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 : توصيف المساق

  

يتناول ھذا المساق اھم المفاھيم والمصطلحات ا�حصائيه، كما يتطرق الى تصميم البحث 
لبيانات العلمي الذي يتضمن تحديد اھداف البحث ومجتمع البحث ووحدة مجتمع البحث ونطاق ا

يتطرق ھذا المساق ايضا الى . المراد جمعھا وتحديد منھجية البحث وطرق تحليل البيانات
وطرق بناء المقاييس وأھمھا وبشكل أكثر تحديد يتعرض الى ) ا�ستماره(تصميم ا�ستبانه 

يتناول ھذا المساق با�ضافة الى ما ذكر، . مقياس ثيرستون ومقياس ليكرت ومقياس جوتمان
بيانات والمراحل المختلفة لذلك وأخطاء ا�جابة من حيث مصادرھا وكيفية التعامل معھا جمع ال

تشتمل موضوعات المساق ايضا على تصميم العينه وأنواع العينات العشوائية . وقياس مستواھا
كما سيتم التطرق في ھذا المساق الى طرق تبويب وعرض البيانات يدويا . وغير العشوائيه

اما في مراحله ا=خيره فسيكون ا�ھتمام في ھذا المساق . SPSSزمة ا�حصائية وباستخدام الر
بالطرق المختلفة لتحليل البيانات بحيث يتضمن ذلك ا�ساليب المتبعة في حساب مقاييس النزعة 

والتشتت ثم ا�رتباط وا�نحدار بجزئيه الخطي وغير الخطي يدويا كلما ) الموقع(المركزية 
وأخيرا وبعد ان يكون الطالب قد استوعب . SPSSدام الرزمة ا�حصائية امكن ذلك وباستخ

الموضوعات التي سبق تناولھا ستبدأ مرحلة جديدة تتضمن اختبارات الفروض ا�حصائية 
بأنواعھا وتحليل التباين ا�حادي والثنائي والمشترك يدويا ان امكن ذلك وباستخدام الرزمة 

  .SPSS ا�حصائية 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :اھداف المساق
  

  :يتوقع ان يحقق ھذا المساق ا�ھداف التاليه
  
  .تعريف الطالب بأھم المفاھيم والمصطلحات ا�حصائيه  -1
لعلمية           تمكين الطالب من وضع الخطط المسبقة بھدف اجراء المسوحات والدراسات  -2

  .التي تتضمن جمع وتجھيز وعرض وتحليل البيانات



  .لب با�دوات الضرورية لتحليل البيانات ا�جتماعيه بعد جمعھاتزويد الطا -3
          تمكين الطالب من وضع الفرضيات واجراء ا�ختبارات ا�حصائية التي تتفق  - 4

  .وطبيعة البيانات التي قام بجمعھا
ى ال        تمكين الطالب من اتخاذ القرارات المناسبة بعد اختبار الفرضيات والتوصل الى - 5

  .ا�ستنتاجات ا�حصائية التي تخدم اغراضه البحثيه
ثم       تزويد الطالب بأداه مھمة جدا في عمليات ادخال البيانات وتبويبھا وعرضھا ومن  - 6

  .     SPSSتجھيزھا وتحليلھا واختبار الفروض المتعلقة بھا باستخدام الرزمة ا�حصائية 

  
  

  :محتوى المساق
  

 ومصطلحات احصائيه اساسيه مفاھيم : الوحدة ا�ولى

  
  مقدمه  1-1
 ا�حصاء الوصفي   2-1

  ا�حصاء ا�ستد�لي  3-1
  المجتمع ا�حصائي والعينه  4- 1
  اخطاء البيانات ا�حصائيه         5- 1
  المتغيرات والثوابت  6- 1
  تصنيفات المتغيرات  7- 1

  
  حسب موقع المتغير في الدراسة التجريبيه  1- 1-7        

  حسب اماكنية التعبير عنھا رقميا  2- 1-7        
  حسب امكانية تجزاة القيم التي يمكن ان تأخذھا  3- 1-7        
  حسب عدد تصنيفات المتغير  4- 1-7        
  حسب ادخالھا او عدم ادخالھا البحث او التجربه  5- 1-7        
  حسب مستويات قياسھا  6- 1-7        

  
 

  المقاييس النسبيه  7-6-1- 1                
  المقاييس الرتبيه  7-6-2- 1                
  المقاييس الفئويه  7-6-3- 1                
  المقاييس النسبيه  7-6-4- 1                

  
  مقارنة المتغيرات باستخدام مؤشرات الحصص النسبيه والحصص النسبية المئويه   8- 1

  والنسب المعد�ت           
  مقاييس الفعلية والمقاييس المقربهال  9- 1
  
  

 تصميم البحث العلمي: الوحدة الثانيه 

  
  تحديد اھداف البحث  1-2     
  تحديد مجتمع البحث  2- 2     



  تحديد وحدة مجتمع البحث  3- 2     
  تحديد نطاق البيانات المراد جمعھا  4- 2     
  تحديد اطار مجتمع البحث  5- 2     
  جية وطرق التحليلتحديد منھ  6- 2     

  
  )ا�ستماره(تصميم ا�ستبانه : الوحدة الثالثه 

  
  مفھوم وأھمية ا�ستبيان  1- 3
  القواعد العامة لتنظيم ا�ستبيان  2- 3
  صياغة اسئلة ا�ستبيان  3- 3
  ھيكل ا�ستبيان  4- 3
  المفاھيم والتصانيف ا�ساسيه  5- 3
  

  طرق بناء المقاييس: الوحدة الرابعه 

  
  مقدمه  1- 3
 انواع القياس  2- 3

  الصدق والثبات  3- 3
  )المواقف(اجراءات عامه في قياس ا�تجاھات   4- 3
  تدريج المقاييس  5- 3
  مقياس ثيرستون  6- 3
  مقياس ليكرت  7- 3

  مقياس جوتمان  8- 3
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  جمع البيانات: الوحدة الخامسه 
  
  طرق جمع البيانات  1- 5
  

  المشاھده    1- 5-1       
  التسجيل الذاتي  2- 5-1       
  المقابلة الشخصيه  3- 5-1       
  الھاتف  4- 5-1       
  ا�نترنت  5- 5-1       

  



  اختيار الباحثين وتدريبھم  2- 5
  )القبلي(المسح التجريبي   3- 5
  اختيار الوقت المناسب لجمع البيانات  4- 5
  العمل الميداني  5- 5
  تدقيق البيانات  6- 5

  
  ق الميدانيالتدقي  1- 5-6       
  التدقيق المكتبي  2- 5-6       

  
  تجھيز البيانات  7- 5

  

  أخطاء ا�جابه : الوحدة السادسه 

  
  ا�خطاء المنتظمه  1- 6
  ا�خطاء العشوائيه  2- 6

  تحيز ا�جابة وتباين ا�جابه  3-6
  مصادر اخطاء ا�جابه  4-6
  طبيعة ونتائج اخطاء ا�جابه  5-6
 كشف اخطاء ا�جابه  6-6

 ضبط وقياس اخطاء ا�جابه  7-6

  
  تصميم العينه: الوحدة السابعه 

  
  والمسح بالعينه ) التعداد(المسح الشامل   1- 7

  اجراءات تصميم العينه  2-7
  انواع العينات  3-7

  
 

 

 

 

       

  )العشوائيه(العينات ا�حتماليه   1- 7-3       
         

  العينة الشوائية البسيطه 1- 3-1- 7
  العينة المنتظمه 2- 3-1- 7
 ينة الطبقيهالع 3- 3-1- 7

 العينة العنقوديه 4- 3-1- 7



  

  )غير العشوائيه(العينات غير ا�حتماليه   2- 7-3       

  
  )التحكميه(العينه المتعمده   2-1- 7-3        
  العينة الحصصيه  2-2- 7-3                  

  

  تبويب وعرض البيانات: الوحدة الثامنه 

  
  الطريقة اليدوية في تبويب وعرض البيانات  1- 8
  

  توزيع التكراري البسيطال 1-1- 8
  التوزيع التكراري المتعدد 1-2- 8
 التوزيع التكراري المتجمع 1-3- 8

 والزمنية والجغرافيه) الوصفيه(التوزيعات النوعيه  1-4- 8

 العرض البياني 1-5- 8

  

  SPSSادخال البيانات باستخدام برنامج   2- 8

 SPSSالتوزيعات التكرارية باستخدام برنامج   3- 8

  

  لبسيطالتوزيع التكراري ا  1- 8-3        

 التوزيع التكراري المتعدد  2- 8-3        

  

  تفسير مخرجات التوزيع التكراري المتعدد  4- 8

  SPSSالرسوم وا�شكال البيانية باستخدام برنامج   5- 8

  

  الخطوط البيانية   1- 8-5        
  ا�عمدة البيانيه  2- 8-5        
  الدائرة البيانيه  3- 8-5        
  سوم والصور البيانيهالر  3- 8-5        
  المدرج التكراري  4- 8-5        

  المضلع التكراري  5- 8-5        

  المنحنى التكراري  6- 8-5        

  المنحنى التكراري المتجمع  7- 8-5        

  شكل الساق والورقه  8- 8-5        
  

  مقاييس النزعة المركزية والتشتت وا�لتواء والتفلطح: الوحدة التاسعه 

  



  باستخدام الطريقة اليدويه) الموقع(مقاييس النزعة المركزية   1- 9
   

  الوسط الحسابي  1- 9-1       
  الوسيط  2- 9-1       
  الربيع  3- 9-1       
  العشير  4- 9-1       
  المئين  5- 9-1       
  المنوال  6- 9-1       
  الوسط الھندسي  7- 9-1       
  الوسط التوافقي  8- 9-1       

  )المشذب(الوسط المختصر   9- 9-1       
  العFقة بين الوسط الحسابي والوسيط والمنوال 10- 9-1       

  
  باستخدام الطريقة اليدويه) التباين(مقاييس التشتت   2- 9
  

  المدى  1- 9-2        
  )ا�نحراف الربيعي(نصف المدى الربيعي   2- 9-2        

  ا�نحراف المتوسط  2-3- 9          

  ا�نحراف العياري  2-3- 9          

  التباين  2-4- 9          

  معامل ا�ختFف  2-5- 9          

  
  مقاييس ا�لتواء والتفلطح  3- 9
  في حساب مقاييس النزعة المركزية والتشتت وا�لتواء والتفلطح SPSSاستخدام برنامج  4- 9
  

  ا�رتباط: الوحدة العاشره 

  
  تخدام الطريقة اليدويهمقاييس ا�رتباط باس 1- 10
  

  معامل ا�رتباط البسيط  1- 10-1           
  معامل ا�رتباط المتعدد  2- 10-1           
  معامل ا�رتباط الجزئي  3- 10-1           
  )سبيرمان(معامل ارتباط الرتب   4- 10-1           
  معامل ارتباط فاي  5- 10-1           
  التوافقمعامل   6- 10-1           
  معامل ا�قتران  7- 10-1           

  
  SPSSباستخدام برنامج   مقاييس ا�رتباط  2- 10
  

  ا�نحدار: الوحدة الحادية عشر 
  



  ا�نحدار الخطي البسيط  1- 11
    

  المعادلة التقديرية لFنحدار الخطي البسيط  1- 11-1           

  طريقة المربعات الصغرى  2- 11-1           
  خواص نتائج طريقة المربعات الصغرى ا�عتياديه  3- 11-1           

  
  ا�نحدار الخطي المتعدد  2- 11

  

  معادلة ا�نحدار الخطي المتعدد  1- 11-2           

  طريقة المربعات الصغرى  2- 11-2           

  
  ا�نحدار غير الخطي  3- 11

  

  معادلة ا�نحدار التربيعيه  1- 11-3           

  معادلة ا�نحدار التكعيبيه  2- 11-3           

  

  اختبارات الفروض: الوحدة الثانية عشر 

  

 الفروض 1- 12

  الخطأ من النوع ا�ول والخطأ من النوع الثاتي 2- 12
 مستوى المعنويه 3- 12

 اختبار من جانب واحد واختبار من جانبين 4- 12

 قوة ا�ختبار 5- 12

 اتخاذ القراربشأن نتيجة ا�ختبار 6- 12

 ا�ختبار ا�خادي 7- 12

 خاصه معينه اختبار نسبة 8- 12

 )متوسطي عينتين مستقلتين(اختبار الفرق بين متوسطي مجتمعين  9- 12

بين متوسطي عينتين غير (اختبار الفرق بين نسبتي مجتمعيناختبار المقارنة الزوجيه  10- 12
 )مستقلتين

 

  تحليل التباين: الوحدة الثالثة عشر 
  

  تحليل التباين ا�حادي 1- 13

  
  مقدمه 1-1- 13
  ينا�ساس المنطقي في تحليل التبا 1-2- 13
 توزيع ف 1-3- 13

 فرضيات تحليل التباين 1-4- 13

 نموذج وفرضيات تحليل التباين ا�حادي 1-5- 13



 اجراءات تحليل التباين ا�حادي 1-6- 13

 قرارات الرفض والقبول 1-7- 13

 المقارنات البعديه 1-8- 13

 اختبار توكي 1-9- 13

 اختبار شيفيه 1-10- 13

 

  تحليل التباين الثنائي  2- 13

    

  مقدمه  1- 13-2  
  منطق تحليل التباين الثنائي  2- 13-2            

  اجراءات تحليل التباين الثنائي  3- 13-2            

  قرارات الرفض والقبول  4- 13-2            

  

  تحليل التباين المشترك  3- 13

  

  مقدمه  1- 13-3           

  اجراءات تحليل التباين المشترك  2- 13-3           

  

  طريقة تقييم الطلبة في مساق ا�حصاء ا�جتماعي

  
  عFمه  20:   ل ا�متحان ا=و

  عFمه  30:    بحث تطبيقي   
  عFمه  50: ا�متحان النھائي 

  
  المراجع

 

 :المراجع ا=ساسية باللغة العربيه

  
، ا�حصاء الوصفي وا�ستد�لي مبادئ، )2007(سالم عيسى بدر وعماد غصاب عبابنه  - 1

 .الطبعة ا�ولى، عمان، دار المسيره

، الطبعة ا�ساليب ا�حصائية التطبيقيه، )2004(عبد الحميد عبد المجيد البلداوي  - 2
  .ا�ولى، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع

، الطبعة ا�ولى، اساسيات المعاينة ا�حصائيه، )2001(سليمان محمد طشطوش  - 3
 .دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ا�ردن

ث تصميم البح: مناھج الحث العلمي ، )2007(محمد وليد الطش وآخرون  - 4
، الطبعة ا�ولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعه، عمان، والتحليل ا�حصائي

  .ا�ردن
  

  :المراجع اJساسية باللغة ا�نجليزيه
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:المواقع ا�كترونيه   
 

1- www. Statsoft.com/textbook/ 
2- http://math.youngzones.org 

3- www.utexas.edu/its/rc/tutorials/stat/spss/spss2/ 

4- www.sysurvey.com/tips/introduction_to_survey.htm 

5- www.socialresearchmethods.net/kb/contents.php 

6- www.utexax.edu/academic/diia/assessment/iar/how_to/methods/su

rvey.php 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


