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 : أوال: معلومات املادة

 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

، مناهج البحث العلمي املختلفة، أنواع يتناول هذا املساق أهمية البحث العلمي في التربية الرياضية

الدراسات العلمية، أدوات البحث العلمي، خطوات إجراء الدراسات العلمية في التربية الرياضية. كذلك 

البحث  هذا املساق إلى تعريف الطالب بطريقة إعداد خطة البحث في علوم الرياضة وإبراز مشكلة  يهدف

جمع البيانات الخاصة ذا باألضافة إلى تعريف الطالب بأساليب وطريقة صياغة الفرضيات وإختبارها. ه

 كتابة التقرير البحثي.باألختبارات الرياضية )الوصفي، التجريبي، التاريخي، .... الخ( وطريقة 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 تعريفات ومبادئ وأسس البحث العلمي. .1

 أهمية البحث العلمي في مجاالت التربية الرياضية المختلفة. .2

 الرياضي. لبحث العلمي في المجالامناهج  .3

 .المناهج التجريبية وشبه التجريبية 

 .المناهج الوصفية 

 .المنهج المقارن 

 .المنهج األستداللي 

 .)عناصر الدراسة البحثية(الخطوات واألسس المعتمدة في عملية تصميم األبحاث  .4

 طرق كتابة وصياغة األهداف واألسئلة والفرضيات البحثية. .5

 قواعد توثيق المراجع العلمية. .6

 األخالقيات الواجب إتباعها في البحث العلمي. .7
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 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

 . البحث العلمي في التربية الرياضيةأن يصف مفهوم  .1

 حدد أهداف وخصائص البحث العلمي في التربية الرياضية.أن ي .2

 أن يصف المناهج والفلسفات البحثية المستخدمة في التربية الرياضية. .3

 أن يميز بين مناهج البحث العلمي المستخدمة في التربية الرياضية. .4

 كتابة البحث العلمي.أن يدرك الخطوات المتبعة في  .5

 أن يدرك خطوات جمع البيانات الخاصة بالبحث العلمي. .6

 أن يميز بين المعايير التي يعتمد عليها في تصميم البحث الجيد. .7

 أن يتعلم خطوات تصميم أدوات القياس. .8

 أن يحدد عملية التوثيق المناسبه للمراجع العلمي المختلفة. .9

 مي.أن يتعرف على أهم أخالقيات البحث العل

 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

1-  

 مقدمة عن المادة، وتشمل:

 أهداف المساق. .1

 واجبات الطالب خالل الفصل. .2

 طريقة التقييم. .3

 توزيع الخطة الدراسية للمساق. .4

 مناقشة عامة لمحتويات المساق.  .5

 املراجع العربية
ي غرايبة وآخرون " د.فوز  .1

أساليب البحث العلمي في العلوم 
االجتماعية واإلنسانية " دار وائل للنشر 

 . 3والتوزيع، عمان، ط
. كامل محمد املغربي ، أساليب  .2

البحث العلمي ، الدار العلمية الدولية 
 للنشر ، عمان.

 املراجع األجنبية
Berg, K. E., & Latin, R. W. (2004). 
Essentials of research methods in 
health, physical education, exercise 
science, and recreation (2nd ed.). 
Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins. 
 
 Kutty,  S. (2007). Research 

Methods in Physical Education. 
Sports Pub. 

2-  

 مقدمة عن البحث العلمي في التربية والمجال الرياضي 

 .مفهوم البحث العلمي .1

 .، المنهج العلميتعريف العلم .2

 .تعريف البحث العلمي .3

 أهمية البحث العلمي. .4

3-  
 أهداف البحث في المجال الرياضي. .1
 خصائص البحث العلمي في المجال الرياضي. .2
 أسس البحث العلمي. .3

4-  
 المنهج التجريبي وشبه التجريبي:

 التعريف   .1

 المفهوم. .2

5-  
 المنهج التجريبي وشبه التجريبي:

 الخطوات. .1

 الميزات والعيوب. .2

6-  

 المنهج الوصفي:

 أنواع األبحاث الوصفية. .1

 التعريف والمفهوم. .2

 الخطوات.  .3

7-  
 المنهج الوصفي:

 المميزات. .1

 العيوب. .2
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 طرق جمع البيانات. .3

 األختبار األول  -8

 

9-  

 عناصر الدراسة البحثية: 

 القاعدة العلمية لموضوع الدراسة. .1

 المعايير العلمية لتحديد موضوع الدراسة. .2

 

10-  
 عناصر الدراسة البحثية:

 عنوان الدراسة.  .1

 مقدمة الدراسة. .2

11-  

 األهداف .1

 التساؤالت والفرضيات.  .2

 الدراسات السابقة. .3

 مشكلة الدراسة. .4

 أهمية الدرسة. .5

12-  

 محددات الدراسة. .1

 إجراءات الدراسة. .2

 عرض النتائج. .3

 مناقشة النتائج. .4

 األستنتاجات والتوصيات. .5

 األختبار الثاني  -13

14-  

 التوثيق

 التعريف واألهمية. .1

 الشروط. .2

 األشكال. .3

15-  
 أخالقيات الباحث

 القواعد األخالقية الواجب اتباعها. .1

 خصائص البحث العلمي الجيد. .2
16-    

 

 اتيجيات التدريس سادسا: طرائق واستر 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 املجموعات  1

 العصف الذهني 2

 التقليدي 3

 تقارير واوراق العمل 4

 لبعض املحاضرات وسائل مساعدة في التعلم العملي 5
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 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 تقييمطبيعة مهمة ال

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 االسبوع السادس %20 أول اختبار   الثامن االسبوع  1

 االسبوع العاشر %20اختبار ثاني  الثالث عشر االسبوع  2

 طول الفصل %10شاركة  م االسبوع  3

 مس عشراالسبوع الخا  االسبوع  4

 االسبوع السادس عشر %50اختبار نهائي   السادس عشر االسبوع 5

   االسبوع 6

 (%100) املجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 الكتب واملراجع الثانوية  : -1

 المراجع العربية

 وائل دار " واإلنسانية االجتماعية العلوم في العلمي البحث أساليب " وآخرون غرايبة فوزي.د .1

 . 3ط والتوزيع، عمان، للنشر

 عمان. ، للنشر الدولية العلمية الدار ، العلمي البحث أساليب ، ربيالمغ محمد كامل . .2

 المراجع األجنبية

Berg, K. E., & Latin, R. W. (2004). Essentials of research methods in 

health, physical education, exercise science, and recreation (2nd 

ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

 Kutty,  S. (2007). Research Methods in Physical Education. Sports Pub. 

 تاسعا : إرشادات عامة

 

No   ،املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 %85حضور ال يقل عن  1

 %15يسمح غياب  2

 كل من يتغيب عن أي امتحان بدون عذر رسمي توضع عالمة صفر 3

 االلتزام بموعد تسليم التقارير  4

 

 


