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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

 3ساعات
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

المستوى الثاني

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر :ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
3

النسبة
%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
0
0
0
45
15
0
15
15
0
45

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهتم المقرر بالتركيز علي خطوات البحث العلمي وأدوات البحث العلمي .
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب المعرفة الالزمة بمفهوم العلم وأهدافيه وخصيائا الطريقية العلميية وتعريفهيا والفيرق بيين
الطريقة العلمية وغير العلمية في الحصول على المعرفة ،وخطوات البحث العلميي ومناهجه(تحدييد المشيكلة ،الفيروض) ،أنيوا
البحوث التربوية (الدراسات المسحية ،االرتباطية ،النمائية ،السببية المقارنة) ،عناصير المخطيط البحثيي ،المتاييرات فيي البحيث

3

التربوي وأساليب ضبطه :متايرات مستقلة ،تابعة ،ضابطة ...،تصاميم البحيث التربيوي :ميا قبيل التجريبيي ،التجريبيي الحقيقيي،
شبه التجريبي ،وأدوات جمع المعلومات مثل :المالحظة واالستبانة والمقابلة واالختبارات المقننة
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

المعارف
أن يتعرف الطاليب عليي التصيور اليدقيق للمفياهيم الجوهريية للبحيث التربيوي  :أنيوا المفياهيم ،
المتايرات.
أن يذكر الطالب المسلمات واالفتراضات التي تقوم عليه كل طريقة من طرق البحث التربوي.
أن يحدد الطالب خطوات البحث العلمي بشكل منظم ..
المهارات
أن يوظف الطالب األساليب اإلحصائية للبيانات .
أن يصمم الطالب بحثا تربويا بأنوا المختلفة .
أن يطبق الطالب أدوات جمع المعلومات بطريقة موضوعية .
الكفاءات
أن يلتزم بأخالقيات البحث العلمي في تطبيق البحوث
أن يقدر الطالب ضيرور التكييف والمرونية ميع التنيو واالختالفيات والفيروق الثقافيية فيي بيئيات
المؤسسات التربوية التي قد يعمل بها مستقبالً.

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

8
9
9
م3
م1
م3
ك1
ك2

ج .موضوعات المقرر
م

1

2

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

مقدمة في البحث التربوي .مفهوم البحث التربيوي وأهدافيه ،وأهميتيه ،ووظائفيه ،وخصائصيه ،وطيرق
الحصول على المعرفة ،وافتراضات المينهج العلميي ،وأخالقييات البحيث التربيوي ،ومشيكالت البحيث
التربوي.
مراحل عملية البحث التربوي .تحديد المشكلة -اختيار المشكلة مصادرها وصياغتها -أسئلة الدراسة-
استخالص فرضيات البحث وصياغتها -متايرات البحث -التعريف اإلجرائي للمتايرات.

3

3

أنوا البحوث التربوية .البحث األساسي ،البحث التطبيقي ،البحث التقويمي ،البحث الكمي ،البحث
النوعي ،البحث التجريبي .البحث الوصفي ،البحث اإلجرائي.

4

عناصر مخطط البحث التربوي .عنوان الدراسة ،مشكلة البحث ،فرضيات البحث ،مصطلحات
البحث ،محددات البحث ،الدراسات السابقة ،إجراءات الدراسة ،مراجع الدراسة ،المالحق.

5

المتايرات في البحث التربوي .تصنيف متايرات البحث ،الصدق الداخلي والصدق الخارجي للبحث،
العوامل المؤثر في الصدق الداخلي والخارجي.

6

7
8

أنوا التصاميم التجريبية .تصاميم البحوث الكمية هي( :تصاميم البحوث التربوية ما قبل التجريبي،
شبه التجريبي ،التجريبي الحقيقي).
تصاميم البحوث النوعية هي(:التصاميم االثنوجرافية التفاعلية  -التصاميم التحليلية /غير التفاعلية).
أنوا العينات في البحث التربوي .سيتضمن هذا الفصل الحديث عن :المالحظة -المقابلة-
االختبارات -االستبيان ،دراسة الحالة).
أدوات البحث التربوي .االستبيان  ،المقابلة ،المالحظة

3

6

6

6

6

3

3

4

التوثيق

9

3
المجموع
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

1.2

المعارف
أن يتعييرف الطالييب علييي التصييور الييدقيق للمفيياهيم الحوار والمناقشة
الجوهرييييية للبحييييث التربييييوي  :أنييييوا المفيييياهيم ،
المتايرات.
أن يذكر الطالب المسلمات واالفتراضات التيي تقيوم التعلم التعاوني والمناقشات
عليه كل طريقة من طرق البحث التربوي.
الجماعية

طرق التقييم

االختبارات المقالية
التقويم األصيل او الواقعي

أن يحيييدد الطاليييب خطيييوات البحيييث العلميييي بشيييكل اليييتعلم التعييياوني والمناقشيييات التقويم بالمشرو كيالمخطط
1.3
البحثي
الجماعية
منظم ..
2.0
المهارات
أن يوظف الطالب األساليب اإلحصائية للبيانات  .األنشيييطة االستقصيييائية وحيييل تقيييييييم األعميييييال المنوطييييية
2.1
بالطالب (تحليل العمل)
المشكالت.
تقيييييييم األعميييييال المنوطييييية
األنشطة االستقصائية وحل
أن يصمم الطالب بحثا تربويا بأنوا المختلفة .
2.2
بالطالب .
المشكالت.
تقيييييييم األعميييييال المنوطييييية
أن يطبييق الطالييب أدوات جمييع المعلومييات بطريقيية األنشطة االستقصائية وحل
2.3
بالطالب (المشرو البحثي)
المشكالت
موضوعية .
الكفاءات
3.0
التقييييييييييويم بالمشييييييييييرو
أن يلتيييزم بأخالقييييات البحيييث العلميييي فيييي تطبييييق الحوار والمناقشة
3.1
كالمخطط البحثي
البحوث
أن يقيييدر الطاليييب ضيييرور التكييييف والمرونييية ميييع
3.2
األنشيييطة االستقصيييائية وحيييل
التقويم األصيل او الواقعي
التنيييو واالختالفيييات والفيييروق الثقافيييية فيييي بيئيييات
المشكالت.
المؤسسات التربوية التي قد يعمل بها مستقبالً.
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبو )
من إجمالي درجة التقييم
األسبو
اختبار فصلي أو اثنين
30
1
السادس
أنشطة :تصميم بحث ،بناء أدا جمع بيانيات وتطبيقهيا وتقيدير خصائصيها األسبو
20
2
العاشر
السيكو مترية .الخ.
األسبو الثامن
 3إعداد مخطط بحث
10
نهاييييية الفصييييل
االمتحان النهائي
40
4
الدراسي
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشرو جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ساعات مكتبية مع توفر أخصائية مكتبية تساعد الطالب في تعلم طرق البحث االليكتروني وداخل فهارس المكتبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ( مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):


يتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية والنظام األكياديمي
ومجاالت العمل المتاحة للتخصيا ،كميا يتيابع المرشيد عمليية التسيجيل وينياقا فيهيا الطاليب إلبيداء مبيررات الحيذف
واإلضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.

5








وتقدم لجنة اإلرشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج ،والتعامل مع الحاالت الخاصة وفق كل حالة.
يتضمن هيكل الكلية وحيد لررشياد األكياديمي ،ويوجيد دعيم ومتابعية كيذل مين عمياد شيؤون الطيالب بشيأن االرشياد
األكاديمي والمهني.
يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحد االرشاد النفسي تحت عماد شؤون الطيالب
وهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب ،ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها.
ويوجد بالجامعة كذل وحد ارشاد اجتماعي تحت عماد شؤون الطالب ،وتعميل الكليية كيذل عليى اليدعم االجتمياعي
من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفاد من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة.
تتولى وحد التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لتأكيد التكامل بين المقيررات التيي درسيها الطاليب،
وتقليييا الفجييو بينهييا وبييين السييياق الحقيقييي للتطبيييق ،وسيييتبنى البرنييامج مفهييوم الخبييرات الميدانييية الت يي سييترتبط
بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.
كما يخصا عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
مناهج البحث في التربية
وعلم النفس

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

فاندالين  ،ديوبولد
ترجمة نوفل ،محمد نبيل
وآخرون

األنالو المصرية

2007

المدخل إلى البحث في
العلوم السلوكية
دار النشر للجامعات،
مناهج البحث في العلوم
1420
أبو عالم ،رجاء
القاهر  :مصر
النفسية والتربوية
 بو زينة ،فريد ورفاقه )2007( .مناهج البحث العلمي (طرق البحث النوعي) .عمان.توزيع دار المسير
 ابو سليمان  ،عبد الوهاب .)2005( .كتابة البحث العلمي ،صياغة جديد .الرياض:مكتبة الرشيد.
 أبو عالم ،رجاء .)2007(.مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية .القاهر  :دارالنشر للجامعات.
 أبوعالم .)2012( ،مناهج البحث الكمي والنوعي والمختلط .عمان .دار المسير الحمداني ،موفق .ورفاقه)2006 ( .مناهج البحث العلمي (أساسيات البحث العلمي).عمان .دار المسير .
 دونالد ،آر .ي .لوسي ،جاكوب .وأصار رازافي)2004(.ترجمة :سعد الحسيني.مقدمة للبحث في التربية .العين .دار الكتاب الجامعي.
http://tarbeea.3arabiyate.net/montada-f5/
http://www.et-ar.net/vb/showthread.php?t=480
http://www.minshawi.com/other/maqbool.htm
http://www.scribd.com/doc/8423027-/
العبيكان

العساف ،صالح

2006

-

ال يوجد

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكا  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبور الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصا)

متطلبات المقرر
القاعات الدراسية
تجهيز قاعة دراسية تحتوي سبور لكية و جهاز عيرض و تيوفير الصييانه
الدورية لألجهز .
ال يوجد
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ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أعضاء هيئة التدريس للمقرر مع منسق
المقرر

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

قيادات البرنامج

تحليل نتائج الطالب في المقرر
ومناقشتها من خالل القسم .

الطالب

استطال آراء الطالب حول المقرر

المراجع النظير

تقرير تقويمي.

أعضاء هيئة التدريس

تحليل نتائج الطالب في المقرر .

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
فاعلية التدريس

طرق التقييم
تقرير جماعي تقويمي.
استشار النظراء.

فاعلة طرق تقييم الطالب

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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