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 وصف المقرر المختصر 

البحث التربوي وأهدافه ومعاييره األخالقية والثانوية وأنواع البحثثثا التجريبثثي وشثثبه   بأساسياتمفاهيم عامة تتعلق    قرريتناول هذا الم

تصميم، وتصميم العائلي القياسثثات المتكثثررة. التجريبي وتصاميمه مثل المجموعات العشوائية بأنواعها المختلفة والزمر والعشوائية وال

باطية والتطويرية وتحليثثل المحتثثوى وتحليثثل الثثنظم ، والمنهج التاريخي ومتطلباته، والمنهج الوصفي بأنواعه المسيحية المسمية واالرت  

 عينته. وخطوات إجراء البحث التربوي وكتابة تقريره، وكيفية إلعداد خطته، عن أدائه الرئيسية وكيفية اختيار

 اهداف المقرر

تعريف الطلبثثة بأساسثثيات مفهثثوم البحثثث التربثثوي وأخالقياتثثه وأهدافثثه، وتطثثوير يهدف هذا المقرر إلى تعريف طللبة اإلدارة التربوية 

 قدرات الطلبة في كيفية اعداد مخطط البحث، وتمكين الطلبة من اجثثراء البحثثو  فثثي الميثثدان التربثثوي والنفسثثي، وتمكيثثنهم مثثن كتابثثة

 تقرير البحث وفق التعليمات والمتطلبات.

 

 مخرجات التعلم 

A الفهم النظري -. المعرفة 

 عند اكمال متطلبات المقرر، سيتمكن الخريج منا

: a1 وأساسياته المجاالت المعرفية المتضمنه في مفهوم البحث العلمي عرض (K1) 

  :  a2وتصنيفها علثثى نحثثو علمثثي ،بأساسيات البحث التربوي، المتعلقة ستراتيجياتونماذج، وا كافة المفاهيم والنظريات األساسية تبسيط  

.(K2) 

B - التطبيق العملي -المعرفة 

 عند اكمال متطلبات البرنامج، سيتمكن الخريج منا

a3ج العلميا اختيار المعلومات النظرية والنظريات واالستراتيجيات والنماج المتعلقة بمناهج بحث في التربية عن طريق المنه (K3) 

C الحل العام للمشكالت والمهارات التحليلية -. مهارات 

 عند اكمال متطلبات البرنامج، سيتمكن الخريج منا

b1   ا تحليل المعلومات التي يجمعها من خالل عملية التقييم، وبالتالي تحديد التشخيص النهائي للمشثثكالت التثثي تواجثثه تنفيثثذ البحثثث العلمثثي

(S1). 

Dاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحسابات - . مهارات 

 عند اكمال متطلبات البرنامج، سيتمكن الخريج منا

:b2 باستخدام الوسائل التكنولوجية   واستخدامها على النحو األمثلأساسيات البحث التربوي بار الموضوعات ذات العالقة باخت(S3). 

Eلية والسياق. الكفايات: الحكم الذاتي والمسؤو 

 عند اكمال متطلبات البرنامج، سيتمكن الخريج منا

c1  أساسثثيات البحثثث تطوير مهارات االتصال والتواصل وتحمل المسؤولية ذاتياً عثثن ولثثول للمشثثكالت التثثي تواجثثه القثثائمين علثثى تنفيثثذ  ا

 .(C1)التربوي 

 طرق التعلم والتعليم

 التعليمية.المحاضرات النظرية وإشراك الطلبة في العملية  ▪

 التحليل واالستنتاج. ▪



 العصف الذهني. ▪

 المشاريع الفردية والتشاركية. ▪

 استخدام التقنيات الحديثة في البحث عن المادة العلمية المتخصصة. ▪

 اإلشراف على مناقشة مخططات الرسائل للطلبة ومناقشتهم، وآلية كتابة أبحاثهم األكاديمية. ▪

  تدريسها في المقرر.تقديم ملف اإلنجاز وسب األسس التي تم  ▪

 طرق التقييم

 االختبارات الكتابية )الموضوعية والمقالية( -

 واجبات منزلية وصفية.  -

 المالوظة، االمتحانات، ملفات اإلنجاز، التقويم القبلي والمستمر والختامي. -

 

 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعلم والتعليم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع

 األول

+ 

 الثاني

6 

a1 

a2 

  

 

 

 

 

مفثثاهيم أساسثثية  الوحدددا الولدد  :

البحثاالعلم واهدافه البحث العلمثثي 

وخصائصثثثثه، البحثثثثث التربثثثثوي 

وأنواعثثثثه األساسثثثثي، التطبيقثثثثي، 

النثثثوعي، الكمثثثي أهثثثداف البحثثثث 

التربوي مشكالت البحث التربثثوي،  

 المعايير األخالقية والقانونية للبحث 

اسثثثثتخدام المكتبثثثثة ، المراجثثثثع ، 

الثثثثدوريات ، الرسثثثثائل ،قواعثثثثد 

،  ERIC+EBSCOالبيانثثثثثثثثثات 

 البحث في االنترنت

والعثثروض  - والمناقشة  الحوار 

 التقديمية  

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 العصف الذهني -

 

التقثثويم المسثثتمر  أثنثثاء  -

المحاضثثرات باسثثتخدام 

اسثثثثثتراجيات التقثثثثثويم 

الفعلثثثي المعتمثثثد علثثثى 

 والمالوظة. األداء،

-  

 3  الثالث 

a1 

a2 

 

 الثانيةالوحدا  

المثثثثثنهج التثثثثثاريخي، متطلباتثثثثثه، 

 مصادره الرئيسة والثانوية

المنهج الوصفيا البحثثو  المسثثحية 

 ، البحو  االرتباطية  

 

والعثثروض  - والمناقشة  الحوار 

 التقديمية  

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 العصف الذهني -

 

لتقثثويم المسثثتمر  أثنثثاء ا -

المحاضثثرات باسثثتخدام 

اسثثثثثتراجيات التقثثثثثويم 

الفعلثثثي المعتمثثثد علثثثى 

 األداء، والمالوظة.

-  

الرابثثثثثثثثثثثثثثع 

 والخثثثثثثثثثامس

 والسادس

12 

a1 

a2 

a3 

  

c1 

 

 :  الثةالوحدا الث

 اختيار مشكلة البحثا

التعثثثرف علثثثى مشثثثكلة البحثثثث،  

مصثثثادر الحصثثثول علثثثى مشثثثكلة 

البحثثث، صثثيالة المشثثكلة ومعثثايير 

التها. اشتقاق فرضيات البحثثث صي

وصثثثثثيالتها، معثثثثثايير صثثثثثيالة 

 األسئلة، خطوات اختبار الفرضية.

اسثثثثتخدام المكتبثثثثة ، المراجثثثثع ، 

الثثثثدوريات ، الرسثثثثائل ،قواعثثثثد 

،  ERIC+EBSCOالبيانثثثثثثثثثات 

 البحث في االنترنت

والعثثروض  - والمناقشة  الحوار 

 التقديمية  

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 تعليمية.الطلبة في العملية ال

 العروض الفردية والجماعية. -

 استخدام التقنيات الحديثة -

 

التقثثويم المسثثتمر  أثنثثاء  -

المحاضثثرات باسثثتخدام 

اسثثثثثتراجيات التقثثثثثويم 

الفعلثثثي المعتمثثثد علثثثى 

 األداء، والمالوظة.

-  

-  

 امتحان منتصف الفصلاالسبوع السابع                                           ▪

 3  الثامن 

 a 1 

a 2 

a 3 

 

 

 الوحدا الرابعة

المتغيثثثرات فثثثي البحثثثث التربثثثوي 

 وأساليب معالجتها وضبطها

تعريثثف المتغيثثر والثابثثت، طثثرق 

تصثثنيف المتغيثثرات فثثي البحثثو  

التربويثثثثة، التعريثثثثف اإلجرائثثثثي 

للمتغيثثر طثثرق ضثثبط المتغيثثرات، 

الداخلي والصدق الخارجي  الصدق 

 الحوار والمناقشة  -

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 العروض الفردية والجماعية. -

 

التقثثويم المسثثتمر  أثنثثاء  -

المحاضثثرات باسثثتخدام 

اسثثثثثتراجيات التقثثثثثويم 

الفعلثثثي المعتمثثثد علثثثى 

 ، والمالوظة.األداء

-  



للبحثثثثث، الثبثثثثات فثثثثي البحثثثثو  

تثثؤثر فثثي  التربويثثة، العوامثثل التثثي

الصثثدق الثثداخلي للبحثثث، العوامثثل 

التثثي تثثؤثر فثثي الصثثدق الخثثارجي 

 للبحث.

 امتحان منتصف الفصل  -السابع  

 3 الثامن 

a1 

a2 

a 3 

 b1 

 

 الوحدا الخامسة

أدوات جمثثع البيانثثات فثثي البحثثث 

 التربوي

مفهثثوم أدوات البحثثثث، إعثثثداد أداة 

البحث، التحقق من الصدق والثبثثات 

ألداة البحث، أدوات البحث كأدوات 

قياس مجاالتهاا مقاييس التحصثثيل، 

رة العقليثثثة، مقثثثاييس مقثثثاييس القثثثد

القثثدرات واالسثثتعدادات الخاصثثة، 

مقاييس األبعاد الشخصية والدافعيثثة 

وأسثثثاليبهاا االسثثثتبيانات، أسثثثاليب 

التقدير، أساليب المالوظة، أسثثاليب 

 المقابلة، االختبارات.

 الحوار والمناقشة  -

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 لجماعية.العروض الفردية وا -

 

التقثثويم المسثثتمر  أثنثثاء  -

المحاضثثرات باسثثتخدام 

اسثثثثثتراجيات التقثثثثثويم 

الفعلثثثي المعتمثثثد علثثثى 

 األداء، والمالوظة.

-  

  التاسع

a1 

a2 

 b1 

 

 الوحدا السادسة

تعريثثف المجتمثثع والعينثثة، أنثثواع 

العينثثاتا االوتماليثثة )العشثثوائية(ا 

البسثثثثيطة، المنتظمثثثثة، الطبقيثثثثة، 

اليثثثثةا العنقوديثثثثة. وليثثثثر االوتم

المقصثثثثثثثثثثثودة، المتيسثثثثثثثثثثثرة، 

 المتطوعين...الخ، وجم العينات.

 

 الحوار والمناقشة  -

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 العروض الفردية والجماعية. -

 

التقثثويم المسثثتمر  أثنثثاء  -

المحاضثثرات باسثثتخدام 

اسثثثثثتراجيات التقثثثثثويم 

الفعلثثثي المعتمثثثد علثثثى 

 األداء، والمالوظة.

 

 3 العاشر

a1 

a2 

a3 

  

c1 

  

 السابعةالوحدا  

كيفية كتابة تقرير البحثثث وتنظيمثثه  

وإخراجثثثه الهثثثوام. ......التوثيثثثق 

 .....والمراجع.

ودليثثل   APA) المرجع انظثثام ال 

اعداد الرسائل الجامعية فثثي جامعثثة 

 جدارا(

 الحوار والمناقشة  -

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 .الطلبة في العملية التعليمية

 العروض الفردية والجماعية. -

 

التقثثويم المسثثتمر  أثنثثاء  -

المحاضثثرات باسثثتخدام 

اسثثثثثتراجيات التقثثثثثويم 

الفعلثثثي المعتمثثثد علثثثى 

 األداء، والمالوظة.

 

الحثثادي عشثثر 

 والثاني عشر
6 

b1 

c1 

 

 ةثامنالوحدا ال

 

تكليثثف الطلبثثة بعثثرض ملخطثثات 

دراست عليا وسب خطوات البحثثث 

 العلمي

 الحوار والمناقشة  -

محاضرات النظرية وإشراك ال -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 العروض الفردية والجماعية. -

 

التقثثويم المسثثتمر  أثنثثاء  -

المحاضثثرات باسثثتخدام 

اسثثثثثتراجيات التقثثثثثويم 

الفعلثثثي المعتمثثثد علثثثى 

 األداء، والمالوظة.

الثالث والرابثثع 

 عشر
6 

b1 

c1 

 التاسعه التاسعهالوحدا ا

 عرض مخططات  

انجازهثثثا خثثثالل  الطلبثثثة التثثثي تثثثم

 الفصل

 مناقشة عروض الطلبة بمشاركة الزمالء بالمحاضرة ▪

 

 المكونات

 الكتاب

، عمثثان، األردن، دار وامثثد للنشثثر 5. طأسدداليا البحددع العلمددي(.2018النجثثار، فثثايزة، والنجثثار، نبيثثل، والزعبثثي، ماجثثد.)

 والتوزيع.

-مناهجدده-فددي العلددوم التربويددة واالجتماعيددة أساسددياته . مددد ل ىلدد  البحددع(2005الكيالنثثي، عبثثد ل والشثثريفين، نضثثال.)

 عمان، األردنادار المسيرة للنشر والتوزيعأساليبه اإلحصائية. -تصاميمه

 المراجع

، عمثثان، األردن، دار وامثثد للنشثثر 5. طأسدداليا البحددع العلمددي(.2018النجثثار، فثثايزة، والنجثثار، نبيثثل، والزعبثثي، ماجثثد.)

 والتوزيع.

 

موصددد  

بددددددددددده 

 عمان، األردنا دار الفرقان للنشر.. أساسيات البحع التربوي،  (1992عدس، عبد الرومن .)

 



، عمثثان، األردن، دار وامثثد للنشثثر 5. طأسدداليا البحددع العلمددي(.2018النجثثار، فثثايزة، والنجثثار، نبيثثل، والزعبثثي، ماجثثد.) للقراءا

 والتوزيع.

مدددددددادا 

الكتروني

 ا

، عمثثان، األردن، دار وامثثد للنشثثر 5. طأسدداليا البحددع العلمددي(.2018د.)النجثثار، فثثايزة، والنجثثار، نبيثثل، والزعبثثي، ماجثث 

 والتوزيع.

مواقدددددع 

 ا رى

 المحاضرات والندوات العلمية وول كتابة البحث العلمي على شبكة االنترنت

  طة تقييم المقرر 

 الدرجة طرق التقييم

 المخرجات  

a1 2a a 3 1b 2b 1c 

 0 0 5 5 10 10 30  االمتحان الول )المنتصف(

 -   - - - - االمتحان الثاني )اذا توفر(

 10 - 10 10 10 10 50 االمتحان النهائي

    30 اعمال الفصل

ية
صل
لف
 ا
ل
ما
ع
ال
 ا
ت
ما
يي
تق

 

 2  2 2 2 2 10 الوظائف

 -   - - - - واالت دراسية

 2  2 2 2 2 10 المناقشة والتفاعل

 - - - - - -  أنشطة جماعية

 - - - - - -  مختبرات ووظائفامتحانات  

        عروض تقديمية

 - - - - - -  امتحانات قصيرة

 14 0 19 19 24 24 100 المجموع

 

 االنتحال 

سياسثثة صثثارمة بشثثأن يوجثثد فثثي الجامعثثة .  ما عمال لشخص اخر ويدعي انه عملهشخص  يأخذ  هو ان  او السرقة األدبية  االنتحال  

ً النتحال بالفعل، سيتم تطبيق هذه السياسة. العقوبات تنطبق أيًضا على أي شثثخص يسثثاعد شخصثث االنتحال، وإذا تم اكتشاف ا آخثثر  ا

 .على ارتكاب االنتحال )على سبيل المثال عن طريق السماح لشخص ما بنسخ التعليمات البرمجية الخاصة بك عن علم(

الدراسية. نشجعك بشدة على   لمقرراتوول كيفية تنفيذ ايختلف االنتحال عن العمل الجماعي ويث يشارك عدد من األفراد األفكار  

ً العمل في مجموعات، وبالتأكيد لن تتم معاقبتك على ذلك. هذا يعني أنه يمكنك العمل   . المهثثم عمل مشروع او انجاز وظيفثثةفي    معا

ليك االلتثثزام بدقثثة بمتطلبثثات هو أن يكون لديك فهم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل. من أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب ع

الفثثردي، الفهثثم العمثثل الجمثثاعي، وكما هو موضثثح أعثثاله ومفصثثل. هثثذه المتطلبثثات موجثثودة لتشثثجيع   المشروع او الوظيفةعمل  

 .االنتحال منعوتسهيل التقييم الفردي، و

 


