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 1. اسم المادة أساسيات البحث التربوي 

 2. رقم المادة (0801191)

 (ت،ػولٍتالساػاث الوؼخوذة )نظزٌ ( 3) 
.3 

 (ت، ػولٍتالساػاث الفؼلٍت )نظزٌ - 

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد.

بكالوريوس:  تربية طفل، معمم صف، اإلرشاد والصحة النفسية، تربية خاصة،  
 5. اسم البرنامج عمم المكتبات

 6. رقم البرنامج - 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية التربويةالعموم 

 9. القسم عمم النفس التربوي

 10. مستوى المادة سنة ثانية/ بكالوريوس -سنة أولى

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2014/2015

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوحد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2014/2015العام الجامعي الحالي 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 هنّسق الوادة .16

 د. نشار اللبذي

 مدرسو المادة .71

 235رقن الوكخب: 

  أحذ/ رالراء/ خوٍس 12 -11:   الساػاث الوكخبٍت

 0777677073 :رقن الياحف 

  i.ahmad@ju.edu.jo:البزٌذ اإللكخزًنً 

 
 

 وصف المادة .71

بحذ صووج ىذه الوادة بحٍذ ٌشًد الطالب بالوؼزفت، ًالوياراث الالسهت إلجزاء البحٌد الخزبٌٌت، حٍذ حشًد الوادة الطالب بفكزة ػن هفيٌم ال

الوخخلفت، ًالؼقباث الخً حٌاجو البحذ الخزبٌي، ًأنٌاع البحٌد الخزبٌٌت. ًحؼزض ىذه الوادة بشكل إجزائً الخزبٌي، ًأنٌاػو، ًهناىجو 

 الخطٌاث الخً حوز بيا ػولٍت إجزاء البحذ الخزبٌي هنذ ححذٌذ الوشكلت ًحخى كخابت حقزٌز البحذ ًالخزًج بالنخائج.

 

 المادة ونتائجهاتدريس داف أه 19.

mailto:i.ahmad@ju.edu.jo


 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

2 
 

 األىذاف -أ

 

 أواًل: الفهم واالستيعاب 
 

 .أن يعرف المصطمحات العممية الخاصة بالنمو االنفعالي واالجتماعي 
 .أن يمم بخصائص النمو االنفعالي واالجتماعي لمرحمتي الطفولة والمراىقة 
 .أن يدرك أىمية العالقة بين الطفل واألم )المربي( في تطوره االنفعالي واالجتماعي 
  متطمبات النمو في كل مرحمة من المراحل.أن يفيم عمى أىم 
 .أن يمم بالخمفية النظرية التي تفسر النمو االنفعالي واالجتماعي 
 .أن يتعرف عمى القضايا اإلشكالية في تفسير النمو االنفعالي واالجتماعي 

 
 المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية :ثانيًا: 

 

  المتسببة في حدوثو.أن يحمل الموقف السموكي وتحديد العوامل 
 .أن يتخذ موقف ناقد ومحمل لممعتقدات الشعبية السائدة والمتعمقة بالنمو االنفعالي واالجتماعي 
 .أن يناقش ويحمل معايير النمو السائدة في ضوء التطورات والمعطيات االجتماعية والثقافية الحديثة 
 .أن يقدر عمى تمييز السموك السوي والسموك الالسوي 

 
 المهارات الخاصة / التطبيقية : ثالثًا:

 

 .أن يالحظ مظاىر النمو االنفعالي واالجتماعي 
 .أن يطور ميارة فيم السموك والتنبؤ بحدوثو 
 .أن يدرك أىمية التدخل المبكر في حماية األطفال 
 .أن يميز بأىمية المعايير المستخدمة في الحكم عمى سالمة النمو 

 
الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى...نتاجات التعّمم: يتوقع من  -ب  

 

 أن يطور الميارة البحثية الالزمة لدراسة المظاىر النمائية المختمفة. -
 أن يطور اتجاه إيجابي لمتعامل مع األطفال وفيميم.  -
 أن يزيد القدرة عمى فيم الطفل في السياقات المختمفة. -
 .لسوي عمى جوانب النمو األخرى المختمفةأن يدرك أىمية النحو االنفعالي واالجتماعي ا  -

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20
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 التقييم أساليب المراجع
نتاجات ال

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

 

 

 

 

  
  الوحدة األولى: مدخل لدراسة البحث التربوي:

 العمم وأىدافو  1-1
 تعريف البحث العممي  1-2

 العممية والطريقة العممية بالبحثالمعرفة  1-3
 طرق الحصول عمى المعرفة 2-4
 مفيوم البحث التربوي، وأىميتو                          1-5

 أنواع البحوث التربوية                                 1-6
 تصنيف البحوث بحسب غايتيا  1-6-1
تصنيف البحوث بحسب طريقة  1-6-2

 إجراؤىا
 عناصر خطة البحث   )يتم تناوليا بدون تفاصيل(    1-7

                 
 : وأساليب ضبطيا : تحديد المتغيراتالثانيةالوحدة 

 تعريف المتغير 2-1
 أنواع المتغيرات، وطرق تصنيف المتغيرات 2-2

 ضبط المتغيرات الدخيمة في إطار البحث التربوي  2-3
 العشوائية  2-3-1
 المزاوجة 2-3-2

 إدخال العوامل بالتصميم  -2-3-3
الضبط )التعامل مع المتغير  2-3-4

 كثابت(
 الضبط اإلحصائي 2-3-5

 
   : مشكمة البحث واختيارىا وصياغتيا:الثالثةالوحدة 

 تعريف وتحديد المشكمة البحثية 3-1
 المعايير الواجب توافرىا بمشكمة البحث 3-2

 مصادر الحصول عمى مشكمة البحث التربوي  3-3
صياغة مشكمة البحث والمزايا المرغوب توافرىا في  3-4

 مشكمة البحث
  : الفرضيات وصياغتيا:الرابعةلوحدة ا

 تعريف الفرضية  4-1
 أنواع الفرضيات البحثية 4-1
 أىمية الفرضية البحثية  4-3

 صياغة الفرضية  4-4
 رائياً تعريف متغير البحث إج 4-5

             
   :ومصادر المعمومات : مسح األدبالخامسةالوحدة 

 تعريف مسح األدب 1 -5
  الغرض من مراجعة الدراسات السابقة  5-2
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  خطوات مراجعة الدراسات السابقة 5-3
  قواعد البيانات والممخصات 5-4
 المصادر والمراجع العامة  5 -5

 
  ات:الوحدة السادسة: مجتمع البحث والعين

 تعريف المجتمع، والعينة 6-1
 الخطأ العيني 6-2
 أنواع العينات: 6-3
 العينات االحتمالية العشوائية:  6-3-1

العينة العشوائية  6-3-1-1
 البسيطة 

العينة العشوائية  6-3-1-2
 المنظمة

العينة العشوائية  6-3-1-3
 العنقودية

العينة العشوائية  6-3-1-4
 الطبقية

العينات الالحتمالية )غير  6-3-2
 العشوائية(: القصدية، الحصصية، المتيسرة               

 ةتقدير حجم العين 6-4
 العوامل المؤثرة في تقدير حجم العينة 6-5

 
  الوحدة السابعة: أدوات البحث التربوي:

 أنواع األدوات المستخدمة في البحث التربوي  7-1
 المالحظة  7-1-1

 المقابمة  7-1-2
 االستبيان 7-1-3

 االختبارات وأدوات القياس المعيارية  7-1-4
الخصائص الواجب توافرىا في أدوات جمع  2 -7

 المعمومات 
مصادر الحصول عمى معمومات عن أدوات جمع  7-3

 المعمومات 
 

 : الوحدة الثامنة : تصاميم البحث التربوي 
 تعريف التصميم  8-1

 الداخمي والصدق الخارجي لمتصميمالصدق  8-2
 نماذج من التصاميم الخاصة بالبحوث التربوية 8-3 

 تصاميم البحوث الكمية 8-3-1
 تصاميم البحوث النوعية 8-3-2

 
  : كتابة تقرير البحث ةالوحدة التاسع

 التعريف بعناصر البحث التربوي  9-1
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
 النقاش والحوار  -

 المجموعات التعاونية -

 العصف الذىني -

 هشخزكتهشارٌغ فزدٌت اً 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 % 02                                               3 -1امتحان أول ويغطى الوحدات  -

 %  02                                              7 -4امتحان ثاني ويغطي الوحدات  -

 % 12                                                  والنشاطات الصفية:    المشاركة  -

 %52امتحان نيائي ويشمل جميع وحدات المساق                                        -

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة السالمة إجراءات -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 الحاسوب، جهاز العرض، برامج احصائية

 

 المراجع .22

 

 

 المقدمة ومشكمة البحث  9-1-1
 الدراسات السابقة  9-1-2
  تالطريقة واإلجراءا 9-1-3

 النتائج  9-1-4
 مناقشة النتائج  9-1-5

 المراجع  9-1-6
 المالحق 9-1-7

 االعتبارات الفنية لكتابة تقرير البحث 9-2 
 التوثيق  9-2 
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 اريخ: الت                                        التوقيع:                                       د. نزار المبدياسم منسق المادة: 

 التوقيع                                           / القسم:مقرر لجنة الخطة

  التوقيع                                   د. فلاير أبو عواد      رئيس القسم:

  التوقيع                                           الكمية:  لجنة الخطة/مقرر 

 التوقيع                                                              العميد: 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
                  قسمالرئيس                                                                                   
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 المادةممف                                                                                 


