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 منحى المهارات الست الكبرى في البحث
 في مدارس الظهران األهلية

 
 تقديم...

 نبذة عن المدارس
مددرس الل   ددد ليددلل ن ددد له ت ددالمسهت دددربلةلسلس ودد لسهقام ددد لسه ددق     ل  دددر لمددرس السهرادداسهلسة   ددد ل

 ق  سددرلةللف ددرلسلاسدددًلمددرحلسالمددىتلسلصددرل لدددالسهنددرلسهبرهددللسهبددرل   لم ت ددولسهقددر لس  ددر له   تدد ل دد ل
للهددرلمعددتقسرا ل رهددبلم رهتدد  لم ددلسمبليفددر لسه ددبنيلةلثددًلرددرلمددرلمدداليبيدد ليف ددال  لل مقدد لميف ددا ىت
ل رهتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرل قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ليبيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لميف دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ىتل رهتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرلةلسهندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرلسه سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 

ل
 أهداف المدارس وبرامجها: 

ه دددرلدتدددر بلل دددرسهتارلمير رةدددرلسهلم  ددد لمسهفق  س ددد لم دددرحلليف دددعلسل دددا سبلسلر عددد  لسهددد لم دددقفارلسهرمهددد  ل
يلمسل بقدددرلمدددىتلقريفدددرصل ةرل ددد لرددد ت  لةدددر ل  ل   ددد  لمي دددًليفددداسلعدددق   ل سعددد لس ةدددرهلمر  ددد لس عدددبم

سل  ددددر لمسؤلل ددددجتمه ر  لهددددروليفسقدددد لسه ددددق   لمم  دددد لسهقدددداسلملمفدددد لس عددددبم   لقددددر  ليف ددددعلسهفو ددددرلمدددد ل
سل دددفترسب لمليف دددعلم سمياددد لادددر ربلسل دددرصلسلقررددداص لقدددر  ليف دددعلس عدددار لم ريف  ددد ليف دددعلسه اصددد لسهف س  ددد ل
لسهوتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلصلسهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ل  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار رلسلس ودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لسهقام دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لسه ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق     

ىتلل سديلمالرمجلسلرس اليف عل  ل  دريفرلم  دت ل  در لثدًل رهدبلمرهدرولا  د لمقرلمتل نس ملثًللرد  لم
 دد ولسة ددرس لممهدداللمددىتلدددب ل رم ددرولمرلقاهتدد لمسه ددر سبلمس"هر ددربلسل  ددد لةل  ه ددًليف ررددالس دد  ص ل
سخلرصل رس السهرااسهلسة     لم فسبدًللهتصدًلسه داصلهفد  د ل د ولسة درس لةلياهتد لسهندرلد دللللد لمتل

لبلسلق سدددددددددددالم  ددددددددددت قامليف دددددددددددعلسعددددددددددف رس ل دددددددددددا ل  ددددددددددت  لمبدددددددددددًل دددددددددد سلسه ددددددددددد ؤلمددددددددددىتلسهف ددددددددددد    ددددددددددر  
مةو  رللهللاىلر  صلهل ولسة رس لمىتلدب لسه ا   لسه ل فملهبدرل ندس ملسهدر مالمللد سؤلسةعد   لسل امدد ل

  س دد  لمسلدد س لس  ددرهت  لسل ددف رم لمللدد سؤلسةيفسددر لسل ددرلرصلممددىتلدددب لثددًللرد دد لمددىتللدد سديلسهقس  دد لسهفق
سهفق  س دد  لم ددفمل نددس ملس  ددرهتربل  لسل اددريلمددىتللميددًلا ددر صلسلاددر سبلسهبامدد له فقرمددًلمدد لمف  تددربلسهقددر ل
سلددر ل لم اددر لسلق سدد هل ساسددرل  لميقددًلسه ددبنيلوتدد هلسهددفق ملمسهف وددللمددر"لمددىتليددا لسه  ددبلمدد امللهل
ل ر عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سلث سميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبللمل فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ثامسلليفسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر لس دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ىت 

هتدد هلسهوبددللمددىتلسةل دد  لسه بم دد لسةددداىلسهدد ل ددفمللي ددرحللسه  دد لمسه  ددرحلسبلسهنددترد  لمر  ددرهت ل  لمهددال ل
ممقرلسلفارحللسهدرمس ل فد  لهتاردرلق سد له  ر د لهف دت  لسه سد لمسهف د  ا ل مل دفمل  ر سادرلمد للدد ل د ولسة درس ل

  لمتل نددس س لمرل ددتره لم  ددر لسلددرس الل صددرلمالريددرل فنددرلم و دد لدرردد لل"لم دد لمالددرمجلس سق ددربلسهدد
يف دددعل ددد ل  دددت ليف دددعلسثف دددر لسهددد سبلمسدلسمادددر لم  دددت لل صدددرلسلادددر سبلسهفقرمل ددد لمس"هفدددرس لمرعدددف رس ل
قر سبلسه رهبلةلم ر   لدرم لس دا ىت لثسرللهلي سلسه بنيل فدسدًلم دجتمه  ل  رد ملمالدرمجلل رعدتربل
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لسه ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبنيلس"ميفسريف ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لملل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  للدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداىلمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددىتلسدف دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  م 
سهر ميدد لمددىتلسةو دد لةلرسدد لس"لصددتراللسهدد ستلمددر"لمددىتلس يففسددر ليف ددعلهتدداصلسهصددت لم ق دديلسلددرس الل ددسل

لسخلدددددر ميي ل ددددد س لم دددددفمل  ددددداس لسه دددددبنيلمنددددد  ل م  ددددد لةلماسميقددددد ل"ادددددد لس"لصدددددتراللسلر عددددديلما ددددد  ار 
ل

ةلمةر لمرس السهرااسهلسة    ل  ل يفرس لسهت المسهت ربله و ل سللهتاس سلم ودا ىتلممافسدال  داس هلللللللل
    اليفسقرةملم  سميا هلار ربلسهقر لسلف ل لم قسًلثستفس لماينل ق سيلم فدر لمدرهفق ملسل دفسال س د ل

لليفصرا ل ىتلهت املسه بنيلمسل ظ الميل ملممىتل  ر ث هلةل    ا ر 
ل

لرسالة مدارس الظهران األهلية
    رلس عبميلسل  رله نت ل ل رلرللم"ا:ل  س  لسه ر سبلسهورم  لهرىلثًل رهبلسل بقرالمىتلمتر ئل

م واسا لحمتراله فق م لمافسرالمر دا ىت لممف ريفبالم جيرم  لم لسهقر لسلف لله  ت لةلد ر  لم  ر ملةل  س  ل
ليفسق  

ليرل را:لسل ر ث لةل    السهلم  لمسهفق  ملةلسهقر لسهقاس 
 

للملخص الرؤية
ل قعله و هليفسقرل ق  س رل سارسل    ولسهفآا لمسر  لسهف   المس"عف نرحللسل فسالم ف  رسلمىتلللللل

لسةنرثلمسهف    لسلر ب  
ل

لاستراتيجيات التحسين المستمر في مدارس الظهران األهلية
ةلمالرمجل فسبًل علس  ت  لسهفد الةلسلرس المفد   ل عرهفارلمر لس لثًلم ظرلةلسلرس اللللل

م فساله  سرحللسلاين لممرلةو  املمىتلسل ر ث لةليفس   لسهف   ملمسهفد  ًلسل فسا ىتله فراجليفسًلسلرس المةل
لسهف   السةهتصًلةلرس لملعره بلمم س ل ق  س  لمماسمجل  رهت  للهتصًله بم ر 
 بنيلةليفس   لسهف   المهويل نت ل  ولس علس  ت  لمجتياصلمهتقره لهتايل ف  بلم ر ث لثًلس مرحللمسه

لمسهفد الث سرللموىت ل
ل

م قسدددًلسلدددرس المرعدددفساس ليف دددعل جيدددر لم  ددد  المددداسمجلمسبلم ي ق ددد ليف س ددد ليفره ددد  لمم دددف رصليف دددعللفدددراجل
لنددرثلم  سعددربل  ددلل  لا   اددرلة ددرس ل ف سهتدد لمدد ل عددره لم م دد لسلددرس ا لم فصددسىتل ميدداسحلسبل ف رعددبلمدد ل

ل عرهفارلم م فار سعلس  ت ربلسلرس الةلا   ل
ل ادددر ل  ل ق ددد مل بهبدددرل ا  ددد لم رسددد لةل ًي لمفورمددد مقدددرليفس دددرلسلدددرس المير دددرصليف دددعل جيدددر لمالدددرمجي
سهف ودللهفد  د لسه دسربلسل دفارهت لهتد املممدىتل دس ارللهل و لد سلمف ندا لمم  فددا ل    لمم درحلاليف دعلمهددالل



 4 

هنرل ق د مل بهبدرلمادر سبلسهف ودللمسهف ندي ليس يف لمىتلسهربسمجلسهد لمدىتل د ل–دب لم لةرلل– ت رلسلرس ال
مفسب  لةلسعلس  ت ربلسهفق ملسه  د لسل ف  د  لملف تد لهتددللسلدرس الس در ليف دعل جيدر للهتصدًلسه دتًلهفد  د ل
 م دد لسلددرس الةل بهبددر لملف تدد لهبل تددر لسلقدداةلم ددام صل جيددر لمدداسمجل  سثددبل دد ولسهف  ددلسبلةلظددًلسهف دد  ل

 مييلسلص ا لدب لسه   سبلسه رم  لسةدلص لملو  لسهفقرمًلم لمنر  لسلقاهتد لسلف  يفد لةلددًلسلقاةلمسهفو  ه
؛ل  ت درللل–لف تد لهد هاللل-سل وببلسلق  مر   لمسل ر    ل  لميرلبلسمفب لمار سبله    لمسبلم ف ىليفر ي
 رسدد لةلسهف وددل لمماددر سبلسلددرس ال لم دددعلسلاددر سبلسه ددرلسهوددربىلةلسهتدددلل للددرل فصددس  لمددىتلم ات دد لم

  وللم  صٍّ لممار سبله    لم و  ه مي   لمم ي ق  ليف س   ل ف سهت لم لسعلس  ت ربلسلرس الةلا داليفس ادرل
م ق  ددمل بهبددر لم ددف  صلل ددرس ل دد سلسل ددامؤل م دددعلسلاددر سبلسه ددرلسهوددربىلةلسهتدددل لمره  ددت له  ددبنيل

لة:
 هبر مقاهت لسه بنيلخل  سبلسهتدللمسه  ر ل □
  قس  ل ق ملسه بنيله   لمظ   رالةلع ر لم لمقىن  □
 دًلسه بنيله س وببلسل ر   لمرعف رس ل  سلسل دع  □
ل

  لد ددللمتل ددر  بل  دد لسهقددرم الةلل3002ه ددرلمتل تددينلم  ت دد ل دد سلسل دددعلةلسلددرس الم دد ليفددر ل ل
 سب لمقدرلمتل در  تامليف  ادرل دسىتلمالدرمجلسلرس اليف    لم رم ر ملمرلقاهت لسخلرر لخب  س  لممرل فصس  لمىتلمار

سلدددرس الةلسهفدددر  بلسهنددد  ي لممتل  ددد  القراسددد لمادددر سبلمفر ميددد لهفق  سادددرله  دددبنيليفدددربلمدددام  ملةلعددد  سبل
ندللددرصلمودًللل–دندفالمففدره فالل–   سعفاملمىتل لسهام  ل لدال لسهبرهللسهبرل  ل  لم  رد مل لم د  ل

مه لدنصل يفمللعت يف  للق سيلسهندرلسه سددرلةل  د لسلاسددًل  د  لررلهفق  ملسه بنيل  سلسل دع لممير
دبهلددرلسلق سددد هلمرهفتدددر  لةلددددربةملةل ق ددد مل ددد ولسلاددر سبله  دددبنيلمم  ددد هلم   سددد هل ق دددمل بهبدددملمقدددرا ل

هتللم ف  ل م  د لسهتددل للق در صليفس  د للسلفرمقد لملسه  ت د لملسهف  د مليف دعلم دف ىلسلدرس ا لمقدرلمتلها درلم د ل
لفددربسبلسلرعددبلم   ددلللرددر لسلوفتدد لسلر عدد  ل  للرددر لسهوددلم لن ددلل دد هتالسه دداصلسهورهت دد له  ددبنيلهددفق مل
م  ت دد لمادددر سبلسهف ندديلمسهتددددلليفددىتلسلق  مدددرب لمسعددفسالمالدددرمجلسهفددر  بله سق سدددالمسهفد ددالسل دددفسالهددد ل

لدب لسهقر لمسةيف س لسهفره   
 لمس ا  لسهوتلصلسلت مه لةل  ت  د لم و   د لمد لسهت  د لسلر عد   لهت درلمتلس"  در لملراسالةو  ل  سلسل امؤلللللل

يف علسدف ر وله و هلسل امؤلسه  لع فمل  سعف لمىتلدب لم دعل لسهتدللس مياساديل لهبدر ل   د ملس ادراسبل
 دد سلسل ددامؤلم ددرحلالسهدد ل ددرلمقددرل  ت  دد ليفددربل دد ولسه دد  سب لم  سعدد لمددرىل  رم اددرلمدد لسة ددرس لسهدد لمتل تددينل

يف  ار لممقاهت لمرىلهتريف   لس مياسحلسبلسه ل رلهفتينلم  ت  ل  سلسل دع لممرل يلس مياسحلسبلسهد ليف   درلسه  در ل
لهبرلهف ق   لمسه ر  ل  لسة رس لسه للا ر ر 
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ار درلمم رحلليف   لقر لهتا  لسهتدللمق رلسهوبللمىتلسه  رحلسبلسه ل صس رلسهوبدللمدىتلسل رق دربلدد  لل
ل دددرس لسل دددامؤلمسةعددد   لسهتدب ددد  لممقدددرليفدددرصلمي  دددربلموب ددد لمتلس   دددر ليف دددعلسة دددرس لمسةعددد   لسهتدب ددد ل

لسهفره  :
ل
ل

 الهدف العام للمشروع ضمن البحث اإلجرائي:
تأهيلللل ال لللخد مسلللتخدام التق لللي ملللن يلللخل برنلللامن مدرسلللي متكاملللل وملللن ضلللمن  تلللدري  المعلملللين عللللى 

 في التعلم ال في.المهارات الست الكبرى 
ل

 الهدف المتعلق بال خد:   
ان يسللتخدم ال اللل  ةريقللة منظمللة فللي التفكيللر ل المهللارات السللت الكبللرى   لحللل مشللكلة  بح يللة تت للل  

 جمع المعلومات.
 

 الهدف المتعلق بالمعلمين:  
 ان يستخدم المعلم اسلوباً يعتمد على التق ي بدم من التعليم المباشر.

 
           الهدف المتعلق بالمدرسة:

ان تفعللل المدرسللة برنللامن التللدري  لتأهيللل وت للوير مهللارات معلمللين اللادرين علللى اسللتخدام التق للي فللي 
لالتعليم.

ل
 أسئلة البحث:

لدًلل–م ددعلسلادر سبلسه درلسهودربىلةلسهتددللل–مرلمرىلسعف رس لسه بنيل ا   لم رسد لةلسهف ودلل □
 م و  لمق  مر    

ل ر  بل □  سلق ساليف عل  سلسل دعلسعف رسمامللع  مرال قفسرلسهف نيلمر"المىتلسهفق  ملسلتر ا ث رليل 
مددرلمددرىلهتريف  دد لمالددرمجلسهفددر  بلةل    ددًلم  دد  الماددر سبلمق سددالقددر   ىتليف ددعل ق دد ملسه ددبنيلماددر سبل □

لسهتدللمسهف نيلةلد رةملسه  م   
 
 
 
ل
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  Methodologyل: ال ريقة  9
ل
 م ادر المعلومات 1. 9
ل

لمتل  لسهت رلربلمىتليفرصلمنر  للمىتلسميًلسلن  ليف علم ي ق  لليف ع مقرل صس رل  ولسلنر  :
لل لسه بني 
ل اني لسلق س

لي للمه رحللسةم   
ل  لم  ربلسه بنيلسهتدب   

لاسلق سددلمسدف ددر ل ه ددرلمتلسدف ددر لسه ددبنيلمليفسددرهلملهر سعدد لمددرىلسيددالسهربلددرمجليف ددعلماددر سبلسهف ندديلهددر امللللللل
د دلل للقاهت لمرىلسعف رسماملل دعلسهف نيلةلسعلس  ت رةملسهفق  س  لممرىلسمفب لسه دبنيله سادر سبلسهتدب د 

    سل ر  ترليف علسعف رس لم دعلسهف ني للمرللمه رحللسةم  لهت رلثرهلسهلر لمدىتلسدد لسهت رلدربلللهل   لسلق سالقر
لامله سار سب ا  ت  للم رلسهر رةمل  ل  سلسل دعلممرىل  لسهفقا ليف عم امل

ل
ل
 أدوات جمع البيانات: 9. 9

 حيث استخدمت األدوات التالية: ،تم جمع البيانات من ابل أعضاء فريق البحث
 :حقيبة البحث  1    

درر لم  ل  سًل   لسةم س لسهد ليفسدًل”لد  ت لنلل”ل    لثًل رهبللي رحلليفس  ليف علسهتدللمقسًل •
ممىتل س ارللن ررالم ت يف له سنر   لن لل راالهت ادرلل هد ليف دعلمدام ول س د ليف  ارلةل   لسخل  سب ل

 د  سبلسهتدل 
مه ددرلمسميددد لهتا ددد لسهتددددللرددق مربلةلسهف ثدددرلمدددىتلسعدددف به  لثدددًل رهددبلةل  ددد  الد  تفددد  ل مللهلسهقسدددًلثدددرهل

د  تد لم وًل قرم لل للهلثًليس يف لمىتلسه دبنيل قسدًليف دعلل دسلم  د ؤلسهتددل ليف دعلسهدايملمدىتلمميد  ل
هودددًل رهدددب لمقدددرلمتل ددد لسهق  ددد لمدددىتل  ددد لسهنددد   لمقدددرلسهف ثدددرلمدددىتللهلمدددرلمتل قددد ل س يفدددربللف  ددد لمدددىتل
سه دددبني للسةندددرثلهتا  ددد لمه  دددرل قرمل ددد  لمللرددداسلهوددد هليفس  ددد لسدف دددر لسةندددرثلددددريرلةلم فندددرلسهقدددر ل

لر دي لم د سلل ىل  للهل ود هلسهق  د لسهر سعي لهت رلمتلسدف در لسهق  د لمدىتلسةندرثلسهد لمتل ارا درلددب لسهقدر لس
 مىتلسةنرثلسلف هتاصلهت   

هلمدددىتلثدددًل دددقت  له  دددبنيلمدددىتلسهندددرلرمتلسدف دددر ليف  ددد لممب ددد لمدددىتلد رادددبلسهتددددلله  دددبني؛لم ددديلد  تفددد •
 سخلرمسلمدالسهبرهللسهبرل   
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هل مللل  تدد لسهتدددل “ل”Rubricsقراسدد ل   ددرل  ددف رليف ددعلم ددف  ربلسة سحلللقددر لهتا دد لسهتدددللم يفددرس  •
ل لد ددبلسخل دد صلسهدد ل قسددًليف  اددرلل–حموددربلسهف دد تلسلفدد هتاصلثرلددرلمددىتلسميفاددر لسلق سددالمثرلددرلماد  دد ل

مل اسميقدد لثفددرنيلهلسلادر سبلسه ددرلسهوددربىلةلسهتدددللق لمتل  دد  القراسدد لل–سه رهدبلث دددرللهتدداس لس س يفدد ل
هقسدًلةلس رمقد لسةما و د  ل   رلدرر لهبر لممقرل  ت  ارليف علمقضلسةنرث لمماسميقفادرلمدىتلقتدًلهتا د لس

م يف دددرحلل    ددد ل سميقددد ليف  ادددر لملي دددرحللسهفدددر  بلسهنددد  يلسهددد  لثدددرهلدددد  ل لسهف  ددد  لسهقو ددديل لم  ددد  ال
 حموربلم ف  ربلسة سحل لمتل قر ًلسه راس لماصللداى 

ممهاللمىتلدب :لسدف ر ليف  د لمدىتل”لل Inter-Rater Reliability”متلسهف ثرلمىتليتربلسلند ل •
 دد مله  ردد  ل   ساددرلم درحلاليف ددعلم ددف  ربلسة سحللهتا  درالم ددرم ا رلمدالهتا دد لسهتدددل لمم رم د لسهف سل رادب لم 

ممتلسهف ثددرلم اددرلمقددرلمهدداللمددىتلدددب لم رق دد لسه فددراجلمقددرلس"لفاددرحللل%،32م  ددرلل  لل ددت لسهف سهتدد  لسهدد 
 مىتل    مل   لد رابلسهق    ل

 
 مقابخت مع ال خد:ال 9
سهدد لعددفق يلس ميرمدد ليفددىتلسةعدد   لسهتدب دد لم ددي:لمددرىلمقاهتدد لسه ددبنيلمرلاددر سبلمتلار ددرلهت ددربلسهت رلددربل •

عددريفر ملةل   رهندددر لمسهنددق مربلسهددد لمسمياددفاملةليفس ادددمليف  ادددر ل رسمرةرلةلد دددرةملسه  م دد  لممدددرلمسعددف
 مسقلسدرةمله ف  بليف عل  ولسهنق مرب 

يف دعلحموسدا لم ديليف  د لممب د لمدىتلسلق سدال رلر ري لسةع   لمتدرا رالمدىتلقتدًلهتا د لسهتددل لممتليفا دارل •
 سل س لسل ف   لةلسلرس ا لممتل قر  ارلم رحلاليف علمهال لملةلسلاسدً

سهبرهددللسهبددرل   لن ددللمودد هل  ددر ل رهددبللدددامتلسدف ددر ليف  دد لممب دد لمددىتلسه ددبنيلمددىتلسهندد   :لسخلددرمسل •
ل فملسدف ر وليف  سا رالمىتلثًل قت  

 لسه   لسهر سعي لمد لسعدف رس لسهوست د  اله ف دت ًلسهند ت لم درم ىتلمهدالللمتلسهترحلل  رمببلسه بنيلدب •
   ق   ل00ثفرم را لمقرلمتل قر ًلمقضلسةع   لدب لسل رم   لمسعف اقرلسل ر   لد س ل

مقرلمسمي لهتا  لسهتدللمقضلسهنق مربلسلفق   لم ت ق لسةع   لسهد لمتل ادادرليف دعلسه دبنيللي درحللسل رم د  ل •
 دد لهد دنللهلسه ددبنيل ق دد هلس ميرمد لسهدد ل ف ققد هللل ددرللا ددر ر لم د سلظاددالمدىتلدددب لس ميرمددربلهت ديلسهترس

سه س   لهدر ام لميف درلماسميقف درل ميرمدرةم لقس درلمفقدر ًلسةعد   لن دلل  دفريفيلسعدفترم لد    د لمدىتلقتدًل
 سه بني ل

ل  لهت ربلمهت لسةع     رلربلثفرم رالمىتلقتًلهتا  لسهقسًلم رحلاليف عل    ملس ميرمربلمتلا  ًلسهت •
ل
ل
ل
   :المجموعة المركزة مع المعلمين 3
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متلار ددرلسةعدد   لن ددلل  ددسًلس ددر"بلسهدد ل ق دديلسهت رلددربلسهدد له ددبليفددىتللعدد   لسهتدددل لم ددي:لمددرىل •
   رهلسه بنيله سار سب لمليالمهاللةل ق ساملسه  مي لممرىلسعف رس لسلق سالةعد  نيل قفسدرلسهف نديل

 هفد ا سه ل  سمي لسل امؤ لمسقلسدربللمسهنق مربةلسهفق  م ل
 
متلسدف ددر ليف  دد لم رعددت لمممب دد لمددىتلسلق سددالن ددلل  ددسً:لمق سدديلردد    لممق سدديلمدد س ليف س دد لم ل ددرل   ل •

  ةلسلاد  لس"مفرسا  لممق سيلنل لممق سيله  ل ا  ر  
ثسرلممتل  دت  ارلمرعدف رس لميادرال  دت ًلللمتلار رلمر الس     لممرمهلم رلربله ر   لمم رلربليلله ر   

 ” ثرع رل”ل
سهت رلربلمىتلقتًلهتا  لسهتدل لمسهف ثرلمىتلممي  لسلجت اسبليدللسه  ر د لسهد ل  دلل  ليفدر لمميد  لمتلا  ًل

لا نلةلس ميرم لمىتلقتًلسلق سا لمم ر ثفامل  قاملةلس ميرم ليفىتل   لسةع   لمم وًلمف رِم 
سددًليس يفددربلماثددرصلسددداىلةلسلاد دد لسهبرل  دد لمسلف عدد  لممهدداللم ددتبلسل دد ر لثرلددرل  ددر لرددق م لةليف

لللرصلثرهت  لةلمقرلمسدر سلق سالةلسلنصلممرهفر ليفر لسل ر صليف عل  لسلق سا
ل

 
 استبان  أولياء األمور 4    
 

 :لمتلر ري لسعفترل للمه رحللسةم  لن لل  فار لسه  سديلسهفره  
 ددًليف ددعلسل ددر   لسهدد ل قسددًليف  اددرلسلددرس الم ددوًليفددر  لميف ددعلم ددامؤلسهتدددللم ددوًلمددرىلس ددبؤلسةل-1

ل درص
ل     ملسة ًللرىل   رهللم راامللار سبلسهتدلل-3
ل سهر ربلسة ًل  لسهقسًليف علم امؤلسهتدلل-2

ل5ل يرهتددرل0ل لد رلددرل2ل ق دد بل3ل لمددرسل1يف ددعلسه ددد لسهفددر :لل5 ددرلردد ري لم دد  لس"عددفترل لميفسددًلعدد ملمددىتل
 مقرلمتلمماسميقفارلمىتلقتًلهتا  لسهتدل لمسهرسيفس هلثسدوسا ل ساسر 

ثدددرهل  دددر لردددق م لةلسعدددفب لمهودددىتلللمتل  ا دد لس"عدددفترل ليف دددعل  ددد لسه دددبني لمسعدددفبمارلةلمقددرل"دددد  
مقرلمفد دالممدرللس"عفترل لمىتلقتًلسه بنيلةلسلاد فالسلف ع  لمسهبرل   ل مللهلسهوبللم املليفر مسلس"عفترل لة

ل للل ىل  ليفر ل  درهلرلةلسهفد  ً
ل
ل
ل
ل
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لتحليل البيانات 3. 9
متلا  ددًلسهت رلددربلمددىتلقتددًلليفصددرحللسه ا دد ل لمقددرلمتلسعددف رس للسة مسبلسهفره دد لةلسهفد  ددً:لمالددرمجلسهفد  ددًل

مم ددددرمببلسه ددددبنيل يفددددربلسلاثددددرصلسةلا  ددددًلسعددددفترل للمه ددددرحللسةمدددد   للسهفد  ددددًلسه دددد يفيله ستلSPSSس دنددددراي
لسه بنيلسلوف م لمىتلدب لحموربلم ف ىلسة سحل لليفسر  لمتلا  ًللMAXQDA لمالرمجلسمسعف ر

ل
 . النتائن: 3

لمقرل  ت  لل مسبل  لسهت رلربلمىتلسلنر  لسلفقر ص لثرلرلسه فراجليف علسه د لسهفر :
 

لنتائن استبانة أولياء األمور:  1.3
ل

 له ددرل%25  ميددرؤلمتل  عددرهلرلم  ددت لل215مددىتللمه ددرحللسةمدد  لمددىتللرددًلللليف ددربسعددفترل لل302متلا  ددًل
للظاابلسه فراجلمر  ي:

 :أ. اتجاهات ال خد نحو برنامن المهارات الست الكبرى
ال لللخد نحلللو برنلللامن المهلللارات السلللت  أبنلللائهم اتجاهلللات رأي األهلللالي فلللي : رسلللم بيلللاني يوضللل 1الشلللكل 
 الكبرى

ل

2.27

2.75

3.98
3.89

4.52

4.79

.00

.50

1.00

1.50

2.00

2.50
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4.00
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5.00
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يواجه ولدي صعوبة في

العمل على مهام البحث

يواجه ولدي مشكلة عدم كفاية

الوقت عند عمله على البحث

أشعر أن تعلم ولدي لمهارت

البحث له األثر على اتخاذه

للقرارات

يشعر ابني بالحماس أثناء

عمله على مهام البحث

أشعر أن ابني يتعلم شيئاً

جديداً في عمله على مهام

البحث

أعتقد أن تعليم الطالب للبحث

من األمور الهامة في حياته
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قرللظاابلسه فراجللهللمه درحللسةمد  ل  دقامهلمل،  ل لم لسةمال"هر ربلسم  لد  لسهربلرمجلليفبول    لسه وًلللل
هللم درحل مل  در مهللو د ل ق دملسهتددللةلسل درصلمهود امل  سمياد هلم دو  ليفدر للهللم رحل مل فق س هل د  رلمير درسللملل

لث ر  لسه قرله قسًليف علسهتدللمجيرمهلم لرق م  ل
 البحث: د. إتقان ال خد لمهارات

 :: رسم بياني يوض  مدى إتقان ال خد لمهارات البحث9الشكل 

ل
ل
ل

هقدر لسل سهت د لم درصلل1  رهلسم  لمار سبلسهتدللمقرلسعف ر لم  رال ترللمدىتللرىل ل    لسه وًل ل لم لسةمال
لل لسل سهت  لم رص ل0م فرس رلدال

ل
 ف  دد هل تريفدد لسل  دد يفربلمرعددف رس لسلرعددبلم  ددف  ق هللمه ددرحللسةمدد  ل ددامهللهللم ددرحل مللملظاددابلسه فددراجللهللللل

سل ددريفرصلمددىتلس مددرحللموفددرمي هلسهددريفملله   تدد للههودد امل"ل رسهدد لل سلندد  ليف ددعلسلق  مددربلمددىتلسهوفددبلمسل عدد يفرب
لهف رتلسهقاضللمر ل ا   

ل
ل
ل
ل
ل

4.44

4.20

4.55

3.93

4.45

4.81

2.96 2.96

.00

.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Mean

يستطيع ولدي تحديد

موضوع البحث الذي

سيقوم به

يستطيع ولدي إجابة

األسئلة التي حددها

إلتمام بحثه

يستطيع ولدي

الحصول على

المعلومات التي

يريدها من االنترنت

يستطيع ولدي

الحصول على

المعلومات التي

يريدها من الكتب

والموسوعات

يستطيع ولدي كتابة

مسودة البحث بلغته

الخاصة

يستطيع ولدي طباعة

موضوع البحث

وإخراجه باستخدام

الحاسب

يقدم ولدي عرضاً عن

البحث الذي قام به

أمام جمهور في:

البيت، المدرسة

يطلب مني ولدي

المساعدة في عمله

على البحث
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ل
ل:. معرفة البرنامن وامةخع علي ي

 : رسم بياني يوض  مدى معرفة  أولياء األمور واةخعهم على البرنامن. 3الشكل 
ل

ل
هقددر لسل سهت دد لل1مرهربلددرمجلمه ددرلسعددف ر لم  ددرال تددرللمددىتللفدد مددرىلمقاهتلةل   دد لسه ددوًل ل لم لسةمددا

جلسلدرس المدررد لم راالسهر سع لس  دبؤلس  درلةمه درحللسةمد  ليف دعلمداسمللل لسل سهت  لم رص ل0م رصلم فرس رلدال
ل  سلسهربلرمج 

 
ل:نتائن المقابخت مع ال خد 9.3
 دد سلسل دددعل  ددريفرللةلسهتدددللم  ددللسه فددراجل  للهللم رم دد لمدد ل ددبنيلمددىتلسلاسدددًلسل ف  دد  ل11متل ميدداسحلللللللل

سلره د  لم  دقاليفىتلسلق  مربلةللف رلسل س لسهر سع  لثسرلسل ل  ريفرلةلسثف رنيلمق  مربل  رهت  لم قس  لسلقاهتد ل
 لمهوددىتليف ددرلعددجتس لسه ددبنيليفددىتل يف ددرحلللمب دد لسه ددبنيلمددرةيالس جيددرسلهددفق ساملماددر سبلسهف ندديلةلد ددرةملسه  م دد 

د ر   لدد  لث   د لسعدف رس لم ددعلسلادر سبلسه درل ل  دف  ق سل يف درحلللمب د لثرهت د ل رادال د ظ  املهف داللسلادر سبل
لس"لللدر لمللظادابله اسحللمسه د المسهتددلليفدىتلمق  مدربلدررد لمدىت:لسمبًلةلدًلسل وببل "لةللمب  لم    

مددًلمد لسلندر  لسل ت يفدد  ل در  تراله فقرمددًلمد لمقدضلسل ددوببلسه    د لسخلررد لمرهفقرهل لوفدرميللممببللهنددسل درللفدراج
 ه قرللثربل ارالسةنرثلم تبلثباةرللملرق مفار لمر  رهت ل  لدرميفام

لنتائن تحليل المحتوى 3.3

4.30 4.35
4.43

1.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.221.241.261.281.301.321.341.361.381.401.421.441.461.481.501.521.541.561.581.601.621.641.661.681.701.721.741.761.781.801.821.841.861.881.901.921.941.961.982.002.022.042.062.082.102.122.142.162.182.202.222.242.262.282.302.322.342.362.382.402.422.442.462.482.502.522.542.562.582.602.622.642.662.682.702.722.742.762.782.802.822.842.862.882.902.922.942.962.983.003.023.043.063.083.103.123.143.163.183.203.223.243.263.283.303.323.343.363.383.403.423.443.463.483.503.523.543.563.583.603.623.643.663.683.703.723.743.763.783.803.823.843.863.883.903.923.943.963.984.004.024.044.064.084.104.124.144.164.184.204.224.244.264.284.304.324.344.364.384.404.424.444.464.484.504.524.544.564.584.604.624.644.664.684.704.724.744.764.784.804.824.844.864.884.904.924.944.964.985.00

أنا على اطالع على ما تقدمه المدارس من برامج أنا على اطالع على مشاريع البحث التي يقوم ولدي بها

في المدارس

أشاهد ولدي يعمل على مشروع البحث لديه في البيت
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ل ددت لس  ددرهلسه ددبنيللاددر سبلمثرلددرللل ل  ددبنيلمددىتللف ددرلسلاسدددًلسهفق  س دد د  تدد لنددللهل02متلا  ددًل
 ثسرل  لم   لةلس رم لسهفر :للسهتدل
ل:لسلار سبلسه رلسهوربىلمم ف ىل   رهنر1ميرم ل

ل

ل
ل

 راددددالسه فددددراجللهلمقرددددملسه ددددبنيلةف ودددد هلسه ددددر صليف ددددعلار ددددرلسلاسدددد لهلم دددد لعددددجتس لنبدددديلملعدددد   لهتايف دددد للللللللل
سه فدددراجللهلمقردددملللظادددابلثددد هالسلق  مرب لسعدددلس  ت ربلسهتدددلليفدددىتمسعددف اسيلث سدددربلم فرد ددد ق لملسعدددف رس ل

سعدف رس لسلق  مدربلهسعدف اسيلسلق  مدربلمسبلسهند  لمل درلمودرهلسلق  مدربلمسه رد  ل ه ادر ل  ف  ق هلارلسه بني
%لمدددىتلسه دددبنيلمدددراسه سلوفدددرمي هل  لسهفدددر  بلم دددوًلموبدددرل20للهمللمرل  ددد ؤلمثفرمفادددرلةللرددددرلسلبدرددد ق 

ل سلق  مربلمسهن ري لمره   لسخلرر   ر ملميفاضلمار صلليف ع
ل
للل

لق:لFocus Groupهللنتائن المجموعات المركزة المعلمين 4.3
ل

ملظاابلسه فراجللهلسه بنيلةف ود هلسه در صليف دعل  تدرؤل لمق سالق2همتل  ر مليس يف لماثرصلمسدرصل  سًل
لثسددرسه رد  ل  للددر جلنبديلموفد نيلجي دبليفدىتلسةعد   لسهتدب د  لل  دف  ق هلملل ميداسحللمس د للدًلم دو  لمق  مر  د  

ا ددد رلةلمادددر سبلسه دددبنيلسلفق  ددد ل قر ددد لسه نددد صلسه اسا ددد  لمقدددر سةملةلليفدددىتلمبدردددفامله ميددد  لسلق سددد هيفدددربلمل
لسهوفرم  

درميددددد ل  ل ددددد هتللمندددددر  لمسبلم دددددف  ربلمف  يفددددد لمدددددىتلد دددددللسهندددددق م لمسه  ددددد لل  دددددر ملثدددددرمسليف دددددعللهل
يفددر لسةنددرثلمل لم ددام صلسهف  دد  لمددالمق سدديلسهنددرلسه سدددرلمددىتلد ددللسلاددر سبلسل ددفارهت لةلسهف ندديلسل ددف رم 

سه  ت ل سلار سبلمم ف ىلس   ره
 سل    

ةف وددد هلسه دددر صليف دددعلار دددرلسلاسددد لهلم ددد لعدددجتس لنبددديلملعددد   لهتايف ددد لل
 مسعف اسيلث سربلم فرد  ق 

31% 

 %19   ف  ق هللسعف رس لسعلس  ت ربلسهتدلليفىتلسلق  مرب 
 %10   ف  ق هلار رلمورهلسلق  مربلمسه ر  ل ه ار 

  ددددددددف  ق هلسعددددددددف رس لسلق  مددددددددربلهسعددددددددف اسيلسلق  مددددددددربلمسبلسهندددددددد  ل
 مرل   ؤلمثفرمفارلةللردرلسلبدر ق 

11% 

 %99   ف  ق هل  ر ملميفاضلسلق  مربلمسهن ري لمره   لسخلرر  
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ار ددرلسلاسدد لملسل   مدد  لثدد هاللسلرميدد ل  ل دد هتللسه قددرلسهوددرةله  ددبنيله قسددًليف ددعلماددر سبل   دد صلسلق  مددربل
لمرعف به   

ل
ل
 . المنااشة:4
 

ق د ددللظادداللBig 6ةف دداللسه ددبنيلسه ددر صليف ددعل  تددرؤلد دد سبلم رسدد لةلدددًلسل ددو  لسلق  مر  دد لهلل         
مهدداللمدددىتلددددب لقددر صلسه دددبنيلةلسهتددددلليفددىتلسلق  مددد لسهبامددد لمددىتلمندددر  لمف  يفددد لهلم ت يفدد للمل هولمل ددد لقلممدددرل

لد س لسهر سعد  لسةدداى ل  درهت ل  ل ق سد ولمدىتلمادر سبلسهف نديلةلسللدرل ف  ت ل  ولسهقس  د لمدىتلمادر سب لمل  تد  ام
  للهل  سلسل دعلعريفرلةلسهرمجلمالسل س لسل ف   

ل
يف ددعلماددر سبل يفددر صلسهندد ري  لمسهف  دد ص لماددر سبل اث ددبلسلق  مددربللسهفددر نيسه ددبنيل  للوفددريمهوددىتللللللل

سثددربله قددرللفددريلوه رهددبلسم  ر ساددر لم و  ددرلسه ددبنيلةلسهتدددلليفددىتلسلق  مددربلمددر"المددىتل    اددر لثسددرللهل
ل اراللر جلنبيلم رعب لم تبلممي  لم رهبلممار لنب  لهرىل   لسه بنيلمسلق سا 

ل
ل

  ددددبؤللمه دددرحللسةمدددد  ليف دددعلسل ددددفترسبلسخلرردددد ل  دددرهت  لمره  ددد له سددددرس الهت ل دددرل فددددريلهف ددد  المعددددراًللللللل
سهدددفق ملسه  ددد لةل ق ددد سام لموفدددريلمرل دددر   لةلسلدددرس ا لمثددد هالل دددر  بلسلق سددداليف دددعلسعدددف رس للعدددره بل

لسه بنيلةلسهن   للنر  لمق  مربلمر مع لن لل  رعبلسل ف  ربلسهقسا  لمسهفدن     
ل

ممقددرلا ددر صلهتا دد لس رمقدد لس ما و دد لةلمددلمبلهل  لردد مرلم ميدد  صل لم  لمدداس لميددا س لق لمم رق دد لسل ددامؤل
 ددسىتلسهت  دد لسهدد ل لم ددرلةلسلددرس ا لمم ددرمبةملمدد لسه ددبنيللي ددرحللسهقسددًليف ددعلسل ددامؤ لمتل ددابلسهف ددرم لددد  ل

 لمتلسهف ثدددرلمدددىتلا   ادددرلهدددرىلسه دددبنيليفبقددد لس ميددداسحلسبلسهددد لل ددد  لهبدددرله قسدددًليف دددعلسل دددامؤ لمسه فرميدددربلسهددد
ميفبقفادددرلمدددد ل عددددره لسلددددرس الم م فاددددرله  دددسربلسل ددددفارهت لةل بهبددددر ل مللهلسه فددددراجلل ددددر بل  للهلسه ددددبنيل
 فتق هل مياسحلسبلم دعلسلار سبلسه رلسهوربىلةلسهتدل لممامي هلم ر جلنبيلم قا  ل  لم د سلمدرلمتلار درول

 ر لمهودىتلممقدرل مد لمهداللمد ل عدره لسلدرس الم م فادرله بهبدر لمميدرلرللهل  د لةلم امؤلسهتددللس مياساديلهدر 
ق لمهدد سليفس  دد ل  ندديلددد  لقصدد  لمددرللمللsearch بم ددرل   مدد هلمقس  دد لنددللمق  مددرتلددد  ل دديحللمددرللهل

ق لمددداللي دددرحللمددام  مليفدددربلسهندد   ل وددد هلسهلث ددرليف دددعلس ميدداسحلسبلل صدددرالددددالةلresearchم ددو  لمدددرلهل
 مجلسهتدللم لسل س لسل ف    لل للل رلقرللارلدرلميدرحلسالمدىتلل درسهت رلمهد سل  د لسة درس لسهد لمدىتل د هنرليفس   ل
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سهفقتددلليفددىتلسه ددسربلسل ددفارهت لةل بم ددر لميف  دد لمثسددرلم  لةلم رمدد ل دد سلسهف ا ددالقس ددرلمفقددر ًل دد ولسة ددرس ل
له  بنيلثسرل  ي:

 مقاهت لسه بنيلخل  سبلسهتدللمسه  ر لهبر ل □
  ل ق ملسه بنيله   لمظ   رالةلع ر لم لمقىن  قس  □
 دًلسه بنيله س وببلسل ر   لمرعف رس ل  سلسل دع  □
ل

مل دد  لس هلمفتددر  ل دد ولسهت رلددربلمس"عددف فرميربلمدد لسل دداهتا لمسلق سددالسلق  دداله  دد لسخل دد لمس ميدداسحلسبل
  مىتل  هنرلا   ل  ولسة رس لسه 
 على النتائن: : اإلجراءات التي اتخاذها بناءً 5

 دددر  بلسه دددبنيلم دددوًلم نددد  ليف دددعلمادددر سبل يفدددر صليف دددعلل تدددر  لسه فدددراجلمددد لسلق سدددالمس"  دددر لمقادددم 
سهندد ري  لمسهف  دد ص لم اث ددبلسلق  مددربلم  ر ساددر لمميقددًل دد ولس"دف رميددربلمم رق دد لث   دد ل  ت فاددرلحمدد  سال

 لمسلق سددددالس دددددا ىتلهفددددر  بلسهف  دددد  لمدددد لمق سدددديلسه  دددد لسهقام دددد مل"ميفسريفددددربلسهددددريفملسخلرردددد لمرهتدددددل ل
 حلهلق سددددددال دوددددددربلم ددددددف  ربلسة سسه ددددددبنيليف ددددددعل دددددد ولسلاددددددر سب لممفرمقدددددد ل ق ساددددددر لم رم ددددددرلس

Rubricsسهدد لمتلا  ددًللفددراجلسه ددبنيلم ددرحلاليف  اددر لمم رق ددفارلمقاددملةل دد حللسلقددر للسخلرردد لمرهتدددللق
السلق سدددالهب دددبؤليف دددعلددددربسةملةلل تدددر  لسهر دددر سبلمددد  رددد مليفس  ددد لم    دددًلسلادددر سبليفدددربلسهنددد    ل

 ث    لسعف رس لم دعلسهف نيلةل ق  ساملسه  مي 
 يفدر لمىتلدب لممهالللةلسلار لسهتدب  لسه ل و   هلسه بنيلهبرلل  لسهف    لمق سيلسهنرلسه سدر  مي  ل

  للسةنرثلمسه قرلسل نصلمسل رعبلهلر
 دددف  ربلسه دددبنيلسهقسا ددد لمسهفدنددد    ل  دددريفر ملةل رم دددرلسلوفتدددربلسهنددد   ل ندددر  لمق  مدددربل  رعدددبلم 

 مارماملسهتدب   ل
 مفرمقدد لس  ددر لسلق سددالةلسعددف رس للعددره بل ق دد مل  ددف ر لم دددعلسهف ندديلمددىتلدددب لسميفسريفددربلسهددريفمل

مدصددد  لمقدددضلسلندددص لم ددد هتللسه قدددرلسهودددرةله سق سدددالهفتدددر  لسخلدددربسبلممفرمقددد لسه دددبنيلةلمادددرمامل
 سهتدب   

 ر سبلسه رلسهوربىلةلسهتدللم ل ق  ملسه   لةل   لماسدًلسهفق  م؛لمدىتلسهف  د  لم دعلسلا مجل ق  مل
يف دعلسه دد للمر "اله سار لسة سا  لةلسهف   م لمقرلمرحللهب ولسهقس   لمرهف    لمالمق ملسهتدللممق ملسه   

لسل   لةلسه وًلسهفر :
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ل

ةللملسهندرلسه سددر د دلل دفمل   دلمسحملر يد ؛لمار سبلسه اسحلصلمسهوفرم ل ق  مل مجل  سلسل دعلم د للمتل
مةلمهداللسه قدرل فدر نيلل  فدر نيلسه  دملسةم لمد لمق دملسلادر سبلسه درلسهودربىل:لد دله  دسالمفدرسايسهبرهللس"

لم فملسهفتر ًلةلسةعت ؤلسه  ل    لهصسرهل قاضلسه رهبل س  لسلار سب ل   ملسةدالم لمق ملسهسه  
 ملل  در لم لمقدىن  ق  ملسه   ل فمل ق  ملمادر سبلسهتددلل دسىتللةلمرلةلمرقيلسهن   لمم ل    ليفس  رل

 لهتسددببا:لةلسهنددرللهنددرل فصددسىتلمق ددر سالددد  لسهتدددللد ددلللDelaware Standardsسلددرس القددرل ت ددرللهل
سه ند صلسل ف  د  لممدىتل دس ارلل لسهاسم لس"مفرسايل    لمق ملسهنرلمرهف    لهفق ملسه بنيله   لم دف رسالةادرالل

سهف  ددلىلسل   دديل  لمسهدد  ل ددفملسهفقدداضلهدد لدددب لهتددلصلعددف للعددرم   لم تددرللسلق ددملمدد لسه ددبنيلخب دد سبلسهتدددلل
سه ددرلسهوددربىلم دد لمرس دد لسهقسددًليف ددعل دد سلسهدد س لمردد "اله ددر جلنبدديلثرمددًلمدد لهنر فدد  لل للهلسهقسددًليف ددعلسهتدددلل

سهاسمد  لم ود سلةلم فملسهلث رلهت  ليف علسلار سبلسهتدب  لةلسهندرلل  سع  لثرم   لمىتلع  ل  ف ا لعف للعرم  لمر"ال
ل سهن   لسهبد  

 :لمشروعا التي سيتم العمل عليها في قادمةالخ وات ال 4.5
 

 ا  ددددًلحمفدددد ىلد  تدددد لسهتدددددللسهدددد ل  تر ددددرلسه ددددبنيلهتا  ددددرا لمقددددرلسهف  دددد  لمدددد لمق سدددديلسهتدددددل لمسلق سددددال
لسدف ر ليف   لمىتل  ولسةنرثللفرمق ل  ر لسه بنيلةلسلار سبلسل فارهت  س دا ىت لن لل فمل

 ل    ملد رابلسهفق ملم رحلليف  ار  تر  لحموربلم ف  ربلسة سحللم لسلق ساله  ر  ل  لس  ر لد هلرله فمل
     ل  ر ملم مياسحلليس يفربلماثرصللق سالآدا ىتلةلسلاد  لسلف ع  لمسهبرل
 متلختندد صلسميفسددرؤللعددت يفيله ا دد لسهتدددللةلق ددسيلسلددرس ا لمقددرلهتالم  س صلسلددرس ا لسهفتددر  لمدد لسل ددال

 ممتلم رق  لسخل  سبلسهفره  له س امؤلةلسلرس ا لممتلس"  ر ليف عللهل فمل تر  لسل امؤلمالسه  سا 
 قدددد لهللاميدددد لماسميقدددد لمل–د ددددبلد دددد لسلددددرس الةلسهف دددد  السلاددددينلل- يفدددد صلسلق سددددالةلسل ددددف ىلهليلق 

سلرس اللر رلمىتلسهف رر ًلق للرلع فمليفا  ليف علسه  سا لممقرلمهاللع فمل يف ةمله ف د ؤله قسدًليف دعل
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م امؤلنلل مياسايلةلر  هتامليف دعلم دامؤلم دل لم د املهلمف  يفدرهلهت د لق لمعدف   ليس يفد لسهتددلل
 مريفساسرلمم رلرةسرله   ر لهب سلسهتدل 

ل
ل
ل
ل

لسلبد 
ل

للمه رحللسةم   :لسعفترل لل1م د ل قمل
ل
ل

ل:للع   لسل رمبب ل3م د ل قمل
ل
ل

ل:لم ف  ربل    ملسة سحلل ل2م د ل قمل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1ملحق )
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 أسئلة استبانة األهل فيما يتعلق بالبحث
  

 أبدا   قليل   أحيانا   غالبا   دائما

معرفة 

البرنامج 

واالطالع 

 عليه

 برامجأنا على اطالع على ما تقدمه المدارس من 
     

أنا على اطالع على مشاريع البحث التي يقوم ولدي بها 

 في المدارس

     

 أشاهد ولدي يعمل على مشروع البحث لديه في البيت
     

تقييم إتقان 

الطالب 

لمهارات 

 البحث

 يستطيع ولدي تحديد موضوع البحث الذي سيقوم به
     

 إلتمام بحثهيستطيع ولدي إجابة األسئلة التي حددها 
     

يستطيع ولدي الحصول على المعلومات التي يريدها من 

 االنترنت

     

يستطيع ولدي الحصول على المعلومات التي يريدها من 

 الكتب والموسوعات

     

 يستطيع ولدي كتابة مسودة البحث بلغته الخاصة
     

يستطيع ولدي طباعة موضوع البحث وإخراجه باستخدام 

 الحاسب

     

يقدم ولدي عرضاً عن البحث الذي قام به أمام جمهور 

 في: البيت، المدرسة

     

 يطلب مني ولدي المساعدة في عمله على البحث
     

تقييم 

واتجاهات 

نحو 

 البرنامج

 يواجه ولدي صعوبة في العمل على مهام البحث
     

 يواجه ولدي مشكلة عدم كفاية الوقت عند عمله على

 البحث

     

أشعر أن تعلم ولدي لمهارت البحث له األثر على اتخاذه 

 للقرارات

     

 يشعر ابني بالحماس أثناء عمله على مهام البحث
     

أشعر أن ابني يتعلم شيئاً جديداً في عمله على مهام 

 البحث

     

أعتقد أن تعليم الطالب للبحث من األمور الهامة في 

 حياته

     

نشكر لكم مشاركتنا رأيكم في مانقدمه من برامج ألبنائنا الطالب، ونود دعوتكم للمشاركة بنقاش حول تقييم برنامج البحث ) 

( وذلك بحضوركم الشخصي للمدارس، علماً بأن المكان والزمان لهذا النقاش سيتم  Big 6المهارات الست الكبرى في البحث 

وائية من أولياء األمور الراغبين بالمشاركة بحيث تمثل جميع المراحل الدراسية ) تحديده الحقاً، وستم اختيار عينة عش

ابتدائي، متوسط، ثانوي ( التي يدرس بها أبناؤهم، مع وجود إمكانية لمشاركة األمهات بحيث سيكون المكان في قسم البنات، 

 وستتم إدارة النقاش من قبل إحدى الزميالت.

 جتماع تقييم برنامج البحث في المدارس، ورقمي لالتصال هو )                               (.)   ( أرغب في المشاركة في ا

 )   ( ال يوجد عندي إمكانية أو رغبة في المشاركة.
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 مقابلة الطالب حول الخطوات الست الكبرى في البحث 

 

 
 ملحظات السؤال الرقم

ى
بر
لك
 ا
ت
س
ال
ت 

وا
ط
خ
ال
ن 
قا
إت

 

  الخطوات الست الكبرى في البحث؟ما  0

2 
ماذا تفعل في كل خطوة من الخطوات الست 

 الكبرى في البحث؟
 

3 
ما الخطوات التي تعتقد أنك تنفذها بسهولة ويسر 

 وبدون صعوبات أو احتياج لمساعدة؟
 

4 
ما الخطوات التي تجد فيها صعوبة عند تنفيذها  

 وتحتاج إلى تدريب أكثر عليها؟
 

ق
بي
ط
ت

 
ى
بر
لك
 ا
ت
س
ال
ت 

وا
ط
خ
ال

 

5 
كيف نستفيد من معرفتنا للخطوات الست الكبرى 

 في البحث؟
 

6 

ما المشكالت التي استخدمت أو كان بإمكانك 

استخدام ما تعلمته في الخطوات الست الكبرى 

 في البحث في حلها أو التعامل معها؟

 

7 

اختر مشكلة أو سؤاالً وحاول الوصول إلى حل 

باستخدام الخطوات الست الكبرى في أو إجابة 

 البحث؟

 

ت
ها
جا
ات
و
م 
يي
تق

 

8 
ما الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ الخطوات 

 الست الكبرى في البحث؟
 

9 
ما اقتراحاتك للتغلب على هذه الصعوبات في 

 تنفيذ الخطوات الست الكبرى في البحث؟
 

01 
كيف أثر استخدامك لخطوات البحث في الدراسة 

 حبك للتعلم؟على 
 

00 

إذا سألك صديق لك من خارج المدارس عن 

الخطوات الست الكبرى في البحث، هل تشجعه 

 على استخدامها؟

 

02 
ماذا تقول لصديق استشارك في كيفية عمل 

 بحث؟
 

 
  هل لديك ما تحب أن تضيفه حول الموضوع؟ 03

 

:  أسئلة إضافية 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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 مستويات أداء ال خد على مهارات حل المشكخت المعلوماتية
 هليللمف ىتقل1   بقهلوفريلس ل رل3 هلمف ىتقل2 سلف ل

مفددر لم  ددد يفرلمف ت ددرلمفددد هتالسلق  مدددربل ار رلسلاس 
 يف  لممر فسرم لسه  ني

مفددر لم  دد يفرلمهدد سلهر دد ل
سلقاهتدددددد للمفدددددد هتالسلق  مددددددربل
يف دددددددد لمهدددددددد سلمددددددددىتل ددددددددسىتل

 س فسرمر  لسه  ن  

"ل  ددددددددددددددف   لسهلمفددددددددددددددر ل
 م   ؤلسهتدلل

 صدددددد لعددددددجتس"للعرعدددددد رلملعدددددد   لهتايف دددددد ل
 سل   ؤمن ري لمس د ل   يل

 صدددددددددددد لعددددددددددددجتس"للعرعدددددددددددد رلل
منددددددددددددد  صليدددددددددددددللمس دددددددددددددد لل
ملعددددددد   لهتايف ددددددد للق   ددددددد لل"ل

    يلسل   ؤ

"ل  ددددددددددددددف   لسهل صدددددددددددددد ل
عدددجتس"لسعرعددد رلم"لسعددد   ل

 هتايف  

  ددددددددددف ايلث سددددددددددربلم فرد دددددددددد للمددددددددددىتل
ث سدددددربللل2س"عددددد   لسه ايف ددددد للسثدددددربمىتل

 م فرد  لمىتلثًلعجتس 

  ددف ايلث سددربلم فرد دد ل
ق   ددد لمدددىتلس"عددد   لسه ايف ددد ل

 3ل-1

"ل  دددف   لسهل  دددف ايلل
ث سددددددددربلم فرد دددددددد لمددددددددىتل

 س"ع   لسه ايف  
سعددددددددددددددددددددددددلس  ت ربل
سهتدددددددددددددددددلليفددددددددددددددددىتل

 سلق  مرب

 تددددددللمددددددىتلمنددددددر  لمفقددددددر صل   دددددديل
 0 =  >سل   ؤلم وًلثرمًل

 تددددللمدددىتلمندددر  لق    ددد ل
لق1-3
 

"ل  دددددددف   للسهل تددددددددلل
 مىتلسثبالمىتلمنر 

وددددددر لمنددددددر  ل دددددد لسلق  مددددددربلسهدددددد ل
وفرمياددددددرلم دددددددوًله دددددددبليف دددددددعلثرهتددددددد ل

 س"ع   لل

وددر لمنددر  له  ددبليف ددعل
مقدددددددددددضلس"عددددددددددد   لمهددددددددددد سلل

 ثرم ار

"ل  دددددددددددف   لسهلور دددددددددددرل
مندددددر  ل ددددد لسلق  مدددددربل

 سه لوفرميار
  ددددددددف ر لسه عددددددددراًلس"ثبددددددددالم رعددددددددت ل
ه س دددددريفرصله ف  ددددد   لمبدددددً:لدددددداسا ل

 سلقاهت لميل ر

م دددريفرصل  دددف ر لمعدددراًل
ه ف  ددددد   لمبدددددً:لدددددداسا ل
سلقاهتدددد لميل ددددرل مهلمقاهتدددد ل
سهلثرلدددددرلس"ثبدددددالم رعدددددت ل

 ه ساس 

"ل  دددددددددددددددف ر لمعددددددددددددددددراًلل
 م ريفرصله ف    

ار دددددددددددددرلمودددددددددددددرهل
سلق  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددربل

 مسه ر  ل ه ار

 تدددللد ددبلسهو سددربلسل فرد دد لةل
 سلنر  لس"هولمل  للملسل ت يف ل

 تددددللمو س دددرلم فرد ددد ل
ق   ددددددددددددددددددددددددد لةلسلندددددددددددددددددددددددددر  ل

 مل  لسملسل ت يفربس"هولل

"ل  ددددددددددف   لسهل تدددددددددددلل
د دددددددددددددددددددبلسهو سددددددددددددددددددددربل
سل فرد ددددددددددددد لةلسلندددددددددددددر  ل
 س"هولمل  للملسل ت يف ل

وددددددددر لسلق  مددددددددربلسهدددددددد للوفرمياددددددددرلةل
م سقددددد لسه  تدددددبلللملسلندددددر  لسل ت يفددددد ل

ودددددددددددر لسلق  مدددددددددددربلسهددددددددددد لل
وفرميادددرلةلم سقددد لسه  تدددبلل

"ل  دددددددددف   للسهلور دددددددددرل
سلق  مدددربلسهددد للوفرميادددرل
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م دددددوًل   ددددديلسل  ددددد ؤلمجي دددددبليفدددددىتل
 س"ع   لثرهت 

سلندددددددددددددددددر  لسل ت يفددددددددددددددددد للمل
م دددددددوًل   ددددددديلسل  ددددددد ؤل
م دددددددوًللدددددددرقصل"لجي دددددددبل

 يف علثرمًلس"ع   

ةلم سقدددددددددددد لسه  تددددددددددددبلللمل
 سلنر  لسل ت يف 

سعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف رس ل
 سلق  مرب

  دددددف ر لدددددداسا لسلقاهتددددد للملرددددددرل
 سلبدر لهف ي  لسلنر  

  ددف ر لددداسا لسلقاهتدد للمل
سلبدرددددد لهف ي ددددد لردددددرل

مقددددددددددضلسلنددددددددددر  لمهدددددددددد سلل
 ثرم ار

"ل  دددف   للسهل  دددف ر ل
داسا لسلقاهتد للملرددرل
 سلبدر لهف ي  لسلنر  

  ددددددددددددف ايلسلق  مددددددددددددربلمسبلسهندددددددددددد  ل
مرل  ددددددددددددد ؤلةلرددددددددددددددرلسلبدرددددددددددددد ل

 مم وًلجي بليف علثرهت لس"ع   

  ف ايللمقضلسلق  مدربل
مسبلسهندددددد  لمرل  دددددد ؤلةل
ردددرلسلبدردد لمم ددوًل

 دددددددددددددبليف دددددددددددددعلثرهتددددددددددددد ل"لجي
 س"ع   

"ل  دددف   للسهل  دددف ايل
سلق  مددددددددربلمسبلسهندددددددد  ل
مرل  دددددددددددد ؤلةلردددددددددددددرل
سلبدرددد لمم دددوًلجي دددبل

 يف علثرهت لس"ع   
 ق دددرلرددد ري لسلق  مدددربلم  فددد لسخلررددد ل

 مم   لرد د 
 ق دددددددرلرددددددد ري لسلق  مدددددددربل
م  فددددددددددد لسخلررددددددددددد لم دددددددددددوًل

  ق رلله   ر

"ل  دددددددددددددددف   لسهل ق دددددددددددددددرل
ردددد ري لسلق  مددددربلم  فدددد ل

 سخلرر 
   دددددددصلسلق  مدددددددربلةل ددددددد حلل ميرمددددددد ل

 سةع   لسه ايف  لم وًل ق  ل
   صلسلق  مربلةل د حلل
 ميرمددددددددد لسةعددددددددد   لسه ايف ددددددددد ل

 م وًليلل ق  

"ل  ددددددددف   لسهل   ددددددددصل
سلق  مدددددددددددددددددربلةل ددددددددددددددددد حلل
 ميرمددددددد لسةعددددددد   لسه ايف ددددددد ل

 م وًل ق  
  رددددددددددد ملميفددددددددددداضل

 سلق  مرب
 اثدددبلسلق  مدددربلمدددىتلمندددر  لمف  يفددد ل

  ا الم ت درللثرهتد لليف عل وًليفاضللم
 حموربلسهقاضللملسهف ا ا

 اثدددددددددددبلسلق  مدددددددددددربلمدددددددددددىتل
منر  لمف  يف ليف عل دوًل
يفدددددددداضللمل  ا ام ددددددددوًل"ل
  يبللثرهتد لحمودربلسهقداضل

 لملسهف ا ا

"ل  ددددددددددف   لسهل اثددددددددددبلل
سلق  مددددددربلمددددددىتلمنددددددر  ل
مف  يف ليف عل وًليفاضل

 لمل  ا ال

  يددد لسلندددر  لد دددبللرددد  لسهف ي ددد ل
 سهند د لم وًلثرمً

سلندددددددددر  لد ددددددددددبلل  يددددددددد 
لردددد  لسهف ي دددد لسهنددددد د ل

 م وًللرقص

"ل  ددددددددددددف   للهل  يدددددددددددد لل
سلندددددر  لد دددددبللرددددد  ل

 سهف ي  لسهند د ل
  يدددددددد لسلق  مددددددددربلةل دددددددد حللسلنددددددددر  ل
متفقددددددددددرسليفددددددددددىتلس"لفدددددددددددر لمم  ددددددددددددرل

  ي لمقضلسلق  مربلمةلل
مقدددددددضلس"د دددددددرهل"ل  يددددددد ل

"ل  ددددددددددددددف   لسهل  يدددددددددددددد ل
سلق  مدددددددددددددددددربلةل ددددددددددددددددد حلل
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مقصدددددددددارلثدددددددددرهل  دددددددددف ر ل س"قفترا
س"قفتدددددددددددرالم"ل  ي ادددددددددددرلةل

 مقضلس"د ره

سلنددددددددددر  لمتفقدددددددددددرسليفدددددددددددىتل
س"لفدددددددددددددددددر لمم  دددددددددددددددددرل

 س"قفترا
 فتدددد لد دددد لمس ددددد لةل يفددددرس لم  ددددرتل
سهف ا دددددددداللد ددددددددبلسه ددددددددسربلسه ددددددددرل

 ه وفرم 

 فتددد لثرهتددد ل قدددرلسهف ا دددالم"ل
سخل ددددددددددددد سبلةلسه دددددددددددددسربل

 سه رله وفرم 

"ل فتدد لد دد لمس ددد لةل
 يفدددددددددرس لم  دددددددددرتلسهف ا دددددددددالل
د دددبلسه دددسربلسه دددرل

 ه وفرم 
هل   دددددد ملسهقس  دددددد قل:ل  دددددد لسخل دددددد سبل     ملسه ر ج

  ت رلم وًلثرمًلمةلسه قرلسحملر ل
  دددددددد لسخل دددددددد سبل ت ددددددددرل
مهوددددددددددددىتللمقصددددددددددددارل تدددددددددددد ل
م ددوًليددللثرمددًلمسدفددريل

 س لمقرلس   

ل  تددد لسخل ددد سبلثرم ددد لل 
 م ل  ترلسهتدل

ه   دددددد ملسه ددددددر جق:لسه ددددددر جلجي ددددددبليفددددددىتل
سةعدد   لسهتدب دد لمس سادد  ل ق ددملسهوبددلل

 مىتلسه ر ج

سه دددر جل"لجي دددبليفدددىتلثرهتددد ل
س"عدددد   لسهتدب دددد لمساددددرليفددددىتل
مقرساددددددرلمس سادددددد  ل ق ددددددمل

 مىتلسه ر ج

سه ددددددددددر جل"لجي ددددددددددبليفددددددددددىتل
سةع   لسهتدب  لمس ساد  ل

 سه ر ج ل فق ملمىتل

 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
 


