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اسم المادة   منيجية البحث العممي .1 

 2. رقم المادة 1101108

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية  3
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب االحصاء في التربية الرياضية

اسم البرنامج  التربية الرياضية .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكمية التربية الرياضية

 9. القسم االدارة و التدريب

 10. مستوى المادة تخصص اجباري

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2017/2018األول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة اإلشراف و التدريس

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2017/2018
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي

 عربي حمودة . د

:  رقم المكتب

 : الساعات المكتبية

 داخمي 28010:  رقم الياتف

     a.moghrabi@ju.edu.jo:  البريد اإللكتروني

  مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي

:                                                              رقم المكتبعربي حمودة . د

:  رقم الياتف:                                                         الساعات المكتبية

 a.moghrabi@ju.edu.jo:  البريد اإللكتروني

:                                                               رقم المكتببسام مسمار.  د

 : الساعات المكتبية

  b.mismar@ju.edu.jo: البريد اإللكتروني
 

  وصف المادة.18

 .كما ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة

يتضمن المقرر تقديم مدخل الى البحث العممي بمنجيتو و الخطوات المتبعة التي تنتيجيا البحوث العممية، كما يتم التطرق الى انواع المناىج المستخدمة في المجال الرياضي و 
 .العينات و انواعيا و طرق استخداميا و اختيارىا و وسائل جمع البياناتفي البحوث العممية، و كيفية كتابة البحث و توثيقو حسب االصول

mailto:a.moghrabi@ju.edu.jo
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mailto:a.moghrabi@ju.edu.jo
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.
  :األىداف- أ

تعريف الطمبة بالمشكمة البحثية و كيفية كتابتيا و ابراز اىميتيا و مصادر الحصول عمييا - 

تعريف الطمبة عمى انماط المناىج العممية في البحث التربوي الرياضي - 

تمكين الطمبة من تحديد المتغيرات و صياغة االىداف و التساؤالت و الفرضيات البحثية - 

تمكين الطمبة من تحديد فصول البحث و تحديد اجراءات جمع البيانات من عينة و ادوات و اختيار المعالجة االحصائية  -

تمكين الطالب من استخدام الحاسوب في معالجة البيانات و تحميميا و قراءة النتائج و عرضيا 

تعريف الطالب بكيفية تفسير و مناقشة النتائج في ضوء االدب السابق و استخالص النتائج و التوصيات 

 

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

_ :الفيم و االستيعاب: اوال 

. اظيار تفيما و استيعابا لممفاىيم و المصطمحات ذات العالقة- 

. تحديد اىداف و مقاصد الطريقة العممية في البحث و بنية البحث و طبيعتو في المجال الرياضي- 

. فحص المشكمة البحثية و ابراز أىميتيا- 

. اإللمام بأنماط المناىج العممية المستخدمة في المجال الرياضي- 

. تعرف المتغيرات البحثية و ما يرتبط بيا من أىداف و تساؤالت و فرضيات- 

. اإللتزام بالمعايير األخالقية الالزمة إلجراء بحث عممي حسب األصول- 

 

_ :الميارات الفكرية و المعرفية و التحميمية: ثانيا

. تحميل العناصر و المكونات الالزمة لكتابة مشروع بحث عممي وفقا لألصول المتبعة- 

. التمييز بين مفيومي البحث الكمي و النوعي في المجال التربوي الرياضي- 

. التفريق بين أنماط المناىج العممية المستخدمة في المجال الرياضي- 

. تقييم جوانب القوة لمبحث العممي المرموق- 

 

_ :التطبيقية/ الميارات الخاصة: ثالثا

. تمييز مشكمة البحث و أىميتو و متغيراتو من خالل عنوان البحث نفسو-

. كتابة مشروع بحث عممي مناسب وفقا لخطواتو و اجراءاتو الرتيبة-  

. تبني منيجا عمميا يساعد في التفكير الناقد و التحميل- 

. كتابة اىداف البحث و تساؤالتو و فرضياتو- 

. توثيق المراجع و المصادر حسب االصول المتعارف عمييا- 

 

: الميارات اإلبداعية القابمة لمتحول: رابعا

انتقاء مشكالت بحثية تتمتع باالصالة و المعاصرة و ذات طابع ابداعي لخدمة المجتمع - 

تطوير فكر بحثي لمتمكين من نقد البحث العممي في المجال الرياضي -  

يتميز  بكتابة تعريفات اجرائية لمصطمحات البحث و مفاىيم - 

 

  -
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  :األىداف- أ

تعريف الطمبة بالمشكمة البحثية و كيفية كتابتيا و ابراز اىميتيا و مصادر الحصول عمييا - 

تعريف الطمبة عمى انماط المناىج العممية في البحث التربوي الرياضي - 

تمكين الطمبة من تحديد المتغيرات و صياغة االىداف و التساؤالت و الفرضيات البحثية - 

تمكين الطمبة من تحديد فصول البحث و تحديد اجراءات جمع البيانات من عينة و ادوات و اختيار المعالجة االحصائية  -

تمكين الطالب من استخدام الحاسوب في معالجة البيانات و تحميميا و قراءة النتائج و عرضيا 

تعريف الطالب بكيفية تفسير و مناقشة النتائج في ضوء االدب السابق و استخالص النتائج و التوصيات 

 

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

_ :الفيم و االستيعاب: اوال 

. اظيار تفيما و استيعابا لممفاىيم و المصطمحات ذات العالقة- 

. تحديد اىداف و مقاصد الطريقة العممية في البحث و بنية البحث و طبيعتو في المجال الرياضي- 

. فحص المشكمة البحثية و ابراز أىميتيا- 

. اإللمام بأنماط المناىج العممية المستخدمة في المجال الرياضي- 

. تعرف المتغيرات البحثية و ما يرتبط بيا من أىداف و تساؤالت و فرضيات- 

. اإللتزام بالمعايير األخالقية الالزمة إلجراء بحث عممي حسب األصول- 

 

_ :الميارات الفكرية و المعرفية و التحميمية: ثانيا

. تحميل العناصر و المكونات الالزمة لكتابة مشروع بحث عممي وفقا لألصول المتبعة- 

. التمييز بين مفيومي البحث الكمي و النوعي في المجال التربوي الرياضي- 

. التفريق بين أنماط المناىج العممية المستخدمة في المجال الرياضي- 

. تقييم جوانب القوة لمبحث العممي المرموق- 

 

_ :التطبيقية/ الميارات الخاصة: ثالثا

. تمييز مشكمة البحث و أىميتو و متغيراتو من خالل عنوان البحث نفسو-

. كتابة مشروع بحث عممي مناسب وفقا لخطواتو و اجراءاتو الرتيبة-  

. تبني منيجا عمميا يساعد في التفكير الناقد و التحميل- 

. كتابة اىداف البحث و تساؤالتو و فرضياتو- 

. توثيق المراجع و المصادر حسب االصول المتعارف عمييا- 

 

: الميارات اإلبداعية القابمة لمتحول: رابعا

انتقاء مشكالت بحثية تتمتع باالصالة و المعاصرة و ذات طابع ابداعي لخدمة المجتمع - 

تطوير فكر بحثي لمتمكين من نقد البحث العممي في المجال الرياضي -  

يتميز  بكتابة تعريفات اجرائية لمصطمحات البحث و مفاىيمو - 

 

 

  -
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20
المحتوى 

 

 المراجع أساليب التقييم نتاجات التعلم المتحققة المدرس األسبوع

المفاىيم و المصطمحات 
 ذات العالقة

التعرف عمى المفاىيم و   األول و الثاني
: المصطمحات التالية

العمم و القانون و البحث 
 المعنى و االىداف و –

 الوسائل

22كما في  25كما في    

الطريقة غير العممية في 
 البحث

التعرف عمى بعض انماط   الثالث
الطريقة غير العممية 
كالتفكير الخرافي و 
....المصادفة و الحدس   

22كما في  25كما في    

الطريقة العممية في 
 البحث

22كما في   ب19كما في   الرابع 25كما في    

البحث العممي خصائصو 
 و مقاصده و طبيعتو

22كما في   ب19كما في   الخامس 25كما في    

المشكمة البحثية و 
 مصادر الحصول عمييا

22كما في   ب19كما في   السادس 25كما في    

أىداف البحث و تساؤالتو 
 و فرضياتو

22كما في   ب19كما في   السابع 25كما في    

مكونات و خطوات إعداد 
 الحث و تنفيذه

22كما في   ب19كما في   الثامن 25كما في    

     التاسع امتحان نصف الفصل
خطة البحث و البحث 

 المتكامل 
22كما في   ب19كما في   التاسع و العاشر 25كما في    

22كما في   ب19كما في   الحادي عشر اجراءات الدراسة 25كما في    
مناىج الحث العممي 

 الكمي و النوعي
الثاني عشر و الثالث 

 عشر
22كما في   ب19كما في   25كما في    

22كما في   ب19كما في   الرابع عشر تقويم البحث العممي 25كما في    
توثيق المصادر و 

 المراجع حسب االصول
22كما في   ب19كما في   الخامس عشر 25كما في    

     السادس عشر االمتحان النيائي
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

: يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
و توظيف المتاح و االحالة لقراءات اضافية من خالل الواجبات و التكميفات و اوراق العمل و التقارير حول اجزاء بحثية، عروض تقديمية يعقبيا نقاش و حوار، 

 . من تكنولوجيا المعمومات و اجيزة الحاسوب وبتوظيف استراتيجيات مباشرة و غير مباشرة لمتدريس

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

: يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
تقديم التقارير و عرضيا و العمل الجماعي و االختبارات الفجائية و امتحانات نصف الفصل و النيائي 

: و يتم اعتماد التوزيع التالي بنسب مئوية
% 30نصف الفصل   
% 30أعمال الفصل  

 %40النيائي             
 

 

 

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

 %(15 )يتم التحقق من الحضور و الغياب بداية كل محاضرة و ضرورة عدم تجاوز النسبة المقررة لمغياب:  والغيابسياسة الحضور- أ

يحدد امتحان تعويضي لمن يقدم عذرا مشروعا، و االعالن عن آخر موعد       : الوقت المحددت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب
 لتسميمياا

 كما تنص التعميمات المتبعة في الجامعة: إجراءات السالمة والصحة- ج

 كتابة التقارير و متابعتيا عبر رئيس القسم و لجان التحقيق: الغش والخروج عن النظام الصفي- د

: تمنح الدرجات الحرفية عمى النحو التالي: إعطاء الدرجات- ه

+  د54-50- / ج59-55/  ج64-60+ /  ج69-65- / ب74-70/  ب79- 75 ]+/ 84-80-/  أ89-85/ فما فوق أ90

  يعد راسبا45اقت من /  د45-49

 المختبر الحاسوبي ن المكتبة مختبر عموم الرياضة: تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24
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 المراجع .25

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
: بالمغة العربية: أوال
. طرق و منياج البحث العممي في التربية البدنية و الرياضية. (2002)ابراىيم، مروان - 1

. الدار العممية الدولية لمنشر، عمان
. منشأة المعارف، االسكندرية. مبادئ البحث العممي في التربية البدنية و الرياضية. (1995)الشافعي، حسن و سوزان أحمد مرسي- 2
. دار الفكر العربي، القاىرة. األسس النظرية و التطبيقية و التقنية الحديثة: منيج البحث العممي (2012)الشربيني، زكريا و اخرون - 3
. مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة. البحث العممي في المجال الرياضي. (2012)باىي، مصطفى و اخرون - 4
. دار المعارف باالسكندرية. المفاىيم االحصائية و كتابة التقارير- تعرفو، خطواتو، مناىجو و أدواتو: البحث العممي (1982)بدير، سيير- 5
. طرق البحث العمميو التحميل االحصائي في المجاالت التربوية و النفسية و الرياضة. (2000)عبدالحفيظ، اخالص، و مصطفى باىي - 6

. القاىرة: مركز الكتاب لمنشر
. مفيومو، أدواتو، أساليبو، دار الفكر، عمان: البحث العممي (1984)عبيدات، ذوقان و اخرون - 7
. دار الفكر العربي، القاىرة. البحث العممي في التربية الرياضية و عمم النفس الرياضي. (1999)عالوي، محمد حسن و أسامة راتب - 8
. عمان: أساسيات البحث العممي في التربية و العموم االنسانية، مكتبة المنار. (1987)عودة، أحمد، و فتحي ممكاوي - 9
 

: بالمغة االنجميزية: ثانيا
1- Salvin, R.E (1984). Research methods in education. A Practical guide. Prentice-Hall,N.Jersy. 
2- Schmidt, F.L (1996). Statistical Testing and Cumulative Knowledge In Psychology. Implications for 
Training The Researchers. Psychological Methods,1,115-129. 
3- Thomas,J.R.F Nelson, J.K.(1985). Introduction to research. Human Kinetics champaign,IL. 

.   التعميميةالكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد-  ب
. مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة. البحث العممي في المجال الرياضي. (2012)باىي، مصطفى و اخرون -  1
. دار الفكر العربي، القاىرة. البحث العممي في التربية الرياضية و عمم النفس الرياضي. (1999)عالوي، محمد حسن و أسامة راتب - 2
3 -Thomas,J.R.F Nelson, J.K.(1985). Introduction to research. Human Kinetics champaign,IL. 

 
 

  معمومات إضافية26.
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