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 :تاريخ التقرير                                جامعة الملك سعود :. اسم المؤسسة التعليمية1

 كلية التربية / قسم علم النفس :القسم /. الكلية2

 
 

 

 

 

 :معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
 

 

 نفس( 124مناهج البحث في علم النفس ). اسم ورمز المقرر الدراسي: 1 .1

 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 برنامج علم النفس هذه البرامج(كل من إعداد قائمة ب )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالا 

 د.عادل بن حسين المبارك. اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 المستوى الثاني. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6

 ال يوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7

 جامعة الملك سعود –كلية التربية  . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .8

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

 :النسبة                                               قاعات المحاضرات التقليدية  .أ

 :نسبة                                                           اإللكتروني   التعل .ب

 :النسبة                                (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  .ت

                                                                     

 :النسبة                                                                         المراسالت .ث

 :النسبة                                                                             أخرى   ه.     

 

 

 

 

 

 :تعليقات

 

 



   

 

 

 م2015هـ، الموافق أكتوبر1437، محرم 3، نسخة 2ليل ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، ج د

2 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

مــلتقـويالهيئــــة الوطنيــــة ل  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

  

 

 :األهداف .ب

 

 :اسااسي  للللب  الماسجلي  في هاا المقرروصف موجز لنتائج التعلم األ – 
يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب المعرفة الالزمة بمفهوم العلم وأهدافه  (1

 وخصائص

الطريقة العلمية وتعريفها والفرق بين الطريقة العلمية وغير العلمية في و (2
 الحصول على المعرفة، 

  وخطوات البحث العلمي ومناهجه)تحديد المشكلة، الفروض(، (3

أنواع البحوث التربوية )الدراسات المسحية، االرتباطية، النمائية، السببية  (4
 المقارنة(، 

 عناصر المخطط البحثي،  (5

المتغيرات في البحث التربوي وأساليب ضبطه: متغيرات مستقلة، تابعة،  (6
 ضابطة،... 

 تصاميم البحث التربوي: ما قبل التجريبي، التجريبي الحقيقي، شبه التجريبي،  (7

دوات جمع المعلومات مثل: المالحظة واالستبانة والمقابلة واالختبارات وأ (8
 المقننة

 

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات المقرر الدراسي .  بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  اذكر-2

  الدراسة(.  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال 
 بحوث إجرائية تعالج مشكالت حقيقية وذلك من خالل  طلب تقديم خطط بحثية متقنة لعدد من الموضوعات الحديثة

 وتؤدي إلى تحسين الممارسات المهنية
 تبني القسم لتوجهات تحديث وذلك من خالل  اتفاق القسم علي تعديل المناهج والكتب المقررة في المقررات المختلفة

 اجع التي تدرسكل المر
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مستخدمة في النشرة التعريفية أو ال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: توصيف المقرر الدراسي  .ج 

 الدليل(. 

 توصيف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

، وخصائصه، ووظائفه أهميته،و ، مفهوم البحث التربوي وأهدافه .البحث التربوي فيمقدمة 
ربوي، وطرق الحصول على المعرفة، وافتراضات المنهج العلمي، وأخالقيات البحث الت

     ومشكالت البحث التربوي.

1 3 

مراحل عملية البحث التربوي. تحديد المشكلة- اختيار المشكلة مصادرها وصياغتها- أسئلة 

اإلجرائي  التعريف -متغيرات البحث -تخالص فرضيات البحث وصياغتهااس -الدراسة
.للمتغيرات  

 

1 3 

أنواع البحوث التربوية. البحث األساسي، البحث التطبيقي، البحث التقويمي، البحث الكمي، 

 البحث النوعي، البحث التجريبي. البحث الوصفي، البحث اإلجرائي.

 

2 6 

عناصر مخطط البحث التربوي.  عنوان الدراسة،  مشكلة البحث، فرضيات البحث، 

ة، مصطلحات البحث، محددات البحث، الدراسات السابقة، إجراءات الدراسة، مراجع الدراس

 المالحق.

 

2 6 

المتغيرات في البحث التربوي. تصنيف متغيرات البحث، الصدق الداخلي والصدق الخارجي 

خارجي.للبحث، العوامل المؤثرة في الصدق الداخلي وال  
 

2 6 

أنواع التصاميم التجريبية. تصاميم البحوث الكمية هي: )تصاميم  البحوث التربوية ما قبل 

.(التجريبي، شبه التجريبي، التجريبي الحقيقي  
م التحليلية/ غير التصامي -التفاعلية التصاميم اإلنثوغرافية تصاميم البحوث النوعية هي:)

(.التفاعلية  
 

2 6 

أنواع العينات في البحث التربوي. سيتضمن هذا الفصل الحديث عن: المالحظة- المقابلة- 

االستبيان، دراسة الحالة(. -االختبارات  
 

1 3 
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االستبيان ، املقابلة، املالحظة .أدوات البحث الرتبوي   

 

1 3 

 3 1 التوثيق
 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  .2

 المجموع أخرى العملي معامل إضافية دروس تمحاضرا 

 الساعات المؤداة

ا   فعليا

      

ساعات  3  ساعة 45 الساعات المعتمدة

في مكتبة 

 الجامعة

   

 

يتوقع من الطالب االطالع على المراجع  خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(ساعات تعلم  .3

على الدراسات واالبحاث التي اجريت في مجال البحث بواقع ساعتين العلمية المرتبطة بموضوع المقرر، وكذلك 
 ساعة خالل الفصل الدراسي. 30على االقل اسبوعيا اي ما مجمله 

 

ا لمخرجات التعلم  .4  ها:وطرق تدريسقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقا
 (اإلطار الوطني للمؤهالتلواردة في الخمسة امجاالت مخرجات التعلم )يحدد الجدول التالي 

نظر إلى ا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -

 .الشرح أسفل الجدول(

ا  -  .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق التي تناسب و تتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

ا ثال - أن تتسق مخرجات تعلم بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثا

ا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسقياسها المقرر المستهدفة وطرق  ، مع مالحظة أنه ال يتطلب لتشكل معا

 .مجاالت التعلم من من كل مقرر أن يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 
ا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م  طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1

أن يتعرف الطالب على التصور الدقيق  1-1

للمفاهيم الجوهرية للبحث التربوي: أنواع 

المفاهيم، المتغيرات، الفرضية، النظرية، 

 نموذج التنظيري.والربط بينها .ال

االختبارات  المحاضرة 

 المقالية

أن يوجز الطالب  المسلمات واالفتراضات  1-2

التي تقوم عليه كل طريقة من طرق البحث 

 التربوي.

التقويم  المناقشة 

األصيل أو 

 الواقعي
مية أن يتعرف الطالب على استراتيجيات تن 1-3

شكالت .مهارات التفكير الناقد وحل الم  

ثالمشروع البح  التقويم بالمشروع 

 كالمخطط البحثي

    
 المعرفيةالمهارات  2

ل المنوطة تقييم األعماأمثلة في المحاضرات أن يفسر الطالب  المفاهيم الفنية كالثبات  2-1
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والصدق وبعض طرق التحليل اإلحصائي  

 للبيانات

حول المشكالت العلمية 

وتحليلها ونقدها وابتكار 

 طرق لدراستها

بالطالب )المشروع 

البحثي وتحليل العمل 

 وابتكار األدوات(

أن يحلل الطالب المشكالت  في المجال  2-2

ها التربوي التي تستلزم إجراء بحوث علي

اقد والقدرة علي حل المشكالت والتفكير الن

 واالبتكاري

المشروع البحثي،   

إستراتيجية العصف 

ل الذهني،   التعلم من خال

 المشكالت

 

    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

ضاء مع أع بإيجابيةالتفاعل  أن يقدر الطالب  3-1

ي المجتمع سواء الزمالء أو أفراد المشاركين ف

 البحث

 إلى الشعبة تقسيم

 يطلب صغيرة مجموعات

 في معين عمل انجاز منها

.محدد وقت  

 ككل الجماعي العمل تقييم
 تقييم على يعتمد وهذا

 تقدمه الذي العمل
 .ككل المجموعة

ضاء عالأن يقدر الطالب التفاعل بإيجابية مع أ 3-2

حث.فراد المشاركين في البالسواء الزمالء أو أ  

 متعلقة قضايا طرح

 التربوى البحث بطرق

. للنقاش مفتوحة  

 الذي الفردي عملال تقييم
 .حده على فرد كل يقدمه

.فريق ضمن العمل الطالب يتعلم أن 3-3    

.اآلخرين احترام يتعلم أن 4-3    

.محدد وقت في المهمة انجاز يتعلم أن 5-3    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

علم الطالب دمج التقنية في مواقف الت يقومأن  4-1

والممارسة المهنية ، ويتابع ويتبنى المبادرات 

 والتجديدات المحققة لذلك الدمج .

أمثلة في المحاضرات 

حول المشكالت العلمية 

وتحليلها ونقدها وابتكار 

 طرق لدراستها

تقييم األعمال المنوطة 

بالطالب )المشروع 

البحثي وتحليل العمل 

 وابتكار األدوات(

المشروع البحثي،    ته مهنيا وتنمية التعلم الذاتي .ذا  الطالبأن يقيم  4-2

إستراتيجية العصف 

ل الذهني،   التعلم من خال

 المشكالت

 

 حركية -مهارات النفسال 5

5-1    

5-2    
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 خالل الفصل الدراسي:الطالب  تقويم مهامجدول  .5 

، كتابة مقال، عياختبار، مشروع جمامثال: ) مهام التقويم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقديم شفهي، 

األسبوع 

المحدد 

 له

نسبته من 

 التقويم النهائي

 األسبوع اختبار فصلي أو اثنين 1

 السادس
30 

ومترية. الخأنشطة: تصميم بحث، بناء أداة جمع بيانات وتطبيقها وتقدير خصائصها السيك 2  األسبوع .

 العاشر
20 

 األسبوع إعداد مخطط بحث 3

 الثامن
10 

نهاية  االمتحان النهائي 4

الفصل 

 الدراسي

40 

 

 :همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .د

الخاص لكل لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1

لهذا الغرض في كل ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس اقدمذكر ا) طالب

 أسبوع(.  

معمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة ترتيبات الاإلجراءات أو ال-

الذي يتواجد فيه  -الساعات المكتبية –واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:

ية مع توفر أخصائية مكتبية تساعد الطالب في تعلم طرق البحث االليكتروني وداخل فهارس اعات مكتبس-

 المكتبة
 

 
 مصادر التعلّم .ه

 :. الكتب المقررة المطلوبة1

البحث العلمي مفهومه وأدواته (. 2016)وعبدالحق؛ كايد؛ وعدس، عبدالرحمن. ، ذوقان، عبيدات
 عمان :فكردار ال .وأساليبه

مدخل إلى مناهج البحث في (. 2007عواد، فريال. ) أبووالعبسي، محمد و  محمدوفل، عباس، محمد ون
.عمان :دار المسيرة .التربية وعلم النفس  

.عمانساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم اإلنسانية. أ(2009)عوده، احمد وملكاوي، فتحي.  
  .دار الكتاب الجامعي:  . العينربية( مقدمة للبحث في التترجمة:سعد الحسني)  .2004 . دونالد 

. مدخل إلى البحث في العلوم التربوية واالجتماعية(، 2007الكيالني، عبدهللا والشريفين، نضال.) 
.عماد:دار المسيرة  
  عات،دار النشر للجام:القاهرة  .( مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية2007أبو عالم، رجاء.)
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 cmillan,J and Schumacherm,s(2001).Resarch in Eduucation,Lon- man,Inc. 

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) قائمة بمواد مرجعية أساسية. 2 

 
. عمان.  توزيع دار المسيرةمناهج البحث العلمي )طرق البحث النوعي(( 2007أبو زينة، فريد ورفاقه. )  

الرياض: مكتبة الرشيد.. ث العلمي، صياغة جديدةكتابة البح(. 2005ابو سليمان ، عبد الوهاب. )  

. القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 2007أبو عالم، رجاء.)  

. عمان. دار المسيرةمناهج البحث الكمي والنوعي والمختلط .(2012أبوعالم، )  

.عمان.  دار المسيرة لمي )أساسيات البحث العلمي(.مناهج البحث الع(2006الحمداني، موفق. ورفاقه.  )   

مقدمة للبحث في التربية. العين.  دار (ترجمة: سعد الحسيني.  2004).دونالد، آر. ي.  لوسي، جاكوب.  وأصغر رازافي
 .الكتاب الجامعي

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد. 3
 

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-/ 

 

 :واللوائح المهنية األسطوانات المدمجة، والمعاييرو ياتمواد تعليمية أخرى مثل البرمج. أي 4
 

 

 

 :المطلوبةالمرافق  .و

ة والمختبرات )أي عدد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق مقرر الدراسي  بيّن متطلبات  ال

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1
 

 

 :وغيرها( اللوحات الذكية والبرمجياتو أدوات عرض البياناتمصادر الحاسب اآللي ) .2
 

 ساعات للجانب العملي 4قاعة أجهزة الكمبيوتر يتواجد بها الطالب 
 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-3
 

 

 

 

 

 
 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز

 

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/-
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

مــلتقـويالهيئــــة الوطنيــــة ل  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس راتيجيات الحصول على التغذية الراجعةاست-1 

 تقييم المقرِر ِمن قِبل الطالب وتقييم أستاذة المادة 

  اجتماعات لطالِب الكليِّة.

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .3

 دس لتحدد الطالب رأيهن في تطور العملية التعليمية.استبيان يقدم للطالبات في نهاية األسبوع السا-

 تقييم األعضاء لمدي تحقيق الطالب للمعايير .-

 

 :تطوير التدريس إجراءات-3

 

االعتماد علي احدث األدوات ومناهج إجراء البحوث سواء الوصفية أو التجريبية ونتائجها في المجال -

 التربوي والنفسي
 

 
 

يير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة التحقق من معا إجراءات-4

مدرسين مستقلين، والتبادل بصورة دوريةا لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس 

 من مؤسسة أخرى(:
 

 تبادل التصحيح بين عينة من االختبارات الفصلية بواسطة عضو هيئة التدريس أخر بصفة دورية
 

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 

 

 

 

 أستاذ المقرر: سما

 :التوصيفتاريخ استكمال       التوقيع: 

  اسم أستاذ الخبرة الميدانية:

 :منسق البرنامجاسم 

 :التوصيفتاريخ استالم       التوقيع: 


