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 1. اسم ادلادة منهجية البحث يف الرتبية
 2. رقم ادلادة 0841740

 (ة،عمليةالساعات ادلعتمدة )نظري ساعات 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري ساعات 3

 4. ادلتزامنة اتادلتطلب/ةالسابق اتادلتطّلب ال يوجد
 5. اسم الربنامج ادلناهج والتدريسماجستري 

 6. رقم الربنامج 4
 7. اسم اجلامعة اجلامعة األردنية

 8. الكلية كلية العلوم الرتبوية
 9. القسم قسم علم النفس الرتبوي

 10. مستوى ادلادة ماجستري
 11. العام اجلامعي/ الفصل الدراسي الفصل األول -2015/2016
 12. جة العلمية للربنامجالدر  ادلاجستري

 13. األقسام األخرى ادلشرتكة يف تدريس ادلادة ادلناهج والتدريس
 14. لغة التدريس اللغة العربية

تاريخ مراجعة / خمطط ادلادة الدراسيةتاريخ استحداث  13/9/2015
 15. خمطط ادلادة الدراسية

 
 منّسق ادلادة .16

 أبو عواد د. فريـال حممد اسم عضو هيئة التدريس
 يوم االثنني 20.00 -17.00 موعد المحاضرة

  1 رقم الشعبة
 )تربية( 104 رقم القاعة 

 

 مدرسو المادة .17

 الدكتورة فريال حممد أبو عواد
 393مكتب رقم 

 يوم األحد 17.00 -16.00الساعات ادلكتبية 
 24416هاتف فرعي رقم 
  f.abuawwad@ju.edu.joالربيد اإللكرتوين: 



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

        AQAC-F-007-1 

2 

 

 وصف المادة .18
لة البحثيـة، ويــيا ة تتنـاول هـ ا ادلـادة مفهـوم البحـث الرتبـوي، وألـكال البحـوث ادلسـتيدمة يف ادليــدان الرتبـوي، وخطـوات يعـداد ًـث تربـوي، بـد اً بتحديـد ادلشـك

ث، وتطــوير أدوات  ــط ادلعلومــات، ومليــل البيانــات األســةلة والفراــيات، ومراجعــة األدو الرتبــوي، ومديــد انتمــط والعينــة، ويــر، اختيــار العينــات، وتصــميم البحــ
ة البحــث يف باســتيدام اإلحصــا  الويــفي، مثــل مقــاييس النزعــة ادلركزيــة ومقــاييس التشــتح، وتواليــف مبــادت اإلحصــا  االســتدال ، وبالتــا  يهــد  مســا، منهجيــ

 ادليدان الرتبوي، بشكل كمكنـم مـط تطبيـق خطـوات البحـث الرتبـوي يف يعـداد خمطـط ًثـي الرتبية يىل تزويد الدارسني بادلفاهيم وادلهارات األساسية ادلتعلقة بالبحث يف
 وتطبيقم والتقرير عنم.  

 
 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهدا  -أ
 .التعر  مبفهوم البحث الرتبوي، وألكال البحوث ادلستيدمة يف ادليدان الرتبوي 
  ي.التعر  مبراحل وخطوات يعداد ًث تربو 
 البحث يف ادليدان الرتبوياكتساو ادلفاهيم وادلهارات األساسية ادلتعلقة ب. 
 .يعداد خمطط ًثي وتطبيقم والتقرير عنم 

 يتوقط مط الطالب بعد يهنا  دراسة ه ا ادلادة مقيق النتاجات التعلمية اليت تلي كالً مط اناالت اآلتية: نتاجات التعّلم: -و
 يعاب: المعرفة والفهم واالست أ.

 اإلدلام بادلفاهيم األساسية يف البحث الرتبوي. .1
 استقصا  مراحل عملية البحث يف انال الرتبوي. .2
 التعر  يىل أنواع البحوث الرتبوية والتمييز بينها. .3
 التعر  يىل خصائص كل مط التصاميم ادليتلفة يف البحث الرتبوي وادلقارنة بينها.  .4
 يف البحث الرتبوي والتمييز بينها. التعر  يىل أنواع العينات ادلستيدمة .5
 المهارات العقلية والتحليلية: ب.

 ادلقارنة بني أدوات البحث الرتبوي واستقصا  خصائصها السيكومرتية. .6
 مقارنة أساليب معاجلة ادلتغريات يف البحوث الرتبوية. .7
 نقد األدوات البحثية ادلستيدمة يف الدراسات السابقة. .8
 لدراسات السابقة.نقد ادلنهجية ادلتبعة يف ا .9
 المهارات العملية التطبيقية: ج.

 يعداد خمططاً تفصيلياً لبحث تربوي وتطبيقم.  .10
 كتابة تقرير البحث الرتبوي.  .11

 المهارات اإلبداعية/ القابلة للتحول: د.
 تقدمي عرااً للبحث العلمي ادلعد ومناقشتم مط زمالئم.  .12

 



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

        AQAC-F-007-1 

3 

 اله والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 المدرس األسبوع المحتوى
نتاجات التعلم 
 المراجع أساليب التقييم المتحققة

الوحدة األولى : مفاهيم أساسية في البحث 
 :التربوي وأنواعه

 .مفهوم البحث الرتبوي 
 خصائص البحث الرتبوي. 
 .أمهية البحوث الرتبوية 
  ادلشـــــــــكالت الـــــــــيت تواجـــــــــم البحــــــــــث

 .الرتبوي وير، التغلب عليها

التقومي  ادلستمر خالل  1-أ فريال أبو عواد ايناألول والث
احملاارات باسرتاتيجيات 

 التقومي  احلقيقي
االمتحان الفرتي االمتحان 

 النهائي
يعداد خمطط ًث 

 وتطبيقم.
العمل فردي أو امط 
جمموعات ال يزيد عدد 
أفراد كل جمموعة عط 

 ثالثة مشاركني.
 ادلناقشة واحلوار.

 الورلات التطبيقية ودراسة
 احلالة.

 العروض التوايحية.
 

Gravetter, F. 
& Forzano, L. 

(2003). 
Research 

Methods for 
the behavioral 

sciences  

البطش وأبو زينة 
(. تصميم 2005)

البحث واألساليب 
 اإلحصائية

 :الثانية: أنواع البحوث التربوية الوحدة
  : تصــنيف البحــوث حســب والائفهــا

البحــــــــــــــــث األساســــــــــــــــي، والبحــــــــــــــــث 
 لتطبيقي، والبحث التقوكمي.ا

  : تصنيف البحوث حسب مناهجهـا
 البحث الكمي، والبحث النوعي.

  تصـــنيف البحـــوث حســـب تصـــميمها
: التصاميم  ري التجريبية، والتصاميم 

 التجريبية.

 4أ -3أ فريال أبو عواد الثالث

الوحدددددة الثالثدددددة: عناصدددددر م طددددد  البحدددددث 
 :التربوي

 .مفهوم خمطط البحث وأمهيتم 
 ير خمطط البحث الرتبوي.عنا 
 .مديد مشكلة البحث 
 .أسةلة البحث 
 .فرايات البحث 
  مصـــــــــــطلحات البحـــــــــــث وتعريفا ـــــــــــا

 اإلجرائية.
 .حمددات البحث 
 .جمتمط البحث وعينتم 
 .أدوات البحث 
 .تصميم البحث 
 .ادلعاجلة اإلحصائية 

 5أ -2أ فريال أبو عواد الرابط واخلامس

 9ب-6ب
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 المدرس األسبوع المحتوى
نتاجات التعلم 
 المراجع أساليب التقييم المتحققة

ت فددددي البحددددث الوحدددددة الرابعددددة : المت يددددرا
 :التربوي

 .تعريف ادلتغري 
 .أنواع ادلتغريات يف البحث الرتبوي 
 .ير، ابط ادلتغريات 
 .الصد، الداخلي والصد، اخلارجي 

السادس 
 والسابط

 7ب فريال أبو عواد

الوحددددددددددة ال امعدددددددددة : مجتمدددددددددع البحدددددددددث 
  :والعينات

  ،مفهــــــــوم جمتمــــــــط البحــــــــث، والعينــــــــة
 واخلطأ العيين.

 صها.أنواع العينات وخصائ 
  )ــــــــــة العينــــــــــات العشــــــــــوائية )االحتمالي

والعينـــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــــــري العشــــــــــــــــــــــــوائية 
 )الالحتمالية(.

  ـــــــــة يف البحـــــــــث تقـــــــــدير حجـــــــــم العين
 الرتبوي.

 .العوامل ادلؤثرة يف حجم العينة 
  األخطـــا  الـــيت يقـــط فيهـــا الباحـــث يف

 اختيار العينات.

 5أ فريال أبو عواد الثامط والتاسط

مددات جمدع المعلو  الوحددة العادسدة: أدوات
 :في البحث التربوي

 .أنواع أدوات  ط ادلعلومات 
  ادلوايـــــــــــــفات واخلصـــــــــــــائص العامـــــــــــــة

 ألدوات  ط ادلعلومات.
 .االستبانة 
 .االختبار 
 .ادلقابلة 
 .ادلالحظة 
 .ير، التحقق مط يد، األداة 
 .ير، التحقق مط ثبات األداة 

العالر 
 واحلادي عشر

 8ب فريال أبو عواد
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 المدرس األسبوع المحتوى
نتاجات التعلم 
 المراجع أساليب التقييم المتحققة

إلحصدددافي فدددي ا : التحليددد الوحددددة العدددابعة
 :إطار البحث التربوي

  مفهــوم التحليــل اإلحصــائي وأ رااـــم
 يف البحث الكمي.

  اإلجرا ات اإلحصائية ادلسـتيدمة يف
 ييار البحث الكمي.

  .يجرا ات اإلحصا  الويفي 
 .معامالت االرتباط 
  يجــــــــــرا ات اإلحصــــــــــا  االســــــــــتنتاجي

 )التحليلي(.
 .خطوات فحص الفراية اإلحصائية 
 متوســـطي عينتـــني  اختبـــار الفـــر، بـــني

 مستقلتني و ري مستقلتني.
  اختبـــار الفـــر، بـــني متوســـطات أكثـــر

 مط عينتني.

الثاين عشر 
 والثالث عشر

  فريال أبو عواد

 :: كتابة تقرير البحث التربويالوحدة الثامنة
  مفهـــــــــوم تقريـــــــــر البحـــــــــث، وأقســـــــــامم

 وعناوينم الرئيسة والفرعية.
  التوثيــــق يف مــــر التقريــــر، والتوثيــــق يف

 ائمة ادلراجط.ق
 .لغة البحث وأسلوبم 
 .مناقشة البحوث، وتقوكمها 

الرابط عشر 
 واخلامس عشر

 11ج-10ج فريال أبو عواد

 12د
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريعية .21

 التالية: النشايات واالسرتاتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم ادلستهدفة مط خالل  يتم
 يعداد خمطط ًث وتطبيقم. 
 .العمل فردي أو امط جمموعات ال يزيد عدد أفراد كل جمموعة عط ثالثة مشاركني 
 .ادلناقشة واحلوار 
 .الورلات التطبيقية ودراسة احلالة 
 .العروض التوايحية 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 الية:التقييم وادلتطلبات الت أساليبخالل مط  ادلستهدفة نتاجات التعلم مققيثبات  يتم
الددددددرق

 التوقيت العالمة كنعبة مئوية أداة التقويم م

 27/11/2015 االثنني %35 االختبار نصف الفصلي 1
 14/12/2015 االثنني %25 يعداد خمطط ًث تربوي وتطبيقم 2
 2016/ 1/ 11 االثنني %40 االمتحان النهائي 4

 

 العياسات المتبعة بالمادة .23

 والغياو سياسة احلضور -أ

 الوقح احملددات وتسليم الواجبات يف الغياو عط االمتحان -و

 والصحة يجرا ات السالمة -ج

 الغش واخلروج عط النظام الصفي -د

 يعطا  الدرجات -ه

 تسهم يف دراسة ادلادةاليت و اجلامعة ب ادلتوفرة اخلدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 خمترب احلاسوو

 SPSSبرجمية 

 
 المراجع .25

 

 

 Gravetter, F. & Forzano, L. (2003). Research Methods for the behavioral sciences. USA: 
Vicki Knight- Thomson 
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