
1 
 

  الإسـراء جـامعـة

 التـربـويــــــــــة  العـلـوم كليـة

   مساق خطة

 التجريبي النفس علم

 

 :المساق وصف

 بعناصير تعريي  يتضيمن الينسس  عمي  فيي األخرى  البحث مناىج عن تميزه التي والخصائص التجريبي المنيج أسس

 التجريبيي  والضيب  اليتحم  اسيتراتيجيات وصيياتتيا  السرضييات اشيتاا  وقياسييا  المتغييرات وىيي الرئيسيي  التجربي 

 شيرو  وفي  حولييا تاريير ومتاب  مضبوط   مخبري  ظروف في التجارب اجراء ميسي  .المختمس  التجريبي  والتصامي 

 . تدرس ىذه المادة ساعتان نظري وساع  عممي في مختبر عم  النسس.عمييا المتعارف العممي األسموب
 االهداف

 عم  النسس التجريبي مسيو  عمى التعرف .1
 التجرب   اساسيات عمى التعرف .2
 الصد  لمتجرب  دداتعمى مي التعرف .3
 عمى اجراء تجرب  مضبوط  الادرة .4
 عمى ناد دراس  تجريبي  الادرة .5
 التقويم اساليب

 المطلوبة المادة العالمة االداة
  الثاني  الوحدة+  االولى الوحدة %25 االول االمتحان

 التارير اب تجرب  وتطبيايا ومت تصمي  %25 الجزء العممي 
 المادة مامل %55 النيائي االمتحان
 تجريبي دراس   ناد %15 واجب

 

 :_المـــــــــــــادة محتوى 

  مقدمة:  ولاال  االسبوع

 الفصل  المساق مدرس

 الدراسي
 

 البريد

 الكتروني
  المسم 

 الساعات

  المكتبية
 اسم

 المساق
 

 مواعيد

 المحاضرات
  مرل 

 المساق
 

 متطلب  الساعات عدد

  سابك
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 البحث في عم  النسس مناىج -

 التجريبي النسس عم  تعري  -

 مقدمةالثاني:  االسبوع

 عم  النسس التجريبي   اىمي  -

 اىدافوالتجريبي  لنسسعم  ا تاريخ -

 : اخالقيات التجريبالثالث االسبوع

 االخالقي لعمماء النسس في االردن الميثا  -

 APA عناالمريمين الصادر  النسسلعمماء  خالقياال الميثا  -

 التجربة: الرابع االسبوع

 التجرب  مسيو  -

 التجرب  خصائص -

 التجربة: الخامس االسبوع

 التجرب   خصائص -

 التجرب  الرئيسي  عناصر -

 في التجربة المتغيراتالسادس:  االسبوع

  لالمستا المتغير -

 المتغير المستال اختيار -

 اكثر من متغير مستال وجود -

 التابع المتغير: السابع االسبوع

 المتغير التابع تعري  -

 يستخد  فييا أكثر من متغير تابع يالت الحاالت -

 الدخيلة المتغيرات: الثامن االسبوع

 المتغيرات الدخيم   ضب  -
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  الضب  اىمي  -

 التجريبية التصاميمالتاسع:  االسبوع

 التصامي  التجريبي  انواع -

 مل تصمي  ميزات -

 العاشر: العشوائية االسبوع

  العشوائي مسيو  -

 والتعيين العشوائي لتوزيعا اىمي  -

 نحا  العشوائي  مي  -

 الحادي عشر: العينات االسبوع

 العينات اختيار -

 العينات انواع -

 الثاني عشر: النتائج االسبوع

 اناتالبي تحميل -

 المناسب حصائياال اختيار -

 SPSSبرنامج  استخدا  -

 الثالث عشر: الدراسات السابقة االسبوع

 الدراسات السابا  اىمي  -

 الحصول عمييا ميسي  -

 الرابع عشر: كتابة التقرير التجريبي االسبوع

 متاب  التارير خطوات -

 العممي  لكتاب  التارير الطريا  -

 الخامس عشر: عملي االسبوع

 التجارب انياء -
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 التاارير متاب  -

 السادس عشر: مراجعة+ االمتحانات النهائية االسبوع

 :المراجع

 :الرئيسي المرجع

Martin, D. (2008). Doing Psychology Experiments, Cengage Learning. 

 :مقترحة مراجع

 دار الااىرة   التجريبي النفس علمالى  المدخل(. 1992ودويدار  عبد الستاح ) احمد  الخال  عبد -1
  .المعرف  الجامعي 

المعرف   الااىرة دارالنفس التجريبي بين النظرية والتطبيق،  علم( 1996هللا  مجدي ) عبد -2
 الجامعي .

 
 

 :مقترحة اجنبية مراجع
1. Heiman, G.W(1999).Research methods in psychology, Houghton Mifflin, 

Boston.  

2. Patel, B. M.(2009). Experimental psychology (an emotional approach), Jaipur, 

India. 

3. Stainton Rogers, W.(2003). Social psychology experimental and critical 

approaches,  Open University, Phildelphia, Pa. 

 

 

 

 

 

 

 : التجريبي النفس علم لمساق العملية الخطة

 

 اليوم

 

 المطلوب عدد الطلبة المشرف المهمة التاريخ
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داتا شى تعض عزض  6/3 الخويس

 التجارب في علن النفس

جهاس داتا شى  11 د. خىلح

 والب تىب

تطاقاخ تجزتح  11 د. خىلح اجزاء تجزتح جواعيح 13/3 الخويس

 ستزوب

الثذء تتطثيق تجزتح  22/3 الخويس

 اول طالة

تحسة طثيعح  1 د. خىلح وعال

 تجزتح الطالة

 الخويس

 

يتن حجش الوختثز خالل  27/3

الجزاء هذه الفتزج 

تجارتهن حسة هىاعيذ 

فزاغهن تالتنسيق هع 

 هشزفح الوختثز

د. خىلح وعال 

 الالهي

طالة واحذ 

 فقط 

 الخويس

 

3/4 

 الخويس

 

12/4 

 الخويس

 

التذرب على استخذام  17/4

SPSS  وسيارج الوكتثح

 االلكتزونيح والذورياخ

لتذرية الطلثح على 

 استخذاههن

  11 د. خىلح

 الخويس

 

24/4 

 الخويس

 

 جهاس داتا شى  د. خىلح عزض تجارب الطلثح 8/5

 الخويس

 

 جهاس داتا شى  د. خىلح عزض تجارب الطلثح 15/5

 الخويس

 

 جهاس داتا شى  د. خىلح عزض تجارب الطلثح 22/5

 

 


