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 نظري، عملً :طبٌعة المساق‘  جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس العلوم التربوٌة :الكلٌة 

 : موعد المحاضرة  معلم صف :القسم 

 البحث األجرائً : عنوان المقرر
  0501465: رقم الماده

 : الساعات المكتبٌة

  

 

 

 :وصف المساق
هذه العملٌات .هذا المقرر ٌقدم للدارس المفاهٌم الرئٌسٌة والمبادئ واالجراءات التً تناولها البحث االجرائً 

وهو . التً تتم على مراحل مرتبه بشكل محدد وبطرٌقه مرنه، حٌث ٌقوم البحث االجرائً فً محٌط عمله
او ناظر المدرسه والمرشد، او غٌرهم من العاملٌن فً  (المعلم)طرٌقه منظمه فً االستقصاء ٌقدم بها الباحث 

بٌئات تعلٌمٌه، وهذا البحث ٌسعى الى حل المشكالت المتعلقه بحجرة الدراسة والمدرسه بشكل عام عن طرٌقة 
وٌمكن للبحث االجرائً ان ٌستخدم اي . تطبٌق الطرٌقه العلمٌه، وٌهتم البحث االجرائً بالمشكالت المحلٌه

منهج من مناهج البحث، كما ٌمكن الكثر من باحث المشاركه فً البحث االجرائً مثل زمالء فً المدرسه او 
بعض االكادٌمٌن من اساتذة الجامعات وقد ٌهدف البحث االجرائً اهداف اخرى غٌر تحسٌن الممارسات 

وٌعد هذا النوع من البجوث التربوٌة . والغرض االساسً من البحث االجرائً هو حل مشكلة معٌنه. التربوٌة
 .التطبٌقٌه

 

 :ٌتضمن المقرر المفردات والمحاور االساسٌه االتٌه
 .البحث األجرائً، مقدمه، وتعرٌف للبحث االجرائً، واهداف البحث االجرائً واهمٌته -1

اجراءات البحث االجرائً، اٌجاد مشكلة البحث، جمع المعلومات الضرورٌه لالجابه عن التساؤالت  -2
 .وتحلٌل المعلومات التً تم جمعها، والقٌام بالعمل

 .مقارنة البحث االجرائً ومناهج البحث االخرى ووضعها فً جدول خاص الظهار الفروق بٌنها -3

 .......اشكال البحث االجرائً، كما الشكل التعاونً، وحل المشكالت  -4

 .انواع البحوث االجرائٌه -5

 .اسالٌب وبرامج حل المشكالت -6
 
 

 :أهداف المساق
 :ٌهدف هذا المساق إلى مساعدة الطلبة على

 .المفاهٌم االساسٌه والمبادئ فً البحث االجرائً. 1
 . الفرق بٌن البحث االجرائً والبحث العادي. 2
 . اسالٌب حل المشكالت. 3
 . العوامل التً تساعد على ادراك المشكله بصوره صحٌحه. 4
 . تدرٌب الطلبه على كٌفٌة اجراء البحث االجرائً من خالل تناولهم للمشكالت التربوٌه. 5

 

 : مخرجات التعلم
 :عند االنتهاء من هذا المقرر، فأنه من المتوقع ان ٌكون الطالب قادر على

 بوضوح وٌجمع المعلومات الضرورٌه عنها (المشكالت  )ٌحدد المشكلة . 1
 .ان ٌضع الفرضٌات التً ٌتوقع انها سببت تلك المشكله. 2
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 .ان ٌختبر تلك الفرضٌات . 3
 .بعد التوصل غلى الفرضٌه الصحٌحه، فأنه ٌكون قد وصل اهم سبب للمشكله، . 4
 .ان ٌحل المشكله، من خالل القٌام بالبحث االجرائً. 5

 

. 
 
 

 :  هٌكل المقرر

 

الساعة  نتاجات التعلم المواضٌع اجراءات التعلم طرق التعلٌم
 المعتمدة

 االسبوع

انمحاضره انتفاعهيو 

 ًانحٌار انجماعي

انتحضير انمسثك  -

نهمادج ًتسجيم 

 انمالحظاخ

تعريف انثحج 

االجرائي ًاىذاف 

انثجج االجرائي 

 ًاىميتو

ادراك مفهوم البحث 
 االجرائً

 
3 

 
1 

انمحاضره انتفاعهيو 

 ًانحٌار انجماعي

انتحضير انمسثك  -

نهمادج ًتسجيم 

 انمالحظاخ

اجراءاخ انثحج 

االجرائي ايجاد مشكهح 

انثحج ًجمع 

انمعهٌماخ ًتحهيهيا 

 ًفرض انفرًض

ادراك كٌفٌة تحدٌد  -
المشكله وفرض 

 الفروض وتحلٌلها

 
3 

 2 

انمحاضره انتفاعهيو 

 ًانحٌار انجماعي

انتحضير انمسثك  -

نهمادج ًتسجيم 

 انمالحظاخ

اجراء البحث االجرائً 
وجمع المعلومات 
الضرورٌه وفرض 

 الفرضٌات

ادراك كٌفٌة تحدٌد  -
المشكله وفرض 

 الفروض وتحلٌلها

 
3 

 
3 

انمحاضره انتفاعهيو 

 ًانحٌار انجماعي

انتحضير انمسثك 

نهمادج ًتسجيم 

  انمالحظاخ

مقارنة البحث 
االجرائً ومناهج 
 البحوث االخرى

ادرااك الفرق بٌن  -
البحث االجرائً وبقٌة 
البحوث ذات المنهجٌه 

 المختلفه

 
3 

 
4 

انمحاضره انتفاعهيو 

 ًانحٌار انجماعي

انتحضير انمسثك 

نهمادج ًتسجيم 

  انمالحظاخ

اشكال البحث االجرائً 
الشكل التعاونً حل 
المشكالت التطبٌقٌة 
وتغٌر التطبٌقات 
العلمٌه وتطوٌر 

 النظرٌات

ادراك اشكال البحث 
 االجرائً

 
3 

 
5 

انمحاضره انتفاعهيو 

 ًانحٌار انجماعي

انتحضير انمسثك 

نهمادج ًتسجيم 

  انمالحظاخ

انواع البحوث 
 االجرائٌه

تعلم وادراك االنواع  -
المختلفه للبحوث 

 االجرائٌه

 
3 

 

6 

انمحاضره انتفاعهيو 

 ًانحٌار انجماعي

انتحضير انمسثك نهمادج 

  ًتسجيم انمالحظاخ

انواع البحوث 
 االجرائٌه

تعلم وادراك االنواع  -
المختلفه للبحوث 

 االجرائٌه

 
3 

 

7 

انمحاضره انتفاعهيو 

 ًانحٌار انجماعي

انتحضير انمسثك  -

نهمادج ًتسجيم 

 انمالحظاخ

انواع البحوث 
 االجرائٌه

تعلم وادراك االنواع  -
المختلفه للبحوث 

 االجرائٌه

 
3 

 

8 

 
 
 
 
 



         ZU/QP07F003                                                01:         اإلصدار                         2016 19/10: تاريخ اإلصدار
   

 
 

 
 
 
 
 

      

انمحاضره 

انتفاعهيو ًانحٌار 

 انجماعي

انتحضير انمسثك  -

نهمادج ًتسجيم 

دًر انمعهم في تعهيم  انمالحظاخ

 اسهٌب حم انمشكالخ

تعهم انطرق ًاالسانية  -

 انمستعمهو في حم انمشكالخ

 

 
3 

 9 

انمحاضره 

انتفاعهيو ًانحٌار 

 انجماعي

انتحضير انمسثك 

نهمادج ًتسجيم 

  انمالحظاخ

نتحٌل من انمسائم 

اننظريو نهثحج االجرائي 

ًيتم االنتمال انى انجانة 

انتطثيمي ًكيفيح اجراء 

 انثحج االجرائي

تعهم انخطٌاخ االساسيو  -

 الجراء انثحج االجرائي

 
 
 

 

 
3 

 
10 

حوار جمعً 
 وتطبٌق عملً

انتماء انمشكالخ  -

ًتٌزيعيا عهى 

 انمجاميع انثحثيو

 

تقسٌم الطلبه الى مجامٌع 
  طالب5 – 4تتراوح بٌن

تمسيم انعمم تين كم  -

مجمٌعو من انطهثو الجراء 

 انثحج

 

 
3 

 11 

تطبٌق عملً 
خطوه خطوه 
 القامة البجث

انتماء انمشكالخ  -

ًتٌزيعيا عهى 

 انمجاميع انثحثيو

 

انتقاء مشكالت تربوٌه 
انتقائٌه والعمل بالخطوات 

العلمٌه الالزمه القامة 
بحث اجرائً تطبٌق لكل 
خطوه من خطوات بناء 

 البحث

تمسم انعمم تين انمجمٌعاخ  -

من خالل انتماء مشكالخ 

 افتراضيو معينو

 

 
3 

 
12 

 االستمرار راتو - تطبٌق عملً

 
 االستمرار راتو -

 

 االستمرار راتو -

 

 

 
3 

 
13 

 االستمرار - تطبٌق عملً

كتابة البحث االجرائً وما 
 ٌتطلبه من خطوات

تعهم كيفيح كتاتو انثحج تعذ  -

 االنتياء من االجراءاخ

 

 
3 

 14 

  تطبٌق عملً

 

البدء بمناقشة البحوث  منالشح انثحٌث
 التً اعدها الطلبه

كيفيح االنتياء من كتاتح  -

 انثحج ًانمنالشو

 
3 

 15 
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 المراجع 
 :الكتاب المقرر الرئٌس

 البحث االجرائً
 .كل المشكالت التربوٌه والسلوكٌه

 جٌهان محمود جوده.د
 2014 الرٌاض، –دار الزهراء 

  

 
 

 :الكتاب المساند
 .محمد بكر نوفل.فلاير محمد ابو عواد ، د. عمان د2012ط، دار المسٌره للنشر والطباعه، . البحث االجرائً

 
 :المراجع الثانوٌه
 .، القاهره الهٌئة المصرٌه للكتاب1999ترجمة اٌهاب محمد، . ادوارد دي بونو. التفكٌر الجماعً

 االسالٌب االحصائٌه فً العلوم النفسٌه التربوٌه واالجتماعٌه
 ، القاهره، مكتبة االنجلر المصرٌه2000صالح احمد مراد، 

 
 :مواقع الشبكه العنكبوتٌه

httb://www.drmosad.com/index99.htm 

 

 :طرائق تقدٌم المقرر
الٌرتبط تدرٌس المقرر بطرٌقه واحده، بل ٌتم تنوٌع الطرائق حسب الموقف التعلٌمً بطبٌعة الماده العلمٌه، وٌستعمل االسالٌب 

 :االتٌه
 .المناقشة والحوارات الجمعٌه -1

 .التعلٌم الجمعً التفاعلً -2

 .اسلوب التعلٌم النشط -3

 العصف الذهنً -4

 
 :مصادر التعلم والوسائل المستخدمه

 .المصادر المكتبٌه التً ٌمال الٌها حسب موضوع المحاضره -1

 .االطالع الرسائل واالطارٌح العلمٌه ومحاولة تقٌٌمها لكل طالب -2

 

 :اجراءات التقٌٌم
تعتمد اجراءات تقٌٌم المقرر على تطبٌق التغذٌه الراجعه للمعلومات والمعارف والمهارات التً ٌكتسبها الطالب، عن 

 :طرٌق االجراءات االتٌه
 .ٌكون فً المحاضرات االولى للوقوف على مستوى الطلبه: التقوٌم التمهٌدي او الشخصً  -1

 :وٌشمل االتً: التقٌٌم المرحلً  -2

 .التفاعل الصفً - أ

 .االختبار االول - ب

 االختبار الثانً  - ت

 .ملف االنشطه وٌشمل التكلٌفات  - ث
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 .ملف البحث الذي ٌقوم وٌشترك باعداد الطالب - ج

 

 :االدوات المستخدمه فً التقٌٌم
الختبار وسٌلة تقوٌم ثابته، عدا التقٌٌم المستمر فً ملف االنجاز ٌشمل التكلٌفات الصفٌه وغٌر الصفٌه،والتفاعل الصفً فً المحلضره، ا

 .والجدول االتً ٌوضح برمجة اجراءات التقٌٌم فً المقرر. فضالًال عن انجاز بحث اجرائً لكل محجموعه من الطلبه مٌدانٌاًال 

 :النشطه والمهام التعلٌمٌه
 .تكلٌفات الطلبه لتحقٌق اهداف المقرر -1

 .اجراء بحث اجرائً لكل مجموعه من مجامع الطلبه، بانتقاء مشكلة معٌنه تربوٌه، باالتفاق مع استاذ الماده -2
 
 

 :الفقواعد المنظمه لسٌر العملٌه التعلٌمٌه داخل قاعة الدراسه
 .حضور المحاضرات بشكل منتظم -1

 احترام مواعٌد المحاضرات بدءاًال وانتهاءاًال  -2

 .العالقه االٌجابٌه القائمه على االلتزام بٌن االستاذ والطالب بتقدٌم الواجبات والوظائف فً مواعدها -3

 .عدم استعمال الهواتف الجواله -4

 .االلتزام بالهدوء وعدم تبادل االحادٌث الجانبٌه -5

 .على الطالب المتغٌب عن االختبار تقدٌم عذر مقبول  -6

 %(.15)نسبة الغٌاب المسموح بها  -7

 
 

 مواد مطبوعه: مصادر تعلم اضافٌه

 

 
 : متطلبات المساق

 .طالب بعد انتهاء كل مجموعه احدى المشكالت التربوٌه (5 – 4)اعداد بحث اجرائً لكل مجموعه من مجامٌع الطلبه  -1

 
 
 

 :طرق التعلٌم 
 

 الطرق العالمة  التارٌخ 
 

 

 
         20      % 

 
 االختبار االول

 

 
 

 
          20% 

 
 االختبار الثانً

 

 
 

 
           50% 

 
 االختبار النهائً

 

 

 

 


