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 جـامعـة اإلسـراء 
 اآلدابكليـة 

 خـــــطــــــة مـــــســـــــاق

 

 

الفصل   مدرس المساق
 الدراسي

 

  المســم  البريد اإللكتروني

  اسم المسـاق  الساعات المكتبية

مواعيد 
 المحاضرات

  م. السابك 

 
 تمهيد: 

نفسااييا بالدر ااة ا ولااد ااااا دراساااتفم بمااا اا الفاادر الاارريس لبرنااامن ع اام الاانفس ثااو اعااداد باااح يا   
لموضااوعات اصحصااات التح ي ااي وتمكاانفم مااا المفااارات الالمااة لتح ياال البيانااات احصاااريا ضاارور  لصااو  و لاان 

    لحا تفم الماسة لت ن المفارات اي حياتفم العم ية.
 
 وصف المساق:  

ات الكمية وتفسيرثا عند استخدامفا اي يفدر المساق إلد إكساب الط بة المفارات ا ساسية اي تح يل البيان
الدراسات والبحوث التي تتط ب التعميم. ويعد ث ا المساق مكما لمساق اصحصات الوصفي ما حيث الموضوعات 
التي يشتمل ع يفا . افو يركل بشكل أساس ع د التح يات اصحصارية التي تستفدر اصستدصل والتنبؤ بالخصارص 

ال خصارص العينة. ل ا يشتمل ث ا المساق ع د اصحتمات والتمديرات اصحصارية اصحصارية ل م تمع ما خ
والفرضيات اصحصارية وانواعفا ، واختبار الفرضيات المتع مة بمعامات اصرتباط ، ومتوسط عينة واحد  ، 

اختبار ومتوسط عينتيا مستم تيا ، ومتوسط عينتيا مترابطتيا ، ومتوسط  اث عينات اأك ر ، اضا عا 
الفرضيات المتع مة ببعض المتغيرات النوعية.  ك لن يشتمل السماق ع د تطبيمات احصارية عم ية باستخدام الرلم 

 SPSSاصحصارية ل ع وم اص تماعية 
 

 :أهداف المساق
 بعد دراسة وحدات المساق يستطيع الطالب أا :

 يوضح ا سس التي يستند اليفا اصحصات التح ي ي. .1
 صحتماصت والتمديرات اصحصارية.يشرح معند ا .2
 يحدد أنواع العينات ، ويوضح أثمية المعاينة اصحتمالية بالنسبة لاحصات التح ي ي. .3
 يشرح مع التم يل معند مستو  الدصلة ومستو  ال مة وعالتفما بمو  اصختبار. .4
 يوضح معند اختبار الفرضية اصحصارية ، وأثمية  لن اي الدراسات النفسية. .5
 طيع عم يا اختبار الدصلة اصحصارية لمعامات ارتباط بيرسوا ، وسبيرماا، وااي.يست .6
ع د م موعة بيانات عددية لفحص الدصلة اصحصارية لمتوسط عينة واحد   (t) واختبار (Z)يطبك اختبار  .7

 مسحوبة ما م تمع احصاري.
 .(t)و  (Z)باري يفحص الدصلة اصحصارية لمتوسط عينتيا مستم تيا ما خال تطبيك اخت .8
ع د  (t)و  (Z)يختبر الفرضيات اصحصارية المتع مة بعينتيا مترابطتية ما خال تطبيك اختباري  .9

 م موعة بيانات عددية.
ايشر لفحص الدصلة اصحصارية ل فروق بيا  اث عينات أو أك ر ، و لن باستخدام  (F)يطبك اختبار  .11

 تح يل التبايا ما الدر ة ا ولد .
 رور التي يستخدم ايفا اختبار كاي تربيع، ويحدد أنواعه.يوضح الظ .11
 النوعية. يطبك اختبار كاي تربيع صختبار الفرضيات المتع مة ببعض البيانات .12
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، ما خال ادخال البيانات الكمية وتنظيمفا اي صفحة  SPSSيستطيع التعامل مع البرنامن اصحصاري  .13
  وحفظ التغييرات ، وتمطيع الم فات ، ودمن الم فات البيانات وتسمية المتغيرات واضااة اخر   ديد

 وحفظفا باسمات  ديد .
  SPSSيستطيع استخدام التح يات اصحصارية المخت فة ما خال تطبيك البرنامن اصحصاري   .14

  
 محتوى المساق:   

فترة  أنشطة ممترحة ومالحظات الموضوع الزمنيةالفترة  األسبوع
 االمتحان

 االول
26-30 /10 

/2014 

 توليع الخطة الدراسية ع د الط بة. -
 مرا عة اي مماييس العالة : -

 معامل ارتباط بيرسوا -       
 معامل ارتباط سبيرماا -       
 معامل ااي -       

  

 التاني 

2-6/11 /2014 

الوحد  ا ولد : مفاثيم أساسية اي 
 اإلحصات التح ي ي

خصارص اإلحصات التح ي ي  .1
 حصات الوصفيوعالته باإل

 العينة والم تمع اإلحصاري .2
 مففوم المعالم والتمديرات .3
 مففوم الفرضية اإلحصارية .4
اإلحصات المع مي واإلحصات  .5

 الامع مي
 

طرح اسر ة شفوية لصير  
تميس لدر  الط بة اي 
التمييل بيا المفاثيم 
 المعطا  اي الوحد .

 

 التالت

9-13/11 

/2014 

 والتمديراتالوحد  ال انية : اصحتماصت 
 نظرية اصحتماصت .1
 العشوارية ونظرية اصحتماصت .2
 التمديرات النمطية .3
 التمديرات الفترية .4

 

ا رات امتحاا ورلي لصير 
يتضما اسر ة تميس افم 

الطالب لنظرية اصحتماصت 
، والتمييل بيا التمديرات 

 النمطية والفترية.

 

 الرابع

16-20/11 

/2014 

إلحصارية الوحد  ال ال ة : الفرضيات ا
 واختبارثا
 الفرضية الصفرية .1
الفرضية البدي ة المت فة )  .2

 بات اه واحد (
الفرضية البدي ة غير المت فة  .3

 ) بات اثيا (
معند اختبار الفرضية  .4

 اإلحصارية
ا خطات المتع مة باختبار  .5

 الفرضيات
مستو  الدصلة ممابل الميمة  .6

 اصحتمالية
  لو  اصختبار .7

 

طرح اسر ة شفوية  -
تميس لدر  الط بة  لصير 

اي افم انواع الفرضيات ، 
 والتمييل بينفا.

ا رات امتحاا ورلي  -
لصير يتضما اسر ة تميس 
افم الطالب صنواع 
الفرضيات ، والتمييل بيا 
ث ه اصنواع ما خال 
موالر تتضما كل نوع 

 منفا.

 

 الخامس
23-27/11 

/2014 

الوحد  الخامسة : اختبار الفرضيات 
 امات اصرتباطالمتع مة بمع

اختبار الفرضيات المتع مة  .1
 بمعامل ارتباط بيرسوا

اختبار الفرضيات المتع مة  .2

تطبيمات عم ية ع د اختبار 
الفرضيات الخاصة 

اصرتباط  بمعامات
المدروسة اي الوحد  ، 
و لن ما خال موالر 

فترة إجراء 
االختبار 

 األول
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 بمعامل ارتباط سبيرماا
اختبار الفرضيات المتع مة  .3

 بمعامل ارتباط ااي
لتحديد  (t)استخدام  دول  .4

الميم الحر ة لمعامات 
 اصرتباط

 

ااتراضية  ات عالة 
 بتخصص الطالب.
) باستخدم الحاسبة 

 الصغير (
 

 السادس

30/11–4/12 

/2014 

الوحد  السادسة : اختبار الفرضيات 
 المتع مة بمتوسط عينة واحد .

لفحص  ( Z ) اختبار  .1
 مة بمتوسط الفرضيات المتع

 واحد ) عينة كبير  (.
لفحص  ( t ) اختبار  .2

الفرضيات المتع مة بمتوسط 
 واحد ) عينة صغير ( .

 (t)و  (Z)استخدام  دولي  .3
 لتحديد الميم الحر ة

 

تطبيمات عم ية ع د كيفية 
( و Zاستخدام اختباري )

(tلفحص )  الفرضيات
الخاصة بمتوسط عينة 

واحد  ، ما خال موالر 
 مكتوبة.ااتراضية 

) باستخدم الحاسبة 
 الصغير (

 

 السابع

7-11/12 

/2014 

الوحد  السابعة : اختبار الفرضيات 
 المتع مة بعينتيا مستم تيا.

الحاصت التي تتط ب ث ا  .1
 اصختبار

احص ااتراض الت انس اي  .2
 التبايا.

لفحص  ( Z ) اختبار  .3
الفرضيات المتع مة بمتوسط 

 عينتيا مستم تيا.
ستخدم بمو بفا الشروط التي ي .4

( لعينتيا مستم تيا Zاختبار )
، وكيفية تطبيك المعادلة 

 اإلحصارية ، وتفسير النتارن.
 

تطبيمات عم ية ع د كيفية 
(  Zاستخدام اختبار )

الفرضيات الخاصة  لفحص
بمتوسط عينتيا مستم تيا ، 
ما خال موالر ااتراضية 
مكتوبة تنطبك ع يفا شروط 
ث ا اصختبار و ات عالة 

 بتخصص الطالب.
) باستخدم الحاسبة 

 الصغير (
 

 

 الثامن

14-18/12 

/2014 

 تكم ة الوحد  السابعة :
لفحص  ( t ) اختبار  .1

الفرضيات المتع مة بمتوسط 
م تيا ) عينة عينتيا مست
 صغير ( .

الشروط التي يستخدم بمو بفا  .2
( لعينتيا مستم تيا ، tاختبار )

وكيفية تطبيك المعادلة 
 اصحصارية ، وتفسير النتارن.

تطبيمات عم ية ع د استخدام  .3
 ( t )و   ( Z )اختباري 

 لعينتيا مستم تيا.
 

تطبيمات عم ية ع د كيفية 
(  tاستخدام اختبار )

لخاصة الفرضيات ا لفحص
بمتوسط عينتيا مستم تيا ، 
ما خال موالر ااتراضية 

تنطبك ع يفا شروط  مكتوبة
 ات عالة ث ا اصختبار و

 بتخصص الطالب.
) باستخدم الحاسبة 

 الصغير (
 

 

 التاسع
21-25/12 

/2014 

تطبيمات عم ية ع د الموضوعات 
السابمة باستخدام الرلم اإلحصارية 

SPSS 
 

استصاحب الط بة الد 
تبر الحاسوب لتدريبفم مخ

ع د كيفية استخدام برنامن 
SPSS  ، ادخال البيانات(

وكيفية تنظيمفا والتعامل 
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معفا + حل تمرينات 
 (t( و )Zترتبط باختباري )

 العاشر 

28/12/2014 – 

1/1/2015 

الوحد  ال امنة : اختبار الفرضيات 
 المتع مة بعينتيا مترابطتيا

مففوم العينتيا المترابطتيا  .1
 كيفية تحديدثماو

لفحص   ( Z )اختبار  .2
الفرضيات المتع مة بمتوسط 
عينتيا مترابطتيا : الشروط 

التي يستخدم بفا وكيفية 
 تطبيك المعادلة المتع مة به.

لفحص   ( t )اختبار  .3
الفرضيات المتع مة بمتوسط 
عينتيا مترابطتيا : الشروط 

التي يستخدم بفا وكيفية 
 تطبيك المعادلة المتع مة به.

 

تطبيمات عم ية ع د كيفية 
 )( و Zاستخدام اختباري )

t ) الفرضيات  لفحص
الخاصة بمتوسط عينتيا 
مترابطتيا ، ما خال 

موالر ااتراضية مكتوبة 
تنطبك ع يفا شروط ث ا 

و ات عالة  اصختبار
 . بتخصص الطالب

) باستخدم الحاسبة 
 الصغير (

 

فترة 
إجراء 

االختبار 
 الثاني

الحادي 
 عشر

 

لوحد  التاسعة : اختبار الفرضيات ا
 المتع مة ب اث عينات

تح يل التبايا ما الدر ة  .1
 One-Way ا ولد 

ANOVA  مففومه وأسس :
 استخدامه وااتراضاته.

كيفية حساب متوسط  .2
 المربعات 

كيفية حساب در ات الحرية  .3
  Fوليمة 

 

تطبيمات عم ية ع د  -
استخدام تح يل التبايا ما 

باستخدام  الدر ة اصولد. )
 الحاسبة الصغير (

 الثاني عشر

4-8/1/2015 

 تكم ة الوحد  التاسعة :
إنشات  دول تح يل التبايا  .1

بحسب المولر المعطا  اي 
 التمريا.

كيفية لرات  ال داول  .2
اإلحصارية المتع مة بتح يل 

التبايا وتطبيمفا ع د المولر 
 المعطد.

 .   تفسير نتارن تح يل التبايا.3      

يمات عم ية ع د تطب -
استخدام تح يل التبايا ما 

 الدر ة اصولد.

 

 الثالث عشر

11-15/1/ 

2015 

الوحد  العاشر  : اختبار الفرضيات 
المتع مة بالبيانات النوعية ) إحصات 

 صمع مي (
-Chi)اختبار كاي تربيع  .1

square)  مففومه وأسس :
 استخدامه وأنواعه.

حساب التكرار الماحظ  .2
ولع ، والتكرار المت

  واستخراج ليمة كاي تربيع.
تطبيمات عم ية ع د استخدام  .3

 كاي تربيع.

تطبييمات عم ية ع د 
الموضوعات السابمة 

باستخدام الرلم اصحصارية 
SPSS  اي مختبر
 الحاسوب.

 

 تطبييمات عم ية ع د  مرا عة عامة اي الموضوعات السابمة /22/1-18 الرابع عشر
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الموضوعات السابمة   2015
خدام الرلم اصحصارية باست

SPSS  اي مختبر
 الحاسوب.

الخامس 
 عشر

25-29/1/ 

2015 

فترة إجراء   
االمتحان 
 النهائي

السادس 
 عشر

1-5/2/ 2015   

 
 المرجع الرئيس للمساق:

اإلحصاء االستداللي وتطبيماته في الحاسوب باستخدام الرزم االحصائية (. 2111المنيلل، عبد هللا ااح )
(SPSS). 
 عماا : دار وارل ل نشر.            

 
 المراجع والمراءات المساعدة:

 ، عماا،  مباديء االحصاء الوصفي واالستداللي(. 2117بدر، سالم عيسد ، ؛ و عباينة، عماد غصاب )  .1
 اصردا : دار المسير  .             

 مبادئ وتحليل  صاء :ممدمة في اإلح(.  2112أبو صالح ، دمحم صبحي ؛ و عوض ، عدناا دمحم )  .2
 . عماا : دار المسير . 6، ط  SPSSباستخدام                 

ملخصات شوم : نظريات ومسائل في (. "تر مة نخبة ما ا سات  ".  2114شبي ل ، موراي )  .3
 . اإلحصاء
 الماثر  : الدار الدولية لاست مارات ال مااية.                

  . عماا : دار اليالوري. الطرق االحصائية. (2117أبو صالح، دمحم صبحي ) .4
 . عماا :  دارا ل كتاب العالمي. SPSSأساسيات في النظام االحصائي (. 2116صبري ، علام ) .5
 

7 - Rajamanickam, M. ( 2001 ). Statistical Methods in Psychological and 
Educational  
                   Research, New Delhi : Concept publishing Company. 
8 - Agarwal, B. L. (2011). Statistics for Professional Courses. New Delhi : 
CBS 
               Publishers & Distributors. 
9 - Howell, D. C. (1999). Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences. 
Pacfic 
              Grove,CA, USA.: Brooks/Cole Publishing Co. 
10 - Johnson, Robert & Kuby, Patricia (2000). Elementary Statistics. Pacfic 
Grove,CA,  
              USA.: Duxbury. 

 
 موالع الكترونية: 

 www.wikpedia.orgويكبيديا، الموسوعة الحر                                   - 
 mostafa.com-www.alمكتبة المصطفد اصلكترونية                            -
 ps.comwww.acofأكاديمية ع م النفس                                              -

 
 متطلبات المساق: 

 ( عامة25) ل:اصمتحاا ا و  

 :( عامة25) اصمتحاا ال اني 

  عامة              (41:) اصمتحاا النفاري 

 عامات (11: )التمارير وا نشطة والمشاركات  

http://www.wikpedia.org/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.acofps.com/
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 آلية تدريس المساق:  

 والحوارالمعتمد  ع د ا سر ة   المحاضرات الصفية . 

 وث ا يتط ب التحضير المسبك لبل   ماعيلمارمة ع د العصر ال ثني بشكل اردي والمنالشات الصفية ا
 موعد المحاضر .

 لاطاع ع د ال ديد اي الموضوع. والمكتبة اصنترنت تفعيل 

 .مبادرات الط بة ص رات وإغنات محتويات المساق 
 مالحظات هامة:

 مسير  الفصل الدراسي حسب الضرور   يمكا إضااة أو استبدال بعض المراتات الوارد  اي الخطة خال
وبما يخدم موضوعات المساق بشكل أاضل وثنان عدد ما المراتات اص رارية التي سور يتم تلويدكم بفا 

 خال المساق. 
 

 بالتأخير يتعلك فيما الجامعة لوانين وفك المحاسبة وستتم المحاضرات بمواعيد االلتزام ضرورة 
 والغياب.


