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 وصف المقرر المختصر 

البحققث التربققوي وفهدافققه ومعققاييرة االالقيققة والوانويققة وفنققواي البحققث  التجريبققي وشققبه  بأساسققياتمفاهيم عامة تتعلققق  قرريتناول هذا الم

لي القياسققات المتكققررة. التجريبي وتصاميمه مول المجموعات العشققواةية بأنواع ققا المةتلفققة والزمققر والعشققواةية والتصققميما وتصققميم العققاة

باطيققة والتطويريققة وتحليققل المحتققوى وتحليققل الققنظم ا والمن ج التاريةي ومتطلباتققها والمققن ج الوبققفي بأنواعققه المسققيحية المسققمية واالرت  

 ولطوات إجراء البحث التربوي وكتابة تقريرةا وكيفية إلعداد لطتها عن فداةه الرةيسية وكيفية التيار عينته.

رراهداف المق  

تعريف الطلبة بأساسيات مف وم البحث التربققوي وفلالقياتققه وفهدافققها وتطققوير قققدرات ي دف هذا المقرر إلى تعريف طللبة اإلدارة التربوية  

 الطلبة في كيفية اعداد مةطط البحثا وتمكين الطلبة من اجراء البحوث في الميدان التربوي والنفسيا وتمكين م من كتابة تقرير البحث وفققق

 تعليمات والمتطلبات.ال

 

 مخرجات التعلم 

A الفهم النظري -. المعرفة 

 عند اكمال متطلبات المقررا سيتمكن الةريج من 

: a1 وفساسياته المجاالت المعرفية المتضمنه في مف وم البحث العلمي عرض (K1) 

 : a2وتصققنيف ا علققى نحققو علمققي ابأساسيات البحققث التربققويا المتعلقة ونماذجا واستراتيجيات كافة المفاهيم والنظريات ااساسية تبسيط  

.(K2) 

B - التطبيق العملي -المعرفة 

 عند اكمال متطلبات البرنامجا سيتمكن الةريج من 

a3ار المعلومات النظرية والنظريات واالستراتيجيات والنماج المتعلقة بمناهج بحث في التربية عن طريق المن ج العلميب  الت (K3) 

Cالحل العام للمشكالت والمهارات التحليلية -رات . مها 

 عند اكمال متطلبات البرنامجا سيتمكن الةريج من 

b1   تحليل المعلومات التي يجمع ا من لالل عملية التقييما وبالتالي تحديد التشةيص الن اةي للمشققكالت التققي تواجققه تنفيققذ البحققث العلمققي  

(S1). 

D يا المعلومات واالتصاالت والحساباتاالتصاالت وتكنولوج -. مهارات 

 عند اكمال متطلبات البرنامجا سيتمكن الةريج من 

:b2 باستةدام الوساةل التكنولوجية   واستةدام ا على النحو اامولأساسيات البحث التربوي بار الموضوعات ذات العالقة بالت(S3). 

Eالكفايات: الحكم الذاتي والمسؤولية والسياق . 

 متطلبات البرنامجا سيتمكن الةريج من  عند اكمال

c1     فساسققيات البحققث تطوير م ارات االتصال والتوابل وتحمل المسؤولية ذاتياً عققن ولققول للمشققكالت التققي تواجققه القققاةمين علققى تنفيققذ

 .(C1)التربوي 

 طرق التعلم والتعليم

 المحاضرات النظرية وإشراك الطلبة في العملية التعليمية. ▪

 الستنتاج.التحليل وا ▪



 العصف الذهني. ▪

 المشاريع الفردية والتشاركية. ▪

 استةدام التقنيات الحديوة في البحث عن المادة العلمية المتةصصة. ▪

 اإلشراف على مناقشة مةططات الرساةل للطلبة ومناقشت ما وآلية كتابة فبحاث م ااكاديمية. ▪

  تقديم ملف اإلنجاز وسب ااسس التي تم تدريس ا في المقرر. ▪

 طرق التقييم

 االلتبارات الكتابية )الموضوعية والمقالية( -

 واجبات منزلية وبفية.  -

 المالوظةا االمتحاناتا ملفات اإلنجازا التقويم القبلي والمستمر والةتامي. -

 

 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعلم والتعليم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع

 ااول

+ 

 الواني

6 

a1 

a2 

  

 

 

 

 

مفققاهيم فساسققية  الوحدددا الولدد  :

البحث العلم واهدافه البحث العلمققي 

ولصاةصققققها البحققققث التربققققوي 

وفنواعققققه ااساسققققيا التطبيقققققيا 

النقققوعيا الكمقققي فهقققداف البحقققث 

التربوي مشكالت البحث التربققويا  

 المعايير االالقية والقانونية للبحث 

اسققققتةدام المكتبققققة ا المراجققققع ا 

واعققققد الققققدوريات ا الرسققققاةل اق

ا  ERIC+EBSCOالبيانقققققققققات 

 البحث في االنترنت

والعققروض  - والمناقشة  الحوار 

 التقديمية  

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 العصف الذهني -

 

التقققويم المسققتمر  فثنققاء  -

المحاضققرات باسققتةدام 

اسقققققتراجيات التققققققويم 

الفعلقققي المعتمقققد علقققى 

 ااداءا والمالوظة.

-  

 3  الوالث 

a1 

a2 

 

 الثانيةالوحدا  

المقققققن ج التقققققاريةيا متطلباتقققققها 

 مصادرة الرةيسة والوانوية

المن ج الوبفي  البحققوث المسققحية 

 ا البحوث االرتباطية  

 

والعققروض  - والمناقشة  الحوار 

 التقديمية  

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 العصف الذهني -

 

 التقققويم المسققتمر  فثنققاء -

المحاضققرات باسققتةدام 

اسقققققتراجيات التققققققويم 

الفعلقققي المعتمقققد علقققى 

 ااداءا والمالوظة.

-  

الرابققققققققققققققع 

 والةقققققققققامس

 والسادس

12 

a1 

a2 

a3 

  

c1 

 

 :  الثةالوحدا الث

 التيار مشكلة البحث 

التعقققرف علقققى مشقققكلة البحقققثا  

مصقققادر الحصقققول علقققى مشقققكلة 

البحققثا بققيالة المشققكلة ومعققايير 

البحققث بيالت ا. اشتقاق فرضيات  

وبقققققيالت اا معقققققايير بقققققيالة 

 ااسئلةا لطوات التبار الفرضية.

اسققققتةدام المكتبققققة ا المراجققققع ا 

الققققدوريات ا الرسققققاةل اقواعققققد 

ا  ERIC+EBSCOالبيانقققققققققات 

 البحث في االنترنت

والعققروض  - والمناقشة  الحوار 

 التقديمية  

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 ية والجماعية.العروض الفرد -

 استةدام التقنيات الحديوة -

 

التقققويم المسققتمر  فثنققاء  -

المحاضققرات باسققتةدام 

اسقققققتراجيات التققققققويم 

الفعلقققي المعتمقققد علقققى 

 ااداءا والمالوظة.

-  

-  

 امتحان منتصف الفصلاالسبوي السابع                                           ▪

 3  الوامن 

 a 1 

a 2 

a 3 

 

 

 الوحدا الرابعة

المتغيقققرات فقققي البحقققث التربقققوي 

 وفساليب معالجت ا وضبط ا

تعريققف المتغيققر والوابققتا طققرق 

تصققنيف المتغيققرات فققي البحققوث 

التربويققققةا التعريققققف اإلجراةققققي 

للمتغيققر طققرق ضققبط المتغيققراتا 

الداللي والصدق الةارجي  الصدق 

 الحوار والمناقشة  -

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 العروض الفردية والجماعية. -

 

التقققويم المسققتمر  فثنققاء  -

المحاضققرات باسققتةدام 

اسقققققتراجيات التققققققويم 

الفعلقققي المعتمقققد علقققى 

 وظة.ااداءا والمال

-  



للبحققققثا الوبققققات فققققي البحققققوث 

 التربويققةا العوامققل التققي تققؤثر فققي

الصققدق الققداللي للبحققثا العوامققل 

التققي تققؤثر فققي الصققدق الةققارجي 

 للبحث.

 امتحان منتصف الفصل -السابع  

 3 الوامن 

a1 

a2 

a 3 

 b1 

 

 الوحدا الخامسة

فدوات جمققع البيانققات فققي البحققث 

 التربوي

مف ققوم فدوات البحقققثا إعقققداد فداة 

البحثا التحقق من الصدق والوبققات 

اداة البحثا فدوات البحث كأدوات 

قياس مجاالت ا  مقاييس التحصققيلا 

يقققةا مققققاييس مققققاييس الققققدرة العقل

القققدرات واالسققتعدادات الةابققةا 

مقاييس اابعاد الشةصية والدافعيققة 

وفسقققاليب ا  االسقققتبياناتا فسقققاليب 

التقديرا فساليب المالوظةا فسققاليب 

 المقابلةا االلتبارات.

 الحوار والمناقشة  -

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 العروض الفردية والجماعية. -

 

التقققويم المسققتمر  فثنققاء  -

المحاضققرات باسققتةدام 

اسقققققتراجيات التققققققويم 

الفعلقققي المعتمقققد علقققى 

 ااداءا والمالوظة.

-  

  التاسع

a1 

a2 

 b1 

 

 الوحدا السادسة

تعريققف المجتمققع والعينققةا فنققواي 

العينققات  االوتماليققة )العشققواةية(  

البسققققيطةا المنتظمققققةا الطبقيققققةا 

العنقوديققققة. وليققققر االوتماليققققة  

مقصقققققققققققودةا المتيسقققققققققققرةا ال

 المتطوعين...الخا وجم العينات.

 

 الحوار والمناقشة  -

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 العروض الفردية والجماعية. -

 

التقققويم المسققتمر  فثنققاء  -

المحاضققرات باسققتةدام 

اسقققققتراجيات التققققققويم 

الفعلقققي المعتمقققد علقققى 

 ااداءا والمالوظة.

 

 3 العاشر

a1 

a2 

a3 

  

c1 

  

 السابعةالوحدا  

كيفية كتابة تقرير البحققث وتنظيمققه  

وإلراجقققه ال قققوام. ......التوثيقققق 

 .....والمراجع.

ودليققل   APA) المرجع  نظققام ال 

اعداد الرساةل الجامعية فققي جامعققة 

 جدارا(

 الحوار والمناقشة  -

المحاضرات النظرية وإشراك  -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 الفردية والجماعية. العروض -

 

التقققويم المسققتمر  فثنققاء  -

المحاضققرات باسققتةدام 

اسقققققتراجيات التققققققويم 

الفعلقققي المعتمقققد علقققى 

 ااداءا والمالوظة.

 

الحققادي عشققر 

 والواني عشر
6 

b1 

c1 

 ةثامنالوحدا ال

تكليققف الطلبققة بعققرض ملةطققات 

دراست عليا وسب لطوات البحققث 

 العلمي

 الحوار والمناقشة  -

نظرية وإشراك المحاضرات ال -

 الطلبة في العملية التعليمية.

 العروض الفردية والجماعية. -

 

التقققويم المسققتمر  فثنققاء  -

المحاضققرات باسققتةدام 

اسقققققتراجيات التققققققويم 

الفعلقققي المعتمقققد علقققى 

 ااداءا والمالوظة.

الوالث والرابققع 

 عشر
6 

b1 

c1 

 التاسعه التاسعهالوحدا ا

 عرض مةططات  

الل الطلبقققة التقققي تقققم انجازهقققا لققق 

 الفصل

 مناقشة عروض الطلبة بمشاركة الزمالء بالمحاضرة ▪

 

 المكونات

 الكتاب

ا عمققانا ااردنا دار وامققد 5. طأساليب البحددا العلمددي(.2018النجارا فايزةا والنجارا نبيلا والزعبيا ماجد.)

 للنشر والتوزيع.

-التربويددة واالجتماعيددة أساسددياته . مدخل إلدد  البحددا فددي العلددوم(2005الكيالنيا عبد هللا والشريفينا نضال.)

 عمانا ااردن دار المسيرة للنشر والتوزيعأساليبه اإلحصائية. -تصاميمه-مناهجه

 المراجع
اردنا دار وامققد ا عمققانا ا5. طأساليب البحددا العلمددي(.2018النجارا فايزةا والنجارا نبيلا والزعبيا ماجد.)

 للنشر والتوزيع.

 مادا الكترونية
ا عمققانا ااردنا دار وامققد 5. طأساليب البحددا العلمددي(.2018زةا والنجارا نبيلا والزعبيا ماجد.)النجارا فاي

 للنشر والتوزيع.

 المحاضرات والندوات العلمية وول كتابة البحث العلمي على شبكة االنترنت مواقع اخرى



 خطة تقييم المقرر 

 الدرجة طرق التقييم

 المخرجات  

a1 2a a 3 1b 2b 1c 

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

 -   - - - - االمتحان الثاني )اذا توفر(

 10 10 10  5 5 50 االمتحان النهائي

    30 اعمال الفصل

ية
صل
لف
 ا
ل
ما
ع
ال
 ا
ت
ما
يي
تق

 

 5  5 0 0 5 15 الوظاةف

 -   - - - - واالت دراسية

 5  5 0 0 5 15 المناقشة والتفاعل

 - - - - - -  عيةفنشطة جما

 - - - - - -  امتحانات مةتبرات ووظاةف

        عروض تقديمية

 - - - - - -  امتحانات قصيرة

 20 0 2 22 26 26 100 المجموع

 

 االنتحال 

 سياسققة بققارمة بشققأنيوجققد فققي الجامعققة .  ما عمال لشةص الر ويدعي انه عملهشةص  يألذ  هو ان  او السرقة اادبية  االنتحال  

ً االنتحالا وإذا تم اكتشاف االنتحال بالفعلا سيتم تطبيق هذة السياسة. العقوبات تنطبق فيًضا على في شققةص يسققاعد شةصقق  آلققر  ا

 .على ارتكاب االنتحال )على سبيل الموال عن طريق السماح لشةص ما بنسخ التعليمات البرمجية الةابة بك عن علم(

الدراسية. نشجعك بشدة على   لمقرراتارك عدد من اافراد اافكار وول كيفية تنفيذ ايةتلف االنتحال عن العمل الجماعي ويث يش

ً العمل في مجموعاتا وبالتأكيد لن تتم معاقبتك على ذلك. هذا يعني فنه يمكنك العمل   . الم ققم عمل مشروي او انجاز وظيفققةفي    معا

لسماح بالتقييم الصحيح يجب عليك االلتققزام بدقققة بمتطلبققات هو فن يكون لديك ف م كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل. من فجل ا

الفققرديا الف ققم العمققل الجمققاعيا وكما هو موضققح فعققالة ومفصققل. هققذة المتطلبققات موجققودة لتشققجيع   المشروي او الوظيفةعمل  

 .االنتحال منعوتس يل التقييم الفرديا و

 


