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 المقدمة 
تستمد المدرسة العصرية رسالتها من اإليمان بان قدرة األمة العربية تكمن في قدرة 

تقالل الرأي ع باسمؤسساتها التربوية على تنشئة جيل مؤمن بربه ووطنه، معتز بتراث أمته، متمت

التغييرات المستقبلية. وعليه، فإن على الطالب ر عنه، قادر على مواكبة الحياة و حرية التعبيو 

واجب المحافظة على هذا التراث والمساهمة في إحداث التغيير الالزم ليصبح لهذا المجتمع دور 

 مشروع "الطالبا فاعل في المجتمعات العالمية. وتعتمد المدرسة آليات منهجية لتحقيق ذلك ومنه

سمة لطالب العصرية  تحقيقبهدف  باحث مستقل" الذي تم البدء بتطبيقه منذ خمس سنوات

 انطالقًا منمجتمع متطور وعالم سريع التغيير، مواجهة من  من المدرسة عندما يتخرج تمكنه

 ي، تزويد الطلبةفي عصر االنفجار المعرفي والتكنولوجاإليمان بأنه يتعذر على المدرسة 

 الالزمة للتكيف مع هذا العصر. والمهارات المعارفب

بالتعاون ما بين السيدة ديانا قموه وفريق للبحث  السبعة خطواتال مشروع اعتماد تمو 

على الورشات التي كانت السيدة ديانا قد حضرتها في جامعة كانتيكت  التطوير في المدرسة، بناءً 

والية تطبيق الخطوات السبع. حيث  تعليم الموهوبين،في الواليات المتحدة األمريكية والمتعلقة ب

يها كأسلوب لتوجيه الطلبة وتنظيم أفكارهم عل في قسم العلوم والمعلمين تدريب المعلماتت ببدأ

  خالل عملية البحث.

خطوات لتصبح أكثر وضوحا التعديل على هذه ال استمرخالل هذه السنوات الخمس،  

ا باالعتماد على خبرات المعلمين الذين قاموا بتطبيقها على لتحقق الهدف المرجو منهللطلبة و 

طريقة  استخداموعدم  ،الخطوات لهدفهامدى تحقق هذه  التأكد من دون ،طلبتهم في قسم العلوم

أن جاءت فكرة مشروع تمام إلى   لقياس مدى تأثير هذه الخطوات على تطوير مهارات الطلبة.
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ألهمية هذا المشروع في المدرسة  (الطالب باحث مستقل)االشتراك بمشروع المدرسة حيث قررت 

 .قهة المدرسة لقياس مدى فعالية تطبيولحاج

 

 

 مشكلة الدراسة

يقوم على مبدأ التوصيل  ،الذي ال زال شائعًا في المدارس لتقليديالتعليم ابالنظر إلى أن 

(Transmission) تكون  ل اثر التعلموالتعلم ونق الفهمالوظيفي القائم على ، فإن فرص التعلم

فالطالب متلقي سلبي والمعلم هو مركز العملية التعليمية، والمصدر الرئيس للمعرفة هو  محدودة.

لجمع المعلومات حول هذه أسئلة  المعلم وجهوي ،الكتاب المدرسي والذي يوسم بالصحة المطلقة

اب( حول جو -)سؤال يتخلل العرض مناقشات، لها الطالب استيعاب للتحقق منالمعرفة 

ا( عن من ثم يقيم إتقانهم للمعرفة )قدرتهم على استرجاعهودالالتها، و التعليمية تضمينات المادة 

بدو سهلة التنفيذ ويمكن التحكم فيها، ت ،مثل هذه الطريقة في التدريسطريق االختبارات الكتابية. 

فة الوظيفية ال يحدث عن فبناء المعر  على الفهم لدى معظم الطلبة. اإال أنها ال تحث تعلمًا قائم

نما عن طريق  ،واسترجاعهاطريق حفظها  االستقصاءات في سبيل الحصول على القيام بوا 

التعلم الحقيقي بشعورنا المعلم أو تساؤالت يطرحها الطالب. وبذلك، يبدأ إجابات ألسئلة يطرحها 

حقق االستقصاء يهذا باإلضافة إلى أن التعلم القائم على بحث واالستقصاء. بالحاجة إلى ال

وذلك، من خالل، استثارة قدرات التفكير لدى الطلبة وتطويرها أهداف تعلم عديدة من بين أبرزها؛ 

معروف  ر)مشكلة تتطلب حل، ظاهرة تتطلب تفسير، سؤال غيمشكل وضعهم أمام موقف 

 . اإلجابة(
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 ، هي:إلى الحل/ أو التفسير/ أو اإلجابة المرور بمراحل رئيسيةلوصول لويتطلب  

 .(المتعلقة بهاسئلة األوعناصرها ) تحديد المشكلة -

صياغة الفرضية / الفرضيات )إجابات مؤقتة يقدمها الطالب عن األسئلة، تفسيرات  -

 .محتملة للظاهرة المطروحة في الموقف، حل مقترح للمشكلة(

 .التجريبية( البيانات وو/أجمع المعلومات اختبار الفرضية/ الفرضيات ) -

وتفسيرها للوصول إلى  ات التي تم جمعها حول المشكلة(بيانلومات و/ أو الالمع تحليل -

 .اإلجابة األفضلتتعلق بالحل/ أو التفسير/ أو  استنتاجات وتوصيات وحلول واقتراحات

ولما كانت مناهج العلوم غنية بالمواقف التي تثير استفسارات الطلبة، وأن من بين   

كان لزاما إدخال المنحى  ارات الطلبة االستقصائية "،مية مهتن أهداف تدريسها الرئيسة "

من هنا كان اختيار مادة العلوم أواًل لتنفيذ االستقصائي كأحد طرق التدريس األساسية للعلوم. 

  ينسجم في مراحله مع مراحل التعلم القائم على االستقصاء.كونه  مشروع "الطالب باحث مستقل"

المرور بخبرات بحثية بهدف تقديم حل يتطلب المستقل اكتساب الطالب سمة الباحث إن     

لمشكلة قائمة أو اإلجابة عن سؤال مطروح في مادة العلوم للصفوف من الرابع األساسي 

 ، وفق خطوات سبع، هي:الثانوي حتى الحادي عشر

 .مشكلة البحث . تحديد1

 .  تحديد الهدف من البحث .2

 .               البحث عن الحقائق .3

 .حقائق والمعلوماتتنظيم ال .4

 . تقييم األهداف  .5

 .تقييم النتاج .6
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 .عرض النتاج .7

بعمله في ، خالله، يحتفظ الطالب ،ق هذه الخطوات على مدار فصل دراسييتطب و يتم

قدم الطالب خالصة ما توصل إليه في يوم مخصص للبحث ملف خاص وفي نهاية الفصل ي

 .العلمي يحضره الطلبة و اإلدارة و أولياء األمور

مشروع الطالب باحث لخطوة مهمة للمدرسة و  مشروع تمامب المشاركة فكرة كانتو 

إلى   ولحاجة المدرسة يتماشى مع رؤية المدرسة العصرية، الذيألهمية هذا المشروع  ،مستقل

ذا ما كان يطو  قياس مدى فعالية تطبيق هذا المشروعأدوات تمكنها من  بق بالطريقة التي خطط ا 

فمن هنا بدأنا كفريق  ،من هذا المشروع الطلبةفائدة التي يحققها للمعلمين و لومدى ا لها من قبل،

جاءت األسئلة على  حيث أهدافنا من القيام بهذا المشروع، عمل صياغة األسئلة التي تتناسب مع

 الشكل التالي : 

 أسئلة الدراسة: 

 ؟  "لمستقللباحث ا" اسمات لتعريف واضح ومشترك بين الطلبة و المعلمين  يوجد. هل 1

والفردية )الثقة بالنفس( لدى تطبيق المشروع في تنمية المهارات االجتماعية لأثر  هل يوجد. 2

 ؟  لطالبا

 ؟ مشروع السبعةخطوات الللقدرات البحثية ذات الصلة بالطالب ما درجة امتالك . 3

  ؟ ةريسيفي تنويع أساليب المعلم التد“ الطالب باحثًا مستقالً ”. ما أثر تطبيق مشروع 4

 

 

  :مبررات الدراسة
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التركيز هو ، في المدارس العصرية العلومتدريس الطابع الغالب على بالنظر إلى أن 

مجموعة من الحقائق والمفاهيم والتعميمات، دون االهتمام بتطوير مهارات على إكساب الطلبة 

مواد التعليمية، البحث واالستقصاء خالل الحصص الصفية والمواقف التعليمية المرتبطة في ال

 افتقارهم لها.  ، وبالتالي، مهارات البحث واالستقصاءشكل قصورًا في فرص اكتساب الطلبة مما ي

دور في نجاح الطالب في دراسته الجامعية  البحث واالستقصاء لمهارات إن وال يخفى

يم العالي كونها متطلب إلعداد الطالب في التعل اإلنتاج،وفي رفع كفايته في العمل في قطاعات 

 وفي العمل اإلبداعي القائم على البحث حول أفضل أشكال اإلنتاج.

إعداد الفرد القادر على التعلم المستمر والمنتج ونظرًا لما تحتله المدرسة من مكانة في 

التفكير في السبل والطرق الكفيلة  إلىبرزت الحاجة بصورة تتساوق مع التطور في سوق العمل، 

ها داخل المدرسة وخارجها، توظيفلالبحث واالستقصاء تساب الطلبة مهارات الفرص الكفي تعزيز 

طه في مشروع "الطالب باحث مستقل"، والتأكد من امتالك الطالب لهذه المهارة من وذلك بانخرا

 خالل تنفيذ الخطوات السبعة.

جاءت هذه الدراسة لفحص فاعلية انخراط كل من الطلبة والمعلمين في أنشطة  ،لذا 

في تطوير مهارات االستقصاء والمهارات االجتماعية والفردية لدى الطلبة، ومهارات شروع الم

 لدى المعلمين وطرق التدريس التي يستخدمونها.  ءاالستقصا

 

 

 

 الدراسة الحالية:  أهمية
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 ن أدلة للحكم على فاعليةالحصول ع إلىالدراسة الحالية من كونها تسعى  أهميةتنبع 

. وذلك التخاذ اإلجراءات القائمة على الدليل بشأن المشروع في " مستقل ثالطالب باح"مشروع 

تطوير فّعاليات المشروع، الوقوف على ، جوانب؛ تعميم التجربة على المواد الدراسية األخرى

  . االحتياجات التدريبية للمعلم والطالب

االعتبار عند كما يمكن رفد مطوري مناهج العلوم بهذه األدلة والتوصية بأخذها بعين 

 الشروع في تطوير هذه المناهج.

 

 المدرسة: إدارةتوظيف نتائج الدراسة الحالية من قبل 

، فإنه يؤمل من من جوانب األهمية المترتبة على الدراسة الحالية إضافة إلى ما سبق

على إجراءات البحث اإلجرائي، أن يكون له دور في  المدرسة الذي تلقى تدريباً فريق البحث في 

لتقصي تجاربهم التعليمية  هاوآلية تطبيق التدريسية لدى أعضاء الهيئةهذه المهارات  فهم  تطوير

واإلدارية وتقديم حلول للمشكالت التي تعترضهم بإتباع منهجية البحث اإلجرائي. وبذلك يؤمل في 

ة إرساء ثقافة البحث في المدرسة بوصفها أساسًا إلصدار األحكام واتخاذ القرارات الخاص

 بالتطوير في ضوء األدلة.

كما يمكن لنتائج الدراسة أن تكون اإلطار العام لتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين 

 في مجال البحث واالستقصاء وطرق التدريس الفاعلة. 

كما ان نتائج الدراسة الحالية يمكن ان تدعم الفلسفة التربوية العامة للمدرسة في التواصل 

لي، حيث تعد مشكالت المجتمع على اختالف اشكالها تشكل مجاال خصبا مع المجتمع المح

لالحساس العلمي وتطوير الحلول المستندة في اطارها الى البحث، لذا فان التوجهات المستقبلية 

للمدرسة تتمثل في وضع اطار تفاعلي بين مشكالت المجتمع وقضايا والطلبة باعتبارهم قادة 
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لمجتمع، لذا تنبع الحاجة الى اتاحة الفرصة لالحساس العلمي وعلماء ومفكرين مستقبلين ل

 والنظرية الموضوعية، التوجه نحو الحلول العلمية لمشكالت المجتمع وقضاياه. 

سمة كما يؤمل، عند الوصول إلى درجة متميزة في تحقيق أهداف المشروع، أن يؤخذ به 

 مميزة للمدرسة.

 

  

 منهجية الدراسة: 

، معلم ومعلمة (11ة من جميع معلمي قسم العلوم والبالغ عددهم )تكون مجتمع الدراس

( 273والبالغ عددهم )األساسي، الصف الثامن  -وجميع طلبة الصفوف من الصف الرابع 

 . كعينة اختيروا بشكل عشوائي طالب وطالبة (151)تم اختيارو طالب وطالبة. 

 

 

 إجراءات الدراسة: 

 ،عاما بعد عام حتى الثامنمن الصف الرابع و  وات على الطلبةبعد تطبيق هذه الخط

تحقق ات حتى تكون أكثر وضوحا للطلبة و كان يتم إجراء تعديل على آلية تطبيق هذه الخطو 

مناقشة هذه ل يعقد اجتماع في قسم العلومكان عام ففي كل  .الهدف المرجو من استخدامها

جراء التالخطو  االتفاق على آلية غييرات الالزمة و ات وتحديد نقاط القوة والضعف عند الطلبة وا 

كت أن جاءت فكرة مشروع تمام حيث اشتر  إلىجديدة في عرض هذه الخطوات على الطلبة. 

لحاجة المدرسة ألهمية هذا المشروع في المدرسة و  (الطالب باحث مستقل)بمشروع تمام  المدارس

 .مدى فعالية تطبيق هذا المشروع لقياس
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ع التي عقدت في األردن تم اعتماد هذا المشرو وع تمام و ورشة العمل األولى لمشر ففي 

عاون تحديد األهداف بالتصياغة األسئلة األولية للمشروع و تم ليكون مشروع المدرسة العصرية و 

 معلمات من قسم العلوم .  فريق العمل الذي تكون من ثالثما بين السيدة ديانا قموه و 

 حيث كانت أسئلة الدراسة كما يلي :

قدرتهم على حل  في تعريف الطلبة بمهارات البحثحد ساهم تدريب و إلي أي  .1

 المشكالت؟

كيف يؤثر تمكن الطلبة من التعامل مع مصادر مختلفة للمعلومات في قدرتهم على حل  .2

 المشكالت؟

 المشكالت؟  حل في قدرة الطلبة كيف يساهم تدريب المعلمين على مهارات البحث على .3

 لكافي للتدريب على قدرة الطلبة على حل المشكالت؟أي حد أثر توفير الوقت ا إلى .4

كيف أثر استخدام هذا المنحى في التعليم اليومي على قدرة الطالب على حل  .5

 المشكالت؟ 

 و كان الهدف المرجو من الدراسة:

 استخدام المعلم لمنحى حل المشكالت في التعليم .1

 إدارة عمل مجموعات من الطلبة في حل المشكالت بشكل فاعل  .2

أهداف المشروع على فريق تمام والدكتورة سمية المحتسب تم عرض الخطة األولية و و 

بدأ العمل بقيام السيدة ديانا قموة و الدكتورة سمية ببناء ثالثة جاءت الموافقة على المشروع و و 

 وواحدة وجهت ألولياء األمور (،2()1والمبينة في الملحق رقم ) اثنتان وجهت للطلبة ،استبيانات

أولياء أمورهم حول صول على تغذية راجعة من الطلبة و بهدف الح (،3ينة في الملحق رقم )والمب

وأيضا هدفت االستبيانات  ،علومتطبيق الخطوات السبعة كمتطلب للبحث العلمي في مادة ال
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لتعرف على تنوع المصادر التي يلجأ إليها الطلبة للحصول على معلومات حول الموضوع الذي ا

 عنه .يريدون البحث 

التي كانت ريق تمام في الجامعة األمريكية و بعد حضور ورشات العمل التي قام بها فو 

أخرى تم عقد مجموعة تركيز للمعلمين و (. Research tools and Data analysis)بعنوان 

سنة صدام كراعات وحنين موسى و للطلبة بالتعاون مع الدكتورة سمية المحتسب إلدارة هذه المجمو 

 إلى :  للمعلمين تات التركيز التي عقد. حيث هدفت مجموعتسجيل جميع األحداثلكتابة و 

 .وعي المعلم لمشروع " الطالب باحثا مستقال"فهم و  .1

 .الخصائص الواجب توافرها في المعلم المرشد .2

 .موقف المعلم من المشروع .3

 .المواضيع التي يبحث فيها الطلبة طريقة اختيار .4

 .تقييم المعلم ألبحاث الطلبة .5

 . جوانب النماء في طريقة البحث العلمي .6

  . المقترحاتالمعيقات و  .7

 

 : إلى فقد هدفت مجموعة التركيز التي عقدت للطلبةأما 

 .لمشروع " الطالب باحثا مستقال" ووعيهم الطلبة فهم    .1

 .طريقة اختيار الطلبة لمواضيع أبحاثهم .2

 .موقف الطلبة من المشروع .3

 .المقترحاتالمعيقات و  .4
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، يانات التي تم جمعها من الطلبة وأولياء األموراالستب صدام كراسنة بتحليل ن ثم قاممو 

 قامت حنين موسى بتلخيص نتائج مجموعات التركيز.و 

و في ظل المعطيات التي تم ، لدكتورة سمية المحتسبمع ا المتكررة من خالل الجلساتو 

دة صياغة أسئلة الدراسة لى  إعاع عملنا كفريق عمل طرحها في االستبانات ومجموعات التركيز

لكي تتناسب مع أهداف هذه األدوات التي قمنا  لنا جميعا أهداف المشروعة بصورة أوضحو 

 .باستخدامها

ملخص مجموعات التركيز في و  تاالستبيانانتائج وقمنا بعرض  األسئلة واألهداف المعدلة و 

 (.  Qualitative Data Analysis)ورشة العمل التالية التي قام بها فريق تمام بعنوان 

بعد حوار طويل مع الفريق تمكنا من الوصول إلى و  ،م جاءت زيارة فريق تمام للمدرسةمن ثو 

الطريقة التي  إنحيث  ،بين الهدف الذي وضعناه ألنفسنا وما بين أسئلة البحثالثغرة ما 

 دار الحوار مع فريق تمام حولو  ت البحث لم تحقق أهداف البحث.استخدمنا بها أدوا

لتي قمنا بطرحها في هذه وهل األسئلة ا ئها،كيفية بنامنا باستخدامها و التي ق تاالستبيانا

 لمفهوم الباحث المستقل؟ نك فهما مشتركا من قبل المعنيياألهداف؟ وهل هنا تحقق ياناتاالستب

أسئلة  بعض هنا كانت نقطة تحول مهمة بالنسبة لنا حيث أدركنا حاجتنا إلعادة صياغةو 

عادة صياغة األهداف حتى ت ،البحث حيث كان لدينا ثغرة كفريق  ،تناسب مع سؤال البحثوا 

عمل بعدم وجود فهم مشترك بيننا ألهداف المشروع فكان ال بد من اعادة صياغتها بطريقة 

ضرورة  وأدركنا الحاجة الى . لتصبح كما هي األن بصورتها النهائية توضح فهمنا المشترك لها

الذي يشكل و  ،مشترك لمفهوم الطالب باحث مستقل عند المعلمين والطلبةالتأكد من وجود فهم 

 .المحور األساسي للمشروع
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ن االجراءات بناء على المعطيات والنتائج التي توصلنا م كفريق عمل باتخاذ عدد فكرناهنا و 

وهو جعل  أملين بذلك أن تساعدنا هذه االجراءات على تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع لها،

 : يليهذه اإلجراءات كما جاءت و  الب باحثا و مستقصيا،الط

األولي، تم رصد نوعية األسئلة التي تطرح داخل بناءًا على نموذج المالحظة الصفية  (1

طرح األسئلة التي تثير الطلبة وتحفزهم على  بهدف توعية المعلم بأساليبو  الصف،

امت حيث ق ،االستقصائيةحول أنواع األسئلة  االستقصاء قمنا بعقد ورشة عملالبحث و 

 كانت موجهة لمعلمين المدرسة جميعهم.بها الدكتورة سمية المحتسب و 

تم عقد دورة  ،بهدف تعريف المعلمين بالمنحى االستقصائي وأهميته في العملية التعلميةو  (2

من ثم قامت الدكتورة اون مع الدكتورة سمية المحتسب. و تدريبية لمعلمي قسم العلوم بالتع

لقياس مدى تطبيقهم للمنحى  ،رات صفية للمعلمين الذين شاركوا في هذه الدورةسمية بزيا

 االستقصائي خالل العملية التعلمية. 

جديدة لجمع معلومات لإلجابة عن األسئلة  أدواتباستخدام  كفريق عمل قمناو    

 التالي:  على النحو دواتالمطروحة. حيث جاءت هذه األ

 لمفهوم الطالب مشترك ما بين الطلبة والمعلمينبهدف الوصول إلى تعريف واضح و  (1

تركيز للمعلمين وأخرى للطلبة بإدارة السيدة ديانا  تيقمنا كفريق بعقد مجموع ،باحث مستقل

 .المالحظات قموه وحنين وصدام لتدوين

وبهدف قياس تنوع أساليب المعلم وقدرته على توجيه الطلبة للبحث واالستقصاء في  (2

حيث قمنا  ،بإجراء زيارات صفية لمالحظة البيئة الصفية وتنوعهامنا ق ،الحصة الصفية

بتقسيم المعلمين ما بين السيدة ديانا قموة وحنين موسى وصدام كراسنة  لمالحظة نوعية 

األسئلة وطريقة طرحها وتدوين ذلك في بطاقة مالحظة كان صدام قد أعدها مسبقا. وهنا 



 13 

لة األولى كانت المالحظات عامة حول أساليب في المرح ،تم إجراء الزيارات على مرحلتين

قمنا باستخدام بطاقة (، و 4والمبينة في الملحق رقم ) المعلم وتفاعل الطلبة مع المعلم

أما المرحلة الثانية فقمنا بتخصيصها لمالحظة نوعية األسئلة التي  ،مالحظة خاصة بذلك

، كما هو موضح ا الهدفيستخدمها المعلم وقمنا بتعبئة بطاقة مالحظة أخرى خاصة بهذ

 .(5في الملحق رقم )

تم اختيار قضيتين علميتين بالتعاون مع منسقتي قسم العلوم في المرحلة الثانوية السيدة  (3

لنى خميس والسيدة تغريد برهوش من المرحلة األساسية وعرض هذه القضايا على طلبة 

ه القضايا ول هذحكاختبار يقيس قدرة الطلبة على إجراء بحث  8-6الصفوف من 

وتم . بهدف قياس مدى قدرة الطلبة على تطبيق هذه الخطوات ،باستخدام الخطوات السبعة

كأداة لقياس قدرة كل طالب على  ونمعينة وضعها صدام يستخدمها المعلم آليةاعتماد 

 ول القضية المطروحة عليه.حتطبيق الخطوات السبعة للبحث 

كما قام  ،من بطاقات المالحظة األولى والثانية اهاقام صدام بتحليل النتائج التي جمعنو   

قامت حنين بتحليل نتائج و  ،ا العلمية التي طرحت على الطلبةبتحليل نتائج القضاي

 مجموعات التركيز التي عقدت . 

النتائج الجديدة التي قد  إلىاألسئلة الجديدة باإلضافة ومن ثم قمنا بعرض األهداف و   

 From) ها فريق تمام و التي كانت بعنوانتي قام بوصلنا لها في ورشة العمل ال

Research to Action،)  ريق تمام عن العمل الذي قمنا هنا ظهر الشعور بالرضا من فو

 حققنا جميع األهداف التي كنا قد وضعناها سابقا .  أنناحيث  ،به
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 التحليالت اإلحصائية المستخدمة:

 التكرارات والنسب المئوية -

 حرافات المعياريةالمتوسطات واالن -

 كاي تربيع -

 

 نتائج الدراسة

هدفت الدراسة الحالية التعرف على تأثير مشروع الطالب باحث مستقل على تطوير 

على سؤال الدراسة  اإلجابةومن اجل لدى كل من المعلمين والطلبة.  مهارات البحث واالستقصاء

المعلمين و  ك بين الطلبةهل هناك تعريف واضح و مشتر على " انينص نوالذي والثاني األول

". الثقة بالنفس للطالبفي تنمية المهارات االجتماعية و  ما أثر تطبيق المشروع، و للباحث المستقل

 ،( يبين نتائج مجموعة التركيز2)(1والجدول رقم ) ،مجموعتي تركيز للمعلمين والطلبة تم إجراء

 كنمط للتصنيف.  التعابير المتكررةحيث اعتمدنا 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين نتائج مجموعة التركيز للطلبة1رقم )جدول 
Patterns Codes 

 

No Questions 

 
 
 

و أن يكون قادر أن يعبر عن رأيه أهم ما يميز طالب العصرية ه
أمام اآلخرين و ان يعرض أفكاره  أمام اآلخرين و يكون قادرا على 

 التواصل مع الغير

1  
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أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العصرية 
 هي: 

 الثقة بالنفس  -
 القدرة على التعبير بحرية -

 التواضع  -

 بالعمل  اإلخالصو  اإلبداع -

 االجتهاد في العمل و العطاء   -

  
 
 
 
 

ما أهم صفة يجب أن  -1
يتحلى فيها أو أن يمتلكها 
طالب العصرية من وجهة 

 نظركم؟

قادر على عمل  ،طالب العصرية يجب ان يكون متميز في عمله 
 بنفسه مجتهد و مواظبكل شيء 

 

2 

 3 طالب العصرية مجتهد في عمله

معتز  ،جريء ،طالب العصرية يجب أن تكون شخصيته قويه 
 بنفسه

4 

 ،من مميزات طالب العصرية ان يكون قادر على إتقان العمل 
 ثقته بنفسه عالية ،يتكلم بطالقة ،مجتهد

5 

 طالب العصرية واثق من نفسه
 

6 

 7 التواضع ،العصرية  ان يمتلك األخالق الحسنة الثقة  على طالب

 طالب العصرية يجمع ما بين األخالق و العلم
 

8 

 طالب العصرية مخلص في عمله
 

9 

قادر على التعبير عن نفسه بثقة أمام  ،طالب العصرية واثق بنفسه
 اآلخرين

10 

 طالب العصرية مبدع و له هدف
 

11 

 

 م: من خصائص العال
 الذكاء -
 سرعة البديهة -

 القدرة على تنظيم المعلومات -

 القدرة على ربط العلم بالظواهر الطبيعية  -

 الصبر  -

 الدافعية  -

قادر على البحث عن المعرفة من مصادرها  -
 المختلفة 

 ،العالم يعرف كيف يأخذ المعلومة من المواقف التي تمر عليه
 يستنتج معرفة من مواقف حياته.

 

12  
 
 
 
 
 
 

افترضنا ان طالب  لو -2
لك صفة العصرية نريده أن يمت

العالم؟ فما هي الخصائص 
الصفات التي يجب أن تتوفر و 

 في العالم؟
 

 من صفات العالم الذكاء و سرعة البديهة
 

13 

 العالم يجب أن يمتلك خلفية علمية
 

14 

 العالم عنده القدرة على التحقق من المعلومة
 

15 

 نظيم أفكارهالعالم قادر على ت
 العالم لديه القدرة على الربط و االستنتاج

 

16 

 من صفات العالم ان يمتلك معرفة سابقة
 

18 

 العالم مطلع على مصادر متنوعة للمعرفة  
 

19 

 يمتلك العالم خبرة و معرفة سابقة
 

20 

 العالم يجب ان يكون مثقف
 

21 

 العالم يربط العلم مع األمور الحياتية
 

22 

 صبور. ،العالم لديه رغبة و دافعية للبحث
 

23 
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 خصائص الباحث المستقل: 
 على نفسه  دمعتم-
 صبور  -

 قادر على استخدام المصادر المتنوعة للبحث  -

 يتعلم من أخطاءه -

 قادر على ربط المعرفة -

 و تنظيمها  

 يتحقق من عمله  -

  24 الباحث المستقل يجب أن يعتمد على نفسه

رسة نرى بأن نحن كمد -3
سمة الطالب باحثا مستقال 
سمة مهمة للطالب كطالب في 
العصرية. ما رأيكم؟ ما صفات 
طالب العصرية كباحث 
مستقل؟ و هل تتطابق هذه 
 الصفات مع الوضع الحالي؟  
 

 25 الباحث المستقل يكون جاد في عمله

 26 مثقف ،يمتلك معرفة سابقة ،الباحث المستقل ذكي

 27 مستقل لديه مهارة التحققالباحث ال

 28 الباحث المستقل صبور

 29 الباحث المستقل يمتلك معرفة سايقة

 الباحث المستقل شغوف في عمله 
 

30 

 31 الباحث المستقل قادر على استخدام مصادر مختلفة للبحث

 32 الباحث المستقل يتعلم من أخطاءه

 33 يتحقق من عمله

 34 لديه دافعية للعمل ،تقل قادر على ربط المعلوماتالباحث المس

 35 0قوي الشخصية ،الباحث المستقل جريء 

 
 بداية البحث تكون ب:

 تحديد الهدف من البحث -
 وضع النسيج  -

و كتابة األسئلة المتعلقة بموضوع البحث و تحديد 
المعرفة السابقة و األسئلة التي أريد البحث عن 

 إجابة لها 

 

 نحدد األسئلة و األفكار التي نعرفها عن الموضوعبحث بأن نبدأ ال
 

36  
 
 
 
 
 
 
ما هي الخطوات التي  -4

 تعلمتموها؟ كيف تبدأ البحث؟
 

 النسيج: نكتب األسئلة التي نريد ان نبحث عنهانبدأ البحث ب
 

37 

 38 سئلة ال أعرفها و أريد البحث عنهانبدأ البحث بـأن نضع األ

 نحدد األسئلة نبدأ البحث بأن
 

39 

 نحدد األسئلة و المعلومات الى اعرفها و ال اعرفهانبدأ البحث بأن 
 

40 

 احدد األشياء التي اعرفهاأبدأ البحث بأن 
 

41 

 احدد األشياء التي اعرفها و التي ال اعرفها أبدأ البحث بأن 
 

42 

 43 عاختار الموضوع و السبب في اختيار الموضو أبدأ البحث بأن 

 نضع األسئلةنبدأ البحث بأن 
 

44 

نحدد ما نعرف  ،تختار الموضوع و نضع األسئلةنبدأ البحث بأن 
 و ما ال نعرف

45 

 اختار الموضوع و الهدف من اختياره أبدأ البحث بأن
 

46 

 
الخطوات السبعة للبحث تساعد على تنظيم األفكار و 

 ترتيب المعلومات
المزيد من التطبيق لتطوير هذه و يحتاج الطلبة إلى  

 المهارات 

الخطوات السبعة التي  -5 47 تدريب أكثر إلىالخطوات السبعة تدربنا حتى نكون و لكن نحتاج 
هل تجعل  ،سبق ان تعلمتموها
 منكم باحثا مستقال؟

 

 الخطوات السبعة تساعدنا على تنظيم أفكارنا
 

48 

 44 ر ترتيبهايمكن تغيي ،بعض الخطوات مش دائما منظمة

تعرض  أنويفضل  ،توضيح أكثر  إلىبعض الخطوات بحاجة 
 بطريقة أخرى

50 

 
يمكن للطلبة استخدام الخطوات السبعة للبحث دون وعي 

للبحث عن المواضيع التي تثير اهتمامهم و إفادة  ،منهم 
 اآلخرين بها .

بعض األحيان اذا كانت المعلومة غريبة نبحث عنها دون استخدام 
 الخطوات السبعة

51  
هل ممكن ان تستخدموا  -6

هذه الخطوات بمواقف مختلفة 
دون ان تطلب منكم المعلمة؟ 

 نعم ابحث أكثر
 

52 

 53 استخدم هذه الخطوات للبحث عما يثير اهتمامي
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هل اذا سمعت خبر غريب  
 تبحث عنه؟

 

 و أشارك بها غيري استخدم هذه الخطوات للبحث عما يهمني
 

54 

نعم استخدمها للبحث عن األشياء التي تثير اهتمامي و اعرضها 
 خطوات من البحث 3على اآلخرين و بالتالي أكون قد استخدم 

55 

 
استخدام الخطوات السبعة للبحث تعمل على تطوير 

 مهارات الطالب البحثية 

استخدامي للخطوات السبعة طورت مهارتي للبحث و زادت قدرتي 
 على وضع األسئلة

هل المهارات التي -7 56
تعلمتموها  تفيدك؟ هل تطورت 

 لديك مهارات البحث ام ال؟
 يجب على كل شخص ان يمتلك هذه المهارات

 

57 

 
من المفيد تعميم هذه المهارات على مواد غير مادة 

 العلوم .

نفضل ان تتوسع هذه المهارات لتشمل مواد غير العلوم الن ذلك 
 راتسوف يدرنا على هذه المها

هل تفضلون ان تتوسع  -5 55
هذه المهارات لتشمل مواد غير 

العلوم؟ هل من األنسب 
 تطبيقها في أكثر من مادة؟

 

ألنه  ،أفضل ان أتعلم هذه المهارات من شخص أخر غير المعلم
 لدي شعور بان كل شيء اسمعه من المعلم فهو واجب

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركيز للمعلمين( يبين نتائج مجموعة ال2جدول رقم )
Patterns  Codes No.  Questions 

 
الطالب باحث لديه استقاللية بطريقة بحثه و  -

 مصادره 

  المعلم فقط موجه للطالب -

واضح ان الباحث لديه استقاللية بطريقة  ،المستقلة للبحث الطريقة 

 بحثه و مصادره بدون االعتماد على اآلخرين

 

1  

 

 2 المعلم مجرد مرشد للطالب . و على الطالب العمل لوحدههل الجميع أتطلع  -1

اللوغو عبارة عن واحد باحث بالعيون و يحمل عدسة يبحث فيها  3 
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الخطوات على شعار  عن األشياء 

السبعة؟ ماذا يعني هذا 

 IIMالشعار؟ 

 

بنفسه يكتب و بصيغته  ،يكون الطالب باحث مستقل بحد ذاته

 ا و المعلم فقط موجه و مرشد له الخاصة كل المعلومات التي وجده

4 

 
الخطوات السبعة هي وسيلة لتحقيق مجموعة  -

 من األهداف 

 القدرة على البحث و االستقصاء  -

 تنمية المهارات الشخصية  -

 تنمية  التفكير الناقد  -

 الخطوات السبعة تساعد في تنظيم أفكار -

 معلومات الطالب المتعلقة بموضوع معينو  

 

  5 ف المرجو و هو كيف يبحثوسيلة حتى يصل للهد

 

 

 

 

 

هل تعتبر الخطوات  -2

السبعة هدف ام وسيلة ؟ 

 و لماذا؟

 

 6 وسيلة لتحقيق هدف االستقصاء

 ،وسيلة للوصول للهدف و هو جعل الطالب لديه هدف واضح

 و له شخصية مستقلة.  ،متكلم 

7 

وسيلة للوصول لهدف للحصول على معلومة كانت تثير تساؤالت 

 عنده

8 

يقوي  ،يبحث عن تساؤالت  ،ينمي قدراته ،وسيلة متعددة األهداف

 شخصيته.

9 

هدف و  وسيلة بنفس الوقت . هدف و نظام تفكير . و وسيلة ألنه 

 ينظم عمل الطالب .

11 

ء ان يبحث عن وسيلة لتحقيق مجموعة من األهداف و أهم شي

 ةموضوع يشغل تفكيره و يكون عنده شخصية مستقل

11 

وسيلة و لكن  النقطة األولى او الهدف األول هو ان يبدأ بالتفكير 

 و التساؤل

 

 

12 

 
 ترتيب الخطوات السبعة  (1

 وجود مثيرات معينة  -

 يطرح تساؤالت حولها -

يحدد ما يعرف و ما ال يعرف من معلومات  -

 حولها 

 در التي يريد البحث فيها يحدد المصا -

 تنظيم المعلومات -

 ان يسأل عن قضية يريد ان يعرف عنها أكثر   

 ترتيب المعلومات  ،جمع المعلوماتي ثم       

التوصل لنتائج و ثم  وماتعمل خالصة لهذه المعل  ثم       

 تعميمات 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

المعلومات التي يعرفها عن هذا الموضوع  ثم يحدديطرح تساؤالت 

تنظيم ثم و هدفه من البحث مع إعطاء مالحظاته عن هذا البحث 

 و أخيرا  عنوانين

 اقتراحات ووصف لتقديم البحث

14 
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 تقييم البحث -

 العرض -

 

 

 

 مواضيع األبحاث تكون حسب الفئة العمرية  (2

مواضيع األبحاث تكون ضمن قضايا معاصرة  (3

 حتى يكون لها تأثير على الطلبة 

مصادر البحث : للطالب حرية تحديد  (4

المصادر التي سيبحث فيها و المعلم موجه له 

قيته المصادر التي اختارها ويتحقق من مصدا

 الطالب.

 

 

 

كون وضع الطالب في مثيرات معينة تخلق عن تساؤالت يجب ان ي

 عنده مثير معين.

 ان يضع أسئلة يريد ان يجيب عنها

 يحدد ما يعرف و ما ال يعرف

 يحدد المصادر التي يريد يبحث فيها

 بتجميع المعلومات و تنظيمها و ثم يقيم نفسه

 ان يكون عنده تصور للعرض من البداية حتى يوجه كيفية بحثه.

 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

نرتب  اردنا لو -3

الخطوات السبعة ما هو 

ي تراه مناسبا الترتيب الذ

كما تحب ان تتعامل 

 معه؟.

 

 أحيانا نركز على الكتاب
طالب بمصادر معينة و لكن المهم كيف فيجب ان ال نقيد ال

 يستخدم هذا المصدر 

16 

 17  نجعل اختيار المصادر مفتوح أمام الطالب

هذا الجيل ال يقرأ لذلك يجب ان نشدد على الكتاب حتى يتعلموا 

 قراءة الكتب

18 

ان يبحث الطالب عن الموضوع الذي يهتم به حتى ال يفقد اهتمامه 

 بالبحث

19 

بعد ان يعمل البحث  ،الحرية للطلبة باختيار المصادر  أعطي

 يتأكد ان حصل على إجابة لألسئلة التي كانت تثيره 

21 

كثر عبئا على المعلم بالعرض الن الطالب يعتمد على المعلم كثيرا 
 في إخراج النتائج

21 

الهدف ان يصل الطالب الى المعلومة و هو حر من اين يحصل 
يحصل عليها و لكن يجب ان نحاسبه على هذه  عليها المهم ان

 المعلومات اذا كانت صحيحة ام ال و اذا كانت تجيب عن تساؤالته

22 

معينة في ذهنه  ةاهم شيء ان يكون لديه تساؤالت معين او ظاهر 

يريد ان يبحث فيها المهم ان تكون ضمن نطاق المادة و له الحرية 

 حتى يبدع.

23 

 24 ب حسب فئته العمرية تهيئة الطال       

ان تكون القضايا المطروحة قضايا حديثة حتى تعطي مردود       
 اكبر

25 

الدراسات الميدانية اساس في البحث النها تعطي معلومات من 

 الواقع

26 
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 27 الطالب يختار المشكلة حتى يبدع فيها        

 28 قق من صحتهااختيار المصادر فيمكن من خالل التوثيق ان نتح 
 

يبحث  ،شخص مستمر التفكير  والباحث ه (1

 باستمرار عن الحقيقة ليس لديه مسلمات 

 و يشارك في كل شيء 

 خصائص الباحث :  (2

 مبادر  -

 مطلع  -

 مشارك -

 مثقف -

 عنده إرادة و هدف  -

 لديه واقعية  -

 الرغبة في المعرفة -

 

 دائما يسأل و يكون عنده المبادرة الشخص الذي يسألالباحث هو 

و الرغبة بالبحث دائما للحصول على إجابات لتساؤالته حتى لو لم 

 يطلب منه المعلم فيكون باحثا بنفسه 

 

اتفقنا معا بان  -4 29

الخطوات السبعة ليست 

هناك مرونة في مقيدة لنا و 

تطبيقها وانها وسيلة 

الهدف هو وليست هدف و 

ل بالطالب ليكون الوصو 

لكن ماذا و  ،باحثا مستقال

باحث المستقل ؟ تقصد بال

 ما هي صفاته؟ 

 

هو الذي يختار المشكلة و هو المصدر األساسي في كل الباحث 

 شيء

31 

له هدف من المكان  ،ذو شخصية ،المطلع ،هو المشاركالباحث 

 مثقف.  ،الموجود فيه في حياته

31 

بعض  ،مبادر سيبدع اكثر ،لديه الرغبة من تلقاء نفسه الباحث 
 رح الدرس يبدون رغبتهم للمعرفة.الطلبة خالل ش

32 

الشخص الذي لديه القدرة و العزيمة و الثقة ان يحقق  الباحث هو

 دور فاعل في مجتمعه

33 

عنده دافعية ذاتية من داخله للبحث عن المعلومة و يعرف الباحث 
 كيف يبحث عنها و يعرف كيف يختار المعلومة

34 

 ،أساليب ناجحة للبحث بمفردههو الذي يستخدم أدوات و الباحث 
يختار موضوع معين و يكون لديه القدرة على وضع أسئلة متسلسلة 

 تؤدي به الى إجابات لتساؤالته

35 

يكون قادرا على حل المشكالت في  ،واثق من نفسهالباحث 
 المستقبل

36 

يشك  ،شخص مستمر التفكير ليس كل ما لديه يسلم به الباحث 
 باستمرار يبحث ،في كل شيء 

37 

متفرد في  ،بعيد النظر ،يجب ان يكون لديه أفق واسعةالباحث 
 ،قوي الشخصية ،ال يعتمد على اآلخرين في التفكير  ،التفكير 

 عنده إرادة و هدف و أيضا يسعى للعمل الجماعي مع زمالئه

38 

 39 الصبر ،عنده الرغبة في المعرفةالباحث يجب 
 

 في تحقيق الهدفالخطوات السبعة تساعد  (1

 و هو الوصول بالطالب ليكون باحثا مستقال  

مراعاة الفئة العمرية في تطبيق الخطوات  (2

 السبعة

  41 ترتيب لألفكارالخطوات السبعة هي 

 

هل الخطوات السبعة  -5

فعال تساعدنا في توجيه 

طالبنا في تحقيق هدفنا 

عند الصفوف الصغيرة  لكنالسبعة و عندي قناعة بالخطوات 

 بعض الخطوات كبيرة عليهم

41 

كبيرة عليهم فيجب إعادة و هناك خطوات تشكل عبئا على الطالب 

 تشكيلها 

42 

مع مراعاة الفئة للبحث  في توجيه الطلبة تساعدالخطوات السبعة 
 العمرية 

43 
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جيع و هي أساس و لكن يجب ان يرافقها التشالخطوات السبعة 
 التوجيه

ان يصبح الطالب باحثا  44

  ؟مستقال

 

تساعد و هي أساس و لكن يجب ان يكون هناك الخطوات السبعة 
 تدريب و توجيه للطالب و ان يصبر المعلم على الطالب

45 

مع مراعاة للبحث  في توجيه الطالب  هي أساسسبعة الالخطوات 
 الفئة العمرية

46 

 

بين المعلمين والطلبة  ( يتضح ان هناك تعريف واضح ومشترك2()1من الجدول رقم )

في تعريف الباحث المستقل، حيث اشار الطلبة الى ان تعريف الباحث من وجهة نظرهم هو ) 

هو شخص مستمر التفكير، يبحث باستمرار عن الحقيقة ليس لديه مسلمات. وتعريف اخر: 

ين اشار . في ح)الطالب باحث لديه استقاللية بطريقة بحثه و مصادره والمعلم فقط موجه للطالب

المعلمين الى ان تعريف الباحث من وجهة نظرهم )الباحث المستقل هو الشخص  المعتمد على 

نفسه، والمبادر من ذاته للبحث، والقادر على استخدام المصادر المتنوعة للبحث، والقادر على 

 ربط المعرفة المتعلقة ببحثه وتنظيمها(.

أثر تطبيق المشروع في تنمية المهارات ى اما فيما يتعلق بالسؤال الثاني والذي يشير ال

الى  المستخلصه من مجموعات التركيز ، فقد اشارت النتائجاالجتماعية و الثقة بالنفس للطالب

عليهم في مجموعة من  بالطلبة بشكل ايجابي، فقد  تجسد تاثير المشروع ع قد اثران المشرو 

، االبداع، العطاء، االجتهاد، التعبير ، التواضعبالنفس الثقةفي ) الصفات والخصائص والمتمثلة

لمين قد اشاروا الى ان ، في حين ان المعبحرية، الجرأة، الصدق، التميز، االخالص، واالمانة(

روع على الطلبة تمثل في مجموعة من الخصائص وهي )المبادرة، الثقة، المشاركة، تأثير المش

 التميز، الجرأة، الواقعية، الرغبة في التطور(. 
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هل لدى الطالب القدرة  والذي ينص على " على سؤال الدراسة الثالث اإلجابة لاجومن 

تم إجراء اختبار يقيس ، حيث "على اختيار مشكلة البحث وتطبيق الخطوات السبعة المقترحة

 ( يبين نتائج االختبار. 3مهارات البحث للطلبة والجدول رقم )

 

 

 

 (3جدول رقم )

 ت البحث لجميع إفراد عينة الطلبةخطوادرجة إتقان الطلبة لة ليبين التكرارات والنسب المئوي

 الخطوات
 ممتاز جيد جدا جيد ضعيف ال يعرف

Count %  Count %  Count %  Count %  Count %  

 %7511 1. %1511 15 %11.. 11 %7111 71 %7711 71 مشكلة البحث تحديد

 %111. 11 %111. 15 %111. 17 %7.11 2. %7511 1.  تحديد الهدف من البحث

 %7.11 75 %11.. 12 %111. 11 %211. .1 %711. .1              البحث عن الحقائق

 %11. 72 %7.11 2. %7.11 .. %11.. .1 %11.. 22 تنظيم الحقائق والمعلومات

 %111 5 %7111 71 %7511 1. %1211 17 %1.11 .2  تقييم األهداف

 %111 77 %7.11 .. %7711 71 %111. 15 %1.11 11 تقييم النتاج

  %511 71 %111. 11 %111 77 %7511 5. %2.11 1. عرض النتاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2جدول رقم )

 يبين التكرارات والنسب المئوية لدرجة إتقان الطلبة للخطوة األولى وهي تحديد مشكلة البحث
 

 امسالصف الخ الصف السادس الصف السابع الصف الثامن   مشكلة البحث تحديد
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 Count 1 1 1 71 ال يعرف
% 1111 1111 7211% 711.% 

 Count 1 1 1 71 ضعيف
% 1111 1111 7111% 711.% 

 Count 2 1 . 71 جيد
% .111% .111% 7511% .115% 

 Count 71 71 72 .7 جيد جدا  
% 1515% .111% .511% 1111% 

 Count 1 . 71 1 ممتاز
% 711.% 7111% 1111% 7717%  

 
 

 (1جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية لدرجة إتقان الطلبة للخطوة الثانية وهي تحديد الهدف من البحث

 الصف الخامس الصف السادس الصف السابع الصف الثامن     تحديد الهدف من البحث
 Count 1 7 71 77 ال يعرف

% 1111 111% 1111% 7111% 
 .Count 7 7 1 7 ضعيف

% 1..% 111% .11% 111.% 
 Count . 1 . 72 جيد

% 1111% .111% 7.11% ..1.% 
 Count . 77 71 77 جيد جدا  

% 1111% 1111% .111% 7111% 
 Count 2 . 7. 5 ممتاز

% .111% 7111% 1.11% 7.11%  

 
 
 
 
 
 
 
 

 (.جدول رقم )
 ثة وهي البحث عن الحقائقيبين التكرارات والنسب المئوية لدرجة إتقان الطلبة للخطوة الثال

 الصف الخامس الصف السادس الصف السابع الصف الثامن                البحث عن الحقائق
 Count 1 7 75 71 ال يعرف
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% 1111 111% 1.11% .11.% 
 Count 1 2 2 .1 ضعيف

% ..12% .111% 511% 1.11% 
 Count . 1 . 72 جيد

% 7715% .111% 7511% ..1.% 
 Count 1 . 5 71 جدا  جيد 

% 271.% 2111% 7.11% 711.% 
 Count 1 7 77 1 ممتاز

% 711.% 111% ..11% 215%  

 
 

 

 (1جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية لدرجة إتقان الطلبة للخطوة الرابعة وهي تنظيم الحقائق والمعلومات

 الصف الخامس الصف السادس عالصف الساب الصف الثامن   تنظيم الحقائق والمعلومات
 .Count 7 7 .. 7 ال يعرف

% 11.% 111% 1.11% .112% 
 .. . . Count 1 ضعيف

% ..12% 1111% 211% 2711% 
 .Count 2 1 . 7 جيد

% .111% 7111% 7.11% .112% 
 Count 2 . 5 1 جيد جدا  

% .111% 2111% 7.11% 215% 
 . Count 1 7 5 ممتاز

% 711.% 1..% 7.11% 11.%  

 

 
 
 
 
 
 
 

 (5جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية لدرجة إتقان الطلبة للخطوة الخامسة وهي تقييم األهداف

 الصف الخامس الصف السادس الصف السابع الصف الثامن   تقييم األهداف
 Count 7 7 11 71 ال يعرف

% 11.% 111% .111% .111% 
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 Count 71 2 1 11 ضعيف
% 1515% .111% 7211% 211.% 

 .Count . 5 1 7 جيد
% 7715% 2111% 7111% 7.11% 

 . Count 7 1 1 جيد جدا  
% 11.% 1111% 7111% 11.% 

 . Count 1 1 1 ممتاز
% 711.% 1111 .11% 11.%  

 
 

 (.جدول رقم )
 ي تقييم النتاجيبين التكرارات والنسب المئوية لدرجة إتقان الطلبة للخطوة السادسة وه

 الصف الخامس الصف السادس الصف السابع الصف الثامن   تقييم النتاج
 Count 7 7 11 .1 ال يعرف

% 11.% 111% ..11% 1711% 
 Count 1 2 2 .1 ضعيف

% 711.% .111% 511% 2.1.% 
 . . . Count 1 جيد

% 1111 7111% 7.11% 7211% 
 Count . 71 1 1 جيد جدا  

% 1.1.% 1111% .11% 7717% 
 Count 2 1 2 1 ممتاز

% .111% 7111% 511% 1111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (71جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية لدرجة إتقان الطلبة للخطوة السابعة وهي عرض النتاج

 الصف الخامس الصف السادس الصف السابع الصف الثامن   عرض النتاج
 Count 7 7 15 .1 ال يعرف

% 11.% 111% 1.11% 1.11% 
 Count 1 2 1 75 ضعيف
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% 711.% .111% .11% .51.% 
 Count 1 . 7 5 جيد

% 1111 7111% .11% 7.11% 
 .Count . 71 2 7 جيد جدا  

% 1.1.% 1111% 511% 7.11% 
 . Count 2 1 2 ممتاز

% .111% 7111% 511% 11.%  
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ما أثر تطبيق مشروع  الثالث والذي ينص على "على سؤال الدراسة  اإلجابةومن اجل 

 ". في تنويع أساليب المعلم التدريسية وتنمية المهارات البحثية للطالب“ الطالب باحثًا مستقالً ”

 ( يبين نتائج  بطاقة مالحظة. 11ين والجدول رقم )متم بناء بطاقة مالحظة للمعل

 (11جدول رقم )

لنوعية االسئلة التي  ة المالحظة الخاصة بالمعلمينالتكرارات والنسب المئوية لبطاق يبين

 تطرح داخل الغرفة الصفية

 النسبة المئوية التكرار األسئلة
 % 2558  33 سؤال المعلم المباشر 

 % 14 18 سؤال الطالب
 % 1652 21 إجابة الطالب المباشرة

 % 653 8 هدوء المتعلمين لإلجابة )التفكير(
 % 856 11 رح اسئلتهميترك وقت كافي للطلبة لط

 % 4 5 أسئلة إلثارة االهتمام
 % 11 14 أسئلة للكشف عن المعرفة السابقة
 % 555 7 أسئلة لتشخيص مواطن الضعف

 % 1 1 أسئلة لتوجيه تفكير الطلبة نحو مستويات اعلى من التفكير
 % 856 11 أسئلة لتقييم نواتج التعلم

 % 1 1 أسئلة استقصائية
 % 111 128 المجموع
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من خالل استعراض مجموع النتائج التي تم التوصل اليها في الدراسة الحالية، تبين انه و 

هناك درجة واضحة من االتفاق على تعريف الطالب كباحث مستقل بين الطلبة انفسهم 

 . نوالمعلمي

 نفست االجتماعية والثقة بالأما فيما يتعلق في اثر تطبيق المشروع على تنمية المهارا

لدى الطلبة، فقد كان هناك مؤشرات واضحة في سلوك الطلبة تشير الى نمو مهاراتهم 

سلوكهم االجتماعي مثل زيادة التفاعل االجتماعي بينهم خالل تنفيذ االنشطة المشتركة، الى و 

والذي بدا ظاهرًا من خالل  جانب تنمية سلوك التعاون واالستقصاء المشترك لدى الطلبة

 .مجموعة التركيز وعروضهم البحثية الخاصة بمشروع الطالب باحث مستقل تفاعلهم أثناء

فبعض الطلبة كانوا  ،الحظنا زيادة درجة التعاون بين الطلبة عند عروضهم ألبحاثهم حيث

يبدون حماسا للمواضيع المختارة من قبل زمالئهم فيقومون بمساعدتهم خالل العرض من 

تحضير األدوات التي سيستخدموها خالل العرض و التمثيل معهم، مساعدتهم في جلب حيث 

أو حتى إذا كان هناك عالقة بين أبحاثهم قاموا بدمج هذه األبحاث و ايجاد طريقة مشتركة 

 للعرض.

كذلك فقد كان هناك مؤشرات على زيادة مستوى الثقة بالنفس لدى الطلبة من خالل قدرته  

فع ويناقش وجه نظر بثقة واقتدار. هذا على التعبير عن ذاته امام مدرسيه وزمالئه، ويدا

رات ايجابية لدى موعات التركيز تشير الى وجود تطو وبشكل عام فان ما خلصت اليه مج

 الطلبة في جوانب السلوك االجتماعي والنفسي. 

 إن إلىالنتائج  أشارتهارات السبعة للبحث، فقد اما فيما يتعلق بدرجة اتقان الطلبة للم 

، ودرجة اإلتقان تعود إلى عدد مرات تعرض المهارات يات اتقان الطلبة لتلكباين في مستو هناك ت

زادت من درجة  عام بعد عام للمشروع الطلبة تعرضهذه الخبرة، أي كلما زاد تكرار الصف ل
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، والتي تحتاج الى فرص اكبر وتشجيع من اجل اتقانها وتذويتها وتحويلها الى انماط اإلتقان

بوضوح عند مقارنة قدرة طلبة الصف السادس على تطبيق الخطوات وظهر ذلك  سلوك معرفية،

حيث الحظنا تطور في  ،السبعة مع قدرة طلبة الصف الثامن على تطبيق الخطوات نفسها

لذا  ،مهارات طلبة الصف الثامن الذين قد تعرضوا لهذه الخبرة على مدى ثالثة سنوات متتالية

سيهم، وتوسيع قاعدة التدريب حتى نضمن تعميق فهم البد من االستمرار في تدريب الطلبة ومدر 

المعرفية.  لهذه الخطوات وتذويتها في منظومتهمالطالب   

وحتى يكون تقييم الطلبة فعاال وموضوعيا البد وان يتم تقييم الطلبة في اطار متعدد، 

لعلمية وهنا البد وان يتم تقييم الطلبة تبعا للطريقة التي يعرضون فيها منظورهم للمشكالت ا

 التي يواجهونها. 

للمعلمين بالنسبة لمهارات  وأعمق أفضلتطوير فهم  ارتأينااما بالنسبة للمعلمين فقد 

أن تساعد في تطوير والتي من شأنها  تحديداً  االستقصائية األسئلةالبحث ككل، وحول 

 والمعرفية لدى الطلبة. المهارات الفكرية

 عنها: اإلجابةة سيتم جديد وأسئلةومن هنا تنطلق مشكلة جديدة 

  :األولالسؤال 

 ما مستوى أداء الطلبة في فهم خطوات البحث في ضوء تقييم عروضهم. -        

 السؤال الثاني: 

 ما مستوى فهم المعلمين لخطوات البحث.    -        

 السؤال الثاني: 

 . العلوم لألسئلة االستقصائية قسم ما مستوى معرفة وامتالك معلمي -       

 الدروس المستفادة: 
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و تبادل وجهات النظر المختلفة كل منا بناء على  ،من خالل العمل كفريق في مشروع تمام

و بدأنا في  ،كان هنالك الكثير من الدروس التي تعلمناها معا ،خبراته و خلفيته العلمية والعملية

 يلي: إحداث التغيير بما يتناسب وأهداف المدرسة. ومن هذه الدروس نذكر ما

  إزدياد وعينا إلى أهمية مشروع تمام بالنسبة لمدرستنا حيث أنه وقبل البدء بمشروع تمام

لم  هاهتم بتدريب الطلبة على استخدام الخطوات السبعة في البحث العلمي و لكنتالمدرسة  كانت

أن الهدف األساسي هو مبادرة الطالب إلجراء استقصاء حول قضايا تثيره من تلقاء  عيتكن ت

 نفسه و االستعانة بالخطوات السبع كأداة بحثية. 

 ولذلك قمنا  ،ة في العملية التعليميةتتعريف المعلمين بالمنحى االستقصائي وأهمي ضرورة

و ايضا عقد ورشة  ،دورة تدريبية لمعلمي قسم العلوم بالتعاون مع الدكتورة سمية المحتسب  بعقد

 ة التعلمية. عمل حول أنواع األسئلة المستخدمة في العملي

 و ضرورة توحيد المفاهيم  ،أهمية التأكيد على مخرجات مشروع الطالب باحث مستقل

 المتداولة بين معلمي قسم العلوم للتأكد من استمرار سير المشروع في طريقه الصحيح.

 حيث عززنا في المدرسة فكرة المعلم  ،أهمية الزيارات الصفية و ضرورة المالحظة

معلم يحدد جوانب يعتقد انه بحاجة لتدريب نفسه عليها و يختار معلم  بحيث أن كل ،المالحظ

أخر يدخل الغرفة الصفية معه لمالحظة سلوكه و مدى تحسن أدائه و تحقيقه األهداف التي 

 وضعها لنفسه. 

 ضرورة ايجاد وسيلة  لقياس مدى قدرة الطلبة على تطبيق خطوات البحث السبعة، 

 ات في تطوير مهارات الطلبة عاما بعد عام.لدراسة مدى فعالية هذه الخطو 

 

 التوصيات
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 عقد دورات تدريبية مكثفة لمعلمي العلوم حول األسئلة االستقصائية تحديدًا. -

 

 تطوير فهم المعلمين لمهارات )خطوات( البحث. -

 

العروض ضوء تقييم  فيوات( البحث مهارات )خطعلى  الطلبة تدريب بآليةالنظر  إعادة -

(Presentations) .التي يقومون بها ألبحاثهم 
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 (1ملحق رقم )
 

 
 (1إستبانة طالب )

 11-7الفئة المشاركة : طالب 
 اسم الطالب: 

 الصف و الشعبة:
 التاريخ:

 
 أجب عن األسئلة التالية: 

 
 أوال : استعمال الطالب لمصادر متنوعة للمعرفة: 

 
 دة؟ماذا تفعل عندما ال تفهم شرح المعلم لمفهوم أو معرفة جدي -1

....................................................................................................... 
 ما هي الوسائل التي تستخدمها للحصول على إجابات الستفساراتك؟ -2

....................................................................................................... 

ما هي مصادر المعلومات التي تستخدمها لإلجابة عن استفسارات متعلقة بمواضيع تدرسها في الصف  -3
 أو لإلجابات أو  استفسارات في مواضيع منهجية؟

....................................................................................................... 
 

 : زيادة ثقة الطالب ينفسه:ثانيا
 

 ماذا تشعر عندما يطلب منك مناقشة معلومات أمام الطلبة؟ -4

...................................................................................................... 
 شرة؟كيف تشعر إذا طلب منك اإلجابة على استفسارات معينة ال تعرف اإلجابة عنها مبا -5

...................................................................................................... 

 و لماذا؟  ،هل تشعر أنك بحاجة إلى تدريب على طرق البحث إليجاد المعلومات و معالجتها   -6

................................................................. ...................................... 
 

 ثالثا: أساليب المعلم:
 

 و لماذا؟ ،هل يستطيع كل معلم تدريبك على خطوات البحث -7

....................................................................................................... 
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 ي؟ ما أهمية التدريب على أسس البحث العلم  -8

....................................................................................................... 

 
 رابعا: المعيقات:

 
 ما هي المعيقات التي تعتقد أنها تحول دون استخدام خطوات البحث؟  -9

....................................................................................................... 
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 (2ملحق رقم )
 

 (2إستبانة طالب )
 11-7الفئة المشاركة : طالب 

 اسم الطالب: 
 الصف و الشعبة:

 التاريخ:
 

 قدم لك معلم العلوم األسئلة التالية: 
 هل للنبات شيفرة وراثية كاإلنسان؟ -
 ؟هل يمكن أن نورث االنفعاالت -

 لماذا تختلف عن شقيقك/ شقيقتك مع أنك من نفس األم و األب؟  -

 
 أجب عما يلي بنعم أو ال مع ذكر السبب: 

 
 أعطي اإلجابة مباشرة ألنها أسئلة مألوفة. -

....................................................................................................... 
 الئي لإلجابة ثم أحاول استنباط الجواب الصحيح.أترك فرصة لزم -

....................................................................................................... 

 أطلب من األستاذ وقتا )أسبوع مثال( للبحث عن اإلجابات. -

....................................................................................................... 

 ابحث عن اإلجابات من خالل االنترنت. -

....................................................................................................... 

 أشارك زمالئي ما توصلوا إليه. -

....................................................................................................... 

 من الصعب الحصول على إجابة واحدة أكيدة لكل سؤال.  -

...................................................................................................... 
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 (3ملحق رقم )
 

 (3إستبانة )
 المشاركة : أولياء األمور الفئة

 ولي أمر الطالب: 
 الصف و الشعبة:

 التاريخ:
 

 أجب عن األسئلة التالية:
 

 ما رأيك عندما يطلب المعلم من ابنك/ ابنتك اإلجابة عن استفسار كواجب بيتي. -1

....................................................................................................... 
 كيف تساعد ابنك/ ابنتك أذا طلب منه اإلجابة عن أسئلة أو البحث عن معلومة. -2

....................................................................................................... 

 ما رأيك عندما يطلب األستاذ من ابنك/ ابنتك عمل بحث. -3

....................................................................................................... 

 هل تعتقد أن الطلب من الطلبة عمل بحث هو موضوع خاص بالصفوف العليا فقط. -4

....................................................................................................... 

معلومة جديدة من تلقاء نفسه دون سؤالك  ،كيف تشعر عندما يحاول ابنك إيجاد اإلجابة عن استفسار أ -5
 أو المحاولة للحصول على اإلجابة.

...................................................................................................... 

 طلبة إجراء بحث هو هدر للوقت؟هل تعتقد أن الطلب من ال -6

....................................................................................................... 

 كيف تتصرف عندما يطلب من ابنك/ ابنتك مساعدة في عمل بحث حول موضوع منهجي؟   -7

....................................................................................................... 

 هل تثق بمدرس ابنك/ ابنتك في قدرته على تدريب ابنك على أسس البحث العلمي؟  -8

....................................................................................................... 
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 (4ملحق رقم )
  

 (1ة مالحظة )بطاق
 اسم المعلم ...........................         الصف...................................
 وقت المالحظة.......................         التاريخ...................................

 

 المجموع التاريخ الصف التخصص المعلم

  ارات كل فئة سلوكيةعدد تكر  فئات السلوك اللفظي الصفي
   يشرح ويعطى معلومات وأفكار 

رشادات     يعطى توجيهات وأوامر وا 
   ينتقد تصرفات غير مرغوبة

   يوجه أسئلة 
الثناء والتعزيز )المكافأة والتعليق، والتغذية 

 الراجعة( 

  

   قبول مشاعر المتعلمين وعواطفهم 
   اإلجابة عن أسئلة المتعلمين 

   لمتعلم عن سؤال شفاهة أو كتابة إجابة ا
استجابة المتعلم بالقراءة أو الترديد الجماعي 

 خلف المعلم

  

سؤال المتعلم أو إعطاء معلومات مبادره 
 منه

  

   إجابات المتعلمين ألقرانهم
   هدوء المتعلمين من أجل التفكير 

   فوضى المتعلمين
   يستخدم لغة الجسم

   ميعيوزع نظراته على الج
  المجموع 
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 (5ملحق رقم )
بطاقة مالحظة خاصة بالمعلمين لنوعية األسئلة المطروحة داخل الغرفة 

 الصفية
 النسبة المئوية التكرار األسئلة

   سؤال المعلم المباشر 
   سؤال الطالب

   إجابة الطالب المباشرة
   هدوء المتعلمين لإلجابة )التفكير(

   ة لطرح اسئلتهميترك وقت كافي للطلب
   أسئلة إلثارة االهتمام

   أسئلة للكشف عن المعرفة السابقة
   أسئلة لتشخيص مواطن الضعف

   أسئلة لتوجيه تفكير الطلبة نحو مستويات اعلى من التفكير
   أسئلة لتقييم نواتج التعلم

   أسئلة استقصائية
   المجموع
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 (6ملحق رقم )
 

لمي في تصميم خطة تتناول فيها البحث عن كل من القضيتين اتبع خطوات البحث الع

 اآلتيتين وتنفيذها.

مصابين بزيادة الوزن  نأظهرت دراسة أعدتها وزارة الصحة األردنية أن ثالثة أرباع األردنيي -1

% من عدد السكان، كما أشارت دراسة جديدة إن عدد األطفال الذين يعانون  73بنسبة بلغت 

. وتوقعت دراسة قامت بها منظمة 2111شرق األوسط سيتضاعف بحلول عام من السمنة في ال

الصحة العالمية في جامعة تولين بأمريكا أن نصف سكان العالم سيعانون من السمنة عام 

2131." 

الشعور المحمول وكل من هناك عالقة بين استخدام الهاتف  إن األبحاثأحدث ظهرت أ -2

 أمراضبسرطانات الدماغ و  اإلصابةارتفاع نسبة ، و الصداع واألذن،بحرارة الجلد باإلرهاق و 

بليون  3.3 إلىعلما بان عدد مستخدمي الهاتف المحمول في العالم قد ارتفع أخرى، خطيرة 

 مستخدم.

 


