






 





 أمُه صثشٌ وىس الذَه. د
 .وفسٍ وإحصاء وذقىَم ذشتىٌالرخصص قُاس 

ضّس ػ١ٓ ٚعبِؼخ اٌغٛف عبِؼخ اٌزشث١خ ى١ٍخث ِطبسن أسزبر   
ٌٗ الرشتىٌ والرقىَم واإلحصاء الىفسٍ القُاس ِغبي فٟ ٚاألثحبس اٌّؤٌفبد ِٓ اٌؼذ٠ذ. 

اٌخبصخ ٚاٌزشث١خ اٌزشثٛٞ إٌفس ػٍُ لسّٟ ِٓ ٚدوزٛساٖ ِبعسز١ش سسبئً ػٍٝ ٠طشف.   

اٌؼ١ٍّخ ثحٛس ِٓ ػذد ثزحى١ُ ٚلبَ اٌّصش٠خ ثبٌغبِؼبد ٚاٌذوزٛساٖ اٌّبعسز١ش سسبئً ثؼط ٔبلص وّب. 

ٚاٌذ١ٌٚخ اٌّح١ٍخ ٚإٌذٚاد اٌّؤرّشاد ِٓ اٌؼذ٠ذ فٟ ضبسن.   

َواإلحصاء والقُاس الرقىَم ِغبي فٟ ٚإٌذٚاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌٛسش ِٓ ػذد ثؼمذ لب.   

0534713430  amsabry@ju.edu.sa 





 ِبرا رزٛلؼْٛ فٟ ٘زٖ اٌذٚسح؟



اٌخطخ ِىٛٔبد ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼشف ْأ. 

ْػٍّٟ ثأسٍٛة ٠ٚص١غٙب ٌجحضٗ ِطىٍخ ٠خزبس أ. 

ْاٌّخزٍفخ اٌؼب١ٍِخ اٌزص١ّّبد ػٍٝ ٠زؼشف أ. 

ْاٌصح١ح ٚاٌزٛص١ك اٌّشاعغ وزبثخ ٠غ١ذ أ. 
 



 اٌّمذِخ

 ِطىٍخ اٌذساسخ

     أسئٍخ اٌذساسخ

 أ١ّ٘خ اٌذساسخ



 أ٘ذاف اٌذساسخ

 حذٚد اٌذساسخ

 اٌّصطٍحبد اٌشئ١سخ

  اإلغبس إٌظشٞ ٚاٌذساسبد اٌسبثمخ



 إٌّٙظ ٚاإلعشاءاد

 إٌزبئظ ٚ ِٕبلطزٙب

     اٌّشاعغ 



ػٕٛاْ اٌذساسخ ٘ٛ ٚاعٙخ اٌخطخ، ٌٚٗ ِٛاصفبد الثذ أْ 

 :٠حزٜٛ ػٍٝأْ ٠زعّٕٙب، إر الثذ 



 الذساسحمضمىن 
  

 عه وتعُذا ومثاشش، محذد تشكل الذساسح مىضىع إلً َشُش أن فُجة

 .الثاحث رهه فٍ واضحح كاود أن حرً والغمىض العمىمُح
 



 الذساسحمضمىن 

 عاداخ العقل لذي طالب المشحلح المرىسطح
  

 مقشس الصف الثالث  الثاوىٌ 
 

 المجمىع ششح المهزب
 



 الذساسحمضمىن 

  

 

 





متغيرات الدراسة:    
 اٌطشغ ِٓ ١ٌٚس اٌذساسخ، ِزغ١شاد أُ٘ ػٍٝ ٠طزًّ أْ اٌذساسخ ٌؼٕٛاْ ثذ ال

 .اٌذساسخ ِزغ١شاد ع١ّغ ػٓ ٠ؼجش أْ
 



متغيرات الدراسة:    
 



متغيرات الدراسة:    
 



 الدراسةمنهج:    
 إٌّٙظ اٌذساسخ ػٕٛاْ ِٓ "ٔسزطف" أْ ٔسزط١غ

 اٌزغش٠جٟ، إٌّٙظ أَ اٌٛصفٟ، إٌّٙظ ٘ٛ ً٘ اٌّسزخذَ،

 .رغش٠ج١خ ضجٗ أَ اسرجبغ١خ، أَ ِسح١خ دساسخ ٟ٘ ًٚ٘



 الدراسةمنهج:    
 

 



 الدراسةمنهج:    
 

 



 الدراسةعينة:    
 .  َرضمه عىىان الذساسح إشاسج إلً عُىح الذساسح إجماال

 

 



 الدراسةعينة:    
 

 

 



 الدراسةعينة:    
 

 

 



 اإلحصائي للدراسةاألسلهب  : 
 اإلحصائية األساليب أهم على نتعرف أن الدراسة عنهان من يمكن

     .الدراسة في المستخدمة
 

 



األسلهب اإلحصائي للدراسة:    
 

 



مكان الدراسة !!! 
 

 .  ال ٠سزٍضَ ػٓ ٠ؼجش اٌؼٕٛاْ ػٓ ِىبْ اٌذساسخ اٌّحٍٟ
 



مكان الدراسة:    
 

 



مكان الدراسة:    
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 مرً ذرم صُاغح العىىان؟ 



اٌجحش، ٌخطخ األٌٚٝ اٌٛاعٙخ ٟ٘ اٌّمذِخ   

ٟ٘ٚ اٌمبسئ، ػ١ٍٙب ٠طٍغ اٌزٟ صفحخ أٚي  

اٌجحش خطخ فٟ ػبِخ ثخصبئص رزصف أْ الثذ ٚاٌّمذِخ. 

اٌجذا٠خ، ِٓ اٌمع١خ ػشض خالٌٙب ِٓ ٠زُ اٌّمذِخ  

ثبٌخصٛص١خ، ٚرٕزٟٙ  ػبِخ رجذأ أْ الثذ ٌٚزٌه   

اٌذساسخ ِطىٍخ إٌٝ ٔفسٙب ٌزسٍُ صٍخ راد ثذساسبد ِٚذػِٛخ.  
 



اٌّمذِخ، ِٓ رحذ٠ذا أوضش رىْٛ اٌذساسخ ِطىٍخ ٟ٘ٚ 

 أْ ٌٍجبحش ٚالثذ دساسزٗ، اٌجبحش ِٓ ٠جذأ اٌزٟ إٌٛاح

 اٌّطىٍخ ٔٙب٠خ ػٓ اٌّمذِخ ِٓ ِزسٍسٍخ أفىبسٖ ٠ىْٛ

 اٌجبحش رٛعٗ رذػُ اٌزٟ اٌذساسبد ثٕزبئظ ِٚطؼّخ

 .اٌّطىٍخ ص١بغخ فٟ
 



 ٟأْ رغ١ت ػٓ اٌسؤا١ٌٓ ا٢ر١١ٓص١بغخ اٌّطىٍخ ٠ٕجغ  : 

 فٟ اٌذساسخ اٌحب١ٌخ؟ ِبرا 

 اٌذساسخ اٌحب١ٌخ؟فٟ ٌّٚبرا 
 



 ِِٓطىٍخ اٌذساسخ رزجٍٛس : 

1- رعبسة فٟ إٌزبئظ 

2- أٚ لذَ إٌزبئظ ٚرحزبط إٌٝ رحذ٠ش . 

3- االحز١بط إٌٝ دساسخ اٌّٛظٛع فٟ اٌج١ئخ اٌشإ٘خ. 

4- ًِّالحظخ ١ِذا١ٔخ فٟ ١ِذاْ اٌؼ  . 
 



 ِٟٙطىٍخ اٌذساسخ ثأسئٍخ حٛي ِب ٠ٍٟرٕز : 

 .إِب حغُ اٌظب٘شح، أٚ ٔسجخ حذٚصٙب، أٚ ِؼذي أزطبس٘ب، أٚ دسعخ اسزخذاِٙب -1

 



 ِٟٙطىٍخ اٌذساسخ ثأسئٍخ حٛي ِب ٠ٍٟرٕز : 

صٍخ، سٛاء وبٔذ أٚ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌظب٘شح ِٛظٛع اٌذساسخ ِٚزغ١شاد أخشٜ راد  -2

 .ػاللخ اسرجبغ١خ، أٚ رٕجؤ٠خ

 



 ِٟٙطىٍخ اٌذساسخ ثأسئٍخ حٛي ِب ٠ٍٟرٕز : 

 .اٌفشٚق اٌذاٌخ فٟ اٌظب٘شح ث١ٓ اٌفئبد أٚ اٌّسز٠ٛبد اٌّخزٍفخأٚ 

 



 رغّغ أسئٍخ اٌذساسخ ث١ٓ أوضش ِٓ سؤاي ف١ّب سجكلذ. 
 





 ِٟٙطىٍخ اٌذساسخ ثأسئٍخ حٛي ِب ٠ٍٟرٕز : 

 .إِب حغُ اٌظب٘شح، أٚ ٔسجخ حذٚصٙب، أٚ ِؼذي أزطبس٘ب، أٚ دسعخ اسزخذاِٙب -1

 .صٍخأٚ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌظب٘شح ِٛظٛع اٌذساسخ ِٚزغ١شاد أخشٜ راد  -2

 .أٚ اٌفشٚق اٌذاٌخ فٟ اٌظب٘شح ث١ٓ اٌفئبد أٚ اٌّسز٠ٛبد اٌّخزٍفخ -3

 .رغّغ أسئٍخ اٌذساسخ ث١ٓ أوضش ِٓ سؤاي ف١ّب سجكٚلذ 
 



اٌذساسخ ٚاإلعبثخ ػ١ٍٗ ٠ىْٛ ِٓ خالي ِٓ أسئٍخ ِٓ األخطبء وزبثخ سؤاي 

 .إٌظشٞاإلغبس 
 



















ٍٝوبٔذ سٛاء دساسزٗ أل١ّ٘خ ٠ىزت أْ اٌجبحش ػ 
 ٟ٘ ٌّٚبرا ٌٙب، ٠ٚجشس رطج١م١خ أَ ٔظش٠خ أ١ّ٘خ
 ثؼط رشعح أٚ ػ١ٍّخ فغٛح رسذ وأٔٙب ِّٙخ،
 ٔزبئظ إٌٝ رع١ف أٚ ا٢خش اٌجؼط ػٍٝ إٌزبئظ
 ٠جش٘ٓ أْ اٌجبحش ٠حبٚي ٘ىزا ٚ ٚرؤوذ٘ب سبثمخ
 .٠غش٠ٙب اٌزٟ دساسزٗ ظشٚسح ػٍٝ

 





 اٌشئ١سخ اٌّصطٍحبد ٠حذد أْ اٌجبحش ػٍٝ ٠ٕجغٟ

 ٘زٖ ٠حذد ٚ دساسزٗ، فٟ ٠سزخذِٙب سٛف اٌزٟ

 اٌّؼبعُ ٚ اٌّٛسٛػبد ِٓ اٌّصطٍحبد

 فٟ ل١بسٙب س١زُ و١ف ٠ٚٛظح اٌّزخصصخ،

 .اٌحب١ٌخ اٌذساسخ
 





.ِٓ األخطبء وزٌه االسزؼبٔخ ثّشاعغ غ١ش ِزخصصخ، ثّجشس أٔٙب حذ٠ضخٚ 





 الثحثأدتُاخ: 
 ػٕبصشٖ، ٠ٍخص ٚ أفىبسٖ، ٠ٕظُ أْ اٌجبحش ػٍٝ

 ثطش٠مخ ثحضٗ ٌّٛظٛع اٌؼ١ٍّخ اٌّبدح ٠ٚؼشض
 اٌسبثمخ، ثبٌذساسبد ِذػِٛب ِزسٍسً ٚأسٍٛة ِٛظٛػ١خ،

 اٌزٛص١ك ظشٚسح ِغ صح١حخ، ػ١ٍّخ أسس ػٍٝ ِٚسزٕذا
 .صح١ح ثطىً

 



 :الذساساخ الساتقح
 دساسزٗ، ثّٛظٛع اٌّشرجطخ اٌسبثمخ اٌذساسبد ٠ؼشض اٌجبحش
 رٌه، إٌٝ اٌحبعخ حست أوضش أٚ ِحٛس٠ٓ ِضً ِحبٚس إٌٝ ِمسّب

 ِشرجخ ثطش٠مخ اٌذساسبد ٌٙزٖ ٠ؼشض أْ اٌجبحش ػٍٝ ٠ٕٚجغٟ
 ثزؼم١ت ٠خزُ صُ اٌجبحش، عبٔت ِٓ رؼم١ت ِحٛس وً ٠ٚؼمت ص١ِٕب،

  ِٕٚز١ٙب دساسزٗ فٟ اٌغذ٠ذ إٌٝ ِط١شا اٌّحبٚس ٌغ١ّغ ػبَ
 .(اٌجحض١خ اٌخطخ ١ٌٚس اٌجحش فٟ)ثبٌفشٚض

 



ِٕٙظ اٌذساسخ  . 

 ِغزّغ اٌذساسخ. 

 ػ١ٕخ اٌذساسخ. 

 أدٚاد اٌذساسخ. 

 اٌذساسخإعشاءاد  . 

  اإلحصبئ١خاألسب١ٌت. 
 



 ِٕٙظ اٌذساسخ : 

 فٟ س١سزخذِٗ اٌزٞ إٌّٙظ اٌجبحش ف١ٗ ٠حذد

 إٌّٙظ أٚ اٌزغش٠جٟ، إٌّٙظ ٘ٛ ً٘ اٌذساسخ،

 اسرجبغ١ب أٚ ّٔبئ١ب أٚ ِسح١ب وبْ سٛاء اٌٛصفٟ،

 اٌخ
 



اٌذساسخ ِغزّغ:  

 أٚ اٌؼ١ٕخ، ِٕٗ س١طزك اٌزٞ اٌذساسخ ِغزّغ ف١ٗ ٠حذد اٌجبحش

   .وىً س١سزخذِٗ



الذساسح عُىح:   

 أدٚاد ػ١ٍٙب ٠طجك اٌزٟ اٌؼ١ٕخ حغُ ٠مذس أْ ٌٍجبحش ٠ّىٓ

 اٌزٟ اٌّسز٠ٛبد أٚ اٌّخزٍفخ، اٌفئبد ف١ٙب ٠ٚحذد اٌذساسخ،

   .أدٚارٗ ػ١ٍٙب س١طجك



الذساسح أدواخ: 

 اٌذساسخ، أسئٍخ ػٓ رغ١ت ٚاٌزٟ اٌّؼٍِٛبد، عّغ ٚسبئً ٟ٘

 ِٓ ٠زحمك أْ ٌٍجبحش ٚالثذ .اٌجحش أ٘ذاف سزحمك ٚاٌزٟ

   .اٌزطج١ك ثذء لجً اٌس١ىِٛزش٠خ خصبئصٙب



إجشاءاخ الذساسح: 

 صالح١خ ِٓ اٌزحمك ِٕز اٌزطج١ك إعشاءاد رزعّٓ ٟٚ٘

 ٠عّٓ أْ اٌخطأ ِٚٓ اٌزطج١ك، ِٓ االٔزٙبء حزٝ األدٚاد

 . ضبثٗ ِب أٚ اٌخطخ وزبثخ أٚ إٌظشٞ االغبس اٌجبحش
 



األسالُة  اإلحصائُح: 

 اإلحصبئ١خ األسب١ٌت اٌجبحش ٠حذد اٌخطٛح ٘زٖ ٚفٟ

 أُ٘ ِٛظحب دساسزٗ، فٟ ٠سزخذِٙب سٛف اٌزٟ

 .إٌّبسجخ ثبٌّشاعغ ِٚٛصمب اٌّزغ١شاد
 



األسالُة  اإلحصائُح: 
 



األسالُة  اإلحصائُح: 
 



 رٛصك اٌّشاعغ ػٍٝ ّٔػ: 
 اسُ اٌّؤٌف

 سٕخ إٌطش

 ػٕٛاْ اٌذساسخ

 اسُ اٌّصذس وبِال 
 





 شكراً الستماعكم وحضوركم

 نأمل تقييم الربنامج التدرييب من خالل الرمس

 أو زيارة مىقع مركس تنمية املهارات


