
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الملتقىالملتقىمحـاور محـاور::  
 المحور األول:

ان العلوم اإلنسانية دالقياس والتقويم في مي

النشاطات علوم وتقنيات واالجتماعية عامة و 

 .خاصة نية والرياضيةدالب

 المحور الثاني:

ر وطرق جمع البيانات وكيفية اختيار دمصا

 العينة.

 المحور الثالث:

األسس العلمية )الصدق والثبات( في البحوث 

 الوصفية والتجريبية.

 المحور الرابع:

مة وكيفية اختيارها داألساليب اإلحصائية المستخ

 في معالجة البيانات.

 الخامس:المحور 

– SPSSالبرامج اإلحصائية ) 

L’Utilitaire d'analyse  – )....وأخرى 

. 

   الملتقىالملتقىإشكالية إشكالية::  
اإلحصاااه  اام جمااو حلاا  وفسمياا  وف  ااير 

البيانات، كلا أنه يمفر االحتياحات السكممياة 

لبيانااااات الت ااااكاا وكااااتلح الل مممااااات حاااام  

مجلمجااة متعمجااة مااط اانقاااة اال تصااااية، 

وفااال الم اااه الااارا ط جةااارت الساحاااة  لااا  

فسمي  كليات كبيرة مط البيانات اللتاحة فال 

م ممماات ال كيك مط اللجاالت التابيقياة  لا  

م يكة مط خال  التامرات العظرياة وال لمياة 

فل اإلحصااهات، والبياناات التال ياتو حل ةاا 

وفسميمةاااا فااال جماااو اإلحصااااه  ااال السقاااائ  

واار ام التل يتو حل ةا وفسميمةا وفمخيصاةا 

ل رضااةا وف  ااير ا، حيااص فااو فصااعي   اات  

البيانااااات  لاااا  يااااع يط رئي ااااييط  البيانااااات 

الكو أو اللقكار لقله  الكليّة و ل التل فقيس

مااااا، والبيانااااات العمجيّااااة و اااال التاااال فاااامفر 

ف اااليات أو أءااالاه ل لاااات مرااا  ال عايااار، 

وفُ ااتخكم قاارح م اان ال يعااة لجلاا  البيانااات 

مااط الكراءااات القائلااة جماا  اللالحظااة، كلااا 

وفُ اااتخكم قااارح التصاااليو التجريبياااة لجلااا  

وي تبااار  البيانااات ماااط الكراءااات التجريبياااة،

مةا كاإلحصاااه مااط أ ااو المءااائ  التاال ي ااتخ

الباااااحرم  فاااال مختماااا  مجاااااالت البساااام  

ا  كوفاال مياا والتربميااة بصاا ة جامااةال مليااة 

 نيةكالب جممم وفقعيات العقاقات

 

 و اوالرياضية بصا ة خاياة، حياص يا و

وات التااال فبساااص فااال حلااا  ابااااا اإلحصااااه

البيانااات حاام  خصااائا ااتااياه وفعظيلةااا 

وجرضةا وفسميمةا واءاتقراه العتاائج وافخاا  

القااارارات ال ااااميلة والةامااااة. وا  اءااااتخكام 

التااال ال فتلاتااا  وفااا   اإلحصاااائيةالمءاااائ  

فرضااااايات الكراءاااااة اللقترحاااااة يقمااااا  ماااااط 

مصاااكا ية وياااسة العتاااائج اللتميااا  اليةاااا، 

 ولةتا نارح الت اؤ  التالل  

بأساليبه  اإلحصاءما مدى مساهمة علم 

 المختلفة

في تقدم وتطور ميدان علوم وتقنيات 

 النشاطات البدنية والرياضية؟
 

  الملتقىالملتقىاف اف ددأهأه : :  
 

 وطرق جمع البيانات ومعالجتها.ر دتحديد مصا -

أن يتمكن الباحث من معالجة البيانات بأسس  -

 علمية.

تمكين الباحث من اختيار األساليب اإلحصائية  - 

 األنسب في معالجة البيانات.

التعرف والتمكن من مختلف البرامج  -

 اإلحصائية.

 


