
 

 

 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

  علم النفس التجريبي اسم المادة :ـ  

 أ .م.د. بلقيس حمود كاظم اسم التدريسي :ـ           

 الثالثة المرحلة :ـ 

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 عما اذا كان قد حقق االستفادة من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج ؛تحقيقها مبرهنا 
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كلية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / 

 التربية ابن رشد / للعلوم االنسانية

 التربوية النفسية قسم العلوم  القسم العلمي  .2

 علم النفس التجريبي / مرحلة ثالثة/ بكالوريوس  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور اليومي الصباحي  اشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي   الفصل / السنة .5

 اسبوع 15ساعة في  30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021-2-8 تاريخ اعداد هذا الوصف   .7

 اهداف المقرر .8

 

 ماهية علم النفس التجريبي الطالب  تعريف

 

 

 تعريف الطالب باهداف البحث العلمي

 

 

 تعريف الطالب باالهمية واالسباب التي تدفع الى التجريب

 

 

 تعريف الطالب بانواع المتغيرات 

 

 

 تعريف الطالب بطرق ضبط التجربة والتحقق من انواع الضبط 

 

 

تعريف الطالب بالسالمة الداخلية والخارجية للتصميم  

 التجريبي

 

 

 تعريف الطالب بانواع التصاميم التجريبي وكيفية استعمالها

 

 

كل نوع من   اكساب الطالب مهارات عملية في كيفية اعداد

 تصميم تجريبيال  انواع 

 

 

 



 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   -10

 األهداف المعرفية  -1

 التعريف بعلم النفس التجريبي ومجاالته وعالقته بالعلوم االخرى   -1أ

 تعريف التجربة وخطواتها وطريقة ضبط المتغيرات ، الضبط التجريبي -2أ

 التعريف بتحديد وخطوات مشكلة كل بحث  -3أ

 نماذج التصميمات -انواعها -يبية تعريفهاالتصاميم التجر -4أ

 تقويم البحث التجريبي  -5-أ

2-  

 األهداف المهارية -3

 اكساب الطالب مهارة التخطيط للمنهج التجريبي  -1ب

 اكساب الطالب مهارة طريقة البحث التجريبي -2ب

السالمة الداخلية  ضبط  –التعامل مع افراد العينة  -اكساب الطالب مهارات الخاصة بالصاميم . كالضبط—3ب

 والخارجية

طرائق التعليم والتعلم  

 : 

 التدريس المصغر( -العصف الذهني –طرق التدريس متنوعة كال ) المناقشة 

 محاضرات عملية تطبيقية بجلب) الرسائل واالطاريح والبحوث التجريبية(  

 

 

 طرائق التقييم  

 والشهرية(  –االمتحانات التحريرية) اليومية  

 اثارة االسئلة داخل الصف من خالل االختبارات الشفوية..

 الجانب التطبيقي باعداد  نماذج التصاميم التجريبية 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعريف الطالب باخالقيات البحث العلمي   

 تعريف الطالب باالمانة العلمية     -2ج

 تعريف الطالب بكيفية الضرر الذي سيقع على الفرد من اثار بحثه   -3ج

 اعمال درس مصغر لتجربة ما    -4ج

  -5ج

 طرائق التعليم والتعلم  

 محاضرات بور بوينت  لتجارب عملية حية لتناولها تجربة ما تخص العلوم النفسية والتربوية   

 نماذج التدريس المصغرة 

 اجراء حلقة نقاشية بين التدريسي والطالب 

 جعل الطالب يثيرون االستفسار والتساؤل 

 ظروف تجربته بمجملها: اختبارات تحريرية تخص كيفية تعامل الطالب الباحث مع   :طرائق التقييم

 

 . المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.

 مهارة اعداد التقارير الخاصة بكل نموذج من نماذج التصاميم  -1د

 وسلبيات كل بحث مهارة تنمية التفكير الناقد للبحوث التجريبية وتحديد ايجابيات  -2د

 مهارة تنمية التفكير التنظمي  في التعامل  مع التصاميم التجريبي   -3د

 

 



 

 . بنية المقرر  11

 

اسم الوحدة   مخرجات التعلم المطلوبة   الساعات  األسبوع  

أو  

 الموضوع 

طريقة   طريقة التعليم 

 التقييم 

بكل هدف من اهداف البحث العلمي )  تعريف 4 1

 التنبؤ(  –الضبط  -الشرح -الوصف

اهداف  

البحث  

 العلمي . 

االسئلة  المناقشة  

 الشفوية

 وتحريرية

 تعريف الطالب ب؟؟  4 2

عالقة علم التجريبي بعلم النفس العام والعلوم  -

 االخرى

 اشهر علماء علم النفس التجربي-

 التجريبياشهر المدارس في علم النفس -

 التجربة تعربفها خطواته-

علم النفس 

 التجريبي :

 المناقشة   

العصف 

 الذهني

االسئلة  

الشفوية 

 وتحريرية

 تعريف الطالب:  4 3

ضبط المتغيرات انواع الضبط )  

 المادي.االنتقائي . االحصائي( 

 تعريف المتغيرات وانواعها  -

 الفروض تعريفها وانواعها -

علم النفس 

 التجريبي

 المناقشة   

العصف 

 الذهني

االسئلة  

الشفوية 

 وتحريرية

 تعريف الطالب ب  4 4

 السالمة الداخلية للتصميم التجريبي-

 السالمة الخارجية للبحث التجريبي-

 

عوامل التي 

تؤثر في  

سالمة 

التصميم 

 التجريبي:

 المناقشة  

العصف 

 الذهني

االسئلة 

الشفوية 

 وتحريرية

 تعريف  الطالب:- 4 5

 التصميم التجربي

 االسباب التي تدفع الباحث للتجريب -

 الخطوات االساسية للتصميم التجريبي  -

 تعريف التصميم  -

التصميم  

 التجريبي

 المناقشة  

العصف 

 الذهني

االسئلة 

الشفوية 

 وتحريرية

 تعريف الطالب: 4 6

طبيعة المتغير المستقل  –) بتصورات المشكلة 

 القرارات االجرائية(  –

مستويات  

التصميم 

 التجريبي

 المناقشة  

العصف 

 الذهني

االسئلة 

الشفوية 

 وتحريرية

 تعريف الطالب  4 7

بماهية التصميم التجريبي ذو الحد االدنى من  

 الضبط

سلبيات وايجابيات التصاميم  ذو الحد االدنى 

 من الضبط 

  

التصميما  

ذات الحد  

االدنى من 

 الضبط 

 المناقشة  

العصف 

 الذهني

االسئلة 

الشفوية 

 وتحريرية

 تعريف الطالب   4 8

بنماذج التصميمات ذات الضبط الجزئي 

 وشروط استخدام كل نموذج

التصميمات 

ذات الضبط  

 الجزئي

 المناقشة  

العصف 

 الذهني

االسئلة 

الشفوية 

 وتحريرية

 الطالب بتعريف  4 9

 المجموعة الضابطة. 

 المقابلة مع التوزيع العشوائي. -

 التوزيع العشوائي وتحليل التغاير -

 

المجموعة  

 الضابطة

 المناقشة  

العصف 

 الذهني

االسئلة 

 الشفوية 



 

من   والثاني تعريف الطالب بالنموذج االول 4 10

 التصميم ذات الضبط المحكم

تصاميم 

ذات الضبط  

المحكم  

 وانواعه 

 المناقشة  

العصف 

 الذهني

االسئلة 

 الشفوية 

من   الثالث والرابعتعريف الطالب بالنموذج  4 11

 التصميم ذات الضبط المحكم

تصاميم 

ذات الضبط  

 المحكم

 المناقشة  

العصف 

 الذهني

االسئلة 

 الشفوية 

التصميمات  تعريف الطالب باجراءات التصميم العاملي  4 12

 العاملية 

 المناقشة  

العصف 

 الذهني

االسئلة 

الشفوية 

 وتحريرية

تعريف الطالب بالنموذج االول والثاني من  4 13

 التصميم ذات الضبط الجزئي

التصميمات 

ذا الضبط  

 الجزئي

 المناقشة  

العصف 

 الذهني

االسئلة 

الشفوية 

 وتحريرية

تعريف الطالب بالنموذج الثالث والرابع من   4 14

 الضبط الجزئيالتصميم ذات 

التصميمات 

ذا الضبط  

 الجزئي

 المناقشة  

العصف 

 الذهني

االسئلة 

الشفوية 

 وتحريرية

تعريف الطالب بكل جانب من جوانب اخالقيات    2 15

 البحث العلمي 

اخالقيات 

البحث  

 العلمي 

 المناقشة  

العصف 

 الذهني

االسئلة 

الشفوية 

 وتحريرية

 

 بنية المقرر:

 

 

 

 البنية التحتية  -12

 

 الكتب المقررة المطلوبة  -1

 

تصميم وتحليل التجارب تأليف ابراهيم ، ثروت محمد عبد المنعم  

 ، مكتبة االنجلو المصرية  2004،

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

،  مطبعة  2017علم النفس التجريبي تأليف روبرت سشنز ودورث ،  

 الناشر السورية.

 2004علم النفس التجريبي، تأليف محمد شحاتة ربيع . 

الكتب والمراجع التي يوصي بها )  -1

 المجالت العلمية , التقارير , ...(

النفس  وعلم  التربية  في  البحث  مناهج  الى  تأليف   مدخل 

عباس، محمد خليل ونوفل ،بكر محمد ، والعبسي، وابوعواد ،  

 ،دار المسيرة للنشرة ، عمان 2014، 5فريال محمد ،ط

المراجع االلكترونية , مواقع   -2

 االنترنيت ... 

https://freshbooks2u.com 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

 

 مختبرات عملية لتطبيق نماذج التجربة الخاصة بكل تصميم   -1

 توفير المستلزمات المختبرية من عارض افالم . -2

 اضافة تصاميم حديثة ضمن المقرر.  -3

 

 


