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 1. اسم المادة البحث في اإلرشاد

 2. رقم المادة 5924008

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج إلرشاد النفسي والتربويا

 6. رقم البرنامج 06

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية 

 9. القسم االرشاد والتربية الخاصة 

 10. المادةمستوى  دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015/2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .16

 ال يوجد
 

 

 مدرسو المادة.71

 ،(24466) ، رقم الهاتف(ث، 5-3) ، الساعات المكتبية(الطابق الثالث) رقم المكتب( عادل طنوسالدكتور المدرس )

 )a.tannous@ju.edu.jo (البريد اإللكتروني
 وصف المادة .71

، تحدٌد موضوعات المادة الموضوعات االخالقٌة والفلسفٌة المتعلقة بالبحث والتدرٌب فً االرشاد تعالج هذه
مستقل ، المتغٌر اللبحث وتطبٌقاتها فً مجال االرشاد، البحوث النوعٌة والوصفٌة، تصمٌمات االبحث االرشادي

طوٌر خطة ، وٌقوم الطالب بتحث ونشرهالب، كتابة تقرٌر فً االرشاد واسالٌب دراسته، المتغٌرالتابع فً االرشاد
 مشروع أطروحة الدكتوراة.
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف: 
 :األهذاف انتانيح َتيجح نذراسح هذا انًساق، فًٍ انًتىلع أٌ يحمك انطانة/انطانثح  

 التعرف الى المفاهٌم االساسٌة فً مٌدان البحث العلمً -
 النفسً بوجه خاصحث بشكل عام وفً االرشاد التعرف على أهمٌة الب -
 فً االرشاد النفسً انواع البحث العلمً المختلفة وتطبٌقاتهاالتمٌٌز بٌن  -
 التعرف على عناصر البحث العلمً ومتطلباته -
 النفسًواخالقٌات البحث العلمً فً االرشاد التعرف على مشكالت وقضاٌا  -
 والدراسة تحدٌد مشكلة بحثٌة قابلة للبحث -

 

 عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند ن: 
 

 انفهى و اإلستيعاب: -1

 ارمبٌ انًفبٍْى األعبعٍخ فً انجحش انؼهًً ٔأعبعٍبرّ.:1-1

 يؼشفخ يٕاصفبد ٔخطٕاد انجحش انؼهًً فً يغبل االسشبد انُفغً.:1-2

 االسشبد انُفغً.فٓى يشكالد ٔاخاللٍبد انجحش انؼهًً فً : 1-3

 : فٓى انؼاللخ ثٍٍ إَٔاع انجحش انؼهًً ٔرصبيًٍٓب االحصبئٍخ.1-4

 
 

 :انًهاراخ انفكزيح و انًعزفيح و انتحهيهيح -2
 رحهٍم انمعبٌب ٔانًشكالد انمبثهخ نهجحش فً االسشبد انُفغً.:2-1

 انجحضٍخ فٍٓب.رحهٍم انذساعبد انغبثمخ َٔمذْب ٔاعزُجبغ انًشكالد انًُٓغٍخ ٔانًشكالد : 2-2

 .رحذٌذ يشكهخ ثحضٍخ فً يغبل االسشبد ٔيشاعؼخ انذساعبد انغبثمخ انخبصخ ثبنًشكهخ ٔرهخٍصٓب: 2-3

  : اػذاد يششٔع ثحش ٌزُبٔل انًشكهخ انجحضٍخ انًحذدح.2-4
 
 
 انًهاراخ انخاصح/انتطثيميح:-3

 رحذٌذ يشكهخ ثحضٍخ راد اًٍْخ َظشٌخ ٔرطجٍمٍخ فً االسشبد انُفغً.:3-1

 رحذٌذ االعئهخ ٔانفشظٍبد انًُبعجخ نًشكهخ انجحش. :3-2

 رحذٌذ يُٓغٍخ انجحش انًُبعجخ نهًشكهخ ٔػُبصشْب انًخزهفخ. :3-3

 يشاعؼخ انذساعبد انغبثمخ انخبصخ ثبنًشكهخ ٔرهخٍصٓب. :3-4

 اػذاد يششٔع ثحش ظًٍ انًٕاصفبد انًطهٕثخ الغشٔحخ انذكزٕساِ. :3-5

 
 

 انماتهح نهتحىيم:انًهاراخ اإلتذاعيح/  -4

 اكغبة انطبنت انًٓبساد انالصيخ الػذاد يششٔع انجحش انخبصخ ثبغشٔحخ انذكزٕساِ. :4-1

 اكغبة انطبنت انًٓبساد انالصيخ نزُفٍز انجحش ثًشاحهخ انًخزهفخ.:4-2

 .اكغبة انطبنت انمذسح ػهى كزبثخ انجحش ٔرحهٍم َزبئغّ ٔيُبلشزٓب: 4-3

 ؼهًٍخ انًزخصصخ.فً انًغالد انْب َششكزبثخ انجحٕس فً  يغبل االسشبد انُفغً ٔ اكغبة انطبنت انمذسح ػهى :4-4
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.20

 أساليب المراجع
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 
 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

 

 

 

انخطٍت، عًبل 

إعذاد (. 2006)

انزسائم انجايعيح 

، وكتاتتها  

 

 

 

 

 

 ػجذهللاانكٍالًَ 

ٍ، انششٌفٍٔ

( 2005)َعبل

يذخم انى انثحج 

في انعهىو 

انتزتىيح 

،واالجتًاعيح  

 

 

  

 

 

 

 

يحًذ ٔنٍذ انجطش،

تصًيى ( 2006) 

انثحج واسانيثه 

حاالحصائي . 

 

 

Heppner P.P., 

Kivligham, 

D. and 

Wampold B. 

(1992) 

Research 

Design in 

counseling, 
 

 

 

   

 

 

 

 

 د. ػبدل غُٕط

 
 
 

 األول
 والثاني

 انىحذج االونى:

 هثحج انعهًي في اإلرشاد انُفسيناساسيح  يفاهيى

  انجحش انؼهًًيفٕٓو 

  انجحشٔرطجٍمبد  اًٍْخٕٔأْذافيجشساد 

 انؼهًً فً اإلسشبد انُفغً

  انؼهًًإَاع انجحش : 

 انجحش انكًً -

 انجحش انُٕػً -

 سشبد انُفغًحصب  فٍبإلو االااعزخذ 
   

 

 

 د. ػبدل غُٕط

 
 

 الثالث
 

 انىحذج انخاَيح:
 انثحىث انتجزيثيح وشثه انتجزيثيح

 في االرشاد انُفسي

انخصبئص  ،ّأْذافّ، اعزخذايبر، غجٍؼخ انجحش

األعبعٍخ، انؼشٕائٍخ، ظجػ انًزغٍشاد انًغزمهخ، 

انًزغٍشاد انًغزمهخ ٔانزبثؼخ، انزصبيٍى انزغشٌجٍخ 

 .زطجٍمٍخانيضهخ انًخزهفخ، ػشض ٔرحهٍم ثؼط اال

 

 

 

 

 

 

 د. ػبدل غُٕط
 

 
 الرابع

 :انىحذج انخانخح

 انثحىث االرتثاطيح في اإلرشاد انُفسي
، ِخطٕاد رُفٍز،ّاعزخذايبرأْذافّ، ، غجٍؼخ انجحش

ػشض ٔرحهٍم ،ٔاالَحذاسيؼُى يؼبيالد االسرجبغ 

 .زطجٍمٍخانيضهخ االثؼط 

   

 

 د. ػبدل غُٕط

 
 خامسال

 انىحذج انزاتعح:

انثحىث انىصفيح أو انًسحيح في اإلرشاد 

خطٕاد ،ّأْذافّ، اعزخذايبر، غجٍؼخ انجحشانُفسي

 .زطجٍمٍخانيضهخ االػشض ٔرحهٍم ثؼط ،ِرُفٍز

   

 

 

 د. ػبدل غُٕط
 

 
 ادسالس

 :انىحذجانخايسح

 انثحىث انتاريخيح في اإلرشاد انُفسي

افٓب، اعزخذايبرّ، خطٕاد رُفٍزِ، أْذغجٍؼخ انجحش، 

ػشض ٔرحهٍم ثؼط االيضهخ فٕائذ ٔعهجٍبد انجحش، 

    .انزطجٍمٍخ

   

 

 د. ػبدل غُٕط
 

 
 السابع

 :انىحذج انسادسح

 انثحىث انُىعيح في اإلرشاد انُفسي 

 انجحش انُٕػً، غجٍؼزّ، أْذافّ، اعزخذايبرّ،يفٕٓو 

، انزكٍُكبد انًغزخذيخ فً ّ، خطٕاد رُفٍزِأشكبن

انجحٕس انُٕػٍخ،ػشض ٔرحهٍم ثؼط 

 .زطجٍمٍخانيضهخاال

   

 

 

 د. ػبدل غُٕط
 

 
 

 ثامنال

 يُهجيح انثحج انعهًي:انىحذج انساتعح

 انفصم األول

 يمذيخ انجحش 

 يشكهخ انجحش 

 أًٍْخ انجحش 

 أْذاف انجحش 

 يجشساد انجحش 
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J. 

(2002)Resea

rch Methods 

In 
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Frankel, J. 

and Wallen, 

N. (1993) 

How to 

Design and 

Evaluate 

Research in 

Education, 
 

 

 

 

 

 

 

Schreiber, J.  

and Asner-

Self, K. 

(2011) 

Educational 

Research, 

 أعئهخ ٔفشظٍبد انجحش 

 رؼشٌف يصطهحبد انجحش 

 يحذداد ٔحذٔد انجحش 

   

 

 

 د. ػبدل غُٕط
 

 
 
 تاسعال

 يُهجيح انثحج انعهًي:انىحذج انخايُح

 انفصم انخاَي     

 ذاف ّ، يصبدسِ، األْيفٕٓي: االغبس انُظشي

 انًجشسادٔ

  ،انذساعبد انغبثمخ: يشاعؼخ انذساعبد انغبثمخ

يبرا ٌغزُزظ يٍ رصٍُف انذساعبد انغبثمخ، 

 ػشض انذساعبد انغبثمخ

   

 

 

 

 د. ػبدل غُٕط

 

 

 
 
 

 العاشر

 يُهجيح انثحج انعهًي:انىحذج انتاسعح

 انفصم انخانج

يغزًغ ، منهجية البحثانطشٌمخ ٔاالعشا اد، 

 أدٔاد انذساعخافشاد انذساعخ، خ،انذساعخ ٔانؼٍُ

يزغٍشاد ، اعش اد انذساعخ، ٔصذلٓب ٔصجبرٓب

 .ٔانزحهٍم االحصبئً انذساعخ، رصًٍىانذساعخ،
   

 

 

 

 د. ػبدل غُٕط
 
 
 

 
 الحادي

 شرع

 يُهجيح انثحج انعهًي: انىحذج انعاشزج

 انفصم انزاتع

كزبثخ َزبئظ انذساعخ فً اإلسشبد انُفغً، رحذٌذ 

انذساعخ، ػشض أْذاف انذساعخ، ػشض اعئهخ 

َزبئظ انذساعخ ثبعزخذاو االعهٕة االحصبئً 

انًُبعت، لشا ح َزبئظ انذساعخ يٍ انحبعٕة، رفغٍش 

 َزبئظ انذساعخ.

   

 

 

 

 د. ػبدل غُٕط
 
 

 
 

 الثاني
 عشر

 يُهجيح انثحج انعهًيانىحذج انحاديح عشز:

 خايسانفصم ان
ػشض ، يُبلشخ َزبئظ انذساعخ فً اإلسشبد انُفغً

انذساعخ ، َزبئغٓب، ػشض انذساعبد انزً اْذاف 

ارفمذ أٔ اخزهفذ يغ َزبئظ انذساعخ انحبنٍخ، 

ٔيجشساد رنك، انزٕصٍبد انزشثٌٕخ، انزٕصٍبد 

 .انجحضٍخ

 

 

 

  

 

 

 د. ػبدل غُٕط
 
 
 

 
 الثالث
 عشر

 عشز:انىحذج انخاَيح 

 يانثحج انعهً خاللياخواتىحيك 

  :ًانزٕصٍك رٕصٍك انجحٕس فً اإلسشبد انُفغ

فً انًزٍ، انزٕصٍك فً لبئًخ 

انًشاعغ،اعهٕة انزٕصٍك حغت َظــــبو ) 

APA) 

 ٔانًالحكٔانغذأل ٔاالشكبل  انفٓبسط. 

 انجحش انؼهًً لعبٌب ٔيشكالد ٔ اخاللٍبد

 سشبد انُفغًفً اإل

 

 

 

 

االيتحاٌ 

 انُهائي

  
 
 

 

 د. ػبدل غُٕط
 

 
 الرابع
- 

السادس 
 عشر

 كتاتح َتائج انذراسح في انتزتيح انخاصح رشاد النفسيفي اإل ثحجكتاتح يشزوع ان

  يششٔع انجحشيفٕٓو 

  أػذاد يششٔع انجحشأْذاف 

 يششٔع انجحش ٔػُبصش يكَٕبد 

 شخطٕاد كزبثخ يششٔع انجح 

  ٍعزض ويُالشةح يشةاريع انثحةج انًمذيةح ية

 انطهثح
 



وضمان الجودة مخطط المادة الدراسية الجامعة األردنيةمركز االعتماد   

    

5 
 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21
 انزبنٍخ: انُشبغبد ٔاالعزشارٍغٍبد انزذسٌغٍخرطٌٕش َزبعبد انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ خالل  زىٌ
 انًحبظشح ٔانًُبلشخ. -

 انًًٓبد ٔانٕاعجبد.  -

 .يُبلشخ َٔمذ انذساعبد انًُشٕسحػشض ٔ -

 .ػشض ٔيُبلشخ يشبسٌغ انجحش انزً ٌؼذْب انطهجخ نزكٌٕ يشبسٌغ اغشٔحبد انذكزٕساِ انًحزًهخ -

 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 .ة( عالم15) ية في أحد موضوعات المادة الواردة في الخطة         ورقة بحثم وعرض تقدي.1
 ة.( عالم15).العممي ( بحوث منشورة مختمفة المنهج6ونقد ) عرض وتمخيصورقة .2
 .ة( عالم30) في اإلرشاد النفسي اعداد مشروع بحث متكامل الطروحة الدكتوراه. 3
 ( عالمة.40)   ـــــان النهـــــــــــــــــــــــــــائيــــاالمتحــــــــــــــــ. 4

 السياسات المتبعة بالمادة.22

 .انًحبظشح: أخز انحعٕس ٔانغٍبة فً ثذاٌخ ٔانغٍبة انحعٕس -أ

 ال ٌزى إػبدح االيزحبٌ نهطبنت انغبئت إال ثؼزس يٕلغ يٍ يكزت يغبػذ انؼًٍذ نشؤٌٔ انطهجخ. : بدانغٍبة ػٍ االيزحبَ -ة

 رغهٍى ٔػشض انُشبغبد ٔانٕاعجبد فً انٕلذ انًحذد.  -ط

 : يزٕفشح فً انمبػخٔانصحخ عشا اد انغاليخإ -د

 ٌٕعذ: ال انغش ٔانخشٔط ػٍ انُظبو انصفً -ْـ

: ٌزى إػبدح أٔساق االيزحبٌ نهطبنت نٍطهغ ػهى ػاليزّ، رزى يشاعؼخ األعئهخ نهطهجخ فً انمبػخ ٔإػطب  اإلعبثبد إػطب  انذسعبد -ٔ

 انصحٍحخ ٔيٍ صى ٌزى اعزؼبدح أٔساق االيزحبٌ يٍ لجم انًذسط. 

 خعشا  ٔانغجٕسح انجٍعب  ٔألالو انغجٕسح ٔانطجبشٍشح: انمبػخ ٔانغجٕسح انرغٓى فً دساعخ انًبدانزً ٔبنغبيؼخ بنًزٕفشحثانخذيبر -س

 ٔاعٓضح انؼشض.ٔانكًجٍٕرش

 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 جٍعب  ٔألالو انغجٕسح ٔانطجبشٍش ٔانكًجٍٕرش ٔاعٓضح انؼشض.انمبػخ ٔانغجٕسح انخعشا  ٔانغجٕسح ان

 المراجع.22

 طٍزٓب نهًٕظٕػبد انًخزهفخ نهًبدح:انًمشسح، ٔانمشا اد انزً ٌغت ػهى انطبنت رغانكزت  - أ

 ،األسدٌ. : ػًبٌ انفكش، داس ،إعذاد انزسائم انجايعيح وكتاتتها(.2006عًبل ) انخطٍت 

  ( 2014انغبيؼخ االسدٍَخ/كهٍخ انذساعبد انؼهٍب )االسدٌ، ػًبٌدنيم يىاصفاخ كتاتح انزسائم انجايعيح : 

  ًَاالسدٌ،داس انًغٍشح، ػًبٌانثحج في انعهىو انتزتىيح واالجتًاعيحيذخم انى ( 2005)َعبلٍ، انششٌفٍٔ ػجذهللاانكٍال : 

  ،االسدٌ.، ػًبٌ، داس انًغٍشحيهئتصًيى انثحج واسانيثه االحصا( 2006) ٔنٍذ  يحًذانجطش : 
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