معامل االرتباط

 نواع معامل االرتباط أ

 معامل ارتباط بيرسون 

 معامل ارتباط بوينت بايسيريال

 معامل ارتباط الرتب

 

 السادس عشر

 معامل االنحدار البسيط 

 معادلة خط االنحدار للتنبؤ

 تفسير االنحدار 

 دقة التنبؤ

 

 
 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

 .                 لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقةعداد للمادة يساوي ساعتين الطالب من الدراسة واال هليمعدل ما يحتاج إ

 

 )المواظبه( سياسة الدوام
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إذا غاب الطالب أكثر من ومن مجموع الساعات المقررة للمادة.  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية، يحرم من التقدم  لهمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبمن مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله أما إذلالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفراً(، 

 . عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب

 

 

 مفيدة مراجع

 

 باللغة العربية
 
 ( , دار الفكر للطباعة و النشر .1999. أ.د عبد الرحمن عدس , ) اء في التربيةاإلحص -

 
 ( . دار عمان للنشر و التوزيع .1989. أ.د عايش زيتون ) أساسيات اإلحصاء الوصفي -

 
 
( . دار المسويرة للنشور , عموان , 2006. فريد أبوو زينوة و رخورون ,) اإلحصاء في البحث العلمي -

  األردن .  

 
 


