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 1. اسم ادلادة تصميم البحث وأساليبه

 2. رقم ادلادة 0801741

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري ساعات 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري ساعات 3

 4. ادلتزامنة اتادلتطلب/ةالسابق اتادلتطّلب ال يوجد

، ماجسنتير أشاناو وةنحة نفسنية، ماجسنتير تروينة  اةنة، لنفف  الترونويااجستير علم م
 ماجستير إواشة ترووية

 5. اسم الربنامج

 6. رقم الربنامج 4، 3، 2 1

 7. اسم اجلامعة الجامعة األشونية

 8. الكلية كلية العلوم الترووية

 9. القسم قسم علم الفف  الترووي

 10. ادلادة مستوى سفة أولى ماجستير

 11. العام اجلامعي/ الفصل الدراسي الفصل األول -2015/2016

 12. الدرجة العلمية للربنامج الماجستير

 13. األقسام األخرى ادلشرتكة يف تدريس ادلادة اإلشااو والتروية الخاةة، اإلواشة الترووية واألةول

 14. لغة التدريس اللغة العروية

تاريخ مراجعة / خمطط ادلادة الدراسيةاث تاريخ استحد 13/9/2015
 15. خمطط ادلادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 د. فريـال حممد أبو عواد اسم عضو هيئة التدشي 
 يومي األحد واخلميس 20.00 -17.00 موعد المحاضرة
 f.abuawwad@ju.edu.jo البريد اإللكتروني

 2و 1 شقم الشعبة
 بية()تر  103و 101 شقم القاعة 

 

 مدشسو الماوة .17

 الدكتورة فريال حممد أبو عواد
 313مكتب رقم 

 يوم األحد 17.00 -16.00الساعات ادلكتبية 
 24416ىاتف فرعي رقم 
 f.abuawwad@ju.edu.joالربيد اإللكرتوين: 
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 وةف الماوة .18
داخلي واخلــارجي ودقت ــار ويركــز بشــكل خــاا علــل التصــاميم العشــوا ية الكاملــة يتنــاول ىــملا ادلســاق أنــواي التصــاميم التهريبيــة وةــبو التهريبيــة مــ  حيــ   ــدق ا الــ

ث والدراسـات الرتبويـة والنفسـية والتصاميم العاملية والقياسات ادلتكررةر وادلربع الالتيينر وحتليـل التبـاي  ادلشـرتكر كمـا يتنـاول ىـملا ادلسـاق أسـس تقيـيم تصـاميم البحـو 
 .ادلنشورة
 

 وة ونتاجاتهاالماتدشي  أهداف  19.
 األهداف -أ

 .التعرف بأنواي التصاميم التهريبية وةبو التهريبية 
 .التعرف بالصدق الداخلي واخلارجي والعوامل ادلؤثرة في ا 
  التمييز بني التصاميم العشوا ية الكاملة والتصاميم العاملية والقياسات ادلتكررةر 
 وتطبيق ا. والنفسية ادلنشورة التعرف بأسس تقييم تصاميم البحوث والدراسات الرتبوية 
 يتوقع من الطالب وعد إنهاء وشاسة هذه الماوة تحقيق الفتاجات التعلمية التي تلي كالً من المجاالت اآلتية:نتاجات التعّلم:  -ب
 يتعرف الطالب بـ: المعرفة والفهم واالستيعاب: (أ 

 ريات.ادلفاىيم األساسية ادلتعلقة بالبح  العلمي م  مثل الفرضيات وادلتغ .1
 األنواي ادلختلفة م  التصاميم البحثية وأوجو استخداماهتا. .2
 الفرضيات ادلتعلقة بعينة واحدة. .3
 الفرضيات ادلتعلقة بأكثر م  عينة. .4
 بعض ادلفاىيم اإلحصا ية ذات العالقة بالبح  كحهم األثر وقوة االختبار اإلحصا ي. .5
 .فرضياتالاالختبارات اإلحصا ية ادلناسبة الختبار  .6
 
 اشات المعرفية والتحليلية:المه (ب 

 يستخدم االختبارات اإلحصا ية ادلناسبة الختبار فرضيات البح . .1
 خيتار التصميم الملي يناسب الدراسة اليت يقوم هبا . .2
 يقرأ نتا ج االختبارات اإلحصا ية اليت يقوم هبا ويفسرىا. .3
 يقرتح التصميم ادلناسب دلشكلة معينة. .4
 ردة يف نتا ج حتليل إحصا ي معني.يستخلص ادلتغريات ادلست دفة الوا .5
 ينقد حبثاً أو دراسة ما يف ضوء معايري حمددة. .6
 
 المهاشات العملية التطبيقية: (ج 

 يف إدخال البيانات وحتليل ا وفق التصاميم البحثية ادلختلفة. SPSSيستخدم برنامج  .1
 جيري االختبارات اإلحصا ية الالزمة الختبار فرضية معينة. .2
 
 / القاولة للتحول:المهاشات اإلوداعية (و 

 يقدم عرضاً ينقد فيو دراسة م  دورية أجنبية أمام زمال و. .1
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 لها والجدول الزمفي الماوة الدشاسية محتوى .20

 المدشس األسبوع المحتوى
نتاجات التعلم 
 المراجع أساليب التقييم المتحققة

 الوحدة األولى: المشكالت والفرضيات   
 .ادلشكلة ومعايري  ياغت ا 
 رضية وطرق  ياغت ا.الف 
 .ادلتغريات وادلفاىيم 
 .أنواي ادلتغريات 

األول 
 والثاني

فريال أوو 
 عواو

 

 6أ-1أ

 2-أ

 1-و

التقومي  ادلستمر 
خالل احملاضرات 
باسرتاتيهيات 
 التقومي  احلقيقي
االمتحان الفرتي 
 االمتحان الن ا ي
 أعمال الفصل
 دراسة احلالة
 نقد الدراسة
 

Kirk, R. 
(1986). 

Experimental 
Design: 

Procedures 
for the 

Behavioral 
Sciences 

البطش وأبو زينة 
(. تصميم 2005)

البح  واألساليب 
 اإلحصا ية

 الوحدة الثانية: المعايفة وطرق ا تياش العيفات  
 .مف وم العشوا ية 
 .توزيع ادلعاينة 
 .أنواي العينات 

 1-أ الثالث

 الوحدة الثالثة: تصميم البحث  
  م تصميم البح  ومعايريه .مف و 
 .أنواي التصاميم 
  .ما قبل التهريبية 
 .ةبو التهريبية 
 .التهريبية احلقيقية 

الراوع 
 والخام 

 2-أ

 2-ب

 الوحدة الراوعة: حساب الفسبة )ف( 
 . حتليل التباي 
  .االفرتاضات الواجب حتقق ا إلجراء التحليل 
 .اختبارات ادلقارنات ادلتعددة 

الساوس 
 والساوع

 6ب-1ب

 2ج-1ج

 الوحدة الخامسة: التصميم العشوائي الكامل 
 .خمطط التصميم 
 .افرتاضات التصميم 
 .إجراءات اختبار الفروق بني ادلتوسطات 
 االختبارات القبلية 
 االختبارات البعدية 

الثامن 
 والتاسع

 6ب-1ب

 2ج-1ج

 الوحدة الساوسة: التصميم العشوائي التجميعي 
 خمطط التصميم 
 ضات التصميمافرتا 
 .إجراءات اختبار الفروق بني ادلتوسطات 

العاار 
والحاوي 
 عشر

 6ب-1ب

 2ج-1ج
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 المدشس األسبوع المحتوى
نتاجات التعلم 
 المراجع أساليب التقييم المتحققة

 وحدة الساوعة: التصاميم العامليةال
  خمطط التصميم العاملي الكامل 
  اختبار اآلثار الر يسة البسيطة للتصميم العاملي الكامل 
  .إجراءات اختبار الفروق بني ادلتوسطات 
 لعشوا ي التهميعي التصميم العاملي ا 

الثاني عشر 
والثالث 
 عشر

 6ب-1ب

 2ج-1ج

 الوحدة الثامفة: تحليل التباين المشترك  )محاضرتان(
  تطبيقات التباي  ادلشرتك يف العلوم السلوكية 
  خمطط التصميم 
  )اختبار الفروق بني ادلتوسطات)القبلية والبعدية 

الراوع عشر 
والخام  
 عشر

 6ب-5ب

 2ج-1ج

 

 

 الفشاطات واالستراتيجيات التدشيسية .21

 التالية: الفشاطات واالستراتيجيات التدشيسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من  الل  يتم
 .ادلناقشة واحلوار 
 .التطبيقات العملية ودراسة احلالة 
  استخدام برجميةSPSS .يف خمترب احلاسوب 
 .عرض نقد الدراسات 

 

 الماوة التقييم ومتطلبات أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليب الل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 التوقيت العالمة كفسبة مئوية أواة التقويم الرقم

 26/11/2015األحد  %40 االختبار نصف الفصلي 1
 13/12/2015األحد  %20 وعرض ا أجنبية ةم  دوري ةنقد دراس 2
 2016/ 1/ 10األحد  %40 ياالختبار الن ا  4

 

 السياسات المتبعة والماوة .23

 والغياب سياسة احلضور -أ

 الوقت احملددات وتسليم الواجبات يف الغياب ع  االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش واخلروج ع  النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 اسة ادلادةتس م يف در اليت و اجلامعة ب ادلتوفرة اخلدمات -و
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 المعدات واألجهزة المطلووة .24

 خمترب احلاسوب

 SPSSبرجمية 

 
 المراجع .25

. عمان: دار ادلسرية للنشر والتوزيع.(. تصميم البح  واألساليب اإلحصا ية2005البطشر حممد وليد وأبو زينةر فريد )  
Gall, M., Borg, W., & Gall, J. (1996). Educational Research, an Introduction. 6th edition, 

Longman Publishers. USA. 
Johnson, B.& Christensen, L. (2004). Educational research, quantitative, qualitative and 

mixed approaches, (2nd ed.). Pearson Education, Inc.  
Keppel, G. and Saufley, W. & Tokunaga, H. (1996). Introduction to Design and Analysis, A 

student's Handbook. 2nd ed. 5th printing. W.H. Freeman and Company. New York. 
Kerlinger, F., (1973). Foundations of Behavioral Research.  (2nd Ed.). London. MacMillan 

Press Ltd. 
Kirk, R. (1986). Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences. 

Brooks/Cole {ublishing Company. Belmont, California 
Koul, L. (1997). Methodology of Educational Research. 3rd revised and enlarged edition. 

Vikas Publishing House PVT Ltd. 
Muis, D. (2004). Doing quantitative research in education with SPSS. SAGE Publications 

Ltd. London. 
Tuckman, B. (1999). Conducting Educational Research. 5th ed. Harcourt Brace College 

Publishers. Fort Worth 

 معلومات إضافية 26.

 ال يوجد.
 

 ------------------اريخ: الت-----------------التوقيع:  فريال حممد أبو عواد اسم مفسق الماوة:
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر جلنة اخلطة
 -------------- ------------------- التوقيع فريال حممد أبو عود شئي  القسم:

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكلية:  مقرر جلنة اخلطة/
 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

 نسخة إلى
 قسمالر يس 

 ودةمساعد العميد لضمان اجل
 الدراسية المادةملف 


