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نتائج البحث
:نتائج البحث املتعلقة ابلسؤال األول: أوالا 

ُصهلإلجابة عن السؤال األول يف هذا البحث، ون
دريس العلوم واقع ممارسة اسرتاتيجية االكتشاف املوجه يف تما 

.  ؟الطبيعية ابملرحلة الثانوية مبنطقة القصيم



نتائج البحث
راد عينة مت حساب التكرارات والنسب املئوية الستجاابت أف

واملتعلق ( عبارة12)البحث على كل عبارة من عبارات احملور 
دريس العلوم بواقع ممارسة اسرتاتيجية االكتشاف املوجه يف ت

وفق مقياس ثالثي الطبيعية ابملرحلة الثانوية، 



البحثنتائج 
العباراتم

درجة املوافقة
االحنرافاملتوسط

املعياري
درجة 
بالرتتيالتحقق عاليةمتوسطةمنخفضة

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

1
جانسة يوزع املعلم طالبه يف جمموعات مت
اتيجية ومتمايزة قبل تطبيق مراحل اسرت 

االكتشاف املوجه
5متوسطة5630,88446,24223,11,9230,732

2

يصمم املعلم درساً متضمنا ملراحل 
لتهيئة اسرتاتيجية االكتشاف املوجه من ا

.وحىت ملخص نتائج االكتشاف
4متوسطة5228,69150,03921,41,9290,705

3
رس يثري املعلم اهتمام الطالب حنو الد

مرحلة التهيئة )بعدد من األسئلة 
(.لالكتشاف

1عالية2815,47038,58446,22,3740,692

4
جاابت يساعد املعلم طالبه يف اقرتاح اإل
2متوسطة4826,48044,05429,72,0330,750.واحللول املتعددة ألسئلة التهيئة

5

طوات يعطي املعلم مجيع التوجيهات واخل
اليت تساعد الطالب يف االخنراط يف

(.  افمرحلة االخنراط يف االكتش)االنشطة 
6متوسطة5530,29150,03619,81,8960,701

6
اليت يوفر املعلم األدوات واملواد واألجهزة

8متوسطة6435,27943,43921,41,8630,742.ةتساعد الطالب يف تنفيذ األنشط



البحثنتائج 
7

مليات يساعد املعلم طالبه على استخدام ع
3متوسطة2815,412669,22815,42,0000,556.العلم األساسية لتنفيذ أنشطة الدرس

طة يساعد املعلم طالبه يف إجراءات أنش8
11متوسطة7541,26837,43921,41,8020,768.  الدرس

اابهتم يساعد املعلم طالبه يف اختبار إج9
12متوسطة8044,06435,23820,91,7690,774.حول أنشطة الدرس

10
ائق يساعد املعلم طالبه الكتشاف احلق

9متوسطة6736,87641,83921,41,8460,750.واملفاهيم العلمية

11

قق يقّوم املعلم طالبه بتوجيه أسئ لة ُتح
راهتم أهداف الدرس وتثبت معرفتهم ومها

7متوسطة6234,18044,04022,01,8790,741.املختلفة

12
تائج يساعد املعلم طالبه يف تلخيص ن

10متوسطة7440,76736,84122,51,8190,776(.مرحلة ملخص االكتشاف)االكتشاف 

متوسطة 1,9280,724بيعية املتوسط الوزين لواقع ممارسة اسرتاتيجية االكتشاف املوجه يف تدريس العلوم الط



البحثنتائج 
ة يتضح من اجلدول السابق أن واقع ممارسة اسرتاتيجي

ملرحلة الثانوية من االكتشاف املوجه يف تدريس العلوم الطبيعية اب
طة، وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم متحقق بدرجة متوس

كلية على هذا حيث بلغت قيمة املتوسط الوزين لالستجاابت ال
.0,724ابحنراف معياري قدره 1,928احملور 



البحثنتائج 
رتاتيجية وتعترب هذه النتيجة مقبولة ابعتبار أن ممارسة اس

نشطة االكتشاف املوجه يف تدريس العلوم الطبيعية واأل
قدرة واخلربة املصاحبة هلا حيتاج إىل معلمني ومعلمات لديهم ال
الكتشاف بتنفيذ إجراءات االسرتاتيجية من خالل التهيئة ل

الكتشاف وتلخيص ا، واالخنراط يف االكتشاف املوجه، املوجه
امل وكذلك اخلربة يف إعطاء الطالب والطالبات ك، املوجه

.الالزمةاخلطوات والتوجيهات 



نتائج البحث
:ثايننتائج البحث املتعلقة ابلسؤال ال: اثنياا 

ونُصهلإلجابة عن السؤال الثاين يف هذا البحث،
ملوجه يف النموذج املقرتح ملمارسة اسرتاتيجية االكتشاف اما 

. ؟قة القصيمتدريس العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية مبنط



نتائج البحث
قابلة الباحث من خالل تطبيقه للمحور األول من املتوصل 

ة االكتشاف املفتوحة إىل منوذجاا مقرتحاا ملمارسة اسرتاتيجي
انوية مكوانا من املوجه يف تدريس العلوم الطبيعية ابملرحلة الث

:        كما يلي، ثالث مراحل
املوجهمرحلة التهيئة لالكتشاف -1
املوجه مرحلة االخنراط يف االكتشاف -2
مرحلة ملخص االكتشاف املوجه-3



نتائج البحث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 الموجه لالكتشاف التهيئةمرحلة  -1

 الموجه في االكتشاف االنخراطمرحلة  -2
  الموجه

 ملخص االكتشاف الموجهمرحلة  -3



نتائج البحث
:ثالثنتائج البحث املتعلقة ابلسؤال ال: اثلثاا 

، ونُصهلإلجابة عن السؤال الثالث يف هذا البحث
ة اسرتاتيجية دور املعلم واملتعلم يف النموذج املقرتح ملمارسما 

ملرحلة الثانوية االكتشاف املوجه يف تدريس العلوم الطبيعية اب
.؟مبنطقة القصيم



نتائج البحث
املقابلة الباحث من خالل تطبيقه للمحور الثاين منتوصل 

قرتح ملمارسة املفتوحة إىل أدوار املعلم واملتعلم يف النموذج امل
لطبيعية ابملرحلة اسرتاتيجية االكتشاف املوجه يف تدريس العلوم ا

موعة من حيث تقع على عاتق املعلم واملتعلم جم، الثانوية
ملتعلم حتت األدوار اليت جيب مراعاهتا يف هذا النموذج من قبل ا

. إشراف وتوجيه املعلم



نتائج البحث
دور املتعلمدور املعلماملرحلةم
التهيئة 1

لالكتشاف
املوجه

عدد من يثري املعلم اهتمام الطالب حنو الدرس ب
,  عقليةهبدف توظيف  العمليات ال, التساؤالت

:  ومثال ذلك ما يلي
ما؟مادةحجمقياسميكنكيف-1
كيف ميكن قياس كتلة مادة ما؟-2
كيف ميكن قياس كثافة مادة ما؟-3

,  ملعلميفكر الطالب بشكل جمموعات ومبساعدة ا
صف ممارسة الع)يف اقرتاح اإلجاابت املتعددة 

:  كما يلي( الذهين 
...........بطريقةمادةحجمقياسميكن-1
...........بطريقةمادةكتلةقياسميكن-2
...........بطريقةمادةكثافةقياسميكن-3



نتائج البحث
دور املتعلمدور املعلماملرحلةم
االخنراط يف2

االكتشاف 
املوجه

واملواد يعطي املعلم مجيع التوجيهات واخلطوات
الخنراط واألدوات الالزمة اليت تساعد الطالب يف ا

:  يف أنشطة الدرس كما يلي
.  قياس حجم املادة ابستخدام املسطرة-1
.نقياس كتلته املادة ابستخدام  امليزا-2
.حساب كثافة املادة حسابياً -3

ة ينخرط الطالب بشكل جمموعات يف ممارس
لعملي االسرتاتيجية يف تنفيذ نشاط الدرس ا

:كما يليواإلجابة على تساؤالته  مبساعدة املعلم
.................هواملادةحجم-
...................هياملادةكتلة-
..................هياملادةكثافة-



نتائج البحث
دور املتعلمدور املعلماملرحلةم
ملخص 3

االكتشاف 
املوجه

ج اخلواص يساعد املعلم طالبه يف تلخيص نتائ
:لة عليها إىلوتصنيفها مع األمث, الفيزايئية للمادة

.حقائق ومفاهيم علمية مع األمثلة-1
.خواص مميزة وغري مميزة مع األمثلة-2

ية للمادة يلخص الطالب نتائج اخلواص الفيزايئ
:  وتصنيفها مبساعدة املعلم إىل

......ومفاهيم علمية مثل..... حقائق مثل -1
......وغري مميزة مثل .... خواص مميزة مثل -2



نتائج البحث
:ابعنتائج البحث املتعلقة ابلسؤال الر : رابعاا 

ونُصهلإلجابة عن السؤال الرابع يف هذا البحث،
يجية ما إجراءات تطبيق النموذج املقرتح ملمارسة اسرتات

ملرحلة الثانوية االكتشاف املوجه يف تدريس العلوم الطبيعية اب
"مبنطقة القصيم؟



نتائج البحث
املقابلة توصل الباحث من خالل تطبيقه للمحور الثالث من
ارسة املفتوحة إىل إجراءات تطبيق النموذج املقرتح ملم

لطبيعية ابملرحلة اسرتاتيجية االكتشاف املوجه يف تدريس العلوم ا
.الثانوية

اقرتح ، 1اءففي درس اخلواص الفيزايئية للمادة ملقرر كيمي
جراءات الباحث نشاطاا عملياا تضمن عدداا من اخلطوات واال

:ملراحل النموذج املقرتح كما يلي



نتائج البحث
 

   : 

 اخلواص الفيزيائية للمادة.عنوان النشاط العملي: 
 ُتديد اخلواص الفيزيائية ملكعب خش  )حجمه وكتلته وكثافته( ونوعها.الهدف من النشاط العملي: 

 اسرتاتيجية االكتشاف املوجه.االستراتيجية المستخدمة في تنفيذ النشاط العملي: 
 المواد المطلوبة في النشاط العملي:

 مكعبات خشبية   رية احلجم, مكعبات خشبية متوسطة احلجم, مكعبات خشبية كبرية احلجم.
 األدوات المطلوبة في النشاط العملي:

 مسطرة.
 األجهزة المطلوبة في النشاط العملي:

 جهاز امليزان الكهربائي الرقمي.
 احتياطات األمن والسالمة الالزمة للنشاط العملي:

 - ارتد معطف وقفازات املخت . 1
 - احذر أ ناء تو يل امليزان الكهربائي الرقمي بالكهرباء.2
 - اغسل يديك باملاء والصابون قبل م ادرة املخت .3
 - اتبع رموز األمن والسالمة يف املخت .4
 - استخدم طفاية احلريق, و يدلية اإلسعافات األولية بشكل سليم إذا لزم األمر.5

 خطوات النشاط العملي:
  بالتعاون مع أفراد جمموعتك وممارساً السرتاتيجية االكتشاف املوجه يف تنفيذ النشاط العملي, أجب على 

 تساؤالت النشاط باتباع اجراءات االسرتاتيجية كما يلي: 
 بالتعاون مع أفراد جمموعتك, اقرتح اجابات للتساؤالت التالية: - التهيئة لالكتشاف الموجه: 1

 أ- كيف ميكن قياس حجم مكعب خش .................................................
 ب- كيف ميكن قياس كتلة مكعب خش .....................................................
  - كيف ميكن حساب كثافة مكعب خش ..................................................

 بالتعاون مع أفراد جمموعتك, اخت  اجاباتك بتنفيذ إجراءات - االنخراط في االكتشاف الموجه:2
 النشاط العملي واإلجابة على تساؤالته كما يلي: 

 أ- تناول املكعب اخلش  املتاح لك, وقس طوله وعر ه وارتفاعه باستخدام املسطرة.
 ب- طول املكعب اخلش  هو..............................................................

 

 

 



نتائج البحث
 

 
  - عر  املكعب اخلش  هو..............................................................
 د- ارتفاع املكعب اخلش  هو..............................................................
  - مما سبق, حجم املكعب اخلش  هو.....................................................

 و-  ع امليزان الكهربائي الرقمي على طاولة مبستو  أفقي.
 ز-   ل امليزان الكهربائي الرقمي من خالل الض ط على زر التش يل.

 ح- قس كتلة املكعب اخلش  املتاح لك وذلك بو عه على كفة امليزان الكهربائي الرقمي.
 ط- كتلة املكعب اخلش  هي ............................................................
 ي- مما سبق, كثافة املكعب اخلش  هي...................................................

 اكتشف  ال اً من اخلواص الفيزيائية للمكعب اخلش  املتاح لك        - ملخص االكتشاف الموجه:3
 ونتائجها   حدد نوع اخلا ية الفيزيائية, وذلك مبلء جدول البيانات التا :

 نوع اخلا ية الفيزيائية النتائج اخلواص الفيزيائية للمكعب اخلش 
1 -   
2-   
3 -   

 
   



جتربيت مع البحث اإلجرائي 

ئي الذي البحث اإلجراالباحث خربة يف تصميم اكتسب -1
.خيتلف يف املنهجية عن البحث الرتبوي

اتيجية اسرت ممارسة ساعد  البحث اإلجرائي الباحث يف -2
فق النموذج الطبيعية و االكتشاف املوجه يف تدريس العلوم 

.  قألنه حبث يقوم على املمارسة والتطبي، املقرتح



جتربيت مع البحث اإلجرائي
تعلم ساعد البحث اإلجرائي يف تفعيل أدوار املعلم وامل-3

.نفيذ األنشطةاملتبادلة أثناء ممارسة اسرتاتيجية االكتشاف يف ت
املواد  واألجهزة توفر البيئة التعليمية اجلاذبة وتوفر األدوات و -4

رسة اسرتاتيجية كان له أثر يف جناح جتربة البحث اإلجرائي أثناء مما
لية توضح والصور التا. االكتشاف املوجه وفق النموذج املقرتح

واص املمارسات الفعلية ملراحل النموذج املقرتح يف درس اخل
. الفيزايئية للمادة



جتربيت مع البحث اإلجرائي



جتربيت مع البحث اإلجرائي



يف اخلتام

شكراَ على حسن متابعتكم
وهللا حيفظكم ويرعاكم


