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 صامللخ
يف ابملراكز العلمية  STEMمنحى  يـفالقائمة  فاعلية احلقائب التدريبية هدف البحث احلايل إىل تعرف

السادس لصف ميذات اعادات العقل واالجتاهات حنو مادة العلوم لدى تلالتحصيل الدراسي و تنمية 
القائم على تصميم اجملموعة الواحدة مع التطبيق  ، واتبع البحث املنهج التجرييبمبحافظة جدةاالبتدائي 

 ثالث اختيار ومت الية: مقياس عادات العقل، ومت إعداد األدوات التوالبعدي ألدوات البحث القبلي
ابإلضافة  والتفكري التباديل، ةوالتواصل بوضوح ودق التفكري: التساؤل وطرح املشكالت، عادات هي

بعاد التالية: ومقياس االجتاه حنو مادة العلوم وتكون من األ إىل اختبار حتصيلي يف وحدة "تنوع احلياة"،
وتكونت حنو طبيعة وأمهية مادة العلوم، واالجتاه حنو معلمة العلوم،  االجتاه العلوم، تعلم مادة االجتاه حنو

( تلميذة من تلميذات الصف السادس االبتدائي يف املركز العلمي مبدينة جدة، 60عينة الدراسة من )
 متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائية بني

ء الفرق أبعاد املقياس وللمقياس ككل، وجا والبعدي ملقياس عادات العقل، وذلك لكل بعد من القبلي
تطبيق البعدي، كما أظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات لصاحل ال

فرق ر التحصيلي لصاحل التطبيق البعدي، وكذلك وجود التلميذات يف التطبيقني القبلي والبعدي لالختبا
و ملقياس االجتاه حنذات يف التطبيقني القبلي والبعدي ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات التلمي

مادة العلوم، وذلك ابلنسبة لكل بعد من ابعاد املقياس وللمقياس ككل، وجاء الفرق لصاحل التطبيق 
يف تنمية  STEMحى من يفاالثر الكبري للحقائب التدريبية القائمة البعدي، وأظهرت النتائج حجم 

علية احلقائب واالجتاهات حنو مادة العلوم، وأظهرت النتائج فا وعادات العقل التحصيل الدراسي
عادات العقل التحصيل الدراسي و يف تنمية ابملراكز العلمية  STEMمنحى  يفالتدريبية القائمة 

ك النتائج مت عرض وء تلويف ض،االبتدائيالسادس لصف ميذات االعلوم لدى تلواالجتاهات حنو مادة 
اعلية احلقائب التدريبية بعض التوصيات واملقرتحات إلجراء املزيد من الدراسات املستقبلية لتعرف ف

يف تنمية العديد من املتغريات ذات الصلة بتعليم وتعلم العلوم ملختلف املراحل  STEMمنحى  يفالقائمة 
    الدراسية.
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ABSTRACT 

This research aimed at identifying the effectiveness of  training packages based on "STEM" in 

scientific centers on academic achievement, developing mind habits and attitudes toward 

science for sixth grade female students in Jeddah city. The experimental approach based on one 

group with pretest-posttest design was adopted. The researcher prepared the following tools: 

habits of mind scale consists of the following dimensions: Questioning and Posing Problems, 

Thinking and Communication with Clarity and Precision and Thinking Interdependently,  an 

achievement test, and an attitude scale toward science, consists of the following dimensions: 

attitudes toward learning science, attitudes toward the nature and importance of science and 

attitudes toward science teacher. The sample of the study consisted of (60) female students at 

sixth grade in the scientific center in Jeddah city. The results of the study showed a statistically 

significant difference between the mean score of female students in the pre and post application 

of the habits of mind scale, for each dimension of the scale and for the scale as whole,  The 

difference was in favor of the post application, The results also showed a statistically significant 

difference between the mean score of female students in the pre and post application of the 

achievement test, in favor of the post application, The results showed a statistically significant 

difference between the mean score of female students in the pre and post application of the 

attitudes scale toward science, for each dimension of the scale and for the scale as whole, the 

difference was in favor of the post application. The results also showed the great effect of 

training packages based on "STEM" on developing habits of mind, academic achievement and 

attitude toward science,  The results showed the effectiveness of training packages based on 

"STEM" on developing habits of mind, academic achievement and attitude toward science, for 

sixth grade female students. In light of these findings, the researcher proposed some 

recommendations and suggestions for related future studies.  
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 ألولالفصل ا
 قدمة امل

 خلفية البحث
يرافقها و  اجملاالت العلمية والتقنية بشكل غري مسبوق، يفالعامل املعاصر العديد من التطورات  يشهد

ة تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية جتعل من الضروري إعادة النظر يف العملية الرتبوية بكاف
مع تلك التطورات بشكل انجح،  عاملعلى التعناصرها؛ وذلك إلجياد أجيال من املتعلمني القادرين 

وهو ما يعين إعداد متعلمني لديهم القدرة على توظيف ما يتعلمونه بشكل عملي، وميتلكون القدر 
إطار معريف  املناسب من مهارات التفكري، إىل جانب امتالكهم الرؤية ملا يدرسونه من مواد علمية يف

 رابط بينها.متكامل، وليس ابعتبارها مواد منفصلة ال 
الكثري من الرتبويني يف العامل إىل تكامل املناهج بدعوى فعالية هذا التكامل يف تعلم  ويتطلع

 هااملواد املختلفة، كما أن الكثري من املنظمات املهنية املتخصصة تؤكد على أمهية التكامل بني املواد، ومن
(، والرابطة (NCTMعلمي الرايضيات مي ملالقو  اجمللسالوالايت املتحدة، مثل  يف املؤسساتمن  يدالعد

وجتد فكرة التكامل  ،((NCTE واجمللس القومي ملعلمي اللغة اإلجنليزية ،(NSTA) القومية ملعلمي العلوم
فة، ويساعد التكامل بني احلياة نفسها متكاملة وغري منقسمة إىل جماالت خمتل ألنقبواًل بني الرتبويني 

فهم أعمق للمفاهيم وعلى رؤية الصورة الكربى للعالقات بني فروع املعرفة ن املناهج املتعلمني على تكوي
ناهج ويٌفرتض يف تلك املناهج املتكاملة الرتكيز على املشكالت احلياتية بشكل أكرب من امل ختلفة،امل

 .(91ص 2006النقيب والسواعي، ) التقليدية
الدراسية بوصفها عالقات متواصلة بني املناهج نظام يتم اعتماده للنظر إىل املواد  كاملوالت

لنظرية اجلشتالت املعرفية وما أقرته من مبادئ حول البدء ابلكل وصواًل إىل اجلزء،  اساً ومتصلة، وانعك
لتشابه والرتابط بني الدراسية بدراسة أوجه ا وادتم مدخل التكامل بني املوابلعام وصوالً إىل اخلاص، ويه

كيز على أوجه االختالف والتباين بينها، وصواًل إىل إحداث وعي أكرب واهر املختلفة، بداًل من الرت الظ
 .(62ص، 2006 بع،الض) ملعرفة وتكامل جماالهتاحنو وحدة ا

هذا األساس فإن التكامل بني العلوم ينسجم مع طبيعة املعرفة العلمية، وبشكل خاص  وعلى
اجلانب التطبيقي بشكل متسارع،  إىلي مل املعاصر الذي يشهد انتقال املعارف من اجلانب العلميف العا

يا واهلندسة والرايضيات والتكنولوج العلوموأدى هذا إىل ازدايد الدعوات للتكامل بني العلوم التطبيقية ك
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ملؤسسات الرتبوية بشكل خاص، وتبين العديد من املشاريع اخلاصة هبذا اجلانب من قبل العديد من ا
 2061Projectمشروع  ا( بعض تلك املشاريع ومنه181ص، 2007) والعلمية املتخصصة، ويرصد حسن

ضيات والعلوم والتكنولوجيا من إعداد ومتويل اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم، ومشروع التكامل بني الراي
MST كية، ومشروع تكامل التكنولوجيا والعلوم من إعداد جمموعة من الرتبويني يف والية مرييالند االمري

من متويل املؤسسة القومية للعلوم يف الوالايت املتحدة، وبرانمج تكامل الرايضيات  TSMوالرايضيات 
 الرايضيات والعلوم والتكنولوجيا. مركزإعداد  من  IMaSTوالعلوم والتكنولوجيا للمرحلة املتوسطة 

والايت رحت املؤسسة القومية للعلوم يف الالعقد األخري من القرن العشرين ط ويف
للتكامل بني العلوم والرايضيات والتكنولوجيا  رؤيتها National Science Foundation (NSF)املتحدة

اململكة املتحدة  كذلك انصب االهتمام يف  ،(STEM) واهلندسة وُعرف هذا املدخل اختصاراً مبصطلح
 ولكن منذ عام ،(SET) مبصطلح نحىضيات وُعرف هذا املعلى التكامل بني العلوم واهلندسة والراي

وم، التكامل بني تلك العل نحىالرتبويني يف اململكة املتحدة االهتمام ابلرايضيات ضمن م أعاد( 2006)
من دول االحتاد األورويب،  دإىل العدي نحى، وانتقل االهتمام هبذا امل(SMET)ُعرف ابسم  منحىوفق 

اجلنوبية والياابن  كورايمثل  دمة ل األسيوية ذات النظم الرتبوية واالقتصادية املتقمث إىل العديد من الدو 
 (.Blackley, Howell,2015, p.105) والصني واتيوان
-2004) ( يف اململكة املتحدة يف الفرتة ما بنيSTEM) نحىتبين م متعملي فقد  وبشكل

ك إبضافة أنشطة الل تلك الفرتة، وذلإطار سياسة شعبية خ يف(، ومت دعم الربانمج ومتويله 2010
ولوجيا والتصميم اهلندسي، هبدف حتقيق جودة خمرجات النظام التعليمي جمال التكنومهارات فعالة يف 

 وتتبىن ،((Mattew, 2011, p.20 وتباعًا تطوير االقتصاد القومي، وخاصة يف جمال اإلنتاج الصناعي
يف مجيع املراحل الدراسية يف اآلونة األخرية، وتبدأ  (STEM) الوالايت املتحدة رؤية لتدريس مناهج

يف املرحلة االبتدائية على التالميذ بصورة عامة، وذلك بتدريس أساسيات  (STEM) بتطبيق منهج
الرايضيات وقاعدة من العلوم والتكنولوجيا اهلندسية، ويطبق املنهج أيضاً يف املرحلة املتوسطة عامة على 

التجريب واحملاكاة  الرايضيات، مع دراسة مكثفة للتكنولوجيا عن طريق معاملكافة التالميذ بتدريس 
 .(Edward,2009,p.25) والتصنيع والفنون الصناعية وأوضح

الدراسية كالعلوم والرايضيات واهلندسة والتقنية ابهتمام  املواد بنيالتكامل  موضوع وحظي
( يف (STEMهج سات أظهرت فاعلية منا( أن العديد من الدرا57ص، 2015) واشار زيد ،الباحثني
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وتنمية امليول واالجتاهات حنو جماالت يوزايدة التحصيل الدراس يةالتعليمية العملحتسني خمرجات 

((STEM، دراسة وأظهرت (Wallace et al,2007)  أن الطلبة الذين يدرسون الرايضيات املتكاملة مع
 حة، وأظهرت دراسةواحلجوم بشكل أكثر ص احلساابت الفيزايئية علوم األرض والفضاء ينجزون

(Hollenbeck, 2007)  صحيح فإن الطالب  بشكلأن التكامل بني الرايضيات والعلوم إذا ما اُستخدم
إىل أن  (Laconte, 2007) ت دراسةيمتلك أدوات فهم املعارف العلمية وترمجتها بشكل أفضل، وأشار س

لكال املوضوعني،  طلبةينعكس إجيابياً على حتسن فهم التكامل وحدة الضوء مع بعض املفاهيم اهلندسية 
كاملية للعلوم والرايضيات يف أسهم يف اكتساب الطلبة مهارات ومفاهيم تتعلق وأن تقدمي أنشطة ت

 ابلنظام البيئي بشكل فعال.
العقد األخري من القرن املاضي بتنمية مهارات  ايةهنجهة أخرى فقد ازداد اهتمام الرتبويني  ومن

لناقد والتفكري اإلبداعي وحل املشكالت، كري اتفكري بصورها املختلفة، وخاصة تنمية مهارات التفال
وهتدف عادات  ،(7، ص2002احلارثي، ) هذا االهتمام مع ظهور ما ُعرف ابسم "عادات العقل" وترافق

املهارات أمناط معينة من السلوك العقلي، حبيث يوظف العمليات و العقل إىل أن يعتمد الفرد على 
حبيث حيقق أفضل استجابة وأكثرها فاعلية، وتؤدي  الذهنية عند مواجهة خربة جديدة أو موقف ما،

العمليات العقلية وترتيبها ووضع نظام  تنمية عادات العقل لدى الطلبة إىل امتالك القدرة على تنظيم
 (.165ص، 2013عبد، الربصان و ) مما ُيساعد يف النجاح أكادميياً وحياتياً األولوايت السليم 
الت والتساؤالت، شريطة الفرد ألمناط معينة من املشكعادات العقل نتيجة استجابة  وتتشكل

أن تكون حلول املشكالت والتساؤالت حتتاج إىل تفكري وحبث وأتمل، ويزداد اهتمام الرتبويني وعلماء 
وليس على استذكارهم هلا وإعادة جلانب على الطرق اليت يُنتج هبا املتعلمون املعرفة، النفس يف هذا ا

(، وعالوة على هذا يُنظر إىل تنمية مهارات 95، ص 2005قطامي وعمور، ) إنتاجها على منط سابق
هذا السياق ابعتبارها ضرورة اجتماعية، فالتعليم حق للجميع، ولكل فرد  التفكري وعادات العقل، يف

 وميوله وتنمية مهاراته الفكرية وعاداته العقليةاحلق يف احلصول على التعليم الذي يتناسب مع قدراته 
 (.282ص، 2007وعبد احلق،  رايشأبو )

ة تضمني العادات العقلية هذا األساس أكد املخططون ملناهج الرتبية العلمية على ضرور  وعلى
 الرتبوية اليت اعتمدت شاريعيف مناهج العلوم، وظهر االهتمام ابلعادات العقلية من خالل عدد من امل

ات مشروعات الثقافة العلمية أو تعليم العلوم تطوير الرتبوي، ومن هذه املشروععادات العقل كأساس لل
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حدد املشروع  حيث ،((AAASعلمي األمريكية ( ملؤسسة التقدم ال2061) لكل االمريكيني حىت عام
الجتهاد، وحب عددًا من العادات العقلية اليت يركز تعليم العلوم على تنميتها ومنها: التكامل، ا

 دة، والتشكك املبين على املعرفة، ومهارات االستجابة الناقدةاالستطالع، واالنفتاح على األفكار اجلدي
 (162، ص 2011فتح هللا، )

العديد من الدراسات بدراسة العالقة بني تنمية عادات العقل والعديد من املتغريات،  هتمتاو 
 اهتمتاليت و ،(Culler,2007)،(Khoon,2006) (،2009علي، )، (2014والشوري،  املطرب)ومنها 
( ابلعالقة بني تنمية عادات العقل 2013الربصان وعبد، ) هتمت دراسةادراسي، يف حني صيل الابلتح

( ابلتفكري اإلبداعي والقدرة الرايضية، وأظهرت 2012رايين، ) دراسة واهتمتوحل املشكلة الرايضية، 
 ايب لتنمية عادات العقل على تلك املتغريات.مجيع هذه الدراسات األثر اإلجي

التطورات العلمية  لكأن تعليم العلوم وغريها من املواد الدراسية، يف ضوء ت سبق مما ويتضح
والتقنية، ال بد أن أيخذ يف االعتبار أمهية التكامل بني تعليم العلوم وسائر املواد الدراسية، وعلى رأسها 

 ،هارات التفكريية متنم واهلندسة والتقنية، ومن جانب آخر ال بد من مراعاةاملواد التطبيقية كالرايضيات 
وخاصة يف إطار مفهوم عادات العقل وما ميثله هذا اجلانب من أثر إجيايب على العديد من املتغريات 

 .املرتبطة بتعليم وتعلم العلوم
 البحث  مشكلة

مية بشكل عام وتطوير املناهج يالعملية التعلاململكة العربية السعودية جهودًا متواصلة لتطوير  تبذل
ناهج الرايضيات والعلوم بشكل خاص، ويف مطلع القرن احلايل ابدر القائمون على أمر ، وميميةالتعل

إطالق مشروع تطوير تعليم الرايضيات والعلوم، ومت تبين املعايري الدولية يف إعداد  التعليم يف اململكة إىل
يع لتطوير التعليم شار ن املم دعند ذلك احلد، فقد اطلقت اململكة العدياجلهود تتوقف  وملتلك املناهج، 

وعلى رأسها "مشروع امللك عبد هللا لتطوير التعليم"، وضمن هذا املشروع مت إنشاء عدد من املراكز 
 العلمية يف أحناء اململكة.

جة إىل وجود مراكز علمية مشروع املراكز العلمية إىل دعم العملية التعليمية، وحتقيق احلا ويهدف
كحاضنات لعلماء   ((STEMمل مع التعليم الرمسي يف جماالت لتكاقق امنهجية متخصصة تساند وحت

( مراكز علمية يف ثالث مناطق من مناطق 3) املستقبل، وقد مت يف إطار هذا املشروع أتهيل وتشغيل
كما تضمن املشروع رة يف كافة املناطق،  ( مركزاً علمياً منتش18) اململكة، والعمل جار على بناء وأتسيس
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لة تصل إىل املتعلمني يف مدارسهم لتحقيق فرص متكافئة جلميع الطالب مية متنقمراكز علتشغيل 
 (.31، ص 2015العويشق، ) والطالبات على حد سواء

لتطوير تعليم وتعلم العلوم والرايضيات  (STEM) تلك املراكز العلمية تطبيق منحى وتتبىن 
ل يف جماالت العلوم والتقنية ى التكامقائمة علحديثة  ومنهجيةعلمي  حمتوى وفقدسة والتقنية، واهلن

حقائب تدريبية خمتلفة حسب  يفواملناهج العلمية يف التعليم العام،  ،(STEM) واهلندسة والرايضيات
( ـه1436/1437) ةما جاء يف اإلطار العام للخطة التشغيلية للمراكز العلمي وحبسبالوحدات التعليمية، 

( فإن املراكز العلمية هي مؤسسات علمية 3، ص 2015) ميةت التعليشركة تطوير للخدماالصادر عن 
يف تعليم العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات، وتعمل  ومتخصصةتدعم التعلم جلميع فئات اجملتمع، 

لنظام التعليمي العام إال أهنا ُتساند على هتيئة بيئات تعلم جاذبة وممتعة، وابلرغم من أهنا ليست ضمن ا
ي والتعليم غري الرمسي يف دعم عملية التعلم وتقليل فجوة حتقيق التعلم جلميع الفئات، النظام التعليم

م ومُتارس فيها برامج فها على أهنا "منشآت تربوية تعليمية متطورة منتجة وجاذبة، ُتصموميكن تعري
 ليمية".حتقيق األهداف الرتبوية والتع وفق أحدث املعايري لدعمنشطة التعليم والتعلم، أوفعاليات و 
على العملية التعليمية يف جمال تعليم وتعلم العلوم والرايضيات، عقد  قائمنيإطار اهتمام ال ويف

مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات يف جامعة امللك سعود، مؤمتره العلمي األول 
 هذا منالرغم  وعلى ،(2015) " يف عامSTEMلعلوم والتقنية والرايضيات واهلندسة بعنوان "توجه ا

العلوم، إال أن النتائج الفعلية للطالب والطالبات مل تشهد التقدم املطلوب،  مبتطوير تعليم وتعل هتماماال
وهذا  (TIMMS) ويتضح ذلك يف نتائج املسابقات الدولية يف تعليم العلوم والرايضيات كاختبارات

 ضعف التحصيل إليه العديد من الدراسات إىل أشارتوما  ،مؤشر لضعف إجتاه التالميذ حنو تعلم العلوم
( واليت اشارت إىل تراجع مستوى التحصيل يف 2015الدوسري، ) يف العلوم والرايضيات، ومنها دراسة

(، 2009، و)الشمراين، (2008ودراسة )املطوع، هاتني املادتني على املستوى الدويل واحمللي والصفي، 
 (%40( والذي كشف أن نتائج )2016الصادر عام )مي لالختبارات الوطنية وما أشار إليه تقري هيئة التقو 

 .من الطلبة السعوديني تقع حتت احلد األدىن يف العلوم والرايضيات
يف  ومن جهة أخرى فقد أشارت العديد من الدراسات إىل ضعف عادات العقل لدى الطلبة

، (2015، و)الشقيفي، (2014و)القحطاين،  (2014 )الطلحي، ، ومنها دراسةالدراسية املختلفة راحلامل
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( بضرورة إجراء 2011(، و)القضاة، 2013وأوصت تلك الدراسات وغريها كدراسة )الربصان وعبد، 
 دراسات تستهدف تنمية عادات العقل لدى الطلبة يف املرحل الدراسية املختلفة.

التفكري والتواصل التساؤل وطرح املشكالت،  عقل الثالث فقط :ار عادات الوقد مت اختي
لتناسب تلك العادات مع احملتوى العلمي واألنشطة واملهمات املطلوبة  والتفكري التباديل ،وضوح ودقةب

ق احلقيبة، وحلداثة تطبيوحيث أهنا ورد استخدامها يف أنشطة  يف احلقيبة التدريبية املطبقة يف الدراسة
 .قها على الطالباتلكة كان البد من معرفة أثر تطبيتلك احلقائب يف املم

لقسم البنات ومشرفة الوحدات ثة من خالل عملها كرئيسة إن الباحوابإلضافة إىل ما سبق ف
واتصاهلا مبعلمات ومشرفة تربوية التعليمية يف مركز جدة العلمي، ومن خالل خربهتا السابقة كمعلمة 

قد الحظت ، الدراسية املختلفة لم العلوم يف املراحلا على العديد من جوانب تعليم وتعالعلوم واطالعه
مشكلة ضعف التحصيل يف العلوم، وأن تلك املشكلة قد ترجع يف جزء كبري منها إىل تبين املعلمات 

، املراحل الدراسيةللطرق التقليدية يف التدريس، وكذلك تراجع مستوى عادات العقل لدى الطلبة يف 
  مات بتنميتها.عف مهارات التفكري وعدم اهتمام املعلويتضح ذلك يف ض

العرض السابق ما يتعلق أبمهية عادات العقل ومشكلة ضعف التحصيل، وأمهية الربط ضوء  ويف
ندرة الدراسات اليت اُجريت يف بيئة اململكة واليت تناولت بني املواد الدراسية املختلفة، ابإلضافة إىل 

القائمة لتدريبية ا احلقائبة فاعلية اجته اهتمام الباحثة إىل دراس لذاالتعليمي،  ((STEM ىفاعلية منح
التالميذ  واجتاهاتعادات العقل التحصيل الدراسي و العلمية يف تنمية  ابملراكز( STEM) على منحى

 حنو مادة العلوم.
 :البحث  أسئلة

 :البحث إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل يتجه
ز العلمية يف تنمية التحصيل الدراسي راكابمل STEMعلى منحى القائمة فاعلية احلقائب التدريبية  ما
دائي مبحافظة االبت السادسالصف  ميذاتواالجتاهات حنو مادة العلوم لدى تلعادات العقل و 

 ؟جدة
 وينتج عن هذا السؤال االسئلة الفرعية التالية:

 ؟االبتدائي السادسالصف  اتذلميتما عادات العقل الالزم تنميتها لدى  -1
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ابملراكز العلمية يف تنمية عادات العقل STEMعلى منحى  القائمة تدريبيةاحلقائب الما فاعلية  -2
 االبتدائي مبحافظة جدة؟ السادسالصف  تلميذاتلدى 

ابملراكز العلمية يف تنمية التحصيل  STEMعلى منحى القائمة ما فاعلية احلقائب التدريبية  -3
 ة؟مبحافظة جداالبتدائي  السادسالصف  تلميذاتي يف مادة العلوم لدى الدراس

ابملراكز العلمية يف تنمية االجتاهات حنو  STEMعلى منحى القائمة ما فاعلية احلقائب التدريبية  -4
 االبتدائي مبحافظة جدة؟ السادسالصف  تلميذاتمادة العلوم لدى 

 فروض البحث:
 اجملموعة التجريبية يف التطبيقني تلميذاتتوسطي درجات داللة إحصائية بني مذا وجد فرق ي -1

 لصاحل التطبيق البعدي. قلالقبلي والبعدي ملقياس عادات الع
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني  تلميذاتوجد فرق ذا داللة إحصائية بني متوسطي درجات ي -2

 يق البعديلصاحل التطب القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراسي يف مادة العلوم
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني  تلميذاتت وجد فرق ذا داللة إحصائية بني متوسطي درجاي -3

 عدي.لصاحل التطبيق الب القبلي والبعدي ملقياس االجتاهات حنو مادة العلوم
 :البحث أهداف

 :البحث إىل يهدف
 ئي.االبتدا السادسالصف  لميذاتحتديد عادات العقل الالزم تنميتها لدى ت -1
ابملراكز العلمية يف تنمية عادات  STEMعلى منحى القائمة تعرف فاعلية احلقائب التدريبية  -2

 .االبتدائي مبحافظة جدة السادسالصف  تلميذاتالعقل لدى 
ابملراكز العلمية يف تنمية التحصيل  STEMعلى منحى القائمة تعرف فاعلية احلقائب التدريبية  -3

 االبتدائي مبحافظة جدة. السادسالصف  ذاتميتلالدراسي يف مادة العلوم لدى 
ابملراكز العلمية يف تنمية االجتاهات  STEMعلى منحى القائمة التدريبية ة احلقائب تعرف فاعلي -4

 .االبتدائي مبحافظة جدة السادسالصف  تلميذاتحنو مادة العلوم لدى 
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  :البحث مصطلحات
  العلمية املراكز

ارها "منشآت ( للمراكز العلمية ابعتب4، ص2015) لتعليميةللخدمات ا شركة تطويرالباحثة تعريف  تتبىن
منتجة وجاذبة، تصمم ومُتارس فيها برامج وفعاليات وأنشطة التعليم والتعلم، وفق مية متطورة تربوية تعلي

 .املعايري لدعم حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية" حدثأ
 

  التدريبية احلقائب
سلوكية اليت ميكن ( أبهنا "نظام حيتوي على جمموعة من األهداف ال25ص، 2005) تعرفها ندى حمامدة

خالل وسائط تعليمية متنوعة مثل الفيديو أو املقاالت أو الشفافيات، واليت ميكن أن تتحقق من 
 استخدامها من قبل املتعلم لكي توجهه إىل حتقيق األهداف وفقاً لسرعته الذاتية واجتاهاته وقدراته"

ة لتعليم العلوم والتقنية واهلندسة على أهنا "جمموعة من احلقائب املخصص إجرائياً  الباحثة تعرفهاو 
ومطبقة  "NGSSوفقاً ملعايري تعلم العلوم للجيل القادم  وُمعدة،STEM نحىالرايضيات، قائمة على مو 

 الطائف ، القصيم"اململكة "جدة ، عسري ، مناطق من  4شركة تطوير يف يف املراكز العملية اليت انشأهتا 
 مسي.كمنهج إثرائي خارج أوقات الدوام الر 

  STEM منحى
أبنه "بناء معريف من تكامل بني فروع العلوم والرايضيات  STEM( منحى 12ص، 2012) تعرف تفيده غامن

والتصميم اهلندسي مع تطبيقاهتا التكنولوجية، ويعتمد هذا البناء على التعلم من خالل تطبيق األنشطة 
 كتشاف والتحري"لية التطبيقية وأنشطة التكنولوجيا الرقمية وأنشطة اال العم

واهلندسة  العلوم بني قائم على التكاملالتعليمي ال املنهجالباحثة إجرائيًا ابعتباره " تعرفه
من حبيث تُقدم تلك املواد للمتعلم واملطبق يف املراكز العلمية ابململكة  ،والرايضيات وتطبيقاهتا التقنية

بيق األنشطة لى التعلم من خالل تطويعتمد هذا املنحى ع ،علمية متكاملة ائب تدريبيةل حقخال
 .العملية التطبيقية واخلربة اليدوية، وأنشطة التفكري العلمي واملنطقي"

 العقل عادات
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اً ( العادة أبهنا "ما يعتاده الفرد أي يعود عليه مرارًا وتكرار 439ص، 2001يعرف جممع اللغة العربية )
 ومجعها عادات"غري جهد  ومواظبة، والعادة هي كل ما اعتيد حىت صار يُفعل من

األساليب اليت يستخدمها الطلبة يف ترتيب شؤون دراستهم ( أبهنا "38ص، 2015ويعرفها الشقيفي)
  وأولوايهتا" 
( لعادات العقل ابعتبارها "جمموعة من املهارات 68ص، 2010) الباحثة تعريف نوفل تتبىن

اإلدراك أو السلوكيات الذكية بناء على من  الجتاهات والقيم اليت متكن الفرد من بناء تفضيالتوا
املثريات أو املنبهات اليت يتعرض هلا، حبيث تقود إىل عملية ذهنية أو أداء سلوك من جمموعة خيارات 

 ا النهج"متاحة أمامه ملواجهة مشكلة ما أو قضية أو تطبيق سلوك بفعالية واملداومة على هذ
 وهي: اس عادات العقل املستخدم يف الدراسة احلاليةعلى مقي لتالميذويعرب عنها إجرائياً أبداء ا

(: وهي القدرة على Questioning and Posing Problemالتساؤل وطرح املشكالت ) -
يعرف الفرد العثور على املشكالت وحلها وطرح األسئلة اليت من شأهنا أن متأل الفجوات القائمة بني ما 

 وما ال يعرف. 
 Think and Comminuting with Clarityدقة : ) التفكري والتواصل بوضوح و  -

and Precision ًويعين الكفاح من أجل توصيل ما يريد األفراد قوله بدقة سواء أكان ذلك كتابيا )
 أم شفوايً، والسعي إىل دعم املقوالت إبيضاحات ومقارانت وقياسات كمية وأدلة.

ين املقدرة املتزايدة على التفكري ( ويعThinking Interdependentlyالتفكري التباديل )  -
ابالتساق مع اآلخرين، والتواصل بشكل كبري مع اآلخرين، والقدرة على تربير األفكار واختبار مدى 

 .واإليثار صالحية اسرتاتيجيات احللول عند اآلخرين، واإلصغاء والسعي وراء الرأي اجلماعي
 

  الدراسي التحصيل
صيل الشيء أي جتميعه وتثبيته )فليه، لصه وميزه عن غريه وحتل الشيء أو األمر أي خيُقصد حبصّ 

 (72ص، 2004
"مدى استيعاب الطالب ملا فعلوا من : أبنه( التحصيل 47ص، 2003) اللقاين واجلمل فعر  و 

 يف االختبارات   حيصل عليها الطالبُ قاس ابلدرجة اليت ويُ  ،دراسية معينة من خالل مقررات   خربات  
  ة هلا"التحصيلية املعد  
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التجريبية من معلومات ومعارف  اجملموعةالباحثة إجرائياً أبنه "مقدار ما يستوعبه تالميذ  تعرفه
 االبتدائي السادسومهارات خالل دراستهم لوحدة معينة من كتاب العلوم املقرر على تالميذ الصف 

ويُقاس  ،STEMمنحى ى ائب املراكز العلمية والقائمة علوحدة التدريبية يف حقوتتوافق مع حمتوى ال
 .ـُمعد من قبل الباحثة"ابلدرجة اليت حيصلون عليها يف االختبار التحصيلي ال

  االجتاه
 ( 23ص، 2000 رشاد الدين،)يُقصد بكلمة اجته اجتاهاً أي قصد  واختذ وجهة له "

لة من االستعداد أو التأهب العصيب والنفسي أبنه "حا ( االجتاه35ص، 2006يعرف محدان )و 
استجابة الفرد جبميع نظم من خالله خربة الشخص وتكون ذات أثر توجيهي أو دينامي على تُ 

 املوضوعات أو املواقف اليت تستثري هذه االستجابة"
يذ اجملموعة الباحثة إجرائيًا أبنه "جمموعة استجاابت القبول أو الرفض اليت يبديها تالم تعرفه

الستجاابت ابلدرجة اليت حيصل عليها التالميذ يف مقياس التجريبية حنو مادة العلوم، وتُقاس هذه ا
 .الذي تُعده الباحثة"االجتاه 

 : البحث أمهية
 أمهية البحث يف النقاط التالية: تتلخص

 أواًل: األمهية النظرية
رى يف اململكة العربية السعودية واليت اليت جتُ  -على حد علم الباحثة  -كوهنا الدراسة األوىل  .1

يف احلقائب التدريبية ابملراكز  والتكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات STEM تتناول منحى
 .العلمية

امل بني املواد الدراسية املختلفة، قد تسهم يف توجيه أنظار القائمني على أمر التعليم إىل أمهية التك .2
 ضمن حمتوى املناهج الدراسية. ودمج عادات العقل

كز التعليمية يف اململكة، كبيئات تعليمية جاذبة اء الضوء على دور املرا قد تسهم الدراسة يف إلق .3
 تعمل على حتقيق أهداف العملية التعليمية من خالل تبين أحدث املعايري العاملية.

 مهية التطبيقيةاثنياً: األ
سية بني املواد الدراإجراء دراسات مماثلة تتناول التكامل قد تسهم يف جذب اهتمام الباحثني حنو  .1

 املختلفة
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قد تفيد املعلمني واملعلمات من حيث االهتمام ابلربط بني العلوم وغريها من املواد الدراسية  .2
 انتباه الطلبة.التطبيقية واالنسانية منها، مبا يعمل على جذب 

ه للتعرف على مستوى عادات العقل لدى تسهم يف تقدمي مقياس لعادات العقل، ميكن استخدام .3
 ل الدراسية املختلفة.ملراحالطلبة يف ا

قد تفيد املعلمني واملعلمات من حيث االهتمام مبهارات التفكري وخاصة عادات العقل اثناء  .4
 تدريسهم ملختلف املواضيع الدراسية.

اه حنو تعلم  تقدمي مقياس لالجتاهات ، ميكن استخدامه للتعرف على مستوى االجتتسهم يف .5
 املختلفة.العلوم لدى الطلبة يف املراحل الدراسية 
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 الفصل الثاين

 األدب النظري والدراسات السابق

   أواًل: األدب النظري
 احملور األول: تدريس مادة العلوم يف املرحلة االبتدائية  •

 STEM: منحى تكامل العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات  ثايناحملور ال •
 NGSS: معايري تعليم العلوم ومعايري لثاحملور الثا •

 : عادات العقل رابعور الاحمل •

 العلوم  مادة: االجتاهات حنو  امساحملور اخل •

  اثنياً: الدراسات السابقة

 احملور األول: دراسات أهتمت بتدريس مادة العلوم •

  والرايضيات: دراسات اهتمت بتكامل العلوم والتكنولوجيا واهلندسة لثايناحملور ا •
 NGSSيم العلوم ومعايري : دراسات اهتمت مبعايري تعللثاحملور الثا •
 : دراسات اهتمت بعادات العقلاحملور الرابع •

 العلوم مادةالجتاهات حنو دراسات اهتمت اب:  امسر اخلاحملو  •
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 أواًل: األدب النظري
 احملور األول

 تدريس مادة العلوم يف املرحلة االبتدائية
  مقدمة

لعلوم يف املرحلة االبتدائية، وأهداف تدريس مادة يتناول احملور األول من اإلطار النظري تدريس مادة ا
علوم، وطبيعة احملتوى املعريف ملادة العلوم، وما يتصل جبهود اململكة العربية السعودية يف تطوير مناهج ال

 ملطورة. ا العلوم، وطرق التدريس احلديثة ذات الصلة بتطبيق مناهج العلوم
 طبيعة حمتوى مادة العلوم

كله مبا فيه من أحياء ومجادات وجمرات وما بينها من تفاعالت   ابلبحث يف الكون هتتم مادة العلوم
وتداخالت وارتباطات، وتضم العلوم مخسة جماالت وهي: الفيزايء، الكيمياء، األحياء، علم األرض 

 الطبية، والعلوم لوم العديد من العلوم األخرى كالعلوم)اجليولوجيا(، وعلم الفلك، ويتفرع من تلك الع
صاد اجلوية، وغريها من علوم، كذلك ترتبط هذه العلوم اليت تُعرف ابلعلوم الطبيعية ابلعلوم الزراعية، واألر 

األخرى كعلم اجلغرافيا وعلم التاريخ وعلم االقتصاد وغريها مما يُعرف ابلعلوم اإلنسانية )اخلزرجي، 
 (.21، ص 2011

، ص 2010تان )إليها كل من سبي جوانب رئيسة يشريويتضمن حمتوى مناهج العلوم ثالث 
 ( على النحو التايل:23، ص 2010( واهلويدي )10
اجلانب املعريف ويُعرف بنواتج العلم أي املعلومات العلمية، وتتألف العلوم مما تعلمه اإلنسان من  ▪

 معرفة من أجل احلياة وحل املشكالت.
ة للبحث العلمي، والعمليات الالزمهي جمموعة الطرق ملياته أو املهارات العلمية، و علم وعطرق ال ▪

 وتشجع تلك العمليات املتعلمني على بناء طرق جديدة لالستقصاء والفهم.
االجتاهات العلمية وهي جمموعة املعتقدات والقيم اليت ينبغي توافرها فيمن ميارس العلم أو البحث  ▪

يتها وتطبيقاهتا وأمه العلوم وتعلمها، تعلمني على تكوين مواقف إجيابية حنوالعلمي، وتشجع امل
 العملية. 
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وفيما يلي عرض للجانب املعريف الذي ميثل املعلومات العلمية اليت تتضمنها مناهج العلوم يف خمتلف 
 العلمية، والنظرايت املراحل الدراسية واليت تشمل احلقائق، واملفاهيم العلمية، واملبادئ العلمية، والقوانني

 ساسية وعمليات العلم التكاملية.علم واليت تشمل عمليات العلم األالعلمية، ومن مث عرض لعمليات ال
 أواًل: احملتوى املعريف ملادة العلوم ▪
 Factsاحلقائق  .1

وهي معلومات أو عالقات مُيكن إثبات صحتها عن طريق املالحظة والقياس، كما قد تشري إىل تعميم 
ية األساسية قائق الوحدات الرتكيبية البنائجة إىل التحقق من صحته ومتثل احللتسليم بصحته دون احلايتم ا

للعلم، وعن طريقها مُيكن بناء املفاهيم واملبادئ والنظرايت، فاحلقائق اساسية لبناء املستوايت األكثر 
 .(26، ص 2011تعقيداً يف البناء املعريف )اخلزرجي، 

  (:20، ص 2014 )السامرائي،علمية مبا يلي وتتميز احلقائق ال
الصعب على أي منهج دراسي أن يشمل كل احلقائق يف أي موضوع من : وهلذا من كثرية العدد -

املوضوعات العلمية، وهذا ما أدى إىل وجود أسس ومعايري يتم يف ضوئها اختيار احلقائق اليت 
 تناسب مستوى الطلبة يف خمتلف املراحل الدراسية.

منا تتصف ابلثبات النسيب، وذلك للتعديل والتغيري، فهي ليست مطلقة الصحة، وإبلة ئق قااحلقا -
 أجهزة وأدوات جديدة للقياس.نتيجة لظهور 

عدم الرتابط: متتاز بعض احلقائق العلمية بكوهنا أجزاء منفصلة من املعرفة، ولذلك فتعلمها بصورة  -
ية هذه احلقائق بكوهنا أساس وتتضح أمه منفصلة ال ُيساعد على استخدامها من قبل الطالب،

 وايت أعلى من املعرفة العلمية.للوصول إىل مست

 Scientific Conceptsاملفاهيم العلمية   .2
يُعرف املفهوم العلمي مبدئياً أبنه ما يتكون لدى الفرد املتعلم من معىن وفهم يرتبط بكلمة أو مصطلح 

 السم )الرمز أو املصطلح(، والداللة اللفظية،جزأين: ا أو عبارة أو عملية معينة، ويتكون املفهوم من
اخلصائص املميزة اليت يشرتك فيها أفراد فئة املفهوم  ويتضمن التعميم، ولكل مفهوم علمي جمموعة من

 (.129، ص 2010مجيعهم ومتيزه عن غريه من املفاهيم العلمية األخرى )زيتون، 
اسطته تنظيم قدر كبري من األفكار يف مُيكن بو  ومُيكن اعتبار املفهوم نوع من التجريد الذي

دف الربط بني اخلاص والعام، كما ميثل املفهوم منطقية، أو أنه تعميم انتج من عملية عقلية هبعالقات 
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نسيجاً من االستنتاجات املبنية على مالحظة عدد متنوع من األشياء واألحداث بطريقة متنوعة )سالمة، 
 (. 129، ص 2002

سة أمهية كبرية لتعلم املفاهيم، حلديثة ملادة العلوم وغريها من املواد الدراالتدريس اوتويل طرق 
 (:22، ص 2014ىل أمهية تعلم املفاهيم واليت مُيكن إجيازها على النحو التايل )السامرائي، ويرجع ذلك إ

تلفة ناصر املختعلم املفاهيم يساعد على انتقال أثر التعلم، إذ يساعد على إجياد العالقات بني الع -
بني املوقف التعرف على أوجه التشابه بني ما سبق تعلمه و يف أي موقف تعليمي، ومُيكن املتعلم من 

 اجلديد.
ُتستخدم يف بناء مناهج العلوم وتقليص الفجوة بني ما يقوم به الباحثني والعلماء يف مراكز األحباث  -

 ب.أو املختربات وبني املعرفة العلمية اليت يدرسها الطال
 اسية، وينشط دوافعهم ملتابعة املادة حىت بعدعلم املفاهيم من اهتمام الطالب ابملادة الدر يزيد ت -

 االنتهاء من الدراسة.
 يساعد تعلم املفاهيم على فهم الطالب للمادة العلمية والربط بني احلقائق العلمية املختلفة. -

العديد من الباحثني بتصنيف تلك اهتم  ونظراً ألمهية تعلم املفاهيم ودورها يف تعلم العلوم، فقد
 حمتوى املناهج الدراسية، واختلفت ة وتنظيمها بشكل ييسر عملية تعلمها، وتضمينها يفاملفاهيم العلمي

 تلك التصنيفات حسب طبيعة النظرة إىل هذه املفاهيم على النحو التايل:
 (:29ص، 2011إىل )اخلزرجي،  أواًل: تصنيف املفاهيم حسب درجة تعقيدها

 تها: ا عدداً قليالً من الكلمات ومن أمثل: وهي املفاهيم اليت تتضمن مدلوالهتفاهيم بسيطةم

 اخللية وحدة بناء الكائن احلي. -

 األيون ذرة أو جمموعة ذرية مشحونة. -
 : وهي املفاهيم اليت تتضمن مدلوالهتا عدداً أكثر من الكلمات ومنها:مفاهيم معقدة

ة اليت مل شحنة سالبة تدور يف مستوايت طاقة حول النوايمات حتالذرة: نظام متكامل من جس -
اجلسيمات أحدها حيمل شحنة موجبة واآلخر غري تتمركز فيها كتلة الذرة، وهبا نوعني من 

 مشحون، وعدد الشحنات املوجبة يساوي عدد الشحنات السالبة.
 :ىلإ( 119، ص 2002سالمة، اثنياً: تصنيف املفاهيم حسب مستوى إدراكها )
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خدم ألفاظاً ة املباشرة أو اخلربة احلسية ويستوهي املفاهيم املستمدة من املالحظاهيم حمسوسة: مف
 مألوفة، ومن امثلتها مفهوم احلرارة.

وهي املفاهيم اليت متثل جتريداً يتكون من حتديد عدد من اخلواص أو الصفات وتعطي مفاهيم جمردة: 
 ملباشرة، ومن أمثلتها: مفهوم الذرة، الفوتون.غري ا أمساً أو مصطلحاً قائماً على املالحظة

 (:29، ص 2011اخلزرجي، لثاً: تصنيف املفاهيم حسب مستوايهتا )اث
 : وهي مفاهيم غري مشتقة من مفاهيم أخرى مثل: الزمن، الكتلة، والفراغ.مفاهيم أولية

الزمن، × املسافة = السرعة : وهي املفاهيم اليت مُيكن اشتقاقها من مفاهيم أخرى مثل: مفاهيم مشتقة
   العجلة.× والقوة = الكتلة 

وتنمو املفاهيم العلمية وتتطور تسلسلياً من الغموض إىل الوضوح، ومن مفهوم غري دقيق علمياً 
إىل مفهوم دقيق علمياً، ومن املفهوم احملسوس إىل املفهوم اجملرد، ويواجه الطلبة صعوابت يف تكوين 

بديلة أو خاطئة  ميةق التعليمية التقليدية، فهم ابلتايل حيملون مفاهيم علاملفاهيم العلمية ابلطر 
Misconceptions ،مما يتطلب اسرتاتيجيات خمتلفة يف التغري املفاهيمي لتعديلها أو تغيريها )زيتون ،

 (.129، ص 2010
 Scientific Principlesاملبادئ العلمية  .3

و متوفر نة تتصف عادة ابلثبات والشمول يف حدود ما هاملبادئ هي عبارة عن قوانني تفسر ظواهر معي
رفته، وتتألف املبادئ من عدد من املفاهيم ترتبط بعالقة معينة، فعلى سبيل املثال: حجم كتلة مع من

معينة من الغاز يتناسب طردايً مع درجة حرارته عند ثبوت الضغط، هذا املبدأ يتضمن مفاهيم وهي: 
املناهج الدراسية  يف رارة، الضغط، واالهتمام ابملبادئ واملفاهيم أساس مهمحجم الغاز، الكتلة، درجة احل

نظراً لسعة وزايدة املعرفة، إذ أصبح من الضروري أن يلم الطالب أبكرب حجم منها، كما تعترب املبادئ 
، 2011 سهلة التذكر وأكثر عالقة ببيئة الطالب، وتسهل عملية بناء املناهج أفقياً وعمودايً )السامرائي،

تاج علمي يربط بني جمموعة من احلقائق واملفاهيم ا ن(، ومُيكن تعريف املبادئ العلمية ابعتباره47ص 
 (.37ص، 2011بصورة كيفية لوصف ظاهرة مُيكن تكرارها يف أكثر من موقف )اخلزرجي، 
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 Scientific Lawsالقوانني العلمية  .4
مي، رمزية، ويُعترب القانون درجة متقدمة للمبدأ العليربط القانون العلمي بني مفهومني أو أكثر بصورة 

املبدأ العلمي إذا انطبق على كل احلاالت املتماثلة حتت نفس الشروط ُيصبح قانواًن علمياً، ويتصف ف
لعوامل اليت تؤثر فيه وجتعله ون العلمي ابلثبات ألنه مر بسلسلة من التجارب والعمليات ودراسة االقان

 (53 ، ص2010وانني نيوتن وقانوين مندل يف الوراثة )عليان، أكثر ثبااتً، مثل ق
 

 Scientific Theoryالنظرايت العلمية  .5

تتكون النظرية العلمية من عدة مبادئ مرتبطة مع بعضها، ومتثل النظرية تعميم جملموعة من القوانني اليت 
أخرى مماثلة مل جير عليها أي ة، ومُيكن أن تتخطى تلك القوانني لتشمل أحدااثً تتناول أحدااثً متشاهب

ايت للشرح والربط والتنبؤ، ومن أمثلة النظرايت يف مناهج العلوم نظرية النظر حبث بعد، وُتستخدم 
رض موعة من القوانني اخلاصة مثل عالقة األجسام املوجودة يف جمال األاجلاذبية، وتنبثق من النظرية جم

وجودة يف جمال كل جرم مساوي وهكذا )اهلويدي، مع بعضها وعالقتها ابألرض، وعالقة األجسام امل
  .(38 ، ص2010

 : Science Processesاثنياً: عمليات )مهارات( العلم  ▪
يُطلق يف العلوم على طرق التفكري والقياس وحل املشكالت مصطلح عمليات العلم، وتُقسم تلك 

عمليات األساسية ملرحلة املهارات أو العمليات إىل عمليات أساسية وعمليات متكاملة، وتصلح ال
عمليات من املرحلة االبتدائية، ومُيكن استخدامها كأساس الستعمال الرايض األطفال والصفوف الدنيا 

املتكاملة يف ابقي املراحل الدراسية بدءًا من الصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية وصواًل إىل املرحلة 
 (25ص، 2010الثانوية )اهلويدي، 

 التايل:( إىل عمليات العلم بقسيمها على النحو 100-99ص، 2010)ويشري زيتون 
 شمل العمليات التاليةوت: Basic Science Processesعمليات العلم األساسية  ▪

، االستقراء Deducting، االستنتاج Classifying، التصنيف Measuring، القياس Observationاملالحظة 
Inducting االستدالل ،Inferringنبؤ ، التpredicting استخدام األرقام ،Using Numbers ، خداماست 

.Communicating، االتصال Using Space-Time Relationshipsالعالقات املكانية الزمانية 
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وتشمل عمليات علمية متقدمة وتسمى : Integrated Science Processesعمليات العلم املتكاملة   ▪
 Definingة ، والتعريفات اإلجرائيInterpretingفسري البياانت عمليات العلم التجريبية، وهي: ت

Operationally وضبط املتغريات ،Controlling Variables  Formulatingوفرض الفرضيات،

Hypotheses، والتجريبExperimenting. 

وفيما يلي تستعرض الباحثة تلك العمليات االساسية واملتكاملة بشكل موجز، وذلك حسب 
، 2010(، )اهلويدي، 46-42ص  ،2011(، )اخلزرجي، 53 - 50، ص 2006د يف )عبد السالم، ما ور 
 (:55-54ص، 2017(، و)الغامدي، 30-26ص 
: انتباه مقصود ومنظم للظواهر أو األحداث أو الرموز بغية اكتشاف أساسياهتا وقوانينها، املالحظة ▪

استخدام أدوات احلواس املختلفة، أو وتتطلب املالحظة التدريب واملمارسة العلمية واستخدام 
 يت تفسر الظواهر.احلقائق واملفاهيم والنظرايت ال وأجهزة للوصول إىل

: استخدام أدوات القياس املختلفة بدقة تتناسب مع اهلدف من عملية القياس، وتتطلب القياس ▪
ابية لميات احلسإجراء الع –اختيار وحدة القياس املناسبة  –مهارة القياس: حتديد أدوات القياس 

 بطة ابلقياس.املرت
الهلا تقسيم األشياء أو األحداث وغريها إىل جمموعات وفقاً ية يتم من خ: مهارة عملالتصنيف ▪

خلواص معينة مشرتكة، تتم بناء على عملية املالحظة، ويهدف التصنيف إىل تعلم جتميع األشياء 
التشابه  للمالحظة، وتعرف أوجهواألحداث على اساس السمات أو اخلصائص املرئية القابلة 

 واالختالف بني األشياء.

: استخالص النتائج وصياغتها وحتديد أسباب حدوث الظاهرة وصواًل إىل التعميمات االستنتاج ▪
 العلمية.

 : يعين االنتقال من جمموعة من اجلزئيات إىل كل أو من اخلاص إىل العام.االستقراء ▪

جديدة من معلومات سابقة بطريقة ذهنية ىل معلومات : يعين القدرة على التوصل إاالستدالل ▪
 ة ودون جتريب.منظم

: هو توقع سلوك أو نتيجة معينة لتجربة أو موقف ما، بناًء على قواعد وأمناط معينة، ويرتبط التنبؤ ▪
 التنبؤ بدرجة شديدة ابملالحظة والتصنيف واالستنتاج، ويُعترب نوعاً خاصاً من مهارة االستنتاج.
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ة التلميذ على استخدام األرقام مهارة رايضية إال أهنا ضرورية لزايدة قدر  : وهيألرقاماستخدام ا ▪
 –طرح  –فكرة أو مالحظة أو عالقة من خالل العمليات احلسابية األساسية )مجع  للتعبري عن

قسمة(، وتتضمن القدرة على استخدام األرقام بطرقة صحيحة يف القياس ويف وصف  –ضرب 
 ية.تجارب العلموحتليل نتائج ال

وهي عملية عقلية مكملة الستخدام األرقام وتتطلب : املكانية –استخدام العالقات الزمانية  ▪
استخدام العالقات الرايضية والقوانني والقواعد العلمية اليت تعرب عن عالقة مكانية أو زمانية بني 

 املفاهيم العلمية ذات العالقة.

 وماته أو نتائجه لآلخرين، من خالل ترمجتهاكاره أو معل: مساعدة املتعلم على نقل أفاالتصال ▪
مات بيانية أو لوحات علمية، وتشتمل مهارات التعبري شفهيًا أو كتابيًا على هيئة جداول أو رسو 

 وحسن االستماع واملناقشة، والقراءة العلمية الناقدة، وكتابة التقارير والبحوث العلمية.

العلمية  توصل إليها الطالب نتيجة إجراء التجارب لبياانت اليتتفسري النتائج واتفسري البياانت:  ▪
 ات اليت ميتلكها أو اخللفية العلمية اليت رجع إليها.أو املالحظة، وذلك يف ضوء املعلوم

: عملية أو نشاط يعرب عن صياغة حمددة جلملة تصف الظاهرة أو احلدث  اإلجرائية التعريفات ▪
  واملالحظة. موضع الدراسة بصورة قابلة للقياس

ى الظاهرة موضع الدراسة، مجيع العوامل اليت تؤثر عل: قدرة املتعلم على حتديد املتغريات ضبط ▪
 وعزهلا وترك عامل واحد حىت مُيكن معرفة أتثري هذا العامل على الظاهرة.

قدرة الطالب على استخدام ما لديه من معلومات للوصول إىل أفضل ختمني فرض الفرضيات:  ▪
 لتجربة ما.ج املتوقعة عن النتائ

معلومات عن ظاهرة ما أو للتأكد  الباحث جلمع بياانت أو : موقف مصطنع يلجأ إليهالتجريب ▪
صدق معلومة أو الختبار صدق فرض معني، ويتطلب التجريب استخدام مهارات تفكري من  

، حتديد عديدة لتصميم وإجراء اختبار ومن هذه املهارات: طرح أسئلة البحث، صياغة الفرضيات
 ية، وتفسري النتائج.تغريات وضبطها، استخدام التعريفات اإلجرائامل

ويشري العرض السابق إىل ثراء وتنوع حمتوى مادة العلوم كمادة دراسية، جتمع بني احملتوى املعريف 
الذي يتم بناءه بشكل هرمي متدرج، ابإلضافة إىل اجلانب العملي املتمثل يف عمليات العلم، واليت 

،  مُيكن تطبيقها يف مجيع املواقف احلياتيةاملتعلمني املهارات العلمية املختلفة واليتإىل إكساب  هتدف
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ابإلضافة إىل أن توظيف تلك املهارات ال يقتصر على مادة العلوم بشكل خاص، بل مُيكن للمتعلمني 
عمليات تباط تلك الاالستفادة منها وتطبيقها يف تعلم العديد من التخصصات األخرى، ابإلضافة إىل ار 

م كمادة دراسية تعمل يعكس هذا احملتوى وتنوعه أمهية مادة العلو مبهارات البحث العلمي بشكل كبري، و 
 على تنمية العديد من املهارات املختلفة لدى املتعلمني يف خمتلف املراحل الدراسية.

 أهداف تدريس مادة العلوم
تخدمه متكامل يسعامة الرئيس واألساس املتني لبناء فكر علمي يُعد تعلم العلوم يف املرحلة االبتدائية الد

لة، ويهدف الطلبة خالل املراحل التعليمية املختلفة، ومنهج العلوم من أهم جماالت التعليم يف هذه املرح
ال، وتعويدهم على التفكري، تدريس العلوم يف تلك املرحلة إىل تنمية حب االستطالع لدى األطف

واهر الطبيعية، والتمييز الحظة الظث، والتجربة، واالكتشاف، ويتم ذلك عن طريق مواملالحظة، والبح
ت احمليطة، وأشكاهلا، بني األصوات، ومعرفة فصول السنة األربعة، والتعرف على احليواانت والنباات

 (180، ص 2008وأطوار منوها، وأمهيتها لإلنسان )السنبل وآخرون، 
( على أن 93-91، ص 2007(، وعلي )48-46 ص، 2006ويتفق كل من عبد السالم )

 ق االهداف التالية: يسعى بشكل عام إىل حتقيتعليم العلوم 
 تنمية قدرات الطلبة على اكتشاف احلقائق العلمية عن طريق اخلربات املباشرة وغري املباشرة. .1
ادة من دوات املعملية كاألجهزة وغريها، وعلى االستفتنمية مهارات الطالب على استخدام األ .2

 اخلامات البيئية.
 مواقف جديدة. تعلموه من معارف ومعلومات يفمساعدة الطالب على تطبيق ما  .3
 تدريب الطالب وتعويدهم على الطرق العلمية يف البحث واالستقصاء واالكتشاف. .4
 ستنتاج.تنمية مهارات الطالب العلمية كاملالحظة والتصنيف واال .5
الصلة  ئل االجتماعية ذاتى اختاذ قرارات مسؤولة تتعلق ابملسااالسهام يف إعداد مواطنني قادرين عل .6

 ابلعلم.
 توعية وتوجيه الطلبة حنو املهن املتوفرة يف ميادين العلوم. .7
 مساعدة الطلبة على فهم احتياجاهتم الشخصية، والعمل على تنمية أنفسهم ذاتياً. .8

ملهارات العقلية والعملية ( أن تعليم العلوم يرتبط ابلعديد من ا39ص، 2005ويرى العمرية )
 األهداف التالية: ويعمل على حتقيقواملعرفية، 
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مساعدة املتعلمني على اكتساب القدرات العقلية املناسبة ومهارات حل املشكالت ومهارات طرح  .1
 األسئلة بشكل مناسب.

عمليات العلم، وهي عمليات عقلية الزمة وأساسية مساعدة املتعلمني على اكتساب مهارات  .2
 طبيق طرائق العلم والتفكري العلمي.لت

مات املناسبة، وذلك بصورة وظيفية، والسعي لتطوير قدراهتم على اكتساب املعلو مساعدة املتعلمني  .3
 على اكتشاف احلقائق العلمية وتكوين املفاهيم واملبادئ العلمية أبنفسهم.

ذلك من خالل تكوين عادات على اكتساب وتنمية االجتاهات العلمية املناسبة، و مساعدة املتعلمني  .4
وذلك من خالل تدريس العلوم، حيث أن هذه االجتاهات تتناول  يهم،واجتاهات علمية سليمة لد

 خمتلف جوانب حياهتم.
 ة.مساعدة املتعلمني على تقدير اجلهود اليت يبذهلا العلماء يف منو وتقدم العلم واإلنساني .5
مثل ، وال يقتصر ذلك على املهارات اليدوية اليت تتمساعدة املتعلمني على اكتساب املهارات العلمية .6

تخدام األجهزة كاجملاهر، واألدوات العلمية املختلفة، وإجراء التجارب املعملية، بل تشمل ابس
صول على املعلومات كادميية املتمثلة يف استخدام املصادر واملراجع العلمية، بقصد احلاملهارات األ

 املتعلقة ابلدراسة.

ملتعلم ابلعلوم وأنشطتها، ويظهر اكتساب الرغبات وامليول العلمية كاهتمام ا تعلمني علىمساعدة امل .7
ت العلمية، وزايرة املتاحف أو االهتمام ابلعمل املخربي، وغري ذلك من خالل املشاركة يف الرحال

 ول حنو العلوم بشكل عام.ذلك من النشاطات اليت تكسب املتعلم املي

العلوم أن تعليم ( 59-58، ص 2011) جيائية بشكل خاص يرى اخلزر وابلنسبة للمرحلة االبتد
 تلك املرحلة جيب أن حيقق األهداف التالية: يف
اكتساب معرفة علمية تتعلق ابملفاهيم الكربى التالية: اإلنسان، احليوان، الطاقة، البيئة، الكون،  .1

 من مفاهيم علمية حمورية يف حياة اإلنسان. العلم، وغري ذلك

 ة ومحايتها.ة العلمية املتعلقة هبذه املفاهيم يف فهم البيئاملعرفتوظيف  .2

اكتساب وتنمية مهارات عقلية مناسبة مثل: املالحظة، التصنيف، القياس، التجريب، االستنتاج،  .3
 التنبؤ، صياغة الفرضيات، ضبط املتغريات.

 ب يف عمليات التعلم ومعاجلة البياانت.استخدام وتوظيف احلاسو  .4
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 مناسبة ملعاجلة البياانت العلمية.ات رايضية توظيف مهار  .5

 ى االتصال بلغة علمية سليمة.لقدرة علاكتساب ا .6

 اكتساب قدر مناسب من الثقافة العلمية. .7

اكتساب مهارات علمية أدائية بصورة وظيفية مثل: استخدام األدوات املخربية، مجع البياانت  .8
 حتليلها.و 

 العلمية.االستطالع، الدقة، املوضوعية، واألمانة اكتساب اجتاهات علمية وتنميتها مثل: حب  .9

يول علمية وتنميتها مثل: االشرتاك يف األندية العلمية، االشرتاك يف ندوات حول محاية اب ماكتس .10
 البيئة.

العلوم إىل حتقيقها، وهي أهداف ويتضح مما سبق تنوع األهداف اليت يسعى تعليم وتعلم مادة 
ى ابهتمام ومنها اجلانب املعريف، واجلانب املهاري وهو جانب حيظ تشمل العديد من جوانب التعلم،

كبري يف عملية تعليم وتعلم مادة العلوم، حيث تتنوع املهارات بني مهارات استخدام األدوات واألجهزة 
العلمية، ومهارات البحث واالطالع، وغريها من مهارات ية، واملعاجلة الرايضية لنتائج التجارب العلم

 والذي يتعلق ابمليول واالجتاهات ا، ابإلضافة إىل اهتمام  تلك األهداف ابجلانب الوجداينسبق ذكره
لوم، وجوانبها حنو تعلم العلوم، وتشمل هذه االجتاهات العديد من اجلوانب كتقدير أمهية مادة الع

 وجهودهم يف بناء املعارف والعلوم املختلفة.التطبيقية، ودور العلماء 
 تطوير تعليم وتعلم العلوم ربية السعودية يفجهود اململكة الع

ية السعودية خالل العقدين املاضيني العديد من اجلهود لتطوير املنظومة التعليمية لكة العرببذلت املم
وجهات عديدة تتابع بكافة عناصرها، وخصصت هلذا اجلانب ميزانيات ضخمة، وأنشأت هيئات 

ة لدراسية، ووضع املعايري الرتبوية لكافة عناصر املنظومعمليات التطوير اليت طالت تطوير املناهج ا
التعليمية، مبا يف ذلك تطوير أداء املعلمني واإلدارة املدرسية، وتطوير نظام اإلشراف الرتبوي، وفيما خيص 

طرق الباحثة فيما يلي إىل عرض مشروع تطوير مناهج تعلم العلوم يف مراحل التعليم العام، تتتعليم و 
 . املرحلة االبتدائيةايضيات و عرض املعايري املهنية اخلاصة مبعلم العلوم يفالعلوم والر 

 أواًل: مشروع تطوير مناهج العلوم والرايضيات
سيط مادة العلوم سعت العديد من الدول املتقدمة إىل إصالح براجمها التعليمية وتطويرها مبا يتالءم مع تب

على الطالب يف خمتلف األعمار واملستوايت استيعاب يف حمتواها ومصطلحاهتا، ومنهجيتها لكي يسهل 
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وم واكتساب التجارب واملهارات االجتاهات والقيم اليت تؤهلهم ملواصلة التعلم ومواجهة متطلبات العل
 (25، ص 2009ملهنية بنجاح )مازن، احلياة االجتماعية وا

عربية السعودية من مشروع تطوير مناهج العلوم الطبيعية والرايضيات يف اململكة الويُعد 
نطقة، ويهدف املشروع إىل التطوير الشامل لتعليم العلوم والرايضيات املشروعات الرتبوية الرائدة يف امل

، وذلك ابالعتماد ومي والتعلم اإللكرتوين والتطوير املهينمن خالل تطوير املناهج واملواد التعليمية والتق
جلميع مراحل التعليم  McGraw-Hillوهي سلسلة ماجروهل  ترمجة ومواءمة سلسلة عاملية واسعة االنتشار

بية السعودية، وتتمثل رؤية هذا املشروع يف تطوير قدرات وإبداعات ومهارات العام يف اململكة العر 
ناء مفاهيم جديدة واستخدام التقنية وفق طالب التعليم العام للوصول إىل فهم عميق للمادة العلمية وب

بات الرايدة يف سباق ة العاملية لتلبية احتياجات سوق العمل املتطور، ومتطلأحدث املعايري العلمي
 .(113، ص 2011التنافسية العاملية )الشايع وعبد احلميد، 

، وقامت بتنفيذه وزارة التعليم ابلتعاون مع 2004ومت إقرار املشروع من قبل جملس الوزراء عام 
تب للطلبة وأدلة للمعلمني ومواد تعليمية ُمصاحبة مت بيت خربة حملي، واسفر هذا التعاون عن إعداد ك

، واستندت فلسفة املشروع على 2009/2010لبدء يف تنفيذها بشكل متدرج بدءاً من العام الدراسي ا
 (.18ص، 2006املبادئ التالية )وزارة التعليم، 

 التعلم املتمركز حول املتعلم. .1
 اإلاثرة املعتمدة على الوسائط املتعددة. .2
 ل متعددة.مبداخ التعلم .3

 بطرق متعددة. تبادل املعرفة والتواصل هبا ومتثيلها .4

 التعلم من خالل العمل التعاوين. .5

 التعلم النشط القائم على االستكشاف واالستقصاء. .6

 تنمية مهارات التفكري. .7

 تنمية مهارات صناعة القرارات واختاذها. .8

 تنمية قدرات املتعلم على تقدمي املبادرات املخططة. .9

 م بسياقات حياتية حقيقية.ملتعلربط ا .10
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يهدف إىل تطوير مجيع عناصر املنهج وفق أحدث  ملناهج مشروعاً وطنياً واُعترب مشروع تطوير ا
حداث نقلة نوعية يف التعليم من خالل إجراء تطوير النظرايت واألساليب الرتبوية والعلمية املعاصرة، وإ
الة السريعة للتطورات احمللية والعاملية، وتوفري وسالة فعّ نوعي وشامل يف املناهج ليستطيع مواكبة الوترية 

لتحقيق أهداف سياسة التعليم على حنو تكاملي من خالل تضمني املناهج التوجهات اإلجيابية احلديثة، 
ري املختلفة، ومهارات عمليات العلم، والتواصل اجليد مع مصادر املعرفة، وتنمية مثل مهارات التفك

املة ومتوازنة ومتطورة، تليب ، ويرى املشروع ضرورة توفري مناهج تربوية تعليمية متكاملهارات األدائية
حاجات الطالب ومتطلبات خطط التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل املستقبلية، وتستوعب 

 (53ص، 2017غريات احمللية والعاملية )الغامدي، الت
فت تلك املناهج جذرايً عن املناهج والكتب وأحدث املشروع نقلة نوعية يف مناهج العلوم، واختل

سابقة، فقد بُنيت املناهج املطورة للمرحلة االبتدائية على جمموعة من األفكار والنظرايت ة الاملدرسي
بوية احلديثة، ومن أمهها املعايري الوطنية للرتبية العلمية يف الوالايت واملستجدات الرت  واالسرتاتيجيات

ل تضمني ، وذلك من خالNational Science Education Standards (NSES)املتحدة األمريكية 
لسلة احملتوى العلمي يف جماالت العلوم الطبيعية وعلوم احلياة وعلوم األرض، والذي حيقق املعايري الس

 كل صف، والتأكيد على استخدام الطالب ألدوات االستقصاء العلمي وأساليبه يف كل الوطنية يف
الذي يدرسه الطالب، مع  ب شيقة ومفيدة يف العلوم والتقنية حبسب اجملال العلميدرس، وإضافة جوان

التأكيد على اتريخ العلم وطبيعته ونشاطات العلماء، والتثقيف العلمي، بوصفه ضرورة من ضرورات 
 (.2، ص2017عامل املعاصر املليء مبنتجات البحث العلمي )الدغيم، ال

مية قدرة الطالب على رتكيز على االستقصاء العلمي، وتنواهتمت مناهج العلوم املطورة ابل
وفهم الطالب لالستقصاء العلمي، ،Doing Scienceممارسة االستقصاء العلمي وما يرتبط مبمارسة العلم 

-Science-Technologyوالتثقيف العلمي أو التنوير العلمي، واالهتمام بقضااي العلم والتقنية واجملتمع 

Society (STS)ه مناهج العلوم املطورة(، ومن أبرز ما تتميز ب116، ص 2011ع وعبد احلميد، شاي)ال 
ذج وفلسفة ُتصمم على اساسها املناهج وطرائق التدريس، فها منو صاعتمادها على النظرية البنائية بو 

وتُبىن يف ضوئها برامج تدريب املعلمني، فالدرس هو أساس وحدة بناء كتاب الطالب يف مناهج العلوم 
ناصر، تتناول موضوعًا خمددًا من حيث أهداف يف املرحلة االبتدائية، وهو وحدة تعليمية متكاملة الع



 

- 26 - 

املصاحبة له وعمليات التقومي، وقد بُنيت الدروس حبيث تتناسب والرؤية  تدريسه وعرضه والنشاطات
 (.3، ص2017البنائية يف التعلم )الدغيم، 

 وماثنياً: املعايري املهنية ملعلمي العل
ية برؤية شاملة لتطوير كافة عناصر املنظومة ارتبط مشروع تطوير مناهج الرايضيات والعلوم الطبيع

بويون على أن جناح هذا املشروع وحتقيقه ألهدافه مرتبط ابلدرجة األوىل مبعلم العلوم، مية، واتفق الرت التعلي
املدرسي، ومهما اُستخدمت من فمهما بُذلت من جهود علمية وفنية يف إعداد املنهج وبناء الكتاب 

مع  ات تربوية، فإن احلاجة ماسة إىل املعلم الكفء الذي مُيكنه التعاملمستحداثت تكنولوجية وتقني
، ص 2009عناصر هذه العملية بطريقة تساعد على حتقيق األهداف التعليمية بصورة جيدة )السعيد، 

13) 
أن أحد أهم عناصر جناح أي مشروع وقد أوضحت التجارب واملشاريع اإلصالحية الرتبوية 

الدرجة األوىل على املعلم، فهو من ميلك مفتاح النجاح والفشل، وعلى هذا  ع يفإصالحي تعليمي يق
سات ومعايري إعداد املعلمني، وآليات اختيارهم وتعيينهم وضمان األساس فالبد من االهتمام بسيا

يف هذا السياق أصدر املركز الوطين للقياس و  (،59ص، 2013قيق تطورهم املهين املستمر )الشايع، حت
( قائمة املعايري املهنية ملعلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية، وضمت تلك القائمة 6، ص2013)والتقومي 

 ( مؤشر فرعي، وفيما يلي عرض لتلك املعايري املهنية: 123( معيار رئيس يندرج ضمنها )31)
 رهيعرف املعلم طبيعة العلم واتريخ تطو  .1
 وطرقه وتطبيقاته وأخالقياته.يلم املعلم مبفهوم املنهج العلمي ومبادئه وخصائصه  .2
 جيري املعلم التجارب العملية مراعياً األمان والسالمة يف املخترب. .3
 ة ومتثيل البياانت.يلم املعلم ابملهارات الرايضي .4
 يعرف املعلم أمهية تكامل العلوم وتطبيقاهتا يف احلياة. .5
 ت احلية وبنيتها الرتكيبية.صائص املخلوقايوضح املعلم خ .6
 التنوع احليوي وتصنيف املخلوقات احلية. أسس ومبادئ يبني املعلم .7
 يصف املعلم العمليات احليوية يف املخلوقات احلية. .8
 ئة ومكوانهتا ومواردها وأنظمتها وأبرز املشكالت البيئية.يوضح املعلم مفهوم البي .9



 

- 27 - 

  التكاثر والوراثة.يوضح املعلم املفاهيم الرئيسة يف .10

 جرام السماوية.ه، وموقع األرض فيه وعالقته ابأليدرك املعلم مفهوم الكون ومكوانت .11

 يعرف املعلم بنية األرض وأغلفتها، وخصائصها والعمليات املؤثرة فيها. .12

 علم مكوانت الغالف اجلوي وخصائصها وتفاعله مع أغلفة األرض األخرى.يعرف امل .13

 ل الدوري للعناصر.ادة ومكوانهتا، واجلدو يبني املعلم ماهية امل .14

 عادالت الكيميائية.حلساابت وامليلم املعلم اب .15

 يلم املعلم بكيمياء احملاليل وحساابهتا. .16

 يعرف املعلم أسس الكيمياء احلرارية واحلركية. .17

 املعلم األمحاض والقواعد.يشرح  .18

 يوضح املعلم اسس الكيمياء الكهربية. .19

 العضوية.يلم املعلم أبسس الكيمياء  .20

 يعرف املعلم الكيمياء احليوية والنفط. .21

 أبسس ومبادئ القوة واحلركة. ملعلميلم ا .22

 يشرح املعلم املفاهيم اليت حتكم حركة املوائع. .23

 ومفاهيمها وتغرياهتا.يعرف املعلم مبادئ خواص املادة  .24

 يلم املعلم مببادئ الكهرابء ومفاهيمها. .25

 ا.يشرح املعلم مبادئ املغناطيسية ومفاهيمه .26

 يعرف املعلم مبادئ احلرارة ومفاهيمها. .27

 ء ومفاهيمه.مببادئ الضو يلم املعلم  .28

 يعرف املعلم مبادئ ومفاهيم املوجات واالهتزازات. .29

 لتدريس العلوم والتوجهات احلديثة يف الرتبية العلمية.يلم املعلم ابملهارات األساسية  .30

 يلم املعلم بطرائق التدريس اخلاصة يف الرتبية العلمية. .31

 طرق تدريس العلوم احلديثة
ميذ على املعلومات، عن طريق املعلم أو دريس العلوم على إطالع التالتعتمد الطرق التقليدية يف ت

، مث يعرض املعلم على التالميذ نوعًا من الربهان للتحقق الكتاب املدرسي أو بعض الوسائط األخرى
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ام بشكل من أشكال التدريب على املعلومات من صحة ما قيل هلم، وأخرياً قد يطلب املعلم منهم القي
يتم تقدمي املعلومات والتحقق منها، فالتدريب عليها، ومُيكن اإلشارة إىل مراحل الطريقة اجلديدة، أي 

 (Como & Andeman, 2015, p.13)التدريب"  –التحقق  –ريس كنموذج "التعريف التقليدية يف التد

العديد  يم وتعلم مادة العلوم بشكل خاص يف ضوءوقد ظهرت احلاجة إىل تطوير أساليب تعل
 (67-66، ص 2010ورات واليت مُيكن إجيازها على النحو التايل )سبيتان، من التط

فالتطور والبناء االجتماعي والسياسي اعتبار التعليم ضرورة اجتماعية وينبغي أن يُتاح لكل فرد:  .1
ة تعليم أفرادها، وقد أدى ذلك إىل واالقتصادي للمجتمعات اإلنسانية أصبح يعتمد على درج

تعليم ، والذي مل يعد يتناسب مع اإلمكانيات املتاحة اليت تتطلبها أساليب الازدايد حجم التعليم
التقليدية، كذلك مل يعد عدد املعلمني أو حجم املباين يتناسب مع هذه الزايدة الضخمة يف عدد 

يدة للتعليم مُيكن من خالهلا جتاوز هذه الطالب، ومن هنا كان البد من البحث عن أساليب جد
ور اهلائل يف  ال تقف هذه الظروف عائقًا أمام عملية التعليم والتعلم ومواكبة التطاملعيقات، وحىت

العلوم والطب واهلندسة وسائر العلوم األخرى، هلذا ظهرت أساليب جديدة وحديثة لتعليم العلوم 
ووسائل االتصال األخرى كاألنرتنت، ابإلضافة إىل تطور مثل التعليم املربمج، واستخدام املكتبات 

 أساليب التعلم عن بعد.
حيث إن طور العلمي والتكنولوجي املعاصر: ظهور مفهوم التعليم املستمر كضرورة حيتمها الت .2

التغري املتزايد يف املعرفة اإلنسانية وتطبيقاهتا كماً وكيفاً جعل من أي تعليم نظامي مهما طالت مدته 
الرتبية من كوهنا عملية إعداد للحياة إىل كاف  لتكيف الفرد مع هذا التغري املستمر، لذا حتولت   غري

للحياة، وهو ما تطّلب إعادة النظر يف كافة أشكال التعليم ونظمه، وكذلك تدريب عملية مالزمة 
 األفراد على أساليب التعلم الذايت وعلى كيفية اإلفادة من مصادر التعلم املختلفة.

أدى ازدايد التطور العلمي اهلائل ا: تعدد أهداف التعليم مع نقص قدرات املعلمني على حتقيقه .3
عليم، ومل تعد األهداف قاصرة على نقل املعارف واملعلومات إىل الطلبة أو إىل تعدد أهداف الت

تدريبهم وتزويدهم ببعض املهارات، بل أصبحت تتناول مجيع األبعاد الشخصية اإلنسانية 
يعد قادراً على حتقيق تلك األهداف يف جتماعية والبيئية، ولذلك ازدادت مهام املعلم حبيث مل واال

دة يف التدريس، ومل يعد املعلم قادرًا على مراعاة الفروق الفردية للطلبة، أو ظل األساليب السائ
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علمني االهتمام ابملوهوبني واملتفوقني أو ضعاف التحصيل، لذا ظهرت أساليب حديثة تساعد امل
 مية املختلفة.على حتقيق تلك األهداف ومواجهة املواقف التعلي

البحوث الرتبوية احلديثة العديد من املفاهيم يف جمال  أظهرتاإلفادة من التقدم العلمي املعاصر:  .4
التعليم، كما أن هناك العديد من الوسائل واألجهزة احلديثة اليت ظهرت إمكانية اإلفادة منها يف 

 تقنيات االتصال احلديثة.ليم، كذلك فقد حاولت العملية التعليمية االستفادة من عملية التع

مت تبينها يف جمال تطبيق املناهج املطورة: دورة التعلم اخلماسية، ومن طرق التدريس احلديثة اليت 
 واالستقصاء العلمي، وحل املشكالت، ابإلضافة إىل استخدام احلقائب التعليمية بشكل مرتبط بتطبيق

 ق:مناهج العلوم املطورة، وفيما يلي عرض موجز لتلك الطر 
 دورة التعلم اخلماسية ▪

يف اململكة العربية السعودية القائمني على تطوير مناهج العلوم  عمل املختصون يف وزارة التعليم
والرايضيات، من خالل مشروع تطبيق سالسل "ماجروهل" على تبين دورة التعلم اخلماسية لتدريس 

وإبداعات ومهارات طالب التعليم يف للمرحلة االبتدائية، وذلك للمساعدة على تطوير قدرات  العلوم
 (24ص، 2017ودية )خبيت والعبد الكرمي، اململكة العربية السع

وتُعد دورة التعلم اخلماسية تطبيقًا جيداً ملا تضمنته نظرية "بياجيه" يف النمو املعريف من أفكار 
ني ما توصل إليه بنفسه ّرب املتعلم ويبحث وينقب عن املعرفة بنفسه، ويُقارن بتربوية، فمن خالهلا جيُ 

لم كي يبين املفاهيم العلمية وبني ما توصل إليه زمالؤه من نتائج، حيث متنح دورة التعلم الفرصة للمتع
بنفسه، وتعمل على تشجيع التفاعل االجتماعي بني الطالب أنفسهم، وبينهم وبني معلميهم وهو ما 

ورة التعلم اخلماسية على النشاط العقلي ُيسهم بشكل كبري يف عملية التعلم، كذلك يعتمد تطبيق د
، 2005على النشاط اللفظي فقط )اخلطايبة،  القائم على اخلربات الفعلية ابعتباره أفضل من االعتماد

 (.215ص 
 (:419، ص 2005، ويتم تطبيق دورة التعلم اخلماسية حسب املراحل التالية  )النجدي وآخرون

 Engagementمرحلة االنشغال  .1
املشكلة، ام املتعلمني من خالل إاثرة الفضول العلمي لديهم، وجذب انتباههم إىل جذب اهتم وفيها يتم

وهتدف األنشطة التعليمية املقدمة للمتعلمني إىل ربط خرباهتم السابقة خبرباهتم احلالية، وحتفيز املتعلمني 
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ت عديدة، قد يصعب يد، وإاثرة التناقض املعريف أو احلرية عن طريق تساؤالحنو موضوع الدرس اجلد
املعرفية، ويعمل املعلم يف هذه املرحلة عليهم اإلجابة عنها مبا هو متوافر لديهم من معارف يف بنيتهم 

 على تقدمي املواقف التعليمية املناسبة وحتديد مهام التعلم.
 :Explorationمرحلة االستكشاف   .2

هيم والعمليات واملهارات عن طريق أنشطة تصميم أنشطة هبدف متكني املتعلمني من بناء املفايتم  وفيها
علم مرشدًا ومسهاًل وموجهًا للطلبة، من خالل تقسيمهم إىل باشرة، ويكون دور املاخلربات احلسية امل

نشطة التعليمية، ويتيح جمموعات تعاونية، وإعطاءهم التوجيهات الكافية واملواد املناسبة املتعلقة ابأل
املناسبة الستقصاء املواد واملواقف بناًء على أفكارهم عن الظواهر  للمتعلمني الوقت الكايف والفرص

 يتعلموهنا، ونتيجة النغماس املتعلمني يف تلك األنشطة ميكنهم تكوين عالقات واستنتاج العلمية اليت
 ناء تفسرياهتم.أمناط واالستفسار عن بعض النقاط الغامضة، وإعادة ب

 :Explanationمرحلة التفسري:  .3
اص يف اثناء علمني يف هذه املرحلة على شرح وتفسري املفاهيم والتعريفات أبسلوهبم اخلعلم املتيشجع امل

جتارهبم االستكشافية، يقوم املعلم بتوجيه املتعلمني ملعاجلة وتنظيم ما توصلوا إليه من معلومات وعرضها 
قدمي إيضاحات علمية ح وبسيط ومفهوم وبكلماهتم اخلاصة، ويعمل املعلم على توتفسريها أبسلوب واض

 ملا مت تقدميه، واقرتاح خربات تعلم إضافية.
 :Elaborationمرحلة التوسع  .4

هتدف هذه املرحلة إىل توسيع فهم املتعلمني الفكري ومهاراهتم يف املوضوع املثار، حيث يتناولون املوضوع 
ملعتمدة على التعلم ن مجيع جوانبه، ويشرتك كل الصف يف األنشطة والتجارب ابصورة أكثر تفصياًل م

ف جديدة أو تزويدهم خبربات إضافية إلاثرة التعاوين، ما يؤدي إىل تطبيق املتعلمني ملا تعلموه يف مواق
مهارات استقصاء أخرى لديهم من خالل التجارب اجلديدة، ويعمل املعلم يف هذه املرحلة على مساعدة 

 دهم خبربات إضافية.املتعلمني على تطبيق ما تعلموه يف مواقف جديدة وبتزوي
 :Evaluationمرحلة التقومي  .5

تعلمني على تقييم فهمهم ومهاراهتم وقدراهتم ذاتياً، وتوفر فرصاً للمعلم هتدف هذه املرحلة إىل تشجيع امل
ستخدام االختبارات الكتابية أو لتقييم مدى تقدم الطلبة حنو حتقيق األهداف التعليمية، من خالل ا
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لف إجناز الطالب، أو تطويره ألدوات تسجيل املالحظات كسالمل التقدير وقوائم األنشطة العملية، أو م
 طب اثناء قيام الطلبة بتنفيذ املهمات التعليمية.الش

ب ويتضح مما سبق أن دورة التعلم اخلماسية تركز بدور كبري على جهد املتعلم ودوره يف اكتسا
حلديثة، والنظرية البنائية اليت مت تبين الكثري من مبادئها املعرفة بنفسه، وهو ما يتفق مع التوجهات الرتبوية ا

، وال تقتصر أمهية دورة التعلم اخلماسية على تنمية مستوى التحصيل الدراسي، ولكن يف املناهج املطورة
فة، ومناسبتها لتعلم املفاهيم العلمية والربط تتضح أمهيتها يف تنمية العديد من مهارات التفكري املختل

مرحلة االنشغال، فاهيم املراد تعلمها واخلربات السابقة للمتعلمني، ومعاجلة أي تصورات خاطئة يف بني امل
ابإلضافة إىل تنمية قدرات التقومي الذايت لدى املتعلمني، واستخدام اساليب التقومي البديل أو التقومي 

 تصار على أساليب التقومي التقليدي.الواقعي وعدم االق
 االستقصاء العلمي ▪

االستقصاء عملية تفكريية تتضمن مهارات عقلية عديدة مُتكن الطالب من استخالص املعاين واملفاهيم 
من اخلربات اليت مير هبا، واالستقصاء كعملية تفكري يتم من خالهلا وضع الطالب يف موقف مثري 

يث يتشكل لديه رة ما ابستخدام األسئلة ذات الصلة ابملوقف املثري، حبويشككه يف فكرة معينة أو ظاه
الدافع الستخدام خطوات حل املشكلة القائم على األسلوب العلمي يف التفكري مبا يتضمنه من أنشطة 

، ص 2006للوصول إىل تعميم أو فكرة تكون أساسًا الختاذ القرار املناسب حلل املشكلة )حممود، 
396.) 

 :(84، ص 2010العلمي إىل ثالثة أنواع )زيتون،  الستقصاءوينقسم ا
 :Structured Inquiryاالستقصاء املبين )املنمط(  .1

وفيه يتم تقسيم طالب الصف إىل ثالث جمموعات: جمموعتان تتبىن كل جمموعة وجهة نظر خمتلفة جتاه 
 قام هيئة احملكمني.املوضوع، أو القضية املطروحة يف حمتوى الدرس، واجملموعة الثالثة تقوم م

 :Guided Inquiryاالستقصاء املوجه  .2

 يعمل الطالب فيه حتت إشراف املعلم وتوجيهه، أو ضمن خطة حبثية أُعدت ُمقدماً.
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 :Free (Open) Inquiryاالستقصاء احلر )املفتوح(  .3

املشكلة اليت  يقوم فيه الطالب ابختيار الطريقة، واألسئلة، واملواد واألدوات الالزمة، للوصول إىل حل
 (:399، ص 2006اخلطوات التالية )حممود، فق ي و ويتم تنفيذ االستقصاء العلم، تواجهه

 حتديد املشكلة: وتتضمن هذه اخلطوة املراحل التالية: .1
 االهتمام واإلحساس ابملشكلة. -
 جعل املشكلة ذات معين. -
 التحكم يف املشكلة. -

 وضع إجاابت مبدئية: وتتضمن هذه اخلطوة .2
 ومات.يف املعلفحص وتصن -
 منطقي.استنتاج البحث عن العالقات للتوصل إىل  -
 صياغة الفروض. -

 اختيار اإلجابة املبدئية: وتتضمن املراحل التالية: .3
 جتميع األدلة: تتضمن بتحديد الدليل املطلوب، ومجع األدلة املطلوبة، وتقومي الدليل املطلوب. -
 ، وتصنيف الدليل.تنظيم األدلة: تتضمن ترمجة الدليل، وتفسري الدليل -
الحظة أوجه الشبه واالختالف، وحتديد قات، ومعن العال حتليل األدلة: وتتضمن البحث -

 االجتاهات والتتابعات والتناسق.

 التوصل إىل استنتاج: وتتضمن  .4
 إجياد أمناط ذات معىن أو عالقات. -
 صياغة االستنتاج. -

 تطبيق االستنتاج: وتتضمن .5
 ديد.اختبار االستنتاج يف ضوء دليل ج -
 وضع تعميم بشأن النتائج. -

ستقصاء العلمي، حيث يؤدي الطلبة من خالهلا العديد أمهية طريقة اال العرض السابق إىلويشري 
األدوار اليت تنمي لديهم مهارات التفكري العلمي، وتشجعهم على العمل كباحثني أو ممارسني للعلم، 

ات العلم قف التعليمي، وممارسة العديد من عمليويتكون لديهم قدر كبري من االستقاللية يف إدارة املو 
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و ما يؤدي إىل تنمية مهارات البحث العلمي لديهم، ومعاجلة املشكالت بطريقة ة واملتكاملة، وهاألساسي
علمية سليمة، وابلتايل اختاذ قرارات سليمة بناء على نتائج االستقصاء العلمي للموضوع أو املشكلة 

 موضع الدراسة.
 حل املشكالت ▪

املنهج احلديث، الذي  يت اكتشفت يف ضوءاالسرتاتيجيات التُعد اسرتاتيجية حل املشكالت من أهم 
يؤكد على دور املتعلم يف العملية التعليمية، وهذه األمهية انبعة من أن هذه االسرتاتيجية هتيئ الفرصة 

كن استخدامها يف كافة املالئمة للمتعلم للقيام أبنواع النشاط الذهين حنو دراسة مشكلة معينة، وميُ 
علمني واستعداداهتم، فإعدادهم للحياة  ال حيتاج فقط اً ملستوايت املت، حبيث ُتوظف وفقمراحل التعليم

إىل املعارف، بل ال بد من اكتساب املهارات الالزمة للتعامل بنجاح مع معطيات جديدة، وأي مواقف 
 (.178، ص 2003مشكلة طارئة )اخلليفة، 

ركز تلك املناهج ملشكالت مع مناهج العلوم املطورة، حيث تام طريقة حل اويتناسب استخد
قة وظيفية وتقوميها واالحتفاظ هبا، كما تركز على بشكل كبري على اكتساب الطلبة املعرفة العلمية بطري

مُيكن أن  الطرق العلمية يف تعليم العلوم وتعلمها، ولتحقيق ذلك، فإن استخدام طريقة حل املشكالت
علمية، وتطبيقها ومن مث االستفادة منها ل كبري على اكتشاف املفاهيم واملبادئ العد الطلبة بشكيسا

يدة، كما تتفق طريقة حل املشكالت مع مواقف البحث العلمي، وتنمي يف مواقف تعليمية تعلمية جد
لبحث مية ومهارات اروح التقصي والبحث العلمي لدى الطلبة، وتدرهبم على خطوات الطريقة العل

 (126-125، ص 2005لمية وتدريس العلوم )فرج، العلمي، وهذا هدف أساسي يف الرتبية الع والتفكري
، ص 2007ومُيكن تبسيط خطوات حل املشكلة على النحو التايل )عبيدات وأبو السميد، 

139:) 
 وضع الطلبة أمام املشكلة كما وردت يف املناهج والكتب املدرسية. .1
 لة واقعية حياتية.على أهنا مشك ملشكلة للطالبتقدمي ا .2
 ت اليت حيتاجون إليها.حل املشكلة واملعلوماحيدد الطلبة إجراءات  .3
 يطبق الطلبة إجراءات احلل من خالل عملهم يف جمموعات تعاونية. .4
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ويف ضوء هذا العرض، يتضح أن طريقة حل املشكالت تعمل على ربط مواضيع التعلم 
لمية اليت املتعلمني على إدراك األمهية التطبيقية للمواضيع الع مبشكالت واقعية حقيقية، كما تساعد

و يدرسوهنا، وهو ما يؤدي إىل تكوين اجتاهات إجيابية حنو تعلم العلوم، ويعمل على زايدة دافعيتهم حن
مادة العلوم، كذلك تعمل تلك الطريقة على تنمية روح العمل اجلماعي والتعلم التعاوين، وهو ما يؤدي 

 من مهارات التفكري واملهارات احلياتية.  ة العديد من املهارات االجتماعية ابإلضافة إىل العديدإىل تنمي
 احلقائب التعليمية

عاجلة وحدة تعليمية أو أكثر من املادة التعليمية وتقرتح متثل احلقيبة التعليمية برانمج تعليمي مصمم مل
بشكل مقروء أو مسموع أو ُمشاهد لتحقيق جمموعة من االختبارات والبدائل واألنشطة التعليمية 

مي املرجوة، إضافة على اشتماهلا أساليب تقوميية متنوعة ومتعددة، وتتبىن احلقائب األهداف التعلي
علم اإلتقاين، وهي من أكثر التقنيات احلديثة اليت مُيكن توظيفها يف املؤسسات التعليمية اسرتاتيجية الت

 (.53، ص 2016عليمية )العويف، التعليمية ويف كافة املراحل الت
اثر اإلجيابية ابلنسبة لعملية التعليم والتعلم، التعليمية العديد من اآلوحيقق استخدام احلقائب 

حلقائب على التحكم يف عملية التعلم وفق سرعته ومبا يتناسب حيث يساعد استخدام املتعلم لتلك ا
توى التعليمي، وتزيد من دافعيته للتعلم، وحتقق عنصر مع قدراته، وتوفر للمتعلم التفاعل املستمر مع احمل

ملرونة ابلنسبة للوقت واملكان، حيث تتاح تلك احلقائب على أسطواانت مدجمة وتكون متاحة للمتعلمني ا
 (269، ص 2013وأي مكان )حممد،  يف أي وقت

بعض  ومن الناحية السيكولوجية يساعد التعلم ابستخدام احلقائب التعليمية على معاجلة
ملتعلمني واليت تؤثر على حتصيلهم العلمي بشكل املشكالت النفسية واالجتماعية القائمة لدى بعض ا

د املتعلمني على حتمل املسؤولية كبري ويعمل على خفض حدة تلك املشكالت ومنها اخلجل، كما تُعوّ 
هم، ويف الوقت نفسه يف تعلمهم، وتنمي لديهم القدرة على اختاذ القرار اثناء السري يف خطوات تعلم

 (.89ص، 2005علمه بصورة عملية )حمامدة، تقدم لكل متعلم الكثري يف توجيه ت
، ص 2004وابلنسبة ملكوانت احلقيبة التعليمية، فقد اتفق كل من )ماهر وصالح الدين، 

 (163ص، 2009(،  عادل )209-208ص، 2004(، سامل )190
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، وجيب شمل عناصر املوضوع مبا جيذب انتباه املتعلمالعنوان: يعكس الفكرة األساسية للحقيبة، وي ▪
 يتسم ابلوضوح والتحديد والدقة.أن 

 يبدأ املعلم إبعطاء فكرة عن موضوع احلقيبة وأمهيتها للمتعلمني وكيفية استخدامها. األمهية: ▪
األهداف: تتضمن احلقيبة أهداف سلوكية واضحة وحمددة، وتشمل اجملاالت املعرفية واملهارية  ▪

 جدانية، واليت من املتوقع حتقيقها من قبل املتعلمني.والو 
ية، وسائل تعليمية، تسجيالت صوتية متنوعة، وغري األنشطة: تشمل مواد مطبوعة، برامج حاسوب ▪

 ذلك من وسائط متعددة خيتار منها املتعلم ما يناسبه.
اية لدى املتعلم، التقومي: ويشمل االختبارات القبلية اليت تساعد املعلم على حتديد نقطة البد ▪

قيبة، ومن مث يد مسار املتعلم ومدى تقدمه يف دراسة احلواختبارات بنائية يتم من خالهلا حتد
 االختبارات البعدية وتشمل جمموعة من األسئلة والتمارين املرتبطة ابألهداف واحملتوى.

متعلم املرور ابلعديد من ويتضح مما سبق أن احلقيبة التعليمية متثل نظاماً تعليمياً متكامالً يتيح لل
لتقومي، وتعلم احملتوى الدراسي لتعلمية، واجتياز صور منوعة من أساليب ااخلربات التعلمية واألنشطة ا

يف بيئة تعلمية توظف تقنيات ووسائط متعددة ومنوعة، ابإلضافة إىل أهنا تتيح أمام املتعلم املزيد من 
ن ود ابملزيد من املعارف واخلربات، وعلى هذا األساس؛ فإفرص التعلم، واليت ميكنه الرجوع إليها والتز 

اذبة تتهيأ خالهلا الفرص لتحقيق أعلى مستوايت التحصيل احلقائب التعليمية متثل بيئة تعلمية ج
 الدراسي واكتساب اخلربات واملعارف العلمية والعملية.

كمادة دراسية جتمع بني ويتضح مما ورد يف هذا احملور، الطبيعة اخلاصة حملتوى مادة العلوم،  
بعناصره املتعددة، واجلانب  يتمثل اجلانب النظري يف احملتوى املعريفاجلانبني النظري والعملي، حيث 

العملي املتمثل يف عمليات العلم بشقيها أي العمليات االساسية والعمليات املتكاملة، كذلك يشري 
هذا احملتوى العلمي، كما تتضح اجلهود اليت  العرض السابق إىل تنوع أهداف مادة العلوم حبيث تناسب

املنظومة التعليمية اخلاصة بتعليم وتعلم مادة العلوم، ومة اململكة العربية السعودية يف تطوير بذلتها حك
واليت اهتمت بتطوير مناهج العلوم، ووضع معايري مهنية حمددة ملعلم العلوم، ابإلضافة إىل تبين طرق 

 لدور احملوري للمتعلم يف عملية التعلم. تدريس حديثة تؤكد على ا
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 اينالثاحملور 
 STEMمنحى تكامل العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات 

 مقدمة
من األدب النظري منحى تكامل العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات  الثاينيستعرض احملور 

STEM ترابط العلوم، وأمهية هذا التكامل، مث استعراض ، ويتم ذلك ابلتعريف ابملناهج املتكاملة وتكامل و
، مث إلقاء الضوء على هذا املنحى وأمهيته STEMع تكامل العلوم اليت سبقت ظهور منحى شاريعض ملب

 . STEMوتطبيقه، وغري ذلك من النقاط ذات الصلة مبنحى 
 املناهج املتكاملة

عيهم أبن املشكالت والقضااي الواقعية ال مُيكن يُعود اهتمام الرتبويني مبفهوم املناهج املتكاملة إىل و 
ها كمعارف أو مهارات منفصلة بصورة مماثلة لطريقة عرضها يف املناهج الدراسية، وأن األفراد ل معالتعام

اثناء سعيهم حلل تلك املشكالت حيتاجون إىل العديد من املهارات املوزعة عرب التخصصات املختلفة 
(Wang et al, 2011, p.2)  ،افر قدرات عالية لك فإن بناء املناهج مبعزل عن بعضها البعض يتطلب تو كذ

لربط بني ما يتعلمونه يف املواد الدراسية املنفصلة، وهذه القدرات من الذكاء لدى املتعلمني حبيث ميكنهم ا
ج اهال تتوافر لدى مجيع املتعلمني على حد سواء، ومن هنا جاء التفكري يف إجراء التكامل بني املن

 (.83، ص 2006بع، وإعادة تنظيمها وتقدميها يف صورة كلية للمتعلم )الض

( ابعتباره "حماولة الربط بني 52ص، 2003وميُكن تعريف التكامل كما يرى اللقاين واجلمل )
املوضوعات الدراسية املختلفة لتقدمي املعرفة يف شكل مرتابط متكامل، ومنظم بشكل دقيق ُيسهم يف 

العالقات املتداخلة بني املواد  املواد الدراسية املختلفة، ويدرك من خالهلا الطالب ختطي احلواجز بني
تبارها تصميم املناهج على أساس مراعاة العالقات البينية بني الدراسية"، أما املناهج املتكاملة فيمكن اع

علمية ومنها االتفاق يف احملتوى العلمي املقدم داخل كل مادة دراسية، والقواسم املشرتكة بني اجملاالت ال
والتعلم األساسية والتكاملية، وإاتحة الفرصة أمام الطلبة إلجراء التصنيف  جمموعة كبرية من عمليات العلم

واملقارنة وإدراك املتناقضات واملتشاهبات، وإدراك الرتابطات بني املعلومات املقدمة واستدعاء اخلربات 
 (.221، ص 2010ت معىن )السعيد  وعبد احلميد، السابقة املرتبطة لبناء معرفة جديدة ذا



 

- 37 - 

وظيفي على ناهج املتكاملة أو تكامل املناهج ابعتباره "تقدمي املعرفة يف منط عريف املومُيكن ت
صورة مفاهيم متدرجة ومرتابطة تغطي املوضوعات املختلفة، بدون أن تكون هناك جتزئة أو تقسيم 

هار نحى الذي تُعرض فيه املفاهيم وأساسيات العلوم هبدف إظللمعرفة إىل ميادين منفصلة" أو "أنه امل
 (، 83ص، 2006ختلفة" )الضبع، وحدة التفكري وجتنب التمييز والفصل غري املنطقي بني جماالت العلوم امل

وهناك العديد من املصطلحات ذات الصلة بتكامل املناهج، ويشوب تلك املصطلحات بعض 
 انجوو  (،46، ص 2001عريفها أحياانً، ويتفق كل من املعيقل)الغموض، وذلك لتعددها واختالف ت

تكامل املناهج مها:  ، أبن أكثر املصطلحات استخدامًا يف سياق(Wang et al,2011, p.2) وآحرون
Multidisciplinary،  ،ويدل على منحى التخصصات املتعددة، أو منحى املناهج متعددة التخصصات

 ، ويعين منحى املناهج املتداخلة أو البينية. Interdisciplinaryواملصطلح اآلخر هو
لرجوع إىل ما ورد يف األدب الرتبوي حول هذين املصطلحني، فإنه ضمن منحى التخصصات ابو 

املتعددة يبقى تنظيم املوضوعات بشكل منفصل، وميكن التمييز بني املواد الدراسية او التخصصات 
ات كل فرع من فروع املعرفة بصورة منفصلة، ولكن حيدث املختلفة، ويركز املنهج على حمتوى ومهار 

ظيم بعض املفاهيم املشرتكة وتقويتها، وحيدث نوع من التكامل بني فروع املعرفة املختلفة، يف حني نت
تتميز املناهج البينية بتالشي احلدود الفاصلة بني املواد أو التخصصات الدراسية املختلفة، وتركز هذه 

ختلفة، واملهارات املشرتكة ملامشاكل أو قضااي تدور حوهلا املعارف من فروع املعرفة املناهج على وجود 
 Wang؛Hersbach, 2011؛ 2016بني تلك الفروع كمهارات حل املشكالت والتفكري الناقد )صاحل، 

et al, 2011.) 
يعرب ( تعريف املناهج املتداخلة ابعتبارها "تنظيم املنهج الذي 47ص، 2001ويضيف املعيقل)

ة شاملة، أو حقل معريف واسع، واليت جتمع األجزاء يعخالل خطوط املواد الدراسية لريكز على مشكلة واق
 املتفرقة من املناهج داخل منظومة ذات معىن"

( إىل عدد من املصطلحات اخلاصة 17ص، 2008وابإلضافة إىل ما سبق، يشري )صربي، 
أو البينية،  ة، والعلوم املندجمIntegrated Scienceلعلوم املتكاملة ابملناهج املتكاملة يف جمال العلوم، ومنها ا

  وأتيت يف األدب الرتبوي العريب كرتمجة للمصطلحات التالية:
Science Crossdisciplinary،Interdisciplinary ، Transdisciplinary ، ويوضح أن  مجيع هذه

طلح األكثر شيوعاً بني خرباء املناهج األمريكيني املصطلحات مرتادفة على املستوى اإلجرائي، لكن املص
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هو املصطلح األكثر   Integrated Science، أما يف أورواب فإن مصطلحScienceInterdisciplinaryهو 
 شيوعاً.

ملتكاملة أو املناهج التكاملية من املفاهيم حمل وُيستخلص من العرض السابق أن مفهوم املناهج ا
ك العديد من املصطلحات واملهتمني بقضااي املناهج والتعليم والتعلم، وأن هنا االهتمام بني املختصني

ذات الصلة مبفهوم التكامل، وأكثرها انتشارًا مها املناهج متعددة التخصصات، والذي تنتظم خالله 
، وهو املفاهيم املشرتكة للمواد الدراسية، أما املناهج املتداخلة أو البينيةيع الدراسية حول بعض املواض

لى تكامل املناهج، ويتميز بتالشي احلدود الفاصلة بني األكثر انتشارًا يف الوالايت املتحدة للداللة ع
و موضع ، وهSTEMوالرايضيات  املواد الدراسية املختلفة، وهو ما مييز منحى العلوم والتقنية واهلندسة

 اهتمام الدراسة احلالية.
 تكامل وترابط العلوم 

ول للعلوم املتكاملة، والذي ديث عن تكامل العلوم إىل املؤمتر األشكل رمسي إىل احليرجع االهتمام ب
(، وعرفت منظمة اليونسكو العلوم املتكاملة أبهنا "عبارة عن جمموعة 1968ُعقد يف "فاران" ببلغاراي عام )

ت السياق تعرض مفاهيم العلوم ومبادئها، بشكل يربز وحدة التفكري العلمي العميق"، ويف ذاطرائق 
الايت املتحدة األمريكية، وتوصل املؤمتر الثالث رييالند" ابلو ( يف جامعة "م1973ُعقد املؤمتر الثاين عام )

نه "يتألف من تلك املداخل ( إىل مفهوم العلوم املتكاملة على أ1978للعلوم املتكاملة يف "تبليسي" عام )
يؤكد على الوحدة األساسية للفكرة العلمية، ويتجنب اليت تُقدم هبا املفاهيم واملبادئ العلمية على حنو 

 (.261-260ص، 2009كرار وإزالة الفواصل بني جماالت العلوم املختلفة" )الصباغ، الت
علم مبنطوق وحدة العلوم ووحدة ( التكامل يف العلوم ابعتباره معاجلة ال18ص، 2008ويرى صربي)

 مل هو التجمع يف كل موحد تُعاجل فيه املفاهيم العلميةاملشكالت والظواهر الكونية اليت يفسرها، فالتكا
ابنتظام وترابط، ودون التقيد حبدود فروع العلم املنفصلة، والعلوم املتكاملة هي مناهج ذات منظور مشويل 

 ة بشكل موحد متناسق دون فصل بني فروع تلك املعرفة وجماالهتا. تعليميتتناول املعرفة واخلربات ال
 املة، ومنها:( العديد من مربرات االهتمام ابلعلوم املتك607-606ص، 2005ويورد نصر)

 غزارة االكتشافات واالخرتاعات واالبتكارات العلمية يف جمال العلوم وخاصة يف جمال العلوم الطبيعية. .1
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املتقدمة، وخاصة يف جمال العلوم الطبيعية ويف مرحلة ما قبل التعليم اجلامعي، حنو اجتاه بعض الدول  .2
الطبيعية، ومن أمثلة تلك املوضوعات  كامل بني بعض املقررات الدراسية وخاصة يف جمال العلومالت

 )الطاقة، البيئة، الفضاء(
عي االهتمام ابلعلوم تعقد بعض الظواهر الطبيعية مما يتسبب عنها بعض املشكالت واليت تستد .3

ني، السيول، وغريها(، وخاصة ابلنسبة املتكاملة، ومن أمثلتها: الكوارث الطبيعية مثل )الزالزل، الرباك
 عامل.لبعض االماكن ابل

حاجة السنوات األوىل من التعليم إىل تكامل املعرفة وليس جتزئتها مما يستدعي االهتمام ابلعلوم  .4
 املتكاملة.

 
 ومأمهية تكامل العل

ملنظومة التعليمية يكتسب تكامل املناهج اهتمام مصممي املناهج والباحثني الرتبويني، وكافة املهتمني اب
 ( أمهية املناهج املتكاملة على النحو التايل: 49ص، 2001التعلمية، ويوضح املعيقل)

املهارات واملضامني أن تلك املناهج جتعل املوضوعات املطروحة أكثر متاسكاً وتوافقاً، وتزيد من جعل  .1
 أكثر تناسقاً وصلة من تقدميها يف جزئيات منفصلة يف مواد متعددة.

للطالب، ويرجع ذلك إىل تلك املناهج طبيق تلك املناهج إىل زايدة مستوى التحصيل العلمي ي تيؤد .2
ية للفهم، وتقدم خربات يستطيع الطالب على اختالف مستوايهتم استيعاهبا تقدم حمتوى أكثر قابل

 وإدراكها.
د التفاهم بني تعمل تلك املناهج على زايدة التواصل بني املعلمني، وذلك النوع من املناهج يزي .3

املادة اليت سيدرسوهنا، كما ان ذلك االتصال يتم فيه مناقشة املعلمني الذين جيتمعون لتطوير وتنظيم 
 ومالحظة خصائص الطالب، وابلتايل يزيد وعي املعلمني لتلك اخلصائص.

ملعلومات قليل كم املعلومات اجملزأة واختيار أمهها، ويف العصر احلايل حيث يزداد الكم اهلائل من ات .4
يتطلب من املعلمني املزيد من التدقيق واالختيار للمعارف  واملعارف يوماً بعد يوم يف كل اجملاالت، مما

 اليت يقدموهنا لطالهبم.
احلياة، حيث تقدم تلك املناهج املعارف واملعلومات املناهج املتكاملة تُعد أكثر ارتباطًا بواقع  .5

 فكرة أو املوضوع املطروح.واملهارات بصورة شاملة ومرتكزة على ال
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أن تكامل العلوم ال يعين فقط  (Hui et al, 2011, p.3) "وآخرون"هوي  ويف جمال العلوم يوضح
لشخصي واحليايت هلم، ولكن إكساب املتعلمني خربات تعلم ذات معىن وربط تلك اخلربات ابجلانب ا

 تكامل العلوم يشمل أكثر من جانب على النحو التايل:
واخلربات، جلعل تلك اخلربات  عىن اشرتاك املتعلمني معاً لتقاسم املعارفجتماعي: مبالتكامل اال ▪

 بة هلم.املتعلمة أكثر وضوحاً وفهماً ابلنس
اليت يكتسبها املتعلمون تدور حول قضااي تكامل املعارف: حيث يتم التأكيد على أن املعارف  ▪

 مل مع تلك املعارف بصورة جمزئة أو منفصلة.ذات صله حبياهتم الشخصية واليومية، وأنه ال ميكن التعا
تنظيم املناهج حول قضااي ومواضيع ذات صلة حبياة األفراد وبشؤون  اهج: مبعىنتكامل املن ▪

 ية وعاملية متثل حمور اهتمام اجلنس البشري.اجملتمع الذي ينتسبون إليه، أو حول قضااي كون
 مشاريع تكامل العلوم

د مت إجناز ادة العلوم بشكل خاص؛ فقشكل عام، وأمهية التكامل يف منظرًا ألمهية تكامل املناهج ب
املشاريع وما نتج عنها من  العديد من املشاريع اخلاصة بتكامل العلوم، وتلقي الباحثة الضوء على بعض

 والذي يُعد أحدث مناحي تكامل العلوم:، STEMمناحي تكاملية سبقت ظهور منحى 
 SSC نحىم .أ

ويوضح الصباغ  Scope, Sequence & Coordinationال والتتابع والتناسق أو اجملاملدى   SSCيعين منحى
( أن فكرة هذا املنحى تعتمد على تقدمي حمتوايت مناهج العلوم يف صورة مفاهيم رئيسة 207ص، 2009)

ليمي خذ يف االعتبار املستوى التعيُراعى فيها الرتابط والتتابع داحل مادة واحدة أو أكثر من مادة مع األ
 والعمري والبيئي للطلبة.

العلمية ابلقدر الكايف وعلى مدى معني،  ا املنحى زايدة الثقافةوكان اهلدف من تطبيق هذ
وبشكل متناسق بني املواد العلمية، مع الرتكيز على تقليص كمية احملتوى العلمي مبا يساعد على تنمية 

التكنولوجية،  القضااي ذات الصفة العلمية أودامها حلل املشكالت اليومية و فهم الطلبة للعلوم واستخ
م الطلبة بعني االعتبار التدرج املناسب للمفاهيم واألفكار العلمية بناء على معرفة كيفية تعلمع األخذ 

 (.82، ص 2005طايبة، اخل)
 NSTAنتيجة صدور عدة تقارير عن اجلمعية الوطنية ملعلمي العلوم  SCCوجاء العمل مبنحى 

سة ملقررات العلوم )األحياء، تلك التقارير أن املشكلة الرئيسة مع الفروع الرئيينت ، وب1989عام 
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ألرض والفضاء( للمرحلة الثانوية أهنا غري متناسقة، ونظرية، وال يُـتاح الوقت الكيمياء، الفيزايء، وعلوم ا
الوقت والعروض يكون ايف لفهم املواضيع الدراسية املقررة، وأظهرت الدراسات أنه إبعطاء املزيد من الك

لة ابلطالب، وأظهر حتليل مناهج العلوم للصفوف من التاسع حىت تعليم هذه املواد أكثر فاعلية، وص
يق بني هذه ع والتنسالثاين عشر وجود قصور يتعلق بثالثة جماالت أساسية وهي: املدى والتتاب

 (398، ص 2010التخصصات )زيتون، 
على دراسة مجيع مقررات العلوم على مدى عدة  SSCوعملت املناهج اليت تبنت منحى 

قدمي مقررات العلوم بدون احلدود ستخدام طرائق تدريس استقصائية، والتعلم ابالكتشاف، وتسنوات، اب
املعلمون مساعدة املتعلمني على إقامة الروابط القائمة بني املقررات، ومت تصميم املناهج كي يستطيع 

طايبة، اخلوم )وجيري التنسيق بني هذه الروابط عن طريق موضوعات العل املفاهيمية بني جماالت العلوم،
(، وأكد هذا املنحى على تكامل املعرفة بني جماالت العلوم الطبيعية وفروع املعرفة يف العلوم 85ص، 2005

يف عرض موضوعات احملتوى بداًل من التوسع فيها؛ سعيًا لرتسيخ املعلومات األخرى، وأهتم ابلعمق 
، ص 2012اهج العلوم )الشعيلي واحملروقي، ب املتعلم القدرات واملهارات املطلوبة اليت تنشدها منوإكسا

104.) 
واعتمدت هذه املناهج على تقدمي موضوعات العلوم يف صورة مفاهيم رئيسة يُراعى فيها الرتابط 

عمري والبيئي التتابع داخل مادة واحدة أو أكثر مع األخذ يف االعتبار املستوى التعليمي والو 
( املبادئ اليت قامت عليها مناهج 401، ص 2010يتون )(، ويوجز ز 267ص، 2009للمتعلمني)الصباغ، 

 على النحو التايل: SS&Cاليت تبنت منحى 
العلوم املتمثلة يف: الفيزايء والكيمياء واألحياء وعلوم يتم تعليم العلوم وتعليمها من خالل مواد  .1

 االرض والفضاء.
احلاجات الشخصية واجملتمعية بقة مبجاالت تعليمية )إنسانية( أخرى، وأخذ لعلوم الساربط مواد ا .2

تنسيقًا وانسجامًا مع توصيات سابقة ملشاريع التكامل بني املواد  واملهنية واملستقبلية بعني االعتبار
 راسية.الد

 مرة واحدة، وابلتايل توزيع دراسة وتعلم مواد العلوم خالل عدد من السنوات بدالً من دراستها مجيعاً  .3
 العلوم كل سنة ملدة ست سنوات دراسية متتابعة.التوصية بدراسة الطلبة مجيعهم 
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نطالقا من معاجلة عدد قليل من املفاهيم أو احملتوى العلمي والرتكيز على تعلم الطلبة بفهم وعمق ا .4
 .Less is Moreفلسفة القليل كثري 

 ه تصوراهتم، ويفسابقة بعني االعتبار، وذلك وفق ما تكشفتؤخذ معارف الطلبة القبلية وخرباهتم ال .5
قة هذا توجيه العتماد اسرتاتيجيات ومبادئ التعلم البنائي وبعض مناذجه املتسقة مع ذلك واملنطل

 من أفكاره
إىل  Hands-on Activitiesه من اخلربات احلسية املباشرة وتشغيل اليدين يُقدم تتابع احملتوى وتعلم .6

 .Minds-Onالكمية وتشغيل العقل جريد والتعبريات الوصف مث الت

اهتم بشكل كبري ابلرتابط األفقي والرأسي يف تدريس  SSCض السابق أن منحى العر  ويوضح
املوضوعات العلمية عرب املراحل الدراسية املختلفة، واالهتمام بنوعية تلك املوضوعات ابلقضااي احلياتية 

م كبري لى كيفية عرض تلك املوضوعات بداًل من االهتمام بعرض كوالعلمية والتكنولوجية، والرتكيز ع
 على املتعلمني استيعابه، وتوظيفه يف حياهتم اليومية. من املوضوعات يصُعب

 STSمنحى  .ب
من أهم احلركات اإلصالحية اليت سعت لتطوير مناهج التعليم على ضوء ربطها  STSيُعترب منحى 

جملتمع وا، Technology، والتكنولوجيا Scienceلتفاعل بني العلم ابلواقع، وقام هذا املنحى على ضوء ا
Society  ،ويُنسب هذا املصطلح إىل "جون زميان" (، 28ص، 2008)صربيJohn Ziman  يف كتابه

، وحدد Teaching and Learning about Science and Technology"التعليم والتعلم حول العلم واجملتمع" 
يعها ابلنظرة إىل يف موضوعاهتا، ارتبطت مج عناوين مشروعات خاصة متقاطعة"زميان" عدة مساقات و 

لم اجتماع العلم( ابلسياق اجملتمعي، وهو نوع من املنهاج املصمم لعمل املفاهيم والعمليات العلم )ع
 املوجودة يف برامج العلوم التقليدية والدراسات االجتماعية، حبيث تصبح أكثر مالئمة وذات عالقة حبياة

لة واملتداخلة بني ت على فهم العالقة املتبادالطالب املتعلم، على هذا ظهرت مناهج وبرامح علوم ركز 
 (. 309، ص 2010واجملتمع ضمن السياق االجتماعي )زيتون، العلم والتكنولوجيا 

ابعتباره "تدريس  STSمنحى   NSTAاملتحدةوعرفت الرابطة القومية ملعلمي العلوم يف الوالايت 
 (، ويرى عبد السالم269، ص 2009، اق من اخلربات البشرية" )الصباغوم وتعلمها من خالل سيالعل

يعين "استخدام املهارات واملعلومات العلمية والتكنولوجية وتطبيقها  STS( أن منحى 342ص، 2006)
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تمع يف سياق ني العلم والتقنية واجملعند اختاذ القرارات الشخصية واجملتمعية، فضالً عن دراسة التفاعل ب
 ملرتبط ابلقضااي اجملتمعية.العلم ا

ذا املنحى نتيجة احملاوالت اجلادة للخروج ابلرتبية العلمية يف الغرب من أزمتها املتمثلة ر هوظه
يف عجز املؤسسات الرتبوية عن االرتقاء مبستوى االنسان واجملتمع يف جمال حمو األمية العلمية والذي 

اجملتمع والتفاعل  يف جيةاطن قادر على استيعاب التطبيقات العلمية والتكنولو ظهر نتيجة احلاجة إىل مو 
اإلجيايب معها، ونتيجة هلذا ظهرت حركة علمية لتدريس العلوم يف الوالايت املتحدة األمريكية تركز على 

 (.816ص، 2006)إبراهيم،  STSمنحى العلم والتكنولوجيا واجملتمع 
وضع عت القائمني على اك العديد من األسباب اليت دفوابإلضافة إىل ما سبق، فإن هن

لرتبوية يف الوالايت املتحدة األمريكية وأورواب والعديد من دول العامل لالهتمام هبذا املنحى، ياسات االس
 ( إىل تلك األسباب على النحو التايل:91ص، 2006(، والسيد )81، ص 2013ويشري الزعيب )

الدول   تعرتف، حيث الاحلادي والعشرين ثالن بوابة العبور يف القرنإن العلم والتكنولوجيا معًا ميُ  ▪
 القوية إال مبن ينتجهما وميتلكهما، فهما معيار التقدم واحلضارة.

ينجم عن التفاعل بني العلم والتكنولوجيا آاثر ونتاجات اجتماعية واقتصادية وبيئية وثقافية تشكل  ▪
 مستقبل دول عامل اليوم.

ظهر أساساً نتيجة  لوم، قداهج العلبناء وتدريس من STSتكنولوجيا بني العلوم وال إن مدخل التفاعل ▪
الضعف يف مجيع دول العامل تقريباً بتعليم العلوم، وواقع اخلرجيني الغري قادرين على إدراك املشكالت 

 البيئية واالجتماعية امللحة، وعدم مسامهتهم يف إجياد احللول املناسبة هلذه املشكالت.
تعلم للجوانب اإلجيابية والسلبية لدى املبتكاري مهارات التفكري الناقد ومهارات التفكري االية تنم ▪

 للتكنولوجيا وكيفية الوقاية منها.
إن إعداد املتعلم املتنور علمياً وتكنولوجيا أصبح هدفاً رئيساً جلميع مشروعات تطوير وتدريس العلوم  ▪

 ات وحتدايت املستقبل.يف الدول املتقدمة للتكيف الذكي مع متغري 
لمشاركة اإلجيابية يف حل املشكالت البيئية والتوعية هبا، والتايل تعلم للدى امل تنمية الدوافع الداخلية ▪

 اإلسهام يف تطوير اجملتمع.
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اختذ االهتمام هبذا املنحى مراحل متعددة، استمرت منذ بداية سبعينات القرن العشرين، إىل هناية و 
( على 344ص، 2006) المأوردها عبد السراحل اليت تلك املتوجز الباحثة القرن، الثمانينات من نفس 

 النحو التايل:
ابالهتمام بتعلم هذا املنحى كمنحى  1970بدأت حركة العلوم والتقنية واجملتمع يف منتصف عام  ▪

 جديد من مناحي الرتبية العلمية.
يس ر جملتمع عنواانً وشعاراً كأحد مناحي تدأصبحت ثالثية العلوم والتكنولوجيا وا 1970يف هناية عام  ▪

 العلوم
اُعترب هذا املنحى كربانمج للتدريس والبحث يف عدد من اجلامعات األمريكية  1971ام يف ع ▪

 واألوروبية
هذا املنحى ليكون اهلدف الرئيس من  NSTAاختارت الرابطة القومية ملعلمي العلوم  1980يف عام  ▪

 تدريس العلوم
جيب أن  STSن منحى ظمة الدولية للرتبية العلمية والتكنولوجية على أاملن أكدت 1987يف عام  ▪

 .يكون جزءاً من كل مقررات العلوم والتقنية

 (:364، ص 2006إىل حتقيق العديد من األهداف ومنها )عبد السالم،  STSوهدف منحى 
تكنولوجيا يف احلاضر لم والمن العتزويد املتعلمني ابملواقف واخلربات املناسبة للمقارنة بني أتثري كل  ▪

 واملستقبل.
 لتكنولوجيا واجملتمع وتوضيح أتثريها يف البيئة.ة بني العلم واتقدمي رؤى شامل ▪
 الرتكيز على املشكالت والقضااي االجتماعية. ▪
 الرتكيز على األبعاد املختلفة للعلم سواء اترخيية أو فلسفية أو اجتماعية. ▪
ملية الت الواقعية، ومنح املتعلمني االستقاللية يف عاملشك يف حل التدريب على العمل التعاوين ▪

 التعلم.
 التدريب على اسرتاتيجية اختاذ القرار. ▪

 مساعدة املتعلمني يف اختيار املهن املناسبة وفق قدراهتم.
، 2008بعدة خصائص توجزها الباحثة نقالً عن صربي) STSوتتميز املناهج القائمة على منحى 

 تايل:نحو ال( على ال30ص 
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 احمللية. تركز على املشكالت والقضااي ذات الصلة ابلقضااي ▪
 تعتمد على استخدام املوارد احمللية املتاحة )بشرية ومادية( حلل املشكالت والقضااي. ▪
دور املتعلم خالهلا إجيايب يف اكتساب اخلربات، فهو يشارك بنفسه يف استقصاء املعلومات  ▪

 واكتشافها.
 هتمامات اخلاصة ابلطالب.الستطالع واالاشباع حاجات اتركز على  ▪
 ع الطالب على االستمتاع بتعلمها واكتساهبا.خربات جيب تشجيترى العلم أنه  ▪
 تركز على مهارات العلم وعملياته من منظور تطبيقاهتا احلياتية. ▪
 والتكنولوجيا.هتتم بتنمية وعي الطالب ألمهية العمل يف جماالت العلم  ▪

 STSابعتبار أن منحى ، SSCعن منحى  STSختالف منحى ويتضح من العرض السابق ا
ل واضح على الربط بني موضوعات العلوم واملوضوعات االجتماعية والتكنولوجية، كذلك بشك عمل

قادرين فقد هدف هذا املنحى إىل تعزيز مفهوم الثقافة العلمية، وحمو األمية العلمية إلعداد مواطنني 
قضااي لوم يف خدمة الركز هذا املنحى على الدور الوظيفي للع على متابعة التطور العلمي، كذلك

والعمل على إثراء ، وإيضاح العالقة بني العلوم التطور التكنولوجيوالدور االجتماعي للعلم، اجملتمعية، 
  اخلربات احلياتية للمتعلمني.

 STSEمنحى  ج.
وأكدت على أمهية معرفة املتعلمني  ظهرت حركة التعليم البيئي يف أوائل السبعينات من القرن املاضي،

م، وشددت على دور املدرسة يف إعداد مواطنني قادرين على اختاذ قرارات سليمة فيما ابلبيئة احمليطة هب
، إبضافة STSم ومنها منحى هات جديدة لتطوير مناحي تعليم العلو يتعلق ابلبيئة، وظهرت فيما بعد اجتا

د العديجيمع بني  ى(، أي أن هذا املنح128ص، 2013)عيطة،  STSEلتصبح  Environment حمور البيئة
( 202، ص2004) املنحى البيئي ومنحي العلوم والتكنولوجيا واجملتمع، ويُعرف إبراهيم املناحي وهي:من 

التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع، ويهدف إىل هذا املنحى على أنه "منحى تعليمي يدور حول 
الواقعية اليت يتفاعل معها  حتصيل املعارف واخلربات إىل ربطها ابلظواهر واملشكالتاالنتقال من جمرد 

 املتعلم يف حياته اليومية"
، إىل ربط العلم حبياة الطالب والعمل على إجياد بيئة سليمة علمياً وتقنياً  STSEويسعى منحى 

عديدة الكتشاف وفهم  وجمتمع قادر على االستمرار والبقاء، وذلك من خالل تزويد الطالب بفرص
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ة بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة، سواء كانت عالقات إجيابية وحتليل وتقومي العالقات املتداخل
تمع والبيئة، وما قد ينتج العلم والتكنولوجيا واجملأو سلبية، حيث يدور هذا املنحة حول التفاعل بني 

رؤية خاصة قوامها عدم االرتكاز على جمرد دخل عن هذا التفاعل من مشكالت وقضااي، وهلذا امل
ة تتناول بعض املشكالت والقضااي التجريدية، ولكن ينبغي ترمجتها إىل حمتوايت منهجياألفكار 

رها مشكالت وقضااي ملحة يف اجملتمع )عبد االجتماعية والبيئية، ذات العالقة ابلعلم والتكنولوجيا ابعتبا
 (.38، ص 2016الوارث، 
 (:268ص، 2010 العوامل اليت شكلت هذا املنحى، ومنها )زيتون، عديد منهناك الو 

العلم واجملتمع: مثة فرق بني العلم والتكنولوجيا على الرغم من أهنما متداخالن، ويعتمدان على  ▪
يم املعرفة املفاهيمية، والتكنولوجيا تتعامل مع ظويتعامل مع توليد وتنبعضهما البعض، فالعلم يهتم 

كون استجابة ملتطلبات اجملتمع وحاجات التطوير والتطبيق للمعرفة العلمية، واليت غالباً ما تالتصميم و 
  اخللية.أفراده، فاخرتاع امليكروسكوب على سبيل املثال، أّدى إىل اكتشافات هائلة يف

مع ككل، التكنولوجيا: التطور العلمي والتكنولوجي له أتثريات مباشرة يف حياة افراد اجملتأتثري العلم و  ▪
د السكان، فعلى سبيل املثال فإن الزايدة يف عد التأثريات مرغوب، وبعضها غري مرغوب، وبعض هذا

ا يعين تتطلب زايدة استهالك الغذاء والطاقة، والبضائع األخرى، والسعي لزايدة مستوى املعيشة، مم
 استهالك متزايد ملصادر الطاقة، وابلتايل ارتفاع حدة التلوث البيئي.

كالت اليت يتم حبثها من قبل العلماء واليت االجتماعي يف العلم والتكنولوجيا: إن اختيار املشثري التأ ▪
م البحوث التكنولوجية، تتأثر ابالحتياجات واالهتمامات والدعم املادي تشكل حمل اهتما

مثل املفاضلة بني حبوث الفضاء مقابل املشكالت االجتماعية، حيث تتحدد أولوايت  للمجتمع،
 لبحث العلمي مبا يتعلق ابهتمامات اجملتمع وحاجاته.ا
يستطيع العلم والتكنولوجيا أن يضمنا احللول ألي مشكلة خاصة،  ات العلم والتكنولوجيا: الددحم ▪

مجيع املشكالت ليس حمتملة بوجه عام، لكن احملتمل ويف الواقع، فإن احلل النهائي ألية مشكلة أو 
املالية،  إن حلول املشكالت ال يتم بقوة التشريعات أو ابملخصصاتهو احللول اجلزئية، وعلى هذا ف

إذ أن بعض املشكالت بعيدة احلل يف ضوء مناحي العلم والتكنولوجيا املعروفة اآلن، فاحللول اليت 
لفات النووية هلا حمددات وحدود كثرية، ويف أحسنها مُيكن أن تكون ختقرتحها التكنولوجيا حلفظ امل

 جعة.ى القصري، إىل أن جيد العلم والتكنولوجيا احللول النافاعلة على املد
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لطرح القضااي البيئية  وقد ارتبط املدخل البيئي يف بداايته مبناهج العلوم ألهنا أكثر املناهج مالءمة
وموضوعاهتا هلذا املدخل، حيث ميكن تضمني حمتوى ومناسبة القضااي البيئية ، وتناوهلا من منظور علمي

(، وأهم ما مُييز 14ص، 2008ي، العديد من املفاهيم والقضااي واملشكالت البيئية )صرب  تلك املناهج
من حمتوى مناهج العلوم اليت تُبىن يف ضوء التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة أهنا انبعة 

اد مع العلم مواقف حياتية حقيقية، وتُعرض يف صورة قضااي ومشكالت معاصرة انمجة عن تفاعل األفر 
ئية اليت تقدم يف هذه املناهج تتسم ابلكلية والشمول )السيد، والتكنولوجيا، فاملشكالت اجملتمعية والبي

 (.89، ص 2006
( على 33ص، 2002يوجزها زيتون )وتتميز املناهج القائمة على هذا املنحى مبجموعة اخلصائص 

 النحو التايل:
 ملدرسة أيضاً.امتداد التعلم ليتعدى الفصل املدرسي وا .1
 ستقبلي يف العلوم والتقنية حتديد السبل املتوقع أن يكون هلا اثر م .2
 التأكيد على الوعي البيئي واملهين، خاصة املهن املتعلقة ابلعلوم والتقنية. .3
 يتعدى املفاهيم اليت مُيكن للمتعلم تعلمها.النظر حملتوى العلوم بوصفه  .4
 ملتعلمني أنفسهم وعلى البيئة.الرتكيز يف أتثري العلوم والتقنية على ا .5

ب ملواطنة مسؤولة وفعالة يف املستقبل، وذلك من خالل تنمية اد الطالإىل إعد STSEوهدف منحى 
 (21، ص 2016ما يلي )عبد الوارث، 

 وعي الفرد حباجات وقضااي ومشكالت جمتمعه وبيئته احمللية والعاملية. ▪
 فهم الفرد لنفسه ولدوره يف جمتمعه. ▪
 د واختاذ القرار وحل املشكالت.فكري الناقمهارات الت ▪
 حكام ووضع املقرتحات.إصدار األدرة على الق ▪
 الثقة ابلنفس ومهارات التعبري عن الرأي واختاذ مبادرة مسؤولة ملواجهة قضااي واقعية. ▪

مبعاجلة العديد من املوضوعات العلمية والتكنولوجية  STSEويتضح من العرض السابق اهتمام منحى 
للتعرف ربات تعليمية عديدة أمام الطلبة معية والبيئية، وأن هذا املنحى يسعى إىل هتيئة فرص وخواجملت

على العالقات املتداخلة بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة، وحتليل تلك العالقات، مما مُيكنهم من 
نولوجيا يف حلها، وهو ما ب العديد من املشكالت والقضااي املعاصرة، ودور العلم والتكاكتشاف أسبا
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العلمية لديهم، ووغيهم بقضااي جمتمعهم احمللى والقضااي املثارة على  يساعد على رفع مستوى الثقافة
 املستوى العاملي. 

 MSTمنحى د. 

من املشروعات كاألحداث ابلغة  على أنه "تنظيم حمتوى الدراسة حول سلسلة MSTيُعرف منحى 
ات الرايضيات وفهمها تطبيق واجتماع سلسلة من نتائج التعلم يف موضوعاألمهية اليت يتطلب دراستها 

 (300ص، 2010والعلوم والتقنية بصورة متكاملة" )سيفني وحممد، 
( أن املناهج القائمة على 4، ص2007كما يرى حسن )  MSTومن أسباب االهتمام مبنحى 

رايضيات والتكنولوجيا، وهي على النحو هذا املنحى ختاطب العديد من املعايري اخلاصة بتعلم العلوم وال
 التايل:
الرايضيات املدرسية الصادرة عن اجمللس القومي ملعلمي الرايضيات يف الوالايت معايري مبادئ و  •

 .1989لعام  National Council For School Mathematics (NCTM)املتحدة 

 1996الصادرة عام   National Science Education Standards (NSES)املعايري القومية لتعليم العلوم  •
 . National Council Research (NRC)ومي بحث القعن جملس ال

عن اجلمعية  2000الصادرة عام   Standards For Technology Literacyمعايري التنور التكنولوجي  •
 .International Technology Education Associationالدولية لتعليم التقنية 

املواد الدراسية الثالث،  أن هناك دعم قوي للتكامل بني (Park, 2006, p.89) "رك"اب ويوضح
لنسبة ملناهج الرايضيات تزداد احلاجة إىل إدراج املزيد من التطبيقات العملية والعلمية للرايضيات فبا

ة، بينما تتزايد املدرسية، ويؤكد املختصون يف جمال تعليم وتعلم العلوم على مفهوم التعلم ابخلربة املباشر 
جية يف جمايل العلوم والرايضيات، إىل املدرسية ابلتطبيقات التكنولو إىل تعزيز مناهج التكنولوجيا احلاجة 

 جانب تعزيز مبادئ العلوم والرايضيات يف تلك املناهج.
يني ويف ضوء العالقة املتداخلة بني املواد الدراسية الثالث، قدم مشروع تعليم العلوم جلميع األمريك

، ص 2010زيتون) لرايضية والتكنولوجية، يوجزهامة لتحقيق الثقافة العلمية وامبادئ ورؤية عا 2061
 ( على النحو التايل: 108

جيب أن يتسق التعلم مع طبيعة االستقصاء العلمي لفهم العلوم والرايضيات والتكنولوجيا كطرق يف  .1
بدء أبسئلة حول م اإلجراءات التالية: الالتفكري والبحث واملعرفة، مما يتطلب من معلمي العلو 
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مية، والرتكيز على مجع األدلة وتوظيفها، وعدم الفصل بني اط الطلبة أبنشطة التعلم العلالطبيعة، اخنر 
 املعرفة وكيفية الوصول إليها.

جيب أن يعكس تعليم العلوم القيم العلمية مثل حب االستطالع، الفضول، اإلبداع، التخيل، القيم  .2
 تطالع العلمي، وتشجيع اإلبداعالعلوم االهتمام بتشجيع االس ية، ويتطلب هذا من معلمياجلمال

 ومكافأته، وتشجيع روح التساؤل وطرح االسئلة، واالبتعاد عن التعنت والتمسك ابلرأي.
خفض القلق يف التعلم، وذلك ابلرتكيز على االستفادة من فرص النجاح والبناء عليها، وتكثيف  .3

 يق.التعلم ضمن اجملموعة أو الفر  م األدوات، والرتكيز علىخربات استخدا
جيب أن ميتد تعليم العلوم خارج املدرسة، فالطالب يتعلم من والديه، ومن أقاربه، وأقرانه، ومن  .4

 املعلمني، ومن وسائل االتصال املكتوبة واملسموعة، وااللكرتونية، ومن زايرة املتاحف، وغري ذلك.
املالحظات،  ل املشكالت وقتًا كافيًا لعملوحبيق االستقصاء العلمي يتطلب التعلم وخاصة تط .5

ليلها، واختبارها، وإجراء التجارب، وهلذا فإن الوقت الكايف يُعد متطلب أساسي ومجع البياانت وحت
وإجباري للمتعلم االستقصائي يف العلوم والرايضيات والتكنولوجيا ومشاريع العلوم طويلة املدى لبناء 

 همها واستخدامها. واكتساهبا لدى الطلبة وفاملعرفة 

لبعض مناحي تكامل العلوم أن هناك سعياً مستمراً لتطوير مناهج العلوم  عرض السابقيتضح من ال
يف ضوء االهتمام بتكامل مادة العلوم مع غريها من املواد الدراسية، كالرايضيات أو التكنولوجيا، أو 

بري ، وتصاعد هذا االهتمام بشكل كااي االجتماعية والبيئيةتكامل العلوم يف ضوء املشكالت والقض
رية من القرن املاضي، وهي الفرتة اليت شهدت العديد من حركات اإلصالح خالل العقود الثالثة األخ

التعليمي، وكانت تلك املناحي نتاج لتلك احلركات، وأتثرت أتثراً كبريًا هبا، ومنها ما سبقت اإلشارة 
ى بت دوراً كبرياً  يف ظهور منحابملعايري الرتبوية، اليت لع MSTملثال، من أتثر منحى إليه، على سبيل ا

STEM ومعايريNGSS. 
 STEMتعريف منحى 

يُعد منحى التكامل بني العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات امتداد لنهج منطقي جلهود إصالح 
التسعينات يف القرن املاضي، حىت العقد األول ك خالل التعليم التكاملي بني املواد الدراسية األربع، وذل

مريكية على وجه اخلصوص ضمن التوجه املعروف "العلم ن القرن احلايل، وذلك يف الوالايت املتحدة األم
جلميع األمريكيني" الذي كان مصممًا لتوحيد اإلصالح التعليمي، والذي يُعد ذا أمهية حامسة ملعاجلة 
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النقاط املرجعية حملو األمية العلمية وجيا واهلندسة والرايضيات، واليت تُعتقد أهنا التكنولالروابط بني العلوم و 
(Sanders, 2009, p.23) 

أن احلاجة املتزايدة لتعليم االجيال  (Akaygun, 201, p.58)وابإلضافة إىل ما سبق يوضح 
ن مناحي جديدة للتعليم اجلديدة وفق متطلبات القرن احلادي والعشرين جعلت الرتبويني يبحثون ع

 Judith Ramalyاملصطلح إىل "جوديث رامايل"  نسب صياغة هذاالتكاملي، وتُ  STEMومنها منحى 
لتشري به إىل  NSFلعلوم يف الوالايت املتحدة واليت شغلت منصب املدير التنفيذي للمؤسسة القومية ل

 نية، هندسة، رايضيات(، ويُعرف املنهج الذي يتضمن مواضيع ترتبط ابلتخصصات التالية )علوم، تق

STEMني املفاهيم اليت يتم تعُلمها يف املدرسة والواقع احليايت، ويطبق لى التكامل ببيين قائم ع كمنحى
التقنية والتصميم اهلندسي والرايضيات يف سياقات تعمل على الربط بني الطلبة ما يدرسونه يف العلوم و 

 املدرسة واجملتمع.
درسها هو "اختصار ألربعة علوم معرفية ي STEM( أن 20ص، 2015)ويوضح احمليسن وخجا

وم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات، وتتطلب التكامل يف تعليمها وتعلمها الطالب يف املدرسة وهي العل
ما تتطلب جتهيز البيئات التعليمية يف سياق العامل احلقيقي، حبيث تساعد الطالب على االستمتاع يف ك

عرفة الشاملة واملرتابطة للموضوعات واملشاريع التعليمية واليت متكنهم من الوصول إىل امل ورش العمل
 داخل الفصول الدراسية"املتعلقة هبا، وبعيداً عن املفاهيم النظرية اليت يتلقوهنا بصورة تقليدية 

يُقصد به " االهتمام بتمكني الطالب  STEM( أن منحى 263، ص 2015وتضيف مي السبيل)
واهلندسة والرايضيات، وبيان الرتابط والتداخل بني  علوم والتقنيةبداية تعلمه يف املرحلة االبتدائية ابل منذ

املدرسة أو خارجها، مع التأكيد على اشرة سواء داخل تلك العلوم من خالل األنشطة واخلربات املب
  الناقد واإلبداعي"تنمية مهارات االتصال والعمل اجلماعي وتدريبه على خمتلف مهارات التفكري

على أنه "التعليم  STEMمنحى  (Gonzalez & Kuenzi, 2012, p.1) "جونزاليز وكوينزي" ويعرف
والتعلم يف جماالت العلوم واهلندسة والتقنية والرايضيات، واألنشطة التعليمية عرب كافة املستوايت الدراسية 

 الرمسي أي خارج املدرسة"سواء يف التعليم الرمسي عرب الصفوف الدراسية، أو غري 
احلواجز التقليدية اليت على أنه "مدخل بيين للتعلم يزيل ( 192 ، ص2016وتعرفه آايت صاحل)

تفصل بني الفروع األربع )العلوم، التكنولوجيا، اهلندسة، الرايضيات(، ويكامل بينها يف خربات تعلم 
الفروع األربعة معاً، حبيث أن اهلندسة  مناسبة وواقعية وواضحة، وميثل طريقة مقصودة لتنظيم وتدريس
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ج، بل تدمج ممارسات هذين التخصصني مع دروس ضاف كمواد دراسية لباقي مواد املنهوالتقنية ال تُ 
 العلوم والرايضيات لتساعد التالميذ على اكتساب مهارات القرن احلادي والعشرين" 

ى للتنافس االقتصادي ملنح ( تعريف اجمللس األمريكي139ص، 2015ويورد السعيد والغرقي)
STEM العلوم، التكنولوجيا، اهلندسة، ية التالية: لى تكامل املواد الدراسابعتباره "مدخل قائم ع

الرايضيات، من خالل توفري بيئة تعلم تركز على تعلم الطالب ابالستكشاف واالخرتاع واستخدام 
على االبتكار من خالل تكامل املواد مشكالت احلياة اليومية واملواقف احلياتية، وتشجيع الطلبة 

 ختلفة والتوصل البتكارات جديدة"عدهم على عمل ترابطات بني املواد املالدراسية، مبا يسا
أبنه "هنج متعدد التخصصات، تقرتن فيه  STEM( تعريف منحى 112ص، 2017وتورد البيز )

العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات املفاهيم العلمية ابلظواهر الطبيعية، ومُيكن املتعلمني من تطبيق 
تمع اتصااًل فعااًل، مما يتيح اكتساب الثقافة العلمية اليت جتعل االتصال بني املدرسة واجمل يف السياقات

 والقدرة على التنافس يف االقتصاد العاملي"
ة، حيث الرتبوية والتعريفات املهني STEMبني تعريفات  (Koonce, 2011, p.8) "كونس" ومييز

الفيزايء، األحياء، علوم احلاسوب، : الرايضيات، الكيمياء، بوية على املواضيع التاليةتركز التعريفات الرت 
التحليل اهلندسي، والتخصصات اهلندسية ذات الصلة بعلوم احلاسوب، وختصصات اهلندسة الكهرابئية، 

م والرايضيات، أما التعريفات املهنية والكيميائية، وامليكانيكية، وينصب تركيزها يف الغالب على العلو 
هلندسية، والعلوم احليوية والفيزايئية والكيميائية، وتركز على اجلانب قنيات املعقدة والعلوم افتتطرق إىل: الت

 العملي والتطبيقي يف جماالت اهلندسة الكيميائية واهلندسة الكهرابئية.
، 2016(، )صاحل، 23ص، 2014م مراد)يف املواد الدراسية التالية سها  STEMويتمثل منهج 

 (:194ص
كون مواد دراسية قائمة بذاهتا، مثل الفيزايء والكيمياء، وهو الت واسعة تن العلوم جماالعلوم: تتضم ▪

دراسة العامل الطبيعي متضمناً القوانني املرتبطة ابلفيزايء والكيمياء والبيولوجي، ويتضمن احلقائق واملفاهيم 
 كري وطرق التفكري العلميذه الفروع، إىل جانبا املهارات املختلفة كمهارات التفواملبادئ املرتبطة هب

 واإلبداعي واختاذ القرار، وغريها من مهارات.
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التكنولوجيا: تُعّرف على اهنا علم بيين متكامل يربط بني اجلانب العملي واجلانب العلمي، وهي نتاج  ▪
نظمة واملنتجات اليت صنعها اإلنسان لتحقيق رغباته للعلم واهلندسة، وتتضمن املعرفة واألساليب واأل

 يقات العلمية واهلندسية وعلوم احلاسوب.تياجاته، إىل جانب التطبواح
التصميم اهلندسي: يتضمن عنصرين حيققا التعلم املتمركز حول التصميم اهلندسي ومها: تقدمي قاعدة  ▪

لتصميم اهلندسي فيما بعد يف املرحلة اجلامعية، أساسية بني الثقافة التكنولوجية، وإعداد الطالب لدراسة ا
ذو معىن لتعلم املفاهيم واملهارات العلمية والرايضيات والربط بينها، كما التصميم اهلندسي سياقًا وميثل 

 أنه يعمل على إاثرة مهارات التفكري العليا.
وهي مادة الرايضيات: تتضمن تدريس قاعدة عريضة من أساسيات الرايضيات وحل املشكالت،  ▪

الرايضية، وُتطبق يف األنشطة تخدم املفاهيم واملبادئ نظرية معروفة على نطاق واسع يف املدارس، وتس
 التعليمية املختلفة.

وترى اجلمعية األمريكية للهندسة امليكانيكية أن هناك ترابط حقيقي بني تعليم وتعلم هذه املواد 
بدون نظام تعليمي يتسم ابلنشاط على مدى سنوات  األربعة، وهذا الرتابط تراكمي وهو ما يعين أنه

ثاين عشر، فإن األثر التعليمي احملتمل توقعه واألثر االقتصادي الناتج ة من الروضة حىت الصف الالدراس
 Berry et)عن عملية التعلم سيتالشى، وأن الفوائد املتوقعة عن تعلم هذه املواد ستكون أقل مما جيب 

al, 2015, p.23) 
اء بشكل متميز عما هو أحدث مناحي تكامل العلوم، وج STEMق أن منحى مما سبويتضح 

من املناحي اليت ورد ذكرها فيما سبق، ابعتباره جيمع بني الرايضيات والتكنولوجيا والتصميم سبقه 
اهلندسي إىل جانب العلوم، وذلك ضمن منهج بيين يعمل وبشكل فعال على إزالة احلواجز التقليدية 

 ضمن املنهج Engineering التخصصات، وهو أول منحى يسعي إىل دمج التصميم اهلندسيبني تلك 
اليت ُتدرس ضمن  Geometryالدراسي، وهنا اهتم منظري هذا املنحى ابلتصميم اهلندسي وليس ابهلندسة 

مادة الرايضيات، وذلك إلجياد فرص واقعية وعملية الستعراض أكرب مدى من التطبيقات العلمية 
ناء التصميم املنحى، واليت يصعب استثلية املتداخلة بني التخصصات األربعة اليت يشملها هذا والعم

 اهلندسي من بينها.
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 STEMمربرات تطبيق منحى 
إىل النظرية البنائية  STEMيعود األساس النظري إلجراء التكامل بني التخصصات اليت يشملها منحى 

(Akgunduz, 2016, p.1366) ة، أنه من خالل جتهيز بيئات تعليمية خاص هذه النظرية واد، حيث يعتقد ر
اشرة، فإن املعرفة املكتسبة ال يتم تعلمها فحسب ولكن مُيكن أن وتعلم قائم على مشاريع اخلربة املب

تنتقل إىل صور جديدة من التطبيقات، إىل جانب اإلسهام يف زايدة دافعية الطلبة للتعلم، واهتمامهم 
يعتقدون أن STEM ملها منحى ملختصني يف جمال تعليم املواد اليت يشإلضافة إىل أن امبا يتم تعلمه، اب

هذه املواد لديها الكثري من القواسم املشرتكة بينها، وأن التطبيقات اهلندسية على سبيل املثال مُيكن أن 
 (Berry et al, 2005, p.23)متثل سياق مناسب لتعلم هذه املواد 

ء بسبب اج STEMإىل أن االهتمام بتطبيق منحى  (Akaygun, 2016, p.58) "اكاجيون" ويشري
وذلك االخنفاض يف أعداد الطلبة امللتحقني ابلتخصصات العلمية املختلفة يف العديد من دول العامل، 

لى الرغم من احلاجة املتنامية للقوى العاملة من علماء وتقنيني ومهندسني، وهلذه الغاية مت اختاذ العديد ع
ات العلمية، واختذت مشكلة اخنفاض بوية لتحفيز الطلبة على االلتحاق ابلتخصصبادرات الرت من امل

طلبة امللتحقني ابلتخصصات العلمية بعدًا شديد األمهية يف الوالايت املتحدة بشكل خاص، أعداد ال
 2003أن اإلحصاءات الصادرة يف الوالايت املتحدة عام  (Koonce, 2011, p.2) "كونس" ويوضح

مهندس لكل ألف،  19.48ايت املتحدة بلغت ن النسب اخلاصة ألعداد املهندسني يف الوالأشارت إىل أ
لكل ألف من السكان  104.35إىل  تصليف اململكة املتحدة، و  لكل ألف 27.33بينما تبلغ تلك النسبة 

يت ت اخلاصة الإىل العديد من املؤشرا (Beatty, 2011, p.3) "بييت" يف اتيوان، ومن جهة أخرى تشري
 واليت أوضحت املتحدة خالل العقد األول من القرن احلايل أظهرهتا االحصاءات الصادرة يف الوالايت

 ما يلي:
تراجع الوالايت املتحدة األمريكية فيما يُعرف ابلقدرة التنافسية القائمة على االبتكار، واحتالهلا املركز  ▪

 ائمة لسنوات طوال.قمة هذه القالسادس بني الدول املتقدمة، بعد تربعها على 
 حيث نسبة الطلبة الذين أهنوا مرحلة الثانوية العامةاملركز احلادي عشر من  احتلت الوالايت املتحدة ▪
جاء ترتيب طلبة الوالايت املتحدة يف املركز اخلامس عشر من حيث مستوى الثقافة العلمية بني  ▪

 الطلبة املتفوقني على مستوى العامل
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مستوى الثقافة الرايضية بني  املتحدة يف املركز الثامن والعشرين من حيثة الوالايت جاء ترتيب طلب ▪
 وقني على مستوى العامل.الطلبة املتف

هدف اسرتاتيجي  ختلفة يف الوالايت املتحدةحل التعليم املايف مر  STEMويُعد االهتمام مبنحى 
رن احلادي والعشرين الذي يشهد تطورات حلفاظ على القدرة التنافسية للوالايت املتحدة يف القهبدف ا

 مسبوقة، ويبدي صانعي السياسات الرتبوية على املستوى الفيدرايل اهتمامًا دائماً ريتقنية وعلمية غ
، ومبجرد حتديد STEMتطبيق منحى مُتكن املدارس من حتقيق نتائج متميزة يف  ابلربامج والسياسات اليت

 .(Hansen, 2013, p.4)ا تلك الربامج يتم تبينها واالهتمام هب
على الوالايت املتحدة فقط، بل سعت العديد من  STEMنحى ومل تقتصر مربرات االهتمام مب

مُيكن إجياز مربراهتا على النحو دول العامل لتطبيق هذا املنحى، ومنها اململكة العربية السعودية واليت 
 (:626، ص 2015يل )الدوسري، التا
 صاد القائم على املعرفة.مة جمتمع املعرفة واالقتدعم جهود اململكة يف إقا ▪
تنمية املستدامة للمملكة من خالل الرتكيز على دور العلوم والتقنية يف تقدمي احللول املبتكرة ق الحتقي ▪

 واالستثمار يف العقول يف مراحل مبكرة للتعليم.
ندسة والرايضيات يف منظومة التعليم لربامج التعليمية املعنية ابلعلوم والتكنولوجيا واهلالتطوير املستمر ل ▪

 العام
  العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات.املتعلمني يفحتسني أداء  ▪
 .STEMتنمية ميول املتعلمني املهنية حنو جماالت  ▪
، STEMإجياد بيئة تعليمية ابعثة على االبتكار، ابعتبار أن أنواع االبتكارات ال خترج عن جماالت  ▪

 ت.بني تلك اجملاال وتتطلب التكامل
العلمية، وهي مشكلة ندرة الطلبة امللتحقني ابلتخصصات وميكن إجياز املربرات السابقة يف 

 خيتلف احلال يف الدول النامية، ابإلضافة إىل ما تواجهها الدول املتقدمة اقتصادايً كما سبق ذكره، وال
لعملية التعليمية التعلمية، على النحو الذي حيققه التكامل بني العلوم من آاثر إجيابية على كافة جوانب ا

وحسب آراء منظري النظرية البنائية، واملهتمني بتكامل العلوم، والذي أاتح هلم منحى  سبق ذكره،
STEM تكامل من خالل ختصصاته األربعة.آفاقاً جديدة لل 
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  STEMأمهية تطبيق منحى 
سات األكادميية القومية يف دمت املؤس، عندما ق2007عام  STEMتصاعد اهتمام الكوجنرس مبنحى 

حدة عن مالمح تقريرها الذي حذر صانعي السياسات الفيدرالية يف الوالايت املت الوالايت املتحدة
، وابلنسبة إىل العديد من العوامل اليت هتدد النظام التعليمي االمريكي فةابإلضا، STEMالضعف يف برامج 

 3.4-2.8مبالغ هائلة ترتاوح بني  STEMعليمية اليت تتبىن منحى جم اإلنفاق الرمسي على الربامج التحل
 (Gonzalez & Kuenzi, 2012, p.2)مليار دوالر سنوايً يف الوالايت املتحدة وحدها 

 موضع اهتمام الكثري من الرتبويني والباحثني، ويشري  "اجوندوز" STEMتطبيق منحى  ويشكل
(Akgunduz, 2016, p.1366)  نحو التايل:التطبيق على الإىل أمهية هذا 

 دراسي يف ختصصاته األربعة.التحصيل العلى تنمية  STEMيعمل منحى  ▪
لمني يف فهم تكامل هذه التخصصات، يعزز القوة االقتصادية، وذلك عن طريق تنمية قدرات املتع ▪

مث ال سيما أنشطته يف جمال التقنية واهلندسة، مما ينعكس على جودة املخرجات التعليمية، ومن 
 تطوير االقتصاد، وبشكل خاص يف اجملال الصناعي.

لى تشجيع وحتفيز اكتساب الطلبة للمعارف واملهارات اليت هتيئهم لالقتصاد القائم على ل عيعم ▪
 ةاملعرف

 تنمية مهارات حل املشكالت يف العديد من التخصصات الدراسية. STEMيدعم  ▪

 يف منهجيات التدريس.تعزيز دور التقنيات يف التعليم والتصميم، ودجمها  ▪

التعليمية، ومنحهم  STEM تكشاف آفاق أكرب من خالل ممارساتتنمية االبداع لدى املتعلمني ابس ▪
 فرصة للتجربة واملناقشة واالكتشاف والتصميم والبناء.

احلواجز التقليدية اليت ُوضعت بني جماالت  STEMُيسهم يف فهم العامل بشكل تكاملي، حيث يلغي  ▪
STEM التعليم كنموذج واحد مرتابط.دجمها يف من خالل  

لالستمرار يف مسارات هذا التوجه، وإطالق مواهبهم  STEMيف جماالت ني املوهوبني أتهيل املتعلم ▪
 واحلصول على براءات االخرتاع ملنتجات قاموا اببتكارها.

تصميم بوصفه أحد املناحي العاملية يف  STEMد برزت أمهية منحى وابإلضافة إىل ما سبق، فق
من األهداف التعليمية على مدار ثالثة عقود يف الوالايت يته يف حتقيق العديد املناهج، بعد أن أثبت فعال

 (188، ص 2016يا وبعض الدول األخرى )صاحل، املتحدة األمريكية وجنوب أفريق
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 STEMطرق تطبيق منحى 
ا طرق تطبيق وتدريس هذ ، فقد ظهرت العديد منSTEMوع التخصصات اليت يشملها منحى نظراً لتن

راسية، والبعض اآلخر ضمن مدارس انشئت خصيصًا لتطبيق هذا املنحى، بعضها ضمن املناهج الد
، ومن صور التطبيق ضمن املناهج الدراسية وخالل سنوات الدراسة من STEMتُعرف مبدارس  املنحى

رق لتدريس منحى ربعة طإىل أ (Dugger, 2010, p. 2)الروضة حىت الصف الثاين عشر املثال يشري 
STEM :على النحو التايل 

 S-T-E-Mلدراسية األربع كمواد منفصلة ويُعرف ابالختصار ملواد اتدريس ا ▪

كالعلوم والرايضيات، ، STEMل بني مادتني أو ختصصني فقط من ختصصات الرتكيز على التكام ▪
  .SteMويُعرف هذا املنحى ابالختصار 

تخصصات، كالتكامل بني التكنولوجيا وابقي قي كالضمن اب STEMتكامل أحد ختصصات  ▪
  T       S - E - M  ابالختصار  ليهات على سبيل املثال، وُيشار إالتخصص

وهو املنحى الذي يتيح للطلبة فرصة ، STEMالتكامل التام بني التخصصات األربعة وهو منحى  ▪
 ية ومهارات منفصلة ال رابط بينها.  إلدراك التكامل بني املعارف حوهلم، بدالً من تعلم مواضيع دراس

على  STEM( أن هناك عدد من التصميمات اخلاصة مبنهج 160ص، 2017وتوضح محدي )
 النحو التايل:

املنهج املتمركز حول املوضوع: ويرتبط بوجود كتاب مدرسي يركز على موضوعات املنهج، ويُنظّم فيه  ▪
تصميم املادة الدراسية، التصميم االرتباطي، تصميم املنهج تبعا للتصميمات التالية: تصميم املوضوع، 

 واسع / التصميم املتداخل.ال الاجمل
املنهج املتمركز حول املتعلم: يركز املنهج على املتعلم وحياته وبيئته احمللية ويقوم على حاجات املتعلم  ▪

 ورة احلقيقية للتعلم.وميوله، حيث يصبح املتعلم مشاركاً مع معلميه، ومتفاعالً مع بيئته، ويتعلم ابلص
 املنهج املتمركز حول املشكالت عدة تصميمات منها:    ويتضمناملنهج املتمركز حول املشكالت:  ▪
تصميم العمليات االجتماعية والوظائف احلياتية، ويسعى هذا التصميم لتنمية اجملتمع من خالل  -

سارات الربط بني العمليات املشاركة الكاملة يف أنشطة احلياة الواقعية، ويكون التعليم أحد م
 قيق التنمية الشاملة للمجتمع.ية وحتاالجتماعية والوظائف احليات
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التصميم اجلوهري: يركز هذا التصميم على مشكالت التعليم العام، واملشكالت املعتمدة على  -
أنشطة اإلنسان املشرتكة، ويركز أيضًا على احلاجات املشرتكة للطالب ومشكالهتم، وما يشغلهم 

 ن مسائل تعليمية.م
 أنواع تلك املدارس على النحو التايل: (Beatty, 2011, p.8) "بييت" توضح STEMوابلنسبة ملدارس 

مدارس املوهوبني أو املدارس االنتقائية: وهي مدارس خمصصة للطلبة املتميزين ذوي القدرات العالية،  ▪
إال بعد اجتياز اختبارات خاصة وهلا شروط واختبارات قبول، وال يلتحق أي طالب بتلك املدارس 

 .مستقبالً  STEMارس على إعداد الطلبة ملهن ذات عالقة بتخصصات للقبول، وتركز هذه املد
الشاملة: ال تتطلب اختبارات قبول، وتتيح للطالب دراسة ختصص واحد أو أكثر  STEMمدارس  ▪

أحد هذه  وهتدف هذه املدارس ملساعدة الطلبة للحصول على عمل يف STEMمن ختصصات 
 التخصصات مستقباًل.  

لتقين، وهذه والتعليم ا STEMذات عالقة مبجاالت  والتقين: تركز على مهنمدارس التعليم املهين  ▪
الربامج تُقدم ضمن التعليم الثانوي الشامل يف املدرسة أو من خالل مراكز حملية ختدم عدداً أكرب من 

 ملهن يف هذه التخصصات.املدارس، وتقوم على تدريب الطلبة على عدد من ا
أو ولكن تقدم بعض املقررات  STEMى تعليم لة واليت ال تركز عليف الثانوايت الشام STEMبرامج  ▪

 الربامج لتدريب الطلبة على مهن ذات عالقة هبذه التخصصات
 يٌقدم خالل تلك املدارس على النحو التايل: STEM( أن منحى 66ص، 2015ويوضح صاحل )

وما يرتبط ، STEMقررات رحلة على تقدمي مستوايت متهيدية عن مية: تركز هذه املاملرحلة االبتدائ ▪
وتعريف بفرص العمل املستقبلية اليت يوفرها هذا املنحى،  STEMابلوعي والثقافة التمهيدية مبنحى 

ت وفق معايري يف هذه املرحلة على التعلم القائم على اسرتاتيجيات حل املشكال STEMوتعتمد مقررات 
، وذلك لتشويق الطلبة لتقبل تعليم Gameficationنب اسرتاتيجيات التعلم ابللعب ددة بدقة، إىل جاحم

األربعة، واهلدف من ذلك هو إاثرة اهتمام  STEMالعلوم، وربط واقع احلياة خارج املدرسة مع مقررات 
 الطلبة وحتفيزهم ملواصلة ومتابعة التعلم.

الت وصرامة، ويبدأ الطالب يف متابعة جما دراسية أكثر جديةتصبح املقررات الاملرحلة املتوسطة:  ▪
االت بشكل أكثر دقة، ويف هذه املرحلة العلوم املتكاملة وما يرتبط هبا من املتطلبات األكادميية هلذه اجمل
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صورة يبدأ استكشاف الطلبة للمهن املناسبة هلم، حبيث يستطيع الطالب اختيار التوجه املناسب له ب
 واضحة.

، ولكن أيضاً حول العمل STEMلي ملفردات الثانوية: ال ترتكز الدراسة فقط على التطبيق العمحلة املر  ▪
اجلماعي والتواصل وحل املشكالت واتقان املهارات األساسية اليت يبحث عنها سوق العمل، ويصل 

هارية الفائقة، لفية العلمية واملالطلبة ألعلى مستوى من اتقان العلوم بشكل عملي تطبيقي، مع توافر اخل
تتضح لديهم الرؤى اخلاصة ابلتوظيف ومسارات التدريب، ويتم ويتم جتهيزهم للدراسة اجلامعية، كما 

  .خارج املدرسة STEMفرص العمل اليت يوفرها الرتكيز على 
يشري إىل عدة  (Koppes, 2015, p.28) "كوبس" فإن STEMوابلرغم من تنوع وتعدد مدارس 

 بني هذه املدارس وهي:عوامل مشرتكة جتمع 
 واملنهج متعدد التخصصات التعلم القائم على حل املشكالت، ▪
التعلم احملدد بدقة واملرتبط ابلواقع احليايت، ويتم بناء خربات التعلم وتصميمها من قبل فريق العمل  ▪

 املدرسي
يف مراحل مبكرة،  وتقدمي األنشطة العلمية اجلامعية توافر املهارات التكنولوجيا واملهنية واحلياتية، ▪

 ةواستخدام للتقني
نتماء إليه، ويتسم تعامل الطلبة مع بعضهم البعض ابلثقة بشعور أعضاءه ابال جمتمع مدرسي يتميز ▪

 واالحرتام
 تواصل مع البيئة احمليطة، واجملتمع اخلارجي على كافة املستوايت ▪
 سهل وتدعم النمو املهين للمعلمنيطاقم عمل متميز، وإدارة مدرسية ت ▪
 مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة ▪

أن برامج التعليم والتعلم اخلاصة مبنحى  (Berry et al, 2015, p.24) ""بريي وآخرون ويوضح
STEM :جيب أن تتسم مبا يلي 

تعليمي، حيث بناء كفاايت تراكمية لدى الطلبة من خالل ترسيخ األسس املعرفية يف كل مستوى  ▪
ويتم ذلك ابلتدريج  امل حوهلم،املبكرة نزعة فطرية ملعرفة ما يدور يف الع يكون لدى املتعلمني يف املراحل

 بدءاً من املرحلة االبتدائية.
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تزويد الطلبة مبشاكل مفتوحة النهاايت، ومشاكل حياتية حقيقية، وإكساهبم املعرفة من خالل اخلربة  ▪
م جتميع هذه اخلربات يف مستوايت م، والتكنولوجيا، واهلندسة، والرايضيات، يتاملباشرة، وابستخدام العلو 

 عوبة.متدرجة الص
 شطة اخلربة املباشرة من خالل مشاريع حبثية حقيقية تتضمن تطبيقات رايضية لتحليل النتائج.ز أنحتفي ▪

 "مارشال"( و(Stohlman et. al, 2012, p.29ويرى "ستوملان وآخرون" 
(Marshal, 2010, p.52) رس أن عملييت التعليم والتعلم يف مداSTEM :تؤكد على حتقيق األهداف التالية 

التجارب العلمية، مع تطوير شغفهم بعملية التعلم، واستغالل اإلمكاانت  ب بنشاط يفمشاركة الطال ▪
 الفريدة اليت لديهم.

لى طريقيت حل املشكالت والتعلم ، واالعتماد عSTEMإبراز الرتابطات والعالقات بني جماالت  ▪
 ء على معارفهم السابقة.م التصورات اخلطأ لدى الطالب وحماولة تصويبها، والبناالتعاوين، واالهتمام بفه

إضفاء الطابع الشخصي على سياق التعلم، وذلك إبرشاد الطالب الكتشاف اجتاهاهتم اخلاصة،  ▪
تيجيات التعلم املناسبة هلم، من أجل تنمية قدراهتم ومشاعرهم وامليول ما وراء املعرفية لديهم، واسرتا

 رات تفكريهم.ومها

املعرفة السابقة  كز على املشكالت والتطبيقات اليت صاغتهاتصميم بيئة تعلم مشولية وحقيقية حبيث تر  ▪
ة لدى املتعلم يف العامل احلقيقي، واالستفادة من اجملتمع احمللي يف حتقيق أهداف التعلم، ومعايشة التجرب

 الواقعية يف ظل االحتياجات احلقيقية للمجتمع.

لى عملية ري هلذا املنحى عإىل التأثري الكب STEMسابق اخلاص بتطبيق منحى لعرض الويشري ا
تعدد وذلك بدءاً من  ،STEMتعلم وتعلم مادة العلوم وغريها من املواد الدراسية اليت تندرج ضمن منحى 

جبميع  STEMعلى ختصصني فقط وصواًل إىل تطبيق منحى طرق التطبيق واليت مُيكن أن تقتصر 
وإعداد برامج تعليمية خاصة لتطبيق  ميمات املناهج اخلاصة بتطبيق هذا املنحى،ته، وتنوع تصختصصا
، كما يتضح ضرورة التدرج يف STEM، وصوالً إىل إنشاء مدارس خمصصة لتطبيق منحى STEMمنحى 

راسية تناسب اخلصائص العقلية واملعرفية للمتعلمني عرب املراحل الدتطبيق هذا املنحى وتقدميه بصورة 
 املختلفة.
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  STEM منحى  مهارات
إىل تنمية العديد من املهارات واليت مُيكن إجيازها على النحو التايل )أمحد،  STEM ى يؤدي تطبيق منح

 (142، ص 2016
 العلمية لوقت أطولتنمية مهارات التفكري العليا واالحتفاظ ابملعرفة  .1
والوصول إىل  لومات والبياانت وتنظيمهاتنمية القدرة على حتديد املشكلة وكيفية مجع املع .2

 لتعبري عنهااالستنتاجات وا
 تنمية مهارات الطلبة يف جمال تطبيق املعرفة يف مواقف أخرى جديدة .3

الطلبة ببعض التجارب واملشروعات تنمية مهارات املشاركة والتعلم التعاوين، وذلك من خالل قيام  .4
 ا يزيد من دافعية الطلبة إلجناز املهاماليت حتاكي عمل املتخصصني أو أصحاب املهن، مم

ى اإلبداع من خالل توظيف مفاهيم ومبادئ العلوم والتكنولوجيا أكثر قدرة علجيعل الطلبة  .5
 ثقة ابلنفسوالرايضيات يف التصميم اهلندسي، األمر الذي يولد أفكاراً جديدة و 

ساعد على تنمية املهارات توفري فرص التعلم من خالل أنشطة وخربات من الواقع احلقيقي، مما ي .6
 جتماعيةاألكادميية والتكنولوجية واال

على تنمية الدوافع العلمية من خالل تعلم املفاهيم بصورة وظيفية، مما  STEMيساعد تطبيق منحى  .7
ى الطلبة، والدافع التلقائي أييت من تطوير القدرات العقلية، ُيسهم يف تنمية الدوافع التلقائية لد

حبكم طبيعتها مما يزيد  القدرات فإن الطلبة يسعون إىل حمفزات لتغذية قدراهتم وعندما تنضج تلك
 .من دافعيتهم للتعلم

 STEMاسس تطبيق منحى 
على النحو ( 160ص، 2017على جمموعة من األسس توجزها محدي ) STEMيعتمد تطبيق منحى 

 التايل:
 االهتمام ابلتمكن من الربامج احلاسوبية. .1
 واهلندسة والتكنولوجيا.الفيزايء واألحياء واألرض والفضاء ات معملية يف علوم تطبيق أنشطة وممارس .2
 .STEMإجراء دراسات واحباث يف اجملاالت األربعة لتعليم  .3
 بطة ابلعامل احلقيقي.يتم التطبيق على صورة برامج ومشروعات ومشكالت حقيقية مرت .4
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واملشكالت احمليطة ببيئته وجمتمعه ربط جتارب وممارسات الطالب العلمية واهلندسية ابلتحدايت  .5
 احمللي والعاملي.

شاء عالقات متميزة بني الطالب وزمالئه املشاركني له، ومع معلميه واخلرباء والعلماء املهتمني نإ .6
 .STEMمبجاالت 

 وتدريبات مكثفة لتطوير املهارات واملمارسات العلمية واهلندسية.إجراء ورش عمل  .7
الباحثة  أن يلتزم معلم العلوم ابلعديد من األسس واليت توجزها STEMكذلك يتطلب تطبيق منحى 

 ,Fine gold, Stagg؛ 2017؛ إمساعيل، 2015)احمليسن وخجا،  التالية حسب ما ورد يف الدراسات

Hutchinson, 2011:على النحو التايل ) 
إجراءات جلميع الطالب، وما يرتبط به من مفاهيم و  STEMتنمية الوعي والفهم العميق ملنحى  .1

 ومتطلبات واسرتاتيجيات.
 .STEMلغاايت الكربى ملنحى علم العلوم يف إطار احتديد أهداف تعليم وت .2

مشكالته وقضاايه وأحداثه اجلارية ذات العالقة دمج حمتوى العلوم مبوضوعات العامل احلقيقي و  .3
 .STEMمبنحى 

فزهم حنو الدراسة القائمة على تصميم وبناء أنشطة التعليم والتقومي اليت تتحدى عقول الطالب وحت .4
العلوم والتكنولوجيا واهلندسة كوا سلوك علماء ب على أن يسل، وتشجيع الطالSTEMمنحى 

 ية يف التفكري واملمارسة، بدالً من توجيهها هلم.والرايضيات ابتباع الطريقة العلم

، والتأمل الذايت STEMتطوير مواد وأدوات وتقنيات تعليمية خمتلفة لتحقيق الفهم العميق ملنحى  .5
بادل شكل جمتمعات التعلم الواقعية واالفرتاضية املخصصة لتوالتفكري اجلماعي، وربط الطالب يف 
بكات التواصل االجتماعي، وبرامج احملاكاة، ومقاطع الفيديو األفكار واخلربات واملصادر، مثل: ش

 اليت تٌبني العمليات املعقدة هلذا املنحى.

تدريس، املنهج، وهي: القيادة املدرسية، هيئة ال  STEMة لتخطيط برامج تضمني ستة عناصر رئيس .6
 ، املهن، البيئة املادية.التعزيز واإلثراء

استخدام اسرتاتيجيات تدريس متنوعة داخل املدرسة وخارجها، مُتكن من الفهم العميق ملنحى  .7
STEM  النشط.مثل: االستقصاء، التحقيق العلمي، حل املشكالت، التعلم التفاعلي 

 .STEMت تعّرف كيفية حتفيز وإاثرة تعلم الطالب ملوضوعا .8
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ع احمللي احمليط هبا، من اخلرباء واملتخصصني بناء الشراكات الفاعلة بني املدرسة ومؤسسات اجملتم .9
 .STEMواملراكز العلمية والتكنولوجية، لدعم عملييت التعليم والتعلم وفقاً ملنحى 

ة يستند إىل جهود معاجلة االرتباطات األصيل STEMق منحى وابإلضافة إىل ما سبق فإن تطبي
ت ضمن مدخل "العلم جلميع األمريكيني" ضيات، واليت برز بني العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والراي

املوجه لنشر الثقافة العلمية، هبدف تعزيز تلك االرتباطات يف عملييت التعليم والتعليم يف مراحل التعليم 
عمل قائمة على التكامل بني  الل هتيئة بيئة تعلم تسهم يف اخنراط املتعلمني يف ورشاملختلفة، من خ

تعة وميسرة تربط مواقف التعليم والتعلم مبواقف حياتية واقعية ، أبساليب شيقة وممSTEMختصصات 
 .(9، ص2017)محدان، 

 STEMمنحى  تطبيقجتارب عاملية يف 
 األمريكية، ولكن مت تبين تطبيق هذا املنحىت املتحدة على الوالاي STEMمل يقتصر االهتمام مبنحى 

لباحثة بعضًا من هذه التجارب يف العديد من دول العامل، ضمن كافة املراحل الدراسية، وتستعرض ا
 بشكل موجز على النحو التايل:

لرتبويني على ا  STEMيف الوالايت املتحدة األمريكية، حيث مل يقتصر االهتمام بتطبيق منحى 
قدرًا كبريًا من اهتمام صانعي  STEM ملعنية بتعليم العلوم، بل يتخذ تطبيق منحىاملؤسسات ا أو

( أن اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية 260ص، 2015السياسات على املستوى الفيدرايل، و تشري السبيل)
على  2020م يقها حىت عاحددت األهداف الوطنية املراد حتق STEMاملقدمة من اللجنة الفدرالية لتعليم 

 النحو التايل:
واحلرص على استمراريتهم هبا حىت هناية املرحلة الثانوية،  STEMرس زايدة أعداد الطالب يف مدا  ▪

 واستمرار املشاركة اجملتمعية يف هذه املدارس.
حبيث يصل  STEMزايدة نسب خرجيي اجلامعات احلاصلني على مؤهالت وخربات يف جمال تعليم  ▪

 خالل العشر سنوات القادمةخريج إضايف ر من مليون إىل أكث
خالل العشر STEMراق واألقليات وكذلك النساء يف جمال ة من خمتلف األعزايدة نسب الطلب ▪

 سنوات القادمة
ابملهارات األساسية اخلاصة للعمل يف املستقبل، مبا يشمل مهارات البحث STEMأتهيل خرجيي  ▪

 لتفوق والنجاح يف جماالت العمل املختلفة.عدهتم على اولوجيا ملساومهارات التفكري واستخدام التكن
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ومنها  After-School Programsونتيجة هذا االهتمام فقد مت  إنشاء برامج للتعلم بعد املدرسة 
والذي يركز على املشكالت مفتوحة النهاية، حيث يتعلم الطلبة على شكل  Math Countsبرانمج 

ما على اختيارات الطلبة للتخصصات الدراسية فيبشكل واضح  ذا الربانمججمموعات تعاونية، وأثر ه
ا الربانمج أن اخلربات التعليمية اليت بعد يف املرحلة اجلامعية، وأظهرت الدراسات اليت تناولت أثر هذ

يف السنوات املبكرة جيعل الطلبة  أكثر قبوالً الختيار احد ختصصات هذا املنحى  STEMيتيحها منحى 
 .(Akaygun, 2016, p.58)جلامعية، أو يف جمال العمل فيما بعد  املرحلة ال للدراسة يفكمجا

بشكل متدرج عرب املراحل الدراسية  STEMوتبنت بعض الوالايت األمريكية تطبيق منحى 
املختلفة، حيث يتم تدريس أساسيات الرايضيات وقاعدة من العلوم والتكنولوجيا اهلندسية على تالميذ 

يات مع دراسة مكثفة الرايض بتدريس STEMبصورة عامة، ويف املرحلة املتوسطة يُطبق  املرحلة االبتدائية
 Computer Aidedلفنون الصناعية، والتصميم عرب احلاسوب للتكنولوجيا عن طريق معامل التجريب وا

Design (CAD) والتصنيع عرب احلاسوب ،Computer Aided Manufacturing (CAM) أما يف املدرسة ،
زايء ومسار الرايضيات والكيمياء والفي اختيارية، وتقوم على تدريس STEMوية فتكون دراسة منحى الثان

تكنولوجيا اهلندسية، حيث تتم دراسة الرايضيات واألحياء وعلوم األرض متخصص ملنهج يف العلوم وال
والتصنيع والتصميم  ،CADوالفضاء وغريها، والتصميم اهلندسي وامليكانيكا، والعلوم الكهربية وتكنولوجيا 

 (163، ص 2017االنتاجي وغريها )محدي، 
 بعض الربامج اليت تتبىن إىل (Gonzalez & Kuenzi, 2012, p.7) "جونزاليز وكوينزي" ويشري

 يف الوالايت املتحدة ومنها: STEMمنحى 
▪ Ruth L. Kirchtein National Research Service Awards 

▪ Graduate Research Fellowship Program 

▪ Mathematics and Science Partnership (MSP)  

▪ Fellowship For Graduate Study 

▪ K-12 Teacher Training   

ضمن السياسات اهلادفة لتطوير  2001ويف بريطانيا فقد مت أتسيس مركز للعلوم الوطنية عام 
وهرية لدعم تدريس تعليم العلوم، وأصبحت الفرصة مواتية لبناء سياسات انجحة وتقدمي توصيات ج

يجية مدعومة من احلكومة معتمدة على خطة اسرتات STEMرس العلوم والتكنولوجيا، ومت إنشاء مدا
( أهم االهداف اليت تسعى تلك 264ص، 2015لتحسني التعليم يف هذه املدارس، وتوضح السبيل)

 املدارس إىل حتقيقها على النحو التايل:
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 التخصصات يف املرحلة اجلامعية زايدة أعداد الطلبة امللتحقني بتلك ▪
رات التفكري الناقد، مهارات حل املشكالت، لية: مهااملزود ابملهارات التاإعداد الطالب املؤهل و  ▪

 القيام أبحباث منفردة، التعاون مع اآلخرين، والذي يتميز ابلثقة ابلنفس.
 تعديل املناهج وجعلها ذات عالقة قوية بواقع وحياة الطلبة. ▪
 لدى الطلبة.فة العلمية تنمية الثقا ▪

ة املؤسسات التابعة لالحتاد األورويب طملشاريع اليت مت متويلها بواسويف تركيا اختذت العديد من ا
وجملس البحث العلمي والتكنولوجيا الرتكي، أو من خالل اجلامعات الرتكية، وأظهرت الدراسات اليت 

ملهارات العلمية واالجتاهات حنو دراسة العلوم تقصت أثر تلك املشاريع والربامج التعليمية عن حتسن ا
ية معارفهم حول اهلندسة، وتنمية مستوايت التحصيل الدراسي، لبة يف املرحلة املتوسطة، وتنملدى الط

 .(Akaygun,2016,p.58)ومهارات اختاذ القرار 
 حيث يشري STEAM وهوSTEM ويف كوراي اجلنوبية دار االهتمام حول تطبيق أحد صور منحى 

ميثل  STEAMية أن منحى يم والتكنولوجيا الكور وزارة الرتبية والتعل واكدتإىل مادة األدب،  Aاحلرف 
أحد مشاريعها األساسية لدعم وتعزيز املوارد البشرية يف جمايل العلوم والتكنولوجيا، وقد مت تبين هذا 

ي، وابلرغم من أن العديد من املنحى لدعم القدرات الفنية والتخيلية بقدر مساو  لفهم احملتوى العلم
قد أظهرت مستوايت أداء عالية للطلبة الكوريني، فقد أظهرت  PISAو TIMSSراسات الدولية ومنها الد

أيضاً اهتماماً أقل بتعلم العلوم والرايضيات، وهو ما ينعكس على االعداد املتدنية للطلبة امللتحقني بتلك 
ة حنو م واالجتاهات االجيابيتبين هذا املنحى لتنمية االهتماالتخصصات يف املرحلة اجلامعية، وهلذا مت 

 .(Tho et al, 2016, p.1844) رايضياتتعلم العلوم وال
أما يف مصر فقد قامت وزارة الرتبية والتعليم إبصدار قرار وزاري إبنشاء مدارس املتفوقني الثانوية، 

لتحقيق التكامل بني العلوم دف ، وهتSTEMوهي مدارس اثنوية ذات مناهج خاصة قائمة على منحى 
ملشروعات االستقصائية واملدخل التكاملي يف التدريس والرايضيات من خالل ا والتكنولوجيا واهلندسة

مت إنشاء تلك املدارس ابسم "مدارس املتفوقني للعلوم  2012(، ويف عام 189ص، 2016)صاحل، 
عد مت إنشاء وفيما باإلعدادية )املتوسطة(،  طالب من متفوقي املرحلة 150والتكنولوجيا"، والتحق هبا 

ت، وهذه املدارس ذات منهج خمتلف متخصص، ويتم تقييم الطالب عن ثلة للطالبات املتفوقامدرسة مما
للمحتوى التعليمي  (%40( وختصص نسبة )%60طريق املشروعات اليت يقوم بتصميمها، بنسبة )
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تم توزيعه على موضوعات على جهاز حاسوب حممول يالنظري، وتعتمد الدراسة على املواد الدراسية و 
ي، كبديل للكتاب املدرسي، وفيما بعد أصدرت وزارة الرتبية والتعليم قراراً يف بداية العام الدراسالطالب 

وزارايً إبنشاء وحدة مدارس املتفوقني، وأعلنت األكادميية املهنية للمعلمني عن إاتحة الفرصة للمعلمني 
 (143، ص 2015، ل بتلك املدارس )السعيد والغرقيالراغبني يف العم
العربية السعودية، ووفقًا لالسرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم، فقد سعت مبادرة ملكة ويف امل

شركة تطوير للخدمات التعليمية لتطوير تعلم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات الصادرة عن عام 
( على 14ص ،2015عن احمليسن وجخا)ة نقاًل ألهداف، وتوجزها الباحثإىل حتقيق العديد من ا 2010

 النحو التايل: 
 حتسني استيعاب الطلبة واكتساهبم للمهارات العملية والتفكري العلمي. ▪
 رفع مستوى التحصيل الدراسي، عن طريق تطوير مواد تعليمية رقمية لبيئة التعليم والتعلم. ▪
 التدريس الفعال. تطوير قدرات املعلمني ومتكينهم من ▪
 العلمية والرايضية.يق املهارات واملعارف توسيع فرص تطب ▪
 تنمية االجتاهات اإلجيابية، وتطوير القدرات العلمية من خالل املراكز العلمية. ▪

التطوير املهين من خالل شراكات عاملية مع منظمات وجامعات يف تعليم العلوم والرايضيات،  ▪
 وإنشاء املراكز العلمية.

، مت اختاذ العديد STEMتطبيق منحى  تبين وزارة التعليم ابململكة العربية السعودية ل سياقويف 
اليت أشرفت أحد املشاريع االسرتاتيجية  من اإلجراءات، ومن أمهها إنشاء املراكز العلمية، واليت تُعد

ليمية، وهي عبارة عن تطوير وبتنفيذ شركة تطوير للخدمات التعمشروع ابلتعاون مع   وزارة التعليم عليها
يف مشروعها  "تطويرشركة "اململكة، ويعد النموذج الذي تنتهجه  ملنتشرة يف مدنشبكة من املراكز ا

املراكز العلمية منوذجا عاملياً وفريداً من نوعه بشهادة املنظمات املتخصصة، من حيث ربط التعليم الرمسي 
، مما يدعم العملية التعليمية، حيث أن للمراكز STEMمنحى لغري رمسي من خالل التعلم ضمن ابلتعليم ا

تعّلم العلوم، واملوائمة مع برانمج تعليم ية حمتوى علمي متخصص مت بناءه وفق معايري عاملية يف العلم
 ).edu.sahttp://sc.tatweer( نشر الوعي هبا STEM  العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات
مركز، اكتملت منها أربع مراكز علمية قائمة  18نشاءها الثابتة املقرر إويبلغ عدد املراكز العلمية 

وهي عبارة  مراكز علمية متنقلة، 9القصيم"، كما يتضمن مشروع املراكز العلمية -عسري-الطائف-"جدة

http://sc.tatweer.edu.sa/
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اإللكرتوين لشركة "تطوير" قاهتا، ضمن عرابت متنقلة، وحسب املوقع عن ورش إثرائية للعلوم وتطبي
 ما يلي:أهداف تلك املراكز في تتلخص

 .ثراء الوعي اجملتمعي مبنجزات احلضارة اإلسالمية وإسهاماهتا يف جماالت العلومإ  ▪

 .نشر الثقافة العلمية ورفع املستوى العلمي والتقين يف اجملتمع ▪

 .بيقات العمليةأساليب وممارسات التعليم والتعلم ابجتاه التطاإلسهام يف تطوير  ▪

 .لمية يف اململكةالبات لإلسهام يف النهضة والرايدة العتنمية التفكري العلمي لدى الطالب والط ▪

 .املسامهة يف تعزيز االجتاه اإلجيايب حنو تعلم العلوم والرايضيات والتقنية واهلندسة ▪

 .ل العلمي لدى الناشئةواإلبداع والفضو  اخليال تعزيز ▪

 .والتقنية احلديثةنية ملواكبة املستجدات العلمية يف جمال العلوم والتق حتقيق التواصل العاملي ▪

 .إجياد بيئة تربوية الستثمار طاقات الطالب والطالبات مبا خيدم مستقبلهم ووطنهم ▪

 .رفع الكفاية املهنية للمعلمني واملعلمات يف اجملاالت العلمية والتقنية ▪

جيزان(، ومدرسة بنات –بنني )جدةللدارس املدرسية يف ثالث م STEM مؤخرًا مراكز ئوأنش
 .مبحافظة جدة

 ضم املركز العلمي الثابت مثانية أقسام وهي:يو 
وحدات تدريبية: هتدف إىل تدريب الطالب والطالبات الذين لديهم ميول علمية، والبارزين يف  .1

، االلكرتونيات، االقسام ومنها: العلوم احليوية، العلوم البيئيةاجملاالت العلمية، وتضم العديد من 
املعلومات، اهلندسة، الذكاء االصطناعي، علوم الطريان،  وتقنيةالفيزايء، االتصاالت، احلاسوب 

 وتقنية النانو.
املعروضات التفاعلية: حيث يُتاح للطالب والطالبات ممارسة التعلم ابلرتفيه، ويرتكز نشاط هذه  .2

 الطالبات للمشاهدة واملمارسة واالكتشاف.عات على الزايرات، وإاتحة اجملال أمام الطالب و القا
ض العلمية ثالثية ورابعية األبعاد، وُتستخدم لعرض أفالم علمية عن الظواهر ة: قبة للعرو القبة العلمي .3

 الطبيعية واحلقائق العلمية.
 ر تعلم متنوعة.مصادر التعلم: وتشمل مكتبة الكرتونية حتتوي على مصاد .4
رجاانت الطالبية العروض العلمية، واملهستخدم املسرح لعقد املؤمترات و املسرح وقاعة ثالثية األبعاد: يُ  .5

 العلمية.
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 قاعة الطفل: قاعة متكاملة للطفل مُيارس من خالهلا مهارات التفكري العلمي أبساليبه املختلفة. .6
 ستها.املرصد الفلكي: خُيصص لرصد الظواهر الفلكية ودرا .7
، واندي تضم صالة رايضية، وصالة لأللعاب والرتفيهالصالة متعددة األغراض واخلدمات العامة:  .8

متكامل لدراسة علوم احلركة، أما اخلدمات العامة فتشمل ُمصلى، ومطعم، ومقهى، وغري صحي 
 .ذلك من خدمات

وهكذا فإن املراكز العلمية توفر بيئة تعليمية تتميز ابلثراء الشديد، إىل جانب متيزها بتنوع الفرص 
م تلك املراكز لتكون حاضنة املتاحة للطلبة داخل تلك املراكز، مما يهيئ الفرص أماواخلربات التعليمية 

حنو تعلم العلوم ضمن رؤية  للبارزين يف اجملاالت العلمية، ويتيح هلا جذب اهتمام الطلبة بشكل عام
 .STEMجديدة تتفق مع منحى 

ارب يف عدد كذلك يتضح من خالل العرض السابق، من خالل العرض املوجز لبعض التج
، وذلك ملا هلذا املنحى من أمهية كربى، وبشكل STEM من دول العامل االهتمام الكبري بتبين منحى

صصات اليت يشملها هذا املنحى، وعالج ظاهرة ندرة خاص يف جمال زايدة اهتمام الطلبة بدراسة التخ
 د سواء. االلتحاق ابلتخصصات العلمية اليت تواجه الدول املتقدمة والنامية على ح

 STEMمعوقات تطبيق منحى 
فإن هناك العديد من املعوقات والصعوابت اليت ، STEMى ة اليت حيظى هبا منحعلى الرغم من األمهي

"بالكلي  مُيكن إجياز تلك املعوقات على النحو الذي يراهيف املدارس، و  تعرتض تطبيق هذا املنحى
 لي:كما ي  (Blackley & Howell, 2005, p.104)  وهويل"

ة يف املنهج الدراسي يف كافة مراحل التعليم التصميم اهلندسي ال يُعد أحد التخصصات الدراسيأن  ▪
اهلندسية يف تطبيقات حل املشكالت أو قبل اجلامعي، ابلرغم من احلضور الواضح للتطبيقات  ما

 االبتكارات ذات الصلة ابلتصميم اهلندسي يف الرايضيات أو العلوم.
 مني.ملواد الدراسية يف برامج إعداد املعلم اهلندسي كأحد اعدم إدراج التصمي ▪
 .STEMالتفسريات املختلفة لكلمة التكنولوجيا، قد تؤدي إىل سوء فهم للتطبيق املفرتض ملنحى  ▪
عدم متكن معلمي املرحلة االبتدائية بشكل خاص من تعليم الرايضيات والعلوم معاً، فضاًل عن  ▪

 تكنولوجية.التصميم اهلندسي والتطبيقات ال
 .الثانويةاملرحلة ندرة معلمي الرايضيات والعلوم يف  ▪
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( إىل صعوبة تضمني التكنولوجيا واهلندسة يف 196ص ،2016) وبصورة مماثلة تشري آايت صاحل
املناهج الدراسية، وتوضح أن معايري العلوم تطرقت إىل هذا األمر على النحو التايل: حيث أوضحت 

ية، وفيما بعد يم العلملمي والقأن اهلندسة ترتبط ابالستقصاء الع AAASالعلوم الرابطة األمريكية لتقدم 
لتتضمن معايري للعلوم  NRCجاءت املعايري  القومية لتعليم العلوم  الصادرة عن جملس البحث القومي 

ات والتكنولوجيا جلميع املراحل الدراسية من الروضة حىت الصف الثاين عشر، وانقشت تلك املعايري عملي
 NGSSأكدت معايري العلوم للجيل القادم واخرياً العلمي، التصميم التقين كنتيجة لعمليات االستقصاء 

 على ممارسات العلوم واهلندسة واألفكار احملورية اليت تتضمن اهلندسة والتكنولوجيا وتطبيقات العلوم.
وخاصة مناهج العلوم مع ويتضح مما جاء يف سياق هذا احملور االهتمام الكبري بتكامل املناهج، 

ليعطي هلذا التكامل رؤية جديدة ابلدمج بني العلوم  STEMنحى يت جاء مسية، والغريها من املواد الدرا
والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات، وبرغم حداثة هذا املنحى، فقد مت تبينه على نطاق واسع يف العديد 

إنشاء تراوحت بني تطبيقه داخل املدارس العامة، أو  من دول العامل، ضمن خربات ورؤى تربوية متفاوتة،
لتطبيق هذا املنحى، وتتخذ تلك املدارس أشكاالً متعددة، أو تطبيق املنحى ضمن مراكز  ارس خاصةمد

علمية أي مؤسسات علمية تعليمية تصمم وفق مواصفات ومعايري خاصة لتطبيق هذا املنحى، كما هو 
 ية. احلال يف اململكة العربية السعود
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 لثاحملور الثا
 NGSSومعايري  معايري تعليم العلوم

 مقدمة
التعريف ابملعايري الرتبوية، واستعراض أهم املعايري الصادرة يف جمال تعليم وتعلم  لثيتناول احملور الثا

، واليت ترتبط بشكل وثيق NGSSالعلوم، واليت شكلت أساساً لصدور معايري تعليم العلوم للجيل القادم 
 بقدر من التوضيح. NGSS إىل معايري ، ويتم التطرق ضمن هذا احملورSTEMيق منحىبتطب

 املعايري الرتبوية
نشأت حركة املعايري الرتبوية خالل حقبة الثمانينات من القرن املاضي، وسامهت بشكل كبري يف تغيري 

 الوالايت املتحدة العديد من عناصر املنظومة الرتبوية، وارتبط ظهورها بصدور عدد من التقارير يف
، حيث كشف (1983عام ) "Nation At Risk"ير "أمة يف خطر" األمريكية آنذاك، وكان اشهرها تقر 

عن تراجع نظام التعليم األمريكي يف العديد من خمرجات التعلم، وتلي هذا التقرير صدور عدة تقارير 
ضرورة إعادة النظر يف العديد من جوانب  مماثلة يف كل من الياابن وفرنسا وأملانيا واجنلرتا، وأشارت إىل

املعايري الرتبوية ابهتمام الباحثني والرتبويني، (، وحظي مفهوم 32ص، 2004ليمية )صميدة، املنظومة التع
 وفيما يلي تستعرض الباحثة بعضاً من تلك التعريفات.

ن األبعاد ( املعايري أبهنا "آراء حمصلة لكثري م279ص، 2003حيث يُعرف اللقاين واجلمل )
ة احلقيقية للموضوع ة، ومُيكن من خالل تطبيقها تعّرف الصور لعلمية والرتبويالسيكولوجية واالجتماعية وا

راد تقوميه، أو الوصول إىل أحكام على الشيء الذي نقومه"
ُ
 امل

( أبهنا "عبارات تشري إىل احلد األدىن من الكفاايت املطلوب 280ص، 2005ويُعرفها حممود)
واجب توافرها لدى الفرد كي يلتحق غرض معني، ويعترب هذا احلد األدىن هو أقل الكفاايت الحتقيقها ل

توى الدراسي األعلى، أو هو أقل املهارات الواجب توافرها لدى الفرد لكي يؤدى وظيفته يف ابملس
 اجملتمع، مبا يقوم على حتسني الوضع القائم"

تعريفها على أهنا ت املعيارية، حيث ميكن ( بعض التعريفات للمستواي2، ص2008) ويورد أمحد
اجلودة، يُنظر هلا كهدف حمدد ُمسبقاُ للمساعي  من التميز يف األداء أو درجة حمددة من "مستوى حمدد

التعليمية، أو كمقياس ملا هو مطلوب حتقيقه لبعض األغراض" أو "أهنا عبارات دقيقة موجزة تصف ما 
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دقة رين على أدائه وعمله"، وكذلك ابعتبارها "أداة مصممة بينبغي أن يعرفه الطالب ويكونوا قاد
 واألحكام يف إطار معىن وقيم مشرتكة"وبشكل مناسب هدفها اختاذ القرارات 

( املعايري أبهنا "موجهات أو خطوط مرشدة ُمتفق عليها 26ص، 2004) وتُعّرف هدى صميدة
تعرب عن املستوى النوعي الذي جيب أن تكون من قبل خرباء الرتبية واملنظمات القومية والدولية، حبيث 

ون وإدارة ومناهج ومبان ومصادر تعليمية، وغري كوانت العملية التعليمية من طالب ومعلمعليه مجيع م
 ذلك من مكوانت.

( أن املعايري ليست وصفاً مسبقاً للمناهج الدراسية، بل جمموعة 449، ص 2010ويؤكد زيتون )
 للطالب. كاملة متكاملة من املخرجات

واملؤسسات واخلرباء ل إمجاع العديد من اهليئات ويتضح مما سبق أن املعايري هي عبارات متثل حم
الرتبويني، وواضعي السياسات التعليمية، وهذه العبارات تتضمن توصيفًا دقيقًا لكافة عناصر املنظومة 

يكونوا قادرين على أدائه، وهبذا التعليمية من خمرجات تعليمية، مبعىن حتديد ما جيب أن يعرفه الطلبة و 
 اً دقيقاً لسائر عناصر املنظومة التعليمية.أو احملتوى واألداء، أو وصف فهي تربط بني املعرفة

 أسباب العمل ابملعايري يف اجملال الرتبوي
( أن هناك العديد من األسباب اليت أدت إىل العمل ابملعايري يف اجملال 94ص، 2006يوضح الضبع )

 ومن تلك االسباب: الرتبوي،
ري إليها التطورات اهلائلة يف املعرفة هبما من حتدايت مستقبلية تش العوملة وجمتمع املعرفة، وما ارتبط ▪

واملعلوماتية والتكنولوجيا، وعالقتها ابملخ البشري والذكاء االصطناعي، والتقنيات دقيقة الصنع، وما 
 رفة.نتج عن ذلك من ترسيخ ملفاهيم القوة وربطها ابملع

ال مراجعة حجم ملية كافة، ويكفي يف هذا اجملزايدة االهتمام بدور التعليم على املستوايت العا ▪
املؤمترات وامللتقيات العلمية حول التعليم يف السنوات العشر األخرية فقط، للكشف عن حجم 

 ومدى اهتمام األمم كافة ابلتعليم وقضاايه.
من ، وما تقتضيه ه من متطلبات والسعي إىل اجلودة الشاملةاملنافسة االقتصادية العاملية، وما فرضت ▪

تعامل مع معطيات مستقبلية غري حمددة املعامل، وعلى مواكبة تطورات إعداد اجيال قادرة على ال
 حالية ال مُيكن الوقوف يف وجهها وال ميكن جتاهلها.
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ي، وضعف أداء املتعلمني التهويل من شأن الرتاجع يف املستوى العام للتعليم على املستوى العامل ▪
 .بعامة وفق التقييمات العاملية

 تعيد للمدرسة دورها املركزي، وللتعليم بكافة اختصاصاته دوره اهلام يف اعتبار أن املعايري هي اليت ▪
 اجملتمع.

التجاوب مع احتياجات املتعلم، وهو ما يقتضي وجود جهد منظم للتغيري يضم اهليئة التدريسية،  ▪
يع األنشطة مبا يف ذلك رة، واجملتمع على حد سواء، وأن حيدث تغيري منظم يف مجواإلدارة واألس

س اليومية، وهو ما يتطلب وضوح نواتج التعلم املطلوبة واخلطوات اإلجرائية لتحقيقها على الدرو 
 حنو مقنن. 

 املعايري الرتبوية وتعليم العلوم
عايري وضعت على يد متخصصني، وحظيت خيضع تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات مل

ومنها األكادميية القومية لتعليم العلوم واهلندسة، وُتستخدم  اهليئات الرتبوية املرموقة، مبصادقة العديد من
تلك املعايري من قبل شركات مؤلفي الكتب املدرسية، وشركات تصميم الربجميات التعليمية، كما تشكل 

ومن  (Berry et al, 2005, p.24)ختبارات القياسية لتلك املواد الدراسية تلك املعايري االساس لوضع اال
 ري:تلك املعاي

 مبادئ ومعايري الرايضيات املدرسية ▪

Principles and Standards For SchoolMathematics (2000) 

 املعايري القومية لتعليم العلوم ▪
National Science Education Standards(NSES) (1996). 

 ايري الثقافة التكنولوجياعم ▪
Standards For Technological Literacy (2000/2002). 

ومتثل املعايري الرتبوية نتاج حركة إصالحية بدأت يف أعقاب غزو االحتاد السوفييت للفضاء يف 
مخسينات القرن املاضي، حيث تسارعت جهود اإلصالح التعليمي يف جمايل الرايضيات والعلوم على 

امل، وهدفت تلك ائر دول العل خاص ويف سخلصوص، يف الوالايت املتحدة األمريكية بشكوجه ا
اإلصالحات إىل إكساب املتعلمني خربات تعليمية ومهارات متكنهم من تعرف طرق التفكري العلمي 

(Yager, 2000, p.51). 
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، فقد كانت هناك وابإلضافة إىل سباق الوالايت املتحدة حنو الفضاء مع االحتاد السوفييت سابقاً 
مي ومنها: التفجر املعريف، التطورات التكنولوجية يف صالح التعليدعت إىل اإلالعديد من العوامل اليت 

األدوات التعليمية، واملفاهيم اجلديدة حينئذ عن تعليم الطلبة ومنوهم، وظهرت حركة مكثفة إلصالح 
لسبعينات من القرن املاضي ، واُنفقت مناهج العلوم وتطويرها، امتدت من اخلمسينات إىل منتصف ا

اهج وأتهيل املعلمني وتدريبهم واُطلق على تلك الفرتة "العصر الذهيب لتطوير ير تلك املنهائلة لتطو  مبالغ
 (.159ص، 2010العلوم والرتبية العلمية" )زيتون، 

ة بني العلم ومما اُخذ على املناهج املطورة يف تلك الفرتة عدم تركيزها على العالقة املتبادل
عي للعلم، وظهور قضااي ومشكالت ذات صبغة علمية والتكنولوجيا، وعدم إظهار اجلانب االجتما

صالح كأحد مناحي اإل  STSوتكنولوجية، اختذت طابعًا حمليًا وعاملياً، وظهر يف تلك الفرتة منحى 
انب تصاعد (، ونتيجة عدم مراعاة هذا اجلوانب يف مناهج العلوم إىل ج119ص، 2013)حسان، 

عينات من القرن املاضي، وجهت اوجه النقد إىل املسؤولني األزمات االجتماعية والبيئية يف منتصف السب
الايت املتحدة، وتركز اجملموعات الدينية يف الو عن النظام التعليمي، من قبل املواطنني ومراقيب الكتب و 

هج أو تعليم العلوم، وهو ما دعا القيادة النقد ابعتبار أن حركة االصالح مل تثمر عن أي حتسن يف منا
واشنطن إىل التدخل وإجراء دراسات حول إصالح النظام التعليمي قبل أن تتطور األمور السياسية يف 

التعليمية أزمة جديدة إثر ظهور تقرير أمة  اجتاحت املؤسسات 1983إىل ما هو أسوأ، وابلفعل يف عام 
 (. 170، ص 2010يف خطر )زيتون، 

املعايري الرتبوية احلديثة، مما حتم القيام بار أن صدور هذا التقرير كان إيذاانً ببدء حركة ن اعتومُيك
ة، وحمتوى ة التعليمية والتوصية ابالهتمام مبحتوى التعليم ومستوايت وتوقعات أداء الطلبمبراجعة العملي

صالح منحى خمتلف جهود اإل (، واختذت303ص، 2005املناهج والتقييم وإعداد املعلم )الوكيل وحممود، 
وشكلت جهود جملس البحث  ،NSF، ومؤسسة العلوم القومية  NRCبرعاية جملس البحث القومي

عليم وتعلم العلوم القومي أساساً جلهود اإلصالح حىت اليوم، ومت ختصيص الدعم الكايف لدراسة كيفية ت
 (Yager, 2000, p.52)وعمل الدماغ، وطرائق ومهارات التفكري و العمليات املعرفية 

العديد من العناصر املرتبطة بتعليم وتعلم العلوم  رتكيز علىومتيزت رؤية جملس البحث القومي ابل
 : (Yager, 2002, p.6) على النحو التايل

 املتعلمني واهتماماهتم وخرباهتم واحتياجاهتم.الفهم واالستيعاب حلاجات  ▪
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 اختبار وتطوير املناهج. ▪
 تقصاء.رف واالفكار العلمية وعمليات االستعلم الستخدام املعاالرتكيز على فهم امل ▪
 ارشاد املتعلمني يف عمليات االستقصاء العلمي النشط. ▪
 اجياد فرص للنقاش العلمي بني الطلبة. ▪
 لمني.التقييم املستمر لفهم املتع ▪
 تقاسم املسؤولية عن التعلم مع املتعلمني. ▪
 ام وتقاسم املسؤولية.دعم اجملتمع الصفي من خالل التعاون واالحرت  ▪
 سني برامج تعليم العلوم.العمل مع املعلمني اآلخرين لتح ▪

ويتضح من العرض السابق أن ظهور املعايري الرتبوية ارتبط بسياق حركات اإلصالح التعليمي، 
جديداً يف هذا السياق، خيتلف عن املداخل السابقة اليت ركزت على التعامل مع عناصر  وشكل مدخالً 

خذ يف االعتبار كافة تلك العناصر، وأتثرت ة التعليمية بشكل منفصل، لتأيت املعايري الرتبوية لتأاملنظوم
رضه الباحثة فيما مناهج العلوم، وتعليم وتعلم العلوم، ابلعمل وفق مدخل املعايري على النحو الذي تستع

 يلي
 2061مشروع العلوم جلميع األمريكيني 
ليم وبراجمه، توجه جديد ملناهج التعع الثمانينات من القرن املاضي كظهر مفهوم التنور العلمي يف مطل

ال مناهج العلوم حول العامل، وأاثر هذا املفهوم قدراً كبريًا من النقاش بني املختصني والباحثني يف جم
قامت  علمني للمواطنة يف عصر العوملة،وانطالقاً من امهية هذا التوجه الذي يتيح ملناهج التعليم إعداد املت

هلا، وأمهها مشروع العلوم لكل األمريكيني  التنور العلمي حموراً  بعض املشروعات اليت اختذت
2061Science For All Americans  ،(.33، ص 2008، هبدف إعداد مواطنني متنورين علمياً )صربي 

الرايضيات دئي ابلفرد الذي يعي أن العلم و ومت تعريف الشخص املتنور أو املثقف علمياً بشكل مب
قوهتا وحدودها وحمدداهتا، ويفهم املفاهيم واملبادئ االساسية يف املسعى اإلنساين ب والتكنولوجيا متداخلة

الطبيعي ويدرك تنوعه ووحدته، ويستخدم املعرفة العلمية والطرق والسبل يف  يف العلوم، وأيلف العامل
 (230ص، 2010يتون، لألغراض الفردية واالجتماعية )ز التفكري واختاذ القرارات 

، بوصفه مبادرة 1985عام  AAASألمريكية لتقدم العلوم وظهر هذا املشروع على يد الرابطة ا
من األرض  Halleyشاملة لتحسني تعلن العلوم، ومُسي نسبة إىل العام الذي سيقرتب فيه املذنب هايل 
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سوف يشاهد  1985سة عام شروع أن الطفل الذي سيدخل املدر ، ورأى منظمو امل2061مرة اثنية عام 
ب هايل مرة أخرى عام التكنولوجية خالل حياته قبل أن يعود املذنكافة أشكال التغريات العلمية و 

 (.105ص، 2012، ) الشعيلي واحملروقي 2061
وهر وقلب حركات إصالح الرتبية العلمية ج( 2061واُعترب مشروع العلوم جلميع األمريكيني )

 مناهج العلوم يف الوالايت املتحدة، وكحركة إصالحية عاملية معاصرة يفومناهج العلوم وتدريسها 
وتدريسها، ومثل رؤية مستقبلية عاملية بعيدة املدى لإلصالح الرتبوي العلمي يف مناهج الرتبية العلمية 

ن يتعلمه مجيع الطلبة، وأن يكونوا قادرين على عمله يف العلوم وتدريسها، وتضمن رؤية توضخ ما جيب أ
، ومن (K-2)، بدءاً من الروضة حىت الصف الثاين الرايضيات والتكنولوجيا يف املراحل الدراسية املختلفةو 

، ومن الصف (8-6)، ومن الصف السادس حىت الصف الثامن (5-3)الصف الثالث حىت اخلامس 
 (.339، ص 2010)زيتون،  (12-9)عشر  التاسع حىت الصف الثاين

 ( على النحو التايل:177، ص 2010ها فقيهي)مبادئ يوجز ( على عدة 2061وركز مشروع )
 تماد االستقصاء العلمي كجزء من طبيعة العلم.عا ▪
 اكتساب املتعلم املعرفة واملهارات الضرورية للتعامل بفاعلية مع القضااي اجملتمعية. ▪
 استخدام منهجية البحث العلمي.الفهم من خالل  ▪
 تناسب وهذه اخلصائص.االهتمام خبصائص املتعلم مع وضع حمتوى ي ▪
 ختلفة.النظرة التكاملية بني العلوم امل ▪
 تشجيع التعلم التعاوين والشك العلمي وحب االستطالع واستخدام التفكري الناقد. ▪
 جيا.اكتساب املتعلم ثقافة علمية يف العلوم والرايضيات والتكنولو  ▪
 الرتابط والتواصل بني حمتوى العلوم للمراحل الدراسية املختلفة. ▪
 رتكيز على الفهم واالستيعاب أكثر من التذكر واحلفظ.لا ▪
 استخدام الكتاب املدرسي كمرجع، وليس كمصدر وحيد للمعلومات. ▪

 ،2013عرب ثالثة مراحل، توجزها الباحثة نقاًل عن حسان) 2061ومت التخطيط إلجناز مشروع 
 ( على النحو التايل:123-122ص 

اهبا، ومت ة اليت ينبغي لكل الطلبة اكتسهارات واالجتاهات العلمي: مت حتديد املعرفة واملاملرحلة األوىل
لوم والرايضيات والتكنولوجيا، وتقدمي التأكيد على اختزال كم احملتوى يف مقررات العلوم، والرتابط بني الع
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ر به، وتشجيع مهارات التفكري العليا، وانتهت هذه املرحلة بنشر تقرير العلم كمؤثر يف اجملتمع ومتأث
 .1989العلم لكل األمريكيني" عام "

مرحلة الصياغة الرتبوية، وفيها تركز االهتمام على تنفيذ املقرتحات من املرحلة ي وه: املرحلة الثانية
رتكيز على معايري الثقافة العلمية األويل إلصالح تدريس العلوم والرايضيات والتكنولوجيا، كما مت ال

ومت حذف العديد ن رايض األطفال حىت الصف الثاين عشر، واالستقصاء العلمي واملسعى العلمي م
، وتُرمجت هذه الصياغة عملياً يف الوثيقة الثانية للمشروع وهي: معامل الثقافة م التقليديةمن مواضيع العلو 

العلمية، ومت تطوير مناهج تعليمية لكافة املراحل الدراسية، ومت تصميم خطط ملناهج العلوم والرايضيات 
ر وثيقة معامل دة، وانتهت هذه املرحلة بنشوجيا، ومت تنفيذها يف مدارس خمتارة يف الوالايت املتحوالتكنول

 .1993عام  Benchmarks for Science Literacyالثقافة العلمية 
: تستمر هذه املرحلة حىت اآلن، وتٌنفذ فيها خمرجات املرحلتني األوىل والثانية على نطاق املرحلة الثالثة

لعلوم ت غري التقليدية يف مناهج اابلتطرق إىل إدراج العديد من املوضوعا 2061يز مشروع واسع، ومت
 املدرسية مثل: طبيعة املسعى العلمي، العالقة بني العلوم والرايضيات والتكنولوجيا، واتريخ وطبيعة العلم. 

ليت جيب مبادئ عامة وموجهات إرشادية، وكل مبدأ يقرتح بعض العناصر ا 2061وقدم مشروع 
، 2010ومنها ما أييت )زيتون،  بية العلمية وتدريس العلوم،تضمينها يف األهداف والغاايت اجلديدة يف الرت 

 (239ص 
 ما ينبغي أن يعرفه طالب العلوم جيب أن يتم حتديده بدقة وعناية شديدة.  .1
يع الطلبة، يراعي تدريس العلوم الفروق الفردية بني الطلبة، وأن خيدم حاجات وميول مججيب أن  .2

 خلفياهتم املعرفية.كة هلم مع مراعاة تنوع وذلك مبوجب معارف وخربات حمورية عامة مشرت 
جيب أن يتعلم الطلبة مفاهيم العلوم بدالً من تعلم العلوم على شكل قوائم منفصلة من املوضوعات  .3

 ال يتضح وجود روابط بينها.
املمارسات التدريسية املناسبة، اليت تبدأ ب  ينبغي أن يتم إجناز نواتج التعلم وحتقيقها من خالل .4

هتم الطلبة أو تشكل حمور اهتمام هلم، وينبغي مساعدهتم مشكلة(، وبظواهر وأحداث /  )سؤال
 وتوجيههم إلجياد كيفية عمل األشياء، وليس تعلم األشياء وتوصيفها.

واضعي مناهج العلوم جيب ان تكون مناهج العلوم وبراجمها اختيارية وذات عالقة، وأن ال يتجه  .5
 لتغطية قائمة كبرية من املوضوعات.
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مثل الرايضيات والعلوم اإلنسانية، وذلك هبدف تيسري  ىمع املواد األخر  ينبغي أن تتكامل العلوم .6
 تعلم العلوم، وتقدميها بشكل عملي.

 ينبغي أن تكون غاايت تعلم العلوم عامة، دون الرجوع إىل تفصيالت موضوع معني يف العلوم. .7
قامة الدليل، وأن أنه موجه حنو الربهان وإجيب أن يدرك الطلبة أن العلم مؤقت غري مطلق الصحة، و  .8

 العلم توقعي وإبداعي يف الوقت نفسه.
 جيب أن تتضمن مناهج العلوم حمتوى يتعامل مع القضااي االجتماعية والتكنولوجية قدر اإلمكان. .9

 إىل معايري تربوية واضحة.العلوم ايل ُتدرس يف املدارس ينبغي أن تستند  .10
  NSESعلوم املعايري القومية لتعليم ال

، واليت تعرف  National Science Education Standards (NSES)وم القومية لتعليم العلكونت املعايري
كذلك ابملعايري القومية للرتبية العلمية، جمموعة من الرؤى والقواعد اليت تعكس جهود استمرت ملدة 

ية املعنية بتعليم وتعلم العلوم، من قبل جملس البحث القومي وغريه من املؤسسات األكادمي أربع سنوات
يري اليت متثل حمل إمجاع املتخصصني  مليون دوالر، للوصول إىل صياغة تلك املعا 7بتكلفة بلغت حنو 

لك املعايري من علماء وابحثني وتربويني حول جهود اإلصالح الالزمة، واختلفت الرؤية اليت تعكسها ت
ناهج اكثر صلة ابلقضااي واملشكالت املعاصرة، واكثر عما ساد يف العقود السابقة، حيث أصبحت امل

 (Yager, 2000, p.52)ارتباطاً حبياة املتعلمني 
وقام اجمللس القومي للبحث بتنسيق جهود اولئك املختصني، وصدرت املعايري القومية لتعليم 

دم العلوم ألمريكية لتق، واجلمعية اNSF، ابشرتاك املؤسسة القومية للعلوم 2061العلوم استناداً إىل مشروع 
AAAS واجلمعية القومية ملعلمي العلوم ،NSTAري يف تطور الرتبية العلمية، ، وكان لتلك املعايري أثر كب

(، وهدفت 165ص، 2006والقت اهتمامًا واسعًا بني أوساط املختصني حول العامل )الشايع وشينان، 
 (:106 ص، 2012بة عن األسئلة التالية )الشعيلي واحملروقي، إىل اإلجا

 العلومالذي جيب أن يعرفه الطالب وأن يكونوا قادرين على أدائه نتيجة تعلم  ما ▪
 ما الذي جيب أن يعرفه املعلمون وأن يكونوا قادرين على أدائه اثناء تعليم العلوم ▪
 لكل الطالب يف تعلم العلومكيف هتيأ الربامج املدرسية الفرص الالزمة  ▪
 العلوم املدرسية طبقاً للمعايريرتبوي عمله ملساندة برامج ما الذي جيب على النظام ال ▪
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، 2013ووجهت هذه األسئلة االنتباه إىل اجملاالت الكربى للمعايري القومية وهي )حسان، 
 (:123ص
 Content Standardsمعايري احملتوى  ▪
 Teaching Standards معايري التدريس ▪
 Professional Development Standardsمعايري النمو املهين  ▪
 Assessment Standardsمعايري التقدير  ▪
 Program Standardsمعايري الربانمج  ▪
 System Standardsمعايري النظام  ▪

تستند   NSES( إىل أن معايري 452ص، 2005(، وحممود )407-406، ص 2010ويشري زيتون )
 ساسية على النحو التايل:إىل أربعة مبادئ أ

 املبدأ األول: العلم للجميع
مُيثل هذا املبادئ أحد مبادئ التميز واملساواة والتفوق، ويؤكد على إاتحة الفرصة لكل الطلبة للوصول 

إىل مستوايت عليا من التنور العلمي بغض النظر عن العمر، العرق، اجلنس، اخللفية الثقافية،  
 .الطموحات، والدافعية حنو تعلم العلوم اخلاصة بكل طالبواالهتمامات والصعوابت و 

 املبدأ الثاين :تعلم العلوم عملية نشطة تتمركز حول البحث واالستقصاء العلمي
يشري هذا املبدأ إىل املشاركة اإلجيابية يف جوانب النشاط املختلفة، العقلية والبدنية واالجتماعية والنفسية، 

اء، واليت من حباث املوجهة حنو االستقصلوم على إشراك الطلبة يف األلذلك جيب أن يشتمل تعلم الع
خالهلا يتفاعل الطلبة مع معلميهم وأقراهنم، ويكونون ارتباطات بني معارفهم احلالية ابلعلوم، واملعارف 
العلمية املوجودة ابملصادر املتعددة، ويطبقون حمتوى العلوم يف أسئلة جديدة، ويشرتكون يف حل 

ون انواع التقومي اليت تناسب االجتاه ت والتخطيط وصنع القرارات واملناقشة اجلماعية، وميارساملشكال
 الفعال للتعلم.

 املبدأ الثالث: تعكس العلوم املدرسية التقاليد الثقافية والفكرية اليت تصف ممارسات العلم املعاصر
الطلبة ملمني أبساليب االستقصاء  لتنمية معرفة غنية خاصة ابلعلوم وابلعامل الطبيعي، جيب أن يصبح

 األدلة، وطرق صياغة األسئلة وطرق عرض التفسريات، وفهم عالقة العلوم العلمي، وقواعد تقدمي
ابلرايضيات والتكنولوجيا، وفهم طبيعة العلوم واملشروعات العلمية، ومعرفة دور العلوم يف اجملتمع واحلياة 
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والرباهني  طريق للمعرفة اليت تتميز ابستخدام املعايري التجريبيةالشخصية، وأن يدرك الطلبة أن العلوم هي 
واملراجعة النقدية، لذلك ينبغي أن ينمي الطلبة فهمًا ملا تتشكل منه العلوم، وكيف تسهم العلوم يف 

 تنمية اجلوانب الثقافية املتعددة.
 املبدأ الرابع: حتسني الرتبية العلمية جزء من اإلصالح املنظم للتعليم:

ومُيكن رؤية مناهج الرتبية العلمية كنظام فرعي إن جهود اإلصالح احمللية والقومية يتمم بعضها البعض، 
داخل النظام الرتبوي، ويتضمن مكوانت فريدة تشمل الطلبة واملعلمني واملدارس وبرامج إعداد املعلمني، 

لرتكيز هذه املكوانت بفعالية على  وتتيح املعايري الوطنية للرتبية العلمية وحدة اهلدف والرؤية الالزمة
خلاصة بتحسني تعليم العلوم لدى مجيع الطلبة، ويف نفس الوقت متدان ابلثبات الالزم املهمات األساسية ا

 للتغريات طويلة املدى اليت حتتاجها
إىل ترسيخ املفاهيم اخلاصة بتطوير تعليم وتعلم العلوم لدى العديد  NSESوسعى واضعو معايري 

تلك املعايري بواسطة جملس البحث القومي ايت األمريكية ومؤسساهتا التعليمية، ومت تبين تطبيق من الوال
NRC  والعديد من جلانه(Corvo, 2014, p.23) ومت تنظيم معايري ،NSES  ضمن مثانية حماور أساسية

علوم الفيزايئية، علوم فاهيم والعمليات املوحدة، العلم كطريقة لالستقصاء، العلم والتكنولوجيا، الوهي: امل
لعلم من منظور شخصي واجتماعي، اتريخ وطبيعة العلم )عبد السالم، احلياة، علوم األرض والفضاء، ا

 (.581، ص 2006
ورد يف بعض الدراسات ومنها:  وتوجز الباحثة فيما يلي بعضاً مما جاء خبصوص هذه املعايري كما

(، وذلك على النحو 108-107، ص 2012قي)(، والشعيلي واحملرو 65- 62، ص 2005)الطناوي، 
 التايل:

: تصف هذه املعايري بعض املخططات اإلجرائية اليت مُيكن أن جتمع م والعمليات املوحدةاملفاهيمعايري 
ي منهج دراسي يف أي صف، وتنقسم إىل مخسة بني العديد من اخلربات التعليمية، وتُعد األساس أل

والتغري و القياس، ، الشكل والوظيفة، الدليل والنماذج والتفسري، الثبات جماالت: الرتتيب والتنظيم والنظم
 التطور والتوازن.

: يُعد االستقصاء مبدأ أساسي لتقدمي األنشطة التعليمية التعلمية وتنظيمها وتوجيهها، معايري االستقصاء
القيام ابالستقصاء تضمن هذا املعيار القدرات الضرورية الالزم توافرها لدى كل طالب حىت ميكنه وي

 العلمي بطريقة صحيحة.
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: تصف هذه املعايري املادة املعرفية اليت وعلوم احلياة وعلوم األرض الفضاء م الفيزايئيةمعايري العلو 
ماذج اليت جيب على الطلبة معرفتها وفهمها تركز على احلقائق واملفاهيم واملبادئ والنظرايت والن

 عدد من اجملاالت على النحو التايل:واستخدامها، ولكل علم من العلوم 
 : خواص املادة وتغرياهتا، احلركة والقوة، حتوالت الطاقة.يزايئيةجماالت العلوم الف

وك، السكان والنظام البيئي، : البناء والوظيفة، التكاثر والوراثة، الضبط والسلجماالت العلوم البيولوجية
 التنوع والتكيف.

 شمسي.ب النظام األرضي، اتريخ األرض، األرض يف النظام الركي: تجماالت علوم األرض والفضاء
: توضح هذه املعايري العالقة بني العامل الطبيعي والتصميم التكنولوجي، وتزود معايري العلم والتكنولوجيا

قدرات اختاذ القرار، وترى أن العلم بوصفه كاستقصاء يوازي التكنولوجيا املتعلمني بفرص مناسبة لتنمية 
 يم.كتصم

علم ابلوسائل الالزمة لفهم القضااي ملعايري املت: تزود هذه امعايري العلم من منظور شخصي واجتماعي
الطبيعية، املخاطر الشخصية واالجتماعية وتشمل: صحة الفرد، السكان واملصادر والبيئة، املخاطر 

 وفائدهتا، العلم والتكنولوجيا واجملتمع.
 لعلم.االت العلم مسعى إنساين، وطبيعة العلم، واتريخ امل جم: وتشمعايري اتريخ العلم وطبيعته

ويتضح مما سبق أنه يف أعقاب ظهور حركة املعايري تسارعت جهود اإلصالح التعليمي يف جمال  
هذا اإلصالح بظهور مفهوم "التنور العلمي" أو الثقافة العلمية، وكان ظهور تعليم وتعلم العلوم، وارتبط 

هور املعايري القومية مسرية اإلصالح التعليمي، ولعب دورًا ممهدا لظألهم يف احلدث ا 2061مشروع 
 .NGSS، واليت شكلت األساس فيما بعد لظهور معايري NSESلتعليم العلوم 
 NGSSنشأة معايري 

ربى يف العامل على كافة األصعدة السياسية والعلمية واالقتصادية، يف الفرتة اليت انقضت حدثت تغريات ك
العلوم للجيل  ر معايريتسعينات، صدو يف منتصف ال NSESهور املعايري القومية لتعليم العلوم بني ظ
يف العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين، وتزامن حدوث هذه التطورات مع تراجع   NGSS القادم

قبل يف الوالايت املتحدة خالل مرحلة التعليم ما  STEMأعداد الطلبة امللتحقني أبحد ختصصات 
اصلني على شهادات جامعية عليا يف أحد تلك ندرة احلاجلامعي، أو يف مرحلة التعليم اجلامعي، و 

ت: العلوم، التكنولوجيا، التصميم اهلندسي، أو الرايضيات، وتصاعدت احلاجة إىل العمل التخصصا



 

- 80 - 

التعليم  حلةمر  يفSTEM على حتفيز الطلبة حنو االلتحاق أبحد تلك التخصصات وتعزيز دراسة جماالت 
 .)www.nestgenscience.org(لتحقيق هذه األهداف  NGSSما قبل اجلامعي، وكان إصدار معايري 

واُعتربت معايري العلوم للجيل القادم مبثابة معايري جديدة لتعليم العلوم بفاعلية يف القرن احلادي 
ل معايري حمتوى العلوم من على التكامل بني العلوم واهلندسة والتكنولوجيا، وتشم والعشرين، مع الرتكيز

الثاين عشر، ويُقصد هبا جمموعة من توقعات األداء اليت تصف ما ينبغي رايض األطفال حىت الصف 
أن يعرفه الطالب ويكونوا قادرين على القيام به يف جماالت العلوم الفيزايئية وعلوم الفضاء واألرض 

وذلك يف كل صف دراسي بدءًا من رايض  وعلوم احلياة واهلندسة والتكنولوجيا وتطبيقات العلوم،
 (400، ص 2017الصف الثاين عشر )حسانني، األطفال حىت 

كفئة جديدة من معايري تعليم العلوم ابالستناد إىل   NGSSومت تقدمي معايري العلوم للجيل القادم 
، Inquiry-bases Learningعلم العلوم القائم على االستقصاء كيد على ت، مع التأNSESما ورد يف معايري 

والرتكيز على أداء املتعلم واملخرجات التعليمية، والتحول من الرتكيز على احملتوى إىل االهتمام أبداء 
 .(Zeintek, 2014, p.14)املتعلم 

 ، حبضور علماء2010عام  NRC مببادرة من جملس البحث القومي NGSSوبدأ إصدار معايري 
تعليمية، وابحثني وخمتصني يف جمال تعليم انعي سياسات ومهندسني ابرزين وص ممارسني من بينهم 

وذلك ، AAAS، والرابطة األمريكية لتقدم العلوم NSTAالعلوم، وممثلي الرابطة القومية ملعلمي العلوم 
عشر، وبعد صدور عدة مسودات تطوير إطار عمل لتعليم العلوم من الروضة حىت الصف الثاين هبدف 

ن تلك اللجان من قبل العلماء واخلرباء الرتبويني وأصحاب األعمال، ومراجعة مستمرة ملا يصدر ع
بعد انقضاء حنو ثالث سنوات على هذا العمل الدؤوب،  NGSSصدرت النسخة النهائية من معايري 

.(Best & Dunlap, 2014, p.1) 2013ك يف أبريل وذل

التوصيات تقدم هبا  عند صياغة تلك املعايري جمموعة من NGSSري وثيقة معاي وراعى واضعو
 : كما يلي  (Bybee, 2013, p.29) "ابييب" ومي وأوردهاجملس البحث الق

 وضع أهداف حمددة بشكل واضح جلميع الطلبة. .1
 العلمية.االلتزام ابلدقة  .2
تشعبة، األفكار احملورية للتخصصات، التأكيد على األبعاد الثالثة ضمن كل معيار وهي: املفاهيم امل .3

 ية واهلندسية.واملمارسات العلم

http://www.nestgenscience.org/
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 تضمني توقعات األداء بشكل متكامل ضمن هذه األبعاد الثالثة. .4
 بتعليم وتعلم العلوم.أن تُبىن تلك املعايري بصورة مستنرية على نتائج األحباث اخلاصة  .5
 ت املختلفة.أن تليب احتياجات الطلبة، واحتياجات اجملتمع يف الوالاي .6
ببناء  دراسية، وخالل كل صف دراسي، أي االلتزامأن تتسم ابلتطور والتماسك عرب الصفوف ال .7

 املعايري وفق الرتابط الرأسي واألفقي.
 ، واخلربة الالزمة للمعلم.الوضوح حول املوارد الالزمة لتطبيق املعايري، والوقت .8
 لدراسية.أن تتسق مع معايري املواد األخرى لكافة املراحل ا .9

 أن أتخذ يف االعتبار التنوع واملساواة. .10
بتحديد اداء الطلبة يف خمتلف املراحل  NGSSوثيقة معايري العلوم للجيل القادم  متهتوا

، 2017ازها على النحو التايل )حسانني، الدراسية، ويتضح ذلك من فلسفة تلك املعايري اليت مُيكن إجي
 (:400ص 
ين على جيب أن يكون الطالب قادر  أن تتضمن توقعات األداء اليتاألداء: وثيقة املعايري جيب  ▪

 القيام هبا حيت مُيكن حتقيق هذه املعايري.
 الدمج: جيب أن تدمج توقعات األداء بني األبعاد الثالثة لتعلم العلوم. ▪
كل جمموعة من األداءات املتوقعة يف حمتوى مناهج العلوم واهلندسة جيب أن التماسك: أي أن   ▪

 العلوم السابقة.رتابطة ومتصلة مع األفكار األخرى املتضمنة يف معايري تكون م
 NGSSبنية معايري 

الباحثة ، توجزها أو مرتكزات من ثالثة أبعاد NGSSيتكون كل معيار من معايري العلوم للجيل القادم 
 ,Corvo)، (6، ص2016(، و)غامن، 42، ص 2017)محدي،  ،(Best & Dunlap, 2014, p.1) نقالً عن

)3p. ,2014  القادم واملوقع الرمسي ملعايري العلوم للجيل)www.nexgenscience.org(  :على النحو التايل 
 Disciplinary Core Ideas( sDCI)   احملورية )األساسية( للتخصصاتاألفكار  ▪

ي ويهتم تصميم اهلندساء، علوم احلياة، العلوم الفيزايئية، والوتشمل اجملاالت التالية: علوم األرض الفض
املعايري  ابلتصميم اهلندسي والتكنولوجيا والتطبيقات العملية، وختتلف طبيعة احملتوى املقرتح ضمن

الف املراحل الدراسية، وهي موزعة على النحو التايل: من الروضة حىت الصف الثاين، ومن الصف ابخت

http://www.nexgenscience.org/
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التاسع حىت الصف اخلامس، ومن الصف السادس حىت الصف الثامن، ومن الصف  الثالث حىت الصف
 الثاين عشر.

 ت التالية:ويندرج ضمن هذا البعد األبعاد الفرعية التالية، أو األفكار احملورية يف التخصصا
 األفكار التخصصية يف العلوم الفيزايئية. -
 األفكار التخصصية يف العلوم البيولوجية. -
 األرض والفضاء. صصية يف علوماألفكار التخ -
 لتكنولوجيا.يقات العلوم واهلندسة وااألفكار التخصصية يف تطب -

 السابقة على النحو التايل:عرب اجملاالت  وعلى سبيل املثال أييت توزيع املواضيع الدراسية
 Physical Science (PS)العلوم الفيزايئية يشمل ما يلي:     

 ت هذا املوضوع أربعة معايري.املادة وتفاعالهتا، ويندرج حت -
 معيار واحد.التفاعالت، ويندرج حتته احلركة والثبات: القوى و  -
 الطاقة، وخُيصص له معيار واحد. -

 Life Science (LS)علوم احلياة ويشمل   

 من اجلزئيات إىل الكائنات احلية: الرتكيب والعمليات، وله معيار واحد. -
 احلركة، وله معيار واحد.النظم البيئية: التفاعالت، الطاقة، و  -

   Earth Space Science (ESS)األرض وعلوم الفضاء ويشمل  
 ان.موقع األرض يف الكون، ويندرج حتته معيار  -
 النظام األرضي، ويندرج حتته معياران. -
 االرض والنشاط اإلنساين، وله معيار واحد. -

 Engineering Designالتصميم اهلندسي ويشمل  

 معايريويندرج حتته ثالثة  -
 SEPs Science and Engineering Practices))املمارسات العلمية واهلندسية   ▪

يُعرب هذا البعد عن األداء أو املمارسات ايل يوظفها العلماء واملهندسون لبناء مناذج وتطوير نظرايت 
واضعو  وتصميم النظم املختلفة، ويتضمن قائمة من املمارسات العملية للعلماء واملهندسني، واستخدم

أن االندماج يف لتوضيح  Skillsارات من املهبداًل  Practicesمصطلح املمارسات  NGSSمعايري 
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االستقصاء العلمي أو التصميم اهلندسي على حد سواء ال يقتصر على املهارة فقط، ولكن يتطلب 
 اتقان املعرفة املرتبطة بكل ممارسة، وتشمل تلك املمارسات ما يلي:

 :املشكالتالعلوم، وحتديد  طرح التساؤالت يف .1
تماد البالد على الوقود احلفري؟، ما الذي اؤالت: كيف مُيكن تقليل اعومن األمثلة على تلك التس 

مُيكن عمله للحد من مرض معني؟، ما هي أسباب مرض السرطان؟، كيف مُيكن حتسني كفاءة وقود 
 .املمارسات االساسية للعامل السيارات؟، وتُعد صياغة االسئلة واإلجابة عليها جتريبياً من

 تطوير واستخدام النماذج: .2
غالبًا ما تتضمن دراسة العلوم بناء واستخدام النماذج واحملاكاة للمساعدة يف تنمية تفسريات حول 
الظواهر الطبيعية، حيث تساعد النماذج يف حماكاة العامل غري املرئي، جبانب ما هو ُمالحظ، وتساعد 

 الختبار صحة فرضيات معينة. النماذج يف عمل تنبؤات
 :وتنفيذ االستقصاءات ختطيط .3

، مُيكن إجراء االستقصاءات أو التحقيقات العلمية يف املخترب، وهي املمارسات الرئيسة للعلماء
فاالستقصاء والتحقيق املنهجي يتطلب رصد البياانت وحتديد املتغريات يف التجارب، وختطيط وإجراء 

 حتقيقات منهجية.
 انت:سري البياحتليل وتف .4

 ذلك التحليل اإلحصائي لتحديد ري الرسوم البيانية، مبا يفاء جمموعة من األدوات لتفسيستخدم العلم
داللة النتائج اليت حيصل عليها نتيجة تطبيق االستقصاءات والتجارب العلمية، وتساعد التكنولوجيا 

 سريع.احلديثة يف معاجلة البياانت وإعطاء نتائج تفصيلية بشكل دقيق و 
 لتفكري الرايضي واحلسايب:ضيات وااستخدام الراي .5

يُعد التفكري الرايضي واستخدام الرايضيات جزء ال يتجزأ من ممارسات املهندسني والعلماء، وذلك يف 
جمال التصميمات اهلندسية واحملاكاة، والتحليل اإلحصائي للنتائج، والتعبري عن العالقات بني املتغريات، 

 ختلفة.االرتباطية بني الظواهر املوإجياد العالقة 
 العلوم وتصميم احللول يف اهلندسة:بناء التفسريات يف  .6

من بني أهداف دراسة العلوم صياغة النظرايت اليت تفسر العامل املادي، وحتظى النظرية ابلقبول عندما 
ر الطبيعية، يدعمها عدد مستقل من األدلة التجريبية، وعند استخدامها يف تفسري العديد من الظواه
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ى املعرفة العلمية، وبواسطة املنهجي للمشاكل القائم علمن التصميم اهلندسي احلل  كذلك فإن اهلدف
 مناذج من العامل املادي، 

 االخنراط يف االستدالل من األدلة. .7
 احلصول على املعلومات وتقييمها والتواصل حوهلا. .8

 حتقيق ما يلي: وتشري تلك املمارسات إىل أن يكون الطالب قادراً على
معادالت رايضية،  –مناذج مادية حمسوسة  –ختطيطية  أشكال -: مثل رسم ختطيطيذجتصميم النما

استخدام الكلمات واجلداول والرسوم البيانية واملخططات، وكذلك التعبريات الرايضيات، لفهم التواصل 
 أو لطرح األسئلة حول ما يتم دراسته.

ا يتناسب مع : مبا يف ذلك اجلداول والرسوم البيانية واملخططات، مبةقراءة النصوص العلمية واهلندسي
 العلمية وشرح األفكار الرئيسة اليت يتم نقلها.املعرفة 

: التعرف على امليزات الرئيسة للكتابة والتحدث بصيغة علمية االتصال والتواصل بشكل علمي سليم
واملصورة ابلعروض الشفوية، إليصال األفكار وهندسية، وأن يكون قادراً على إنتاج النصوص املكتوبة 

 يصال املعلومات املختلفة.واحلصول على تقييم وإ واإلجنازات
: االخنراط يف قراءات نقدية يف األدب العلمي، وتقارير وسائل اإلعالم ومناقشة القراءة العلمية الناقدة

 االستنتاجات.مدى صحة ومصداقية البياانت ذات الصلة، والتحقق من الفرضيات وصحة 
    Crosscutting Concepts (CCCs)املفاهيم املتشعبة أو املتقاطعة •

، وترتبط تلك املفاهيم مبا ورد يف املعايري السابقة NGSSمتثل تلك املفاهيم أحد األبعاد الثالثة ملعايري 
ر العلمي ، واملواضيع املشرتكة يف مؤشرات التنو NSESمثل املفاهيم والعمليات املوحدة يف معايري 

Scientific Literacyلس العلوم معايري الصادرة عن جم ، و املفاهيم املوحدة يفScience Board 

Standards. 
وللمفاهيم املتشعبة تطبيقات عرب كل جماالت العلوم، ومتنح فرصًا عديدة لربط كافة جماالت 

لكمية والتناسب، النظم، مناذج العلوم وتشمل: األمناط، التشابه، التنوع، السبب والنتيجة، القياس، ا
 تغري واالستقرار، وفيما يلي عرضاً موجزاً لتلك املفاهيمالرتكيب والوظيفة، ال النظم، الطاقة واملادة،

األمناط: أي األمناط اليت يتم مالحظتها يف الطبيعة لتنظيم وتصنيف وحتديد األسئلة عن العالقات  .1
 واألسباب املتضمنة يف هذه األمناط.
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 العلمي. ريات اليت تلزم النشاطجة: أي إدراك اآلليات والعالقات السببية والتفسوالنتيالسبب  .2
احلجم والنسبة والكمية: أي إدراك األحجام املختلفة والنسب ومعدالت الطاقة، والعالقات النسبية  .3

 بني الكميات وتغريها، املتعلقة بظاهرة ما.
علوم منوذج للنظام مها من أدوات تطوير الفهم يف ال النظام ومنذجة النظم: حتديد أبعاد النظام وصنع .4
 هلندسة.وا
والطاقة: فهم سلوك نظام ما من خالل تتبع سراين ودوران واحلفاظ على الطاقة واملادة يف هذا املادة  .5

 النظام.
الرتكيب والوظيفة: إدراك الطريقة اليت تتكون أو ترتكب منها األشياء، يساعد يف فهم اخلواص  .6

 ملرتبطة هبا.والوظائف ا
 ة والعناصر اليت تتحكم يف معدل تغريها.طبيعية والصناعيالثبات والتغري: فهم ظروف ثبات النظم ال .7

ويُعد تكامل هذه األبعاد معاً ضمن كل معيار حتوالً عن املمارسات التقليدية، واليت كانت تقسم 
ء من جهد متعمد لكي تعكس هذه األبعاد عرب املعايري، وهذا التحول حسب واضعي املعايري كان جز 

 والعلماء، وكيفية تنفيذهم ألعماهلم. ر هبا املهندسونتلك املعايري الطرق اليت يفك
وهناك العديد من اخلصائص اليت متيزت هبا معايري العلوم للجيل القادم، كما وردت عرب املوقع 

 و التايل:توجزها الباحثة على النح )NGSS )www.nextgenscience.orgاإللكرتوين ملعايري 
يار له ثالثة أبعاد )على النحو السابق(: األفكار احملورية للتخصصات، واملفاهيم املتشعبة، كل مع .1

واملمارسات العلمية واهلندسية، ويعكس الدمج بني احملتوى والتطبيقات ضمن كل معيار الربط بني 
 اقعي.والنظري، واملمارسات العلمية واهلندسية يف العامل الو اجلانبني العملي 

العلمية واهلندسية واملفاهيم املتشعبة ُصممت ليتم تدريسها يف سياق مناسب، حبيث يتم  املمارسات .2
 الدمج بني هذين البعدين واألفكار احملورية عرب الصفوف الدراسية بصورة منتظمة.

 طة عرب الصفوف الدراسية.تُبىن املفاهيم العلمية بصورة مرتاب .3
احملورية للمحتوى ينبغي على الطلبة معرفتها بشكل كار ددة من األفعلى فئة حم NGSSتركز معايري  .4

اتم، بينما يتم الرتكيز بشكل أكرب على الفهم والتطبيق هلذا احملتوى، أي الرتكيز على اجلانب العملي 
 بصورة أكرب.

http://www.nextgenscience.org/
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مهية ندسي من حيث األتعليم العلوم، يرفع درجة التصميم اهل الدمج بني العلوم والتصميم اهلندسي يف .5
الستقصاء العلمي داخل الصف الدراسي، وعرب كل املستوايت مع التأكيد على األفكار إىل درجة ا

 احملورية للتصميم اهلندسي والتطبيقات التكنولوجية.
ية، وأتيت هذه املعايري ضمن على إعداد الطلبة للمرحلة اجلامعية وللحياة املهن NGSSتركز معايري   .6

 Mathematicsة اإلجنليزية، واملعايري احملورية العامة للرايضيات مع معايري اللغ افقكل مرحلة دراسية ابلتو 

Common Core Standards ويسمح هذا التوافق أبن تكون مادة العلوم جزء هام من برامج اإلعداد ،
الفئات الثالث من املعايري تعمل بشكل متداخل، ويُعزز الشامل للطلبة عرب املراحل الدراسية، وهذه 

 ق موضوعية، وأبساليب فعالة.بعضها البعض بطر 
 NGSSمتطلبات تطبيق معايري 

رؤية جديدة لتعليم العلوم، وهتدف إىل مساعدة كافة األطراف املعنية بتعليم وتعلم  NGSSتعكس معايري 
داد املناهج، ومطوري عمليات التقييم، واملعنيني بربامج إعالعلوم من مطوري املعايري التعليمية، ومصممي 

تعلم العلوم، وأيمل معلمي العلوم، ومعلمي العلوم أنفسهم، ابإلضافة إىل اآلابء، وكافة املهتمني بتعليم و 
 ,Horton, 2013)واضعو هذه الوثيقة أن جتد هلا صدى يف املناهج الدراسية ويف املمارسات التدريسية 

p.2). 
على  NGSSيري تطبيق معامتطلبات  (Best & Dunlap, 2014, p.2) "بست ودونالب" ديور و 

 النحو التايل:
ما الذي يُتوقع أن يعرفه الطلبة ويكونوا قادرين على أدائه   NGSS: حتدد معايري املنهج واملواد التعليمية

ية، وهناك عدة توصيات من الروضة حىت الصف الثاين عشر، وال تتضمن املعايري مناهج او مواد تعليم
 يف هذا اجملال منها:

 NGSSعالة لألبعاد الثالثة احملددة ضمن معايري م وبصورة فالدمج التا ▪
 الطلبة على املضي قدماً يف بناء مهارات تفكري أكثر تطوراً خالل سنوات الدراسة. تشجيع ▪
سريات واالندماج يف مساعدة املعلمني على فهم كيفية تنمية قدرات الطلبة على انتاج مناذج وتف ▪

 النشاط العلمي.
ال تتضمن لعدة كفاايت يتوقع أن يتمكن الطلبة من إجنازها، ولكن  NGSSيري تؤسس معاالتقييم: 

املعايري كيفية تقييم هذه الكفاايت، وهناك العديد من النقاط اليت ميكن أخذها يف االعتبار خبصوص 
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شخيصي، تكويين، ختامي، رمسي، غري رمسي( لتوجيه التقييم، ومنها: مراعاة كافة أشكال التقييم )ت
ذلك االختبارات القياسية، التعليم والتعلم داخل الصف، وتوظيف كافة أشكال التقومي مبا يف علمية 

ملفات اإلجناز، ومساعدة الطلبة على تقييم مستوى تقدمهم بشكل مستقل، ولتحديد مدى تقدمهم 
تقدمي طات اليدوية، تصميم أعمال ومناذج، احملاكاة العلمية، ميكن أن يشمل التقييم صور أخرى كالنشا

 ية.توضيحات واإلجابة عن جمموعة من االسئلة لتوضيح ظاهرة علم
 هذا: ويتطلببناء قدرات املعلمني: 

مراجعة وتقييم برامج إعداد املعلم، وبرامج التنمية املهنية، حبيث تعمل تلك الربامج على بناء  ▪
يف كل درس من  ميكنهم من دمج األبعاد الثالثة اليت يتضمنها كل معيارقدرات املعلمني مبا 

 دروس العلوم.
 لعلمية.الرتكيز على الفهم العميق للمادة ا ▪
فهم كيفية عمل العلماء معاً، خاصة كيفية جناح فرق العمل يف تقدمي تفسريات جديدة، وطرح  ▪

 النظرايت وتصميم النماذج.
هلم  يت يصممها الطلبة لتقدمخدام النقاش الصفي والنماذج البناء قدرات تسمح للمعلمني ابست ▪

 تغذية راجعة وتوجه التقومي التكويين.

، وجيب أن يتم إعداده ابلشكل املناسب NGSSمركزايً يف جناح تطبيق معايري ويلعب املعلم دوراً 
و التطبيق العملي، مع يعين قدراً كبري من التدريب املستمر واملوجه مبهارة حنمما لتطبيق تلك املعايري، 

على متابعة  ، والعمل على تنمية املعلم مهنياً بشكل جيعله قادراً ناً مطوالً العلم أن هذا التدريب يتطلب زم
   (Corvo, 2014, p.8) ية يف العديد من اجملاالتجكافة املستحداثت والتطورات العلمية والتكنولو 

هو التأكيد املتزايد على املمارسات  NGSS معايري : أحد التطورات البارزة يفالوقت املخصص للتعلم
زيد من الوقت يف الصفوف الدراسية، وداخل املختربات لمية واهلندسية، وهو ما يتطلبه ختصيص املالع

العلمية، ويف التطرق إىل كيفية عمل العلماء واملهندسني خالل النقاشات العلمية بني الطلبة بعضهم 
 البعض وبينهم وبني املعلم.

 ومعايري العلوم السابقة NGSSمعايري 
بشكل كبري عما سبق عرضه من معايري، وتتمثل أوجه  NGSSدم علوم للجيل القاختتلف معايري ال

 (:430، ص 2017االختالف يف النقاط التالية )حسانني، 



 

- 88 - 

ين مفاهيم العلوم يف معايري اجليل القادم مبنية بشكل مرتابط ومتماسك من الروضة حىت الصف الثا ▪
 عشر.

لصف لرايضيات يف الصفوف الدراسية من الروضة حىت االتكامل بني العلوم واهلندسة والتكنولوجيا وا ▪
 الثاين عشر.

الرتكيز على فهم أعمق للمحتوى، وكذلك على تطبيق هذا احملتوى من خالل الرتكيز على عدد اقل  ▪
رور الوقت حىت خترجهم الطالب مبمن األفكار األساسية القابلة للتعلم، واليت يُفرتض أن يتعلمها 

 املرتبطة هبا.بدالً من عدد ال حُيصى من احلقائق والتفاصيل من املرحلة الثانوية، 
 تطبيق الطالب للمعارف العلمية يف حل املشكالت احلياتية. ▪
تقدمي توجيهات ملعلمي العلوم ملا جيب أن يقوموا بتدريسه لطالهبم )احملتوى(، وكيفية التدريس  ▪

 ية(.)العمل
عىن ما جيب أن يكون الطالب قد أمّل به من هدف أداءات الطالب املتوقعة، وليس املنهج، مبتست ▪

 ومات، وما جيب أن يكون قادراً على تطبيقه منها يف هناية الدرس.معل
 متكن الطالب من اتقان احملتوى العلمي واهلندسي يف املستوايت اليت يدرسوهنا. ▪
سية واملفاهيم رسة العلمية للعلوم واهلندسة، واألفكار األساأي املماالتكامل بني األبعاد الثالثة  ▪

 ريس والتقييم، بدالً من تدريسها بشكل منفصل.العلمية الشاملة يف كل من التد
 دروس العلوم متماسكة معاً بشكل مناسب، وتنمي الرتابطات الداخلية واخلارجية التخصصات. ▪
 الربط ذو املعىن للمحتوى حبياة الطالب. ▪
 الطالب للمعرفة السابقة يف التعلم التايل. استخدام ▪
 تكامل بني االستقصاء العلمي والتصميم اهلندسي يف برانمج العلوم.لا ▪
 التكامل بني املصادر الرقمية لتحسني تعليم وتعلم العلوم. ▪
ويشمل  التقييم املستمر لتعزيز وتدعيم النمو الثري والفهم املتعمق جلميع أبعاد التعلم لدى الطالب، ▪

 تقييم التكويين، التقييم النهائي، التقييم الذايت.التقييم بكافة مراحله وهي: التقييم القبلي، ال
ويف ضوء تلك النقاط السابقة، يتضح اختالف معايري العلوم للجيل القادم عما سبقها من 

وتقوم على ل الدراسية، حمعايري، وأهنا متثل رؤية معاصرة لتعليم وتعلم العلوم بشكل متكامل يف كافة املرا
التصميم اهلندسي بشكل خاص، لعديد من املواد الدراسية األخرى ومنها الربط والتكامل بني العلوم وا
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وذلك إلعداد أجيال من املتعلمني القادرين على اإلحاطة ابلقضااي املعاصرة، ورؤيتها من أكثر من 
 منظور، ومن مث العمل على إجياد احللول املناسبة هلا.

 
 STEMومنحى  NGSSمعايري 

بدجمها بني األداء واحملتوى ضمن كل معيار من  NGSSيز معايري يتضح من سياق العرض السابق مت
املعايري الواردة يف الوثيقة، ولكافة املراحل الدراسية، وتقدم بذلك صورة خمتلفة للتكامل أو لصياغة 

 .STEMبشكل كبري بتطبيق منحى  NGSSايري املعايري ختتلف عما سبق من معايري، وقد ارتبط ظهور مع
عن املؤسسات الرتبوية  العديد من التقارير الصادرةورد يف  مارتباط يف ضوء ويتضح هذا اال

ميكن إعدادها عرب الرتبية  املختلفة STEMيف الوالايت املتحدة أبن القوى العاملة يف ختصصات  والبحثية
تمام ت احلاجة إىل تطوير املناهج الدراسية، ومع تنامي االهوالتوجيه يف تلك التخصصات، وعلى هذا برز 

 Next Generation Science Standardsمت إصدار معايري العلوم للجيل القادم  STEMبتخصصات 

(NGSS) واليت تشمل ختصصاتSTEM املختلفة(Akgunduz,2016, p.1367) 
، حيث بدأ إطار STEMايري ة معأمهيعلى    NGSSمعايريوأكد إطار تعليم العلوم ضمن وثيقة 

 (:403، ص 2017الية )حسانني، تعليم العلوم ابجلمل الت
إن العلوم واهلندسة والتكنولوجيا تتخلل كل جانب من جوانب حياتنا اليومية، كما أهنا املفتاح  ▪

 الرئيس ملواجهة التحدايت احلالية واملستقبلية األكثر إحلاحاً للبشرية.
ودعوة عامة واسعة هذه اجملاالت، مما أدى إىل اجتاه قومي  رون إىل معرفةإن كثري من الناس يفتق ▪

 عليم العلوم يف الوالايت املتحدة األمريكية.االنتشار لنهج جديد لت
جيب أن يتعلم الطالب العلوم بنشاط من خالل االشرتاك يف إجراء التجارب اليت تتطلب منهم  ▪

لشاملة لتعميق فهمهم لألفكار يق املفاهيم ااستخدام املمارسات العلمية واهلندسية، وتطب
 ملتضمنة يف العلوم.األساسية ا

يوجد طريق واحد للتفكري يف حتقيق رؤية تعليم العلوم يف القرن احلادي والعشرين، يتمثل يف  ▪
أنواع املهام اليت يقوم هبا العلماء واملهندسون وغريهم ممن يعملون يف جمال التكنولوجيا املتطورة 

 كل يوم.
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هلندسة العملية جملاالت العلوم والتكنولوجيا واوم يُعد أكثر إاثرة وحتدايً مع اخلربات أن تعليم العل ▪
 .STEMوالرايضيات 

إن تعليم العلوم جيب أن ينأى بعيداً عن النمذجة، حيث يستمع الطالب يف الفصول إىل شرح  ▪
 املعلم، مث يتوجهون إىل املعمل ليتأكدوا مما مسعوه.

م، فقد مثلت معايري بدجمه للتصميم اهلندسي ضمن برامج تعلم العلو  STEMنحى وكما متيز م
NGSS  تطوراً كبرياً يف جمال إصالح تعليم العلوم من حيث تضمني التصميم اهلندسي ضمن معايري تعلم

العلوم، وإعطاءه نفس األمهية كاالستقصاء العلمي على كافة املستوايت، مع التأكيد على األفكار 
 Moore)باب تضمني اهلندسة كما يوردها يم اهلندسي والتطبيقات التكنولوجية، وترجع أسية للتصماحملور 

et al, 2015, p.296) : 
 يساعد التفكري اهلندسي على تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين لدى الطلبة. ▪
 يات.يؤدى تعليم وتعلم اهلندسة إىل زايدة التحصيل الدراسي يف ماديت العلوم والرايض ▪
 األربعة. STEMب مبجاالتوجود السياق اهلندسي يعمل على زايدة اهتمام الطال ▪

منحى جديدًا من  مثل STEMويف ضوء ما سبق يف احملورين السابقني، فباعتبار أن منحى 
مناحي التكامل من حيث التكامل بني العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات، ومرونة هذا املنحى 

ن املنحى، فكذلك فإن على ختصصني أو أكثر، إضافة مواد دراسية أخرى ضم قتصارمن حيث اال
قد مثلت تطورًا من حيث إدراجها التصميم اهلندسي ومساواته ابالستقصاء العلمي،  NGSSمعايري 

وأبخذ هذه اجلوانب يف االعتبار ، ومتيزها من حيث طبيعة بنية تلك املعايري واألبعاد الثالثة لكل معيار
تخذ طابعاً جديداً ومتطوراً خيتلف عما سبق، تعليم وتعلم العلوم يف القرن احلادي والعشرين ي ضح أنيت

لب اإلعداد املبكر للطلبة لتعلم العلوم ضمن هذه الرؤية اجلديدة، وبصورة مماثلة يتطلب تطوراً ويتط
تناسب مع ما تطرحه مية تجذراًي يف املمارسات التدريسية وإعداد املعلم، إىل جانب توفري بيئات تعلي

 يق.من متطلبات للتطب NGSSمعايري 
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 رابعاحملور ال
 عادات العقل

 مقدمة
من األدب النظري التعريف بعادات العقل، من حيث استعراض ما ورد حول هذا  رابعيتناول احملور ال

وتصنيف تلك عقل، والنظرايت الرتبوية والنفسية اليت تطرقت إىل عادات الاملفهوم يف األدب الرتبوي، 
قل وتصميم ميتها، وأساليب تنميتها، والعالقة بني عادات العالعادات، والتعريف ببعضها، وأمهية تن

 ناهج الدراسية، وتعليم وتعلم العلوم.امل
 مفهوم عادات العقل

ظهر يف تسعينات القرن املاضي اجتاه حديث يف الفكر الرتبوي يف الوالايت املتحدة األمريكية يدعو 
ية، وبرز هذا االجتاه يف غمرة االهتمام بتنمية ملربني إىل الرتكيز على حتقيق عدد من النواتج التعليما

، وخاصة التفكري اإلبداعي والناقد، وحل املشكالت، وركز أصحاب هذا االجتاه على مهارات التفكري
، 2002العقل" )احلارثي، ضرورة تنمية عدد من اسرتاتيجيات التفكري اليت ُعرفت فيما بعد ابسم "عادات 

 (17ص
كبري من احلديثة النشأة، واليت القت قدر  دات العقل" من املفاهيم وعلى هذا يُعد مفهوم "عا

االهتمام من قبل الباحثني والرتبويني، وتناولت العديد من الدراسات امهية عادات العقل واسرتاتيجيات 
ت العقل، وتوجز الباحثة فيما يلي بعضًا من تنميتها، وطرحت تلك الدراسات تعريفات متعددة لعادا

 فات.تلك التعري
ابعتبارها منط من السلوكيات  ( إىل تعريف عادات العقل536، ص 2016يشري حممد )حيث 

 الذكية، ومن أهم التعريفات يف هذا االجتاه:
غري  أهنا ميل الفرد إىل التعامل بذكاء عندما يواجه مشكلة ما، أو عندما تكون إجابة السؤال ▪

 حاضرة يف الذهن.
ستخدمها رفية ومهارات التفكري، ويالذكية املتضمنة للعمليات املع أهنا أمناط من األداءات العقلية ▪

 الفرد ملواجهة مشكلة ما ال ميكنه حلها يف الوقت احلايل.
قود املتعلم إىل أفعال إنتاجية عند مواجهة مشكالت حتتاج إىل أهنا منط من األداءات الذكية ت ▪

 كري وأتمل.تف
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ل ابعتبارها "جمموعة من املهارات ادات العق( تعريف ع299، ص 2011يطرح نوفل وسعيفان )و 
اهات، اليت متكن الفرد من بناء تفضيالت خاصة مبجموعة السلوكيات أو األداءات الذكية، والقيم واالجت

لية ذهنية أو أداء سلوك معني بناء على املنبهات أو املثريات اليت يتعرض هلا، حبيث تقوده إىل انتقاء عم
واملداومة على أمامه ملواجهة مشكلة ما أو قضية، أو تطبيق سلوك بفاعلية من جمموعة خيارات متاحة 

 هذا املنهج" 
( العادات العقلية أهنا "االجتاهات والدوافع املوجودة لدى الفرد، 397ص، 2006) ويعرف سعيد

ديه بصورة مستمرة سواء ملواجهة مشكلة أو احلصول على واليت تدعمه الستخدام املهارات العقلية ل
 ملعرفة"ا

أبهنا "جمموعة من املهارات واالجتاهات والقيم اليت ( عادات العقل 61ص ،2009يُعّرف نوفل )و 
متكن الفرد من بناء تفضيالت من األداء أو السلوكيات الذكية بناء على املثريات واملنبهات اليت يتعرض 

أمامه ملواجهة مشكلة ما أو  إىل عملية ذهنية أو أداء سلوك من جمموعة خيارات متاحةهلا حبيث تقوده 
 بفاعلية واملداومة على هذا املنهج" قضية أو تطبيق سلوك
( ابعتبارها "جمموعة من املهارات العقلية والعمليات اليت تساعد 35ص، 2012) ويعرفها حممود

ر أفضل االستجاابت عند مواجهة خربة جديدة، أو موقف الفرد على السلوك بطريقة ذكية، وعلى اختيا
 مل العقل والوجدان والسلوك"أو تطبيق سلوك بفاعلية واملداومة عليه، وهي تش ما

وهكذا فإن التعريفات السابقة تتفق بشكل كبري أبن العادات العقلية تشمل جمموعة من املهارات 
سلوك معني عند مواجهة مشكلة ما، وهو ما تشري إليه والقيم واالجتاهات أو الدوافع املتعلقة ابختيار 

ل تظهر بصورة واضحة عندما يواجه الفرد ( ابعتبار ان عادات العق14ص، 2008حسام الدين)ى ليل
مشكلة ما أو أسئلة ال يعرف هلا إجابة مباشرة أو عندما يستخدم الفرد ما تعلمه لكي حيل املشكالت 

ة سلوك ( لعادات العقل ابعتبارها معرفة كيفي276ص، 2010) يتونويتفق ذلك مع رؤية ز اليت تواجهه، 
ادف وضعًا أو موقفًا ال يعرف اجلواب عليه، مما يتطلب منه عندما ُيص الفرد )الطالب( املتعلم بذكاء

 التعامل مبهارات وعادات عقلية معينة ملعاجلة هذا املوقف حبكمة واقتدار.
تفكري، ومنها كل كبري ابلعمليات العقلية ومهارات الوهناك من يرى أن عادات العقل تتعلق بش

دبر وتنظم وتُرتب العمليات العقلية، وتصنع نظام ( أبهنا "العادات اليت تُ 13ص، 2002ف احلارثي)ريتع
 األولوايت السليم هلذه العمليات، فتساعد يف تصحيح مسار اإلنسان يف هذه احلياة" 
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لعادات العقل على أهنا "أمناط للتفكري تعزز  (Strober, 2006, p.318) "سرتوبر" وكذلك تعريف
األكادميي ونقصها أو عدم الوعي هبا قد يتسبب يف  نفعاالت والسلوكيات املدعمة للدافعية واإلجنازاال

نقص الدافعية وتدين يف مستوى اإلجناز األكادميي، حيث تتضمن أسلوب الفرد يف التفكري وأسلوبه يف 
 رح االسئلة"ه يف طمتثيل املعلومات وطريقت

عتبارها "أمناط األداء العقلي الثابت قل ابختصار اب( لعادات الع36ص، 2009وتعريف علي )
، ص 2005واملستمر يف العمل، ملواجهة مواقف احلياة املختلفة"، والذي يتفق مع تعريف قطامي وعمور)

ة املتعددة إىل أن تصبح الذهنيأبن عادات العقل هي "إدمان الفرد على ممارسة املهارات املعرفية ( 12
 .آلية، وبذلك تصبح عادة"

ومُيكن التمييز بني عادات العقل والقدرات العقلية، ابعتبار أن امتالك القدرات العقلية فقط قد 
ُيشري إىل امتالك الفرد ملهارات التفكري والوصول إىل احللول املتنوعة للمشكالت اليت تواجهه، وال يعين 

ة، أما من يتصف أمناط احلياأو كنمط من  ك القدرات واملهارات بصورة تلقائيةرد لتلهذا استخدام الف
بعادات العقل فيتميز ابمتالك املهارات املتنوعة للتفكري والقدرات العقلية، إىل جانب امليل واإلرادة 

لشكل ارسه االستخدام هذه القدرات واملهارات بشكل تلقائي، فقد أصبحت هذه العادات منط حياة مي
 .(427، ص 2006سعيد، صورة عفوية تلقائية )ب

حات األخرى اليت جيب التمييز بينها وبني مصطلحات عادات العقل، أييت مصطلح ملصطلومن ا
( أن فصل مصطلح "عادات 318، ص 2004يوكد أبو املعاطي )العادات السلوكية، ويف هذا السياق 

والعادة السلوكية ط، عقلية حتولت إىل عادة سلوكية فق)عادة وعقل( يعين أن العادة ال العقل" إىل شقني
أي أن العادة متكرر بشكل منطي، وقد يقع صاحبها يف اخلطأ دون أن يدري، شري إىل منط سلوكي ت

العقلية إذا خلت من التفكري والوعي تتحول إىل عادة سلوكية، فالعادة العقلية ليست جمرد امتالك 
 تخدامها واالستمرار يف ذلك.املعلومات بل هي معرفة كيفية اس

 تصنيف عادات العقل
( تلك التصنيفات 42، ص 2002ويورد احلارثي )من التصنيفات اخلاصة بعادات العقل، لعديد هناك ا

 على النحو التايل:
 لعادات العقل املنتجة. Marzanoتصنيف "مارزانو"  ▪
 لعادات العقل. Hyreleتصنيف هايرل  ▪
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 العقل.لعادات  Danielتصنيف دانيال  ▪
 جد والعشرين.لقلب واخليال للقرن الوالعادات التفكري للعقل واJaisleتصنيف "جيزيل"  ▪
 لعادات العقل السبع األكثر فعالية. Stephen Copheyتصنيف "ستيفن كويف"  ▪
 لعادات العقل.  Sizer & Meierتصنيف "سايزر وماير"  ▪

 لعادات العقل. Costa & Callickتصنيف "كوستا وكاليك"  ▪

 ألدبيات الرتبوية:ي عرض لبعض تلك التصنيفات األكثر تداوالً يف ايما يلفو 
 تصنيف "مارزانو" لعادات العقل: -

تُعد عادات العقل أو عادات العقل املنتج حسب "مارزانو" أحد أبعاد منوذج التعلم ملارزانو، ويشمل 
لها، تعميق املعرفة، توظيف املعرفة، مخسة أبعاد )بناء اجتاهات إجيابية حنو التعلم، اكتساب املعرفة وتكام

 (.209ص، 2015تج( )القحطاين واليوسف، عادات العقل املن
ة إىل هذا التصنيف يف العديد من الدراسات واالدبيات الرتبوية، ومنها سعيد ووردت اإلشار 

رد (، حيث تُعرب تلك العادات حسب "مارزانو" ابعتبارها االجتاهات والدوافع لدى الف402ص، 2006)
ة، وعادات العقل حسب هذا التصنيف ترتبط اليت تدعمه الستخدام املهارات العقلية بصورة مستمر 

 انت رئيسة وهي:بثالثة مكو 
: أي متابعة الفرد ملسارات تفكريه، والتخطيط بدقة واستخدام املصادر الضرورية للوصول التنظيم الذايت

  ين، وتقومي أفعاهلم.إىل حل املشكالت واالستجابة لتعليقات وآراء اآلخر 
مارزانو" العقل املرونة والوضوح، أو كما يسميها "ذي يتسم ابلدقة و : وهو التفكري الالتفكري الناقد

املنفتح، الذي يتحكم يف انفعاالته بشكل جيد ويتجاوب مع اآلخرين بطريقة مناسبة، ويُغامر بدرجة 
 معقولة، ويثابر يف البحث والتصميم.

ري االبداعي معايري للحكم يتسم بتوسيع احلدود املعرفية، وينتج الفرد صاحب التفك: التفكري اإلبداعي
متكنه من رؤية أي مشكلة من زوااي خمتلفة، ابإلضافة إىل القدرة على  على أعماله، ويبتكر طرق جديدة

 وضع الفروض، وختمني احللول، ودراسة منطقية ومعقولية النتائج. 
ل مهارة يسية ينبغي على املعلم مراعاهتا الكتساب التالميذ كدر ت عدة أداءاتوحدد "مارزانو" 

، 2000لذايت جيب على املعلم االلتزام مبا يلي )مارزانو، من املهارات السابقة، وابلنسبة لعادة التنظيم ا
 (:246ص 
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 مساعدة التالميذ على أن يكونوا على وعي بتفكريهم. ▪
 للعمل.تشجيع التالميذ على وضع خطة منظمة  ▪
 ه التالميذ الستخدام مصادر التعلم.جيتو  ▪
 من التغذية املرتدة.على االستفادة  مساعدة التالميذ ▪
 توجيه التالميذ لتقومي أعماهلم. ▪

 وابلنسبة لعادة التفكري الناقد، مُيكن للمعلم القيام مبا يلي:
 تشجيع التالميذ على مراعاة الدقة يف أعماهلم. ▪
 .ملزيد منهسعي حنو احث التالميذ على الوضوح وال ▪
 جابة أو الوصول للحل.تشجيع التالميذ على أتجيل االندفاع يف اإل ▪
 تشجيع التالميذ على اختاذ موقف واضح والدفاع عنه. ▪
 تشجيع التالميذ على أن يكونوا أكثر حساسية ملشاعر ومعارف اآلخرين. ▪

 وابلنسبة لعادة التفكري اإلبداعي، مُيكن للمعلم القيام مبا يلي:
 أو إجاابت سريعة.الندماج بعمق يف أعمال ليس هلا حلول جاهزة ميذ على اتشجيع التال ▪
 تشجيع التالميذ على التغلب على اإلحساس بنقص املعلومات واستكماهلا. ▪
 تشجيع التالميذ على وضع املعايري اخلاصة مبستوايت أدائهم واحملافظة على حتقيقها. ▪
 مع األشياء بطرق جديدة ومغايرة.والتعامل  ر املألوفةتشجيع التالميذ على اخلروج عن األفكا ▪

 Sizer & Meier زر وماير"تصنيف "ساي -

العقلية التالية: التعبري عن وجهات النظر،  العادات  Sizer & Meierيتضمن تصنيف "سايزر وماير" 
 التحليل، التخيل، التعاطف، التواصل، االلتزام، التواضع، البهجة واالستمتاع، وفيما يلي عرض لتلك

 (81-82، ص 2008)نوفل، العادات 
ذه تعري هذه العادة عن قدرة الفرد على متييز اآلراء عن احلقائق، ومُتكن ه :نظرالتعبري  عن وجهات ال

العادة الطلبة على ممارسة أحد مظاهر التفكري الناقد، الذي يقود إىل تقدير القيم اليت يلتزم هبا األفراد 
م ن تباين وجهات النظر حول قضية ما، وحسب هذه العادة يتمن خالل االنقسامات اليت تنشأ ع

و مسعوا عنها أو شاهدوها، تنظيم حلقات النقاش واحلوارات املختلفة حول املواضيع اليت قرأها الطلبة أ
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ومن مث تنظيم تلك املوضوعات وجتزئتها إىل مواضيع مهمة وأخرى اثنوية، ومن مث االشرتاك يف نقاش 
 ني اآلراء واحلقائق، وتعرف وجهات النظر املختلفة.علمي جاد للتمييز ب

ق والرايضيات، : تتطلب عادة التحليل التفكري بطرق أتملية خمتلفة، واستخدام املنطلتحليلة اعاد
 واألدوات الفنية اجلمالية إذا استدعى األمر ذلك، هبدف تقدمي الدليل على صحة اآلراء واجملادالت.

د الفرد على عقل اليت تسهم يف تكوين التفكري، وتساعة أحد أدوات المتثل هذه العاد: عادة التخيل
حتويل املثريات إىل صور ذهنية يف يل على توليد استجاابت متعددة ملثريات حمددة، وتعتمد عادة التخ

 الدماغ وفق جمموعة من العمليات املعرفية.
ت نظر اآلخرين، والعمل على تشري هذه العادة إىل قدرة الفرد على استشعار وجها عادة التعاطف:

يم أكثر وجهات النظر منطقية وإقناعًا للعقل، والفرد الذي يستطيع تفهم تعظاحرتامها وتقديرها، بل 
وحاجات اآلخرين، وميتلك القدرة على تلبيتها تتكون لديه قوة ذاتية رادعة حتول بينه وبني إيذاء  مشاعر

 اآلخرين.
يث نظر بطريقة تستند إىل املنطق، حبضيح احلقائق ووجهات ال: تتضمن هذه العادة تو عادة التواصل

ل آراءهم وأفكارهم بطريقة تقود املتحدث إىل احرتام اآلخرين الذين يشاهدونه، ويستمعون إليه، ويتقب
تعكس القدرة على التأمل والتواصل الفكري الراقي، وتفرض هذه العادة على من ميتلكها أن يكون 

 اآلخرين وآراءهم.مستمعاً جيداً ألفكار 
ت العقل جيداً، من خالل ما يقطعه على الفرد أن يُوظف عادا توجب هذه العادة على عادة االلتزام:

جتاه اآلخرين، ومن السلوكيات املنتمية إىل هذه العادة تقدير الفرد لنفسه ميت مُيكن  نفسه من التزامات
 طلبه املوقف.أن يبدأ ابحلديث وميت مُيكن أن يتوقف، وابلشكل الذي يت

ه، ويف املقابل قدرته على وعي الفرد حلقوقه وحدوده وقدرات: تشري هذه العادة إىل وعي عادة التواضع
رين، وتتضمن يف الوقت نفسه أن يدرك الفرد ما يعرفه وما ال يعرفه، إهنا تشري حقوق وواجبات اآلخ

 لم واالستقصاء.إىل التواضع املعريف لدى األفراد، الذي حيثهم على مزيد من التع
رة الفرد على إجياد بيئة تعليمية تساعد الفرد على لعادة إىل قد: تشري هذه اعادة البهجة أو االستمتاع

ا يتعلمه، ومن خالل تكوين معان  متعددة ملا يقرأ أو يسمع أو يشاهد أو يتذوق أو يشم، االستمتاع مب
و قضااي معينة أو مقررات دراسية حمددة على وتساعد عملية تكوين النزعات اإلجيابية لدى املتعلمني حن

 املتعة. إجياد هذه
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 Hyerleتصنيف "هايرل"  -

أقسام وهي: خرائط عمليات التفكري، العصف الذهين، صنف "هايرل" العادات العقلية ضمن ثالثة 
 ( هذا التصنيف على النحو التايل:69، ص 2010ومنظمات الرسوم، ويوضح نوفل )

عرفة، ومهارات احلواس طرح األسئلة، ومهارات ما وراء امل: ويتفرع منها مهارة خرائط عمليات التفكري
 املتعددة، واملهارات العاطفية.

 الذهين: ويتفرع منها عادات اإلبداع، املرونة، حب االستطالع، وتوسيع اخلربة.العصف 
 منظمات الرسوم: ويتفرع منها عادات املثابرة، والتنظيم، والضبط، الدقة.

 Jaisle" "جيزيلتصنيف  -

عشر عادات وهي: التفكري املتمم أو دات العقل ضمن ( إىل تصنيف عا539، ص 2016يشري حممد )
العمل  –التواصل بفعالية  –وضوح املفاهيم  –بناء املعىن  –العمل اجلماعي  –الرؤية املتصلة  –املكمل

 التعلم املستمر. –احلوار التأملي  –االعتناء العاطفي  –الشجاع 
 Stephen Copheyتصنيف "ستيفن كويف" لعادات العقل  -

فعالية" العادات العقلية التالية: كن  قن كويف يف كتابه الشهري "العادات السبع ألكثر الناسستي اشار
مبادرًا وسباقاً، ابدأ واهلدف واضح يف عقلك، حتديد األولوايت أي ابدأ ابألهم قبل املهم، فكر يف 

 ني، التعاضد أي العمل مع اجلماعة، التجديد.املصلحة املشرتكة للطرف
لعقلية إىل أربعة أقسام ويقسم العادات ا Daniel(، تصنيف "دانيال" 39ص، 2002ارثي)ويورد احل

 وهي: االنفتاح العقلي، العدالة العقلية، االستقالل العقلي، وامليل إىل االستفسار واالجتاه النقدي.
 يُعد أكثر Costa & Kallickة أن تصنيف "كوستا وكاليك" واتفقت العديد من األدبيات الرتبوي

عادات العقل، وذلك العتماده على نتائج دراسات وحبوث  وتطبيق ت إقناعاً يف شرح وتفسريالتصنيفا
متعددة لعلماء وابحثني يف جمال تعليم التفكري، كما يتسم هذا التصنيف ابلوضوح، وإمكانية تطبيقه يف 

، 2008؛ نوفل،120ص، 2017، خمتارنها اجملاالت الرتبوية واملؤسسات التعليمية )العديد من اجملاالت وم
 ( 90ص 

 تا وكاليك" لعادات العقل:تصنيف "كوس -
استطاع "كوستا وكاليك" استخالص اثىن عشر سلوكًا ذكيًا للمفكر الفعال، وذلك من خالل نتائج 

و"غالهتورن"، و"سترينربغ"، و"إنيس"،  الدراسات اليت قام هبا العديد من العلماء مثل "فورشتاين"،
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ي إىل تعرف السلوكيات الذكية لدى املفكرين هم من العلماء الذين توجه اهتمامهم العملو"جوملان"، وغري 
البارعني يف خمتلف التخصصات العلمية واإلنسانية، وقادت جهود "كوستا وكاليك" إىل صياغة عادات 

 (.84ص، 2010ها يف أوضاع متنوعة )نوفل، العقل ابعتبارها سلوكيات جيري استخدام
يف التفكري ويتصرف من خالهلا ست عشرة عادة عقلية تسهم اليك قائمة بوضع كوستا وكو 

البشر عندما يسلكون سلوكًا ذكياً، وتُعترب هذه العادات خصائص ملا يفعله الناس األذكياء عندما 
( إىل أن تصنيف 90، ص 2010نوفل)ويشري ت ال تكون هلا حلول جاهزة لديهم، تصادفهم مشكال

انتشاراً يف شرح عادات العقل، وقد وردت اإلشارة إىل ر التصنيفات والنماذج "كوستا وكاليك" من أكث
(، 285-283ص، 2010تلك العادات اليت أوردها "كوستا وكاليك" يف العديد من املراجع ومنها )زيتون،

ونوفل  (،40ص، 2015(، و)الشقيفي، 169ص، 2013(، و)الربصان وعبد، 73-72ص، 2011و)مازن،
 ك العادات على النحو التايل:وتوجز الباحثة وصف تل ( 87-85ص، 2010)
 Persistingاملثابرة  •

أي عمل يقوم به الفرد توجد به العديد من الصعاب، وهنا تتضح أمهية املثابرة واألفراد األكفاء، حيث 
وعدم رعوا يف تنفيذه، حيث تعين املثابرة االلتزام ابملهمة يزيدهم ذلك حتدايً ومثابرة على استكمال ما ش

، والقدرة على حتليل عناصر املشكلة، وتطوير نظام ووضع قاعدة أو اسرتاتيجية االستسالم بسهولة
 ملواجهة املوقف واجناز املهمة.

ستسالم أمام وتُعرف املثابرة أبهنا التزام الفرد ابملهمة املوكلة إليه، إىل حني انتهاءها وعدم اال
تها، وامتالك خمزون معريف من وير اسرتاتيجيات ملعاجلالصعوابت والقدرة على حتليل املشكالت وتط

 .االسرتاتيجيات البديلة حلل املشكلة، يتبعه شعور ابلراحة
 املثابرة ابلصفات التالية: عادةويتميز األفراد الذين ميتلكون 

 استمرار العمل على املهمة حىت اكتماهلا. ▪
 قدرة على حتليل املهمة أو املشكلة.لا ▪
 اسرتاتيجية واضحة ألداء املهمة.ماً أو بناء املتعلم نظا ▪
 القدرة على مراجعة األداء يف أي مرحلة هبدف حتسينه وتطويره. ▪
 تبين فكرة اهلجوم بدالً من فكرة الدفاع ضد امللل والتشتت. ▪
 حنو امتام املهمة. احملافظة الذهنية على االستمرار يف خطة التفكري املوجهة ▪



 

- 99 - 

 ابرة لدى اولئك األفراد:دة املثومن األلفاظ واجلمل الدالة على عا
 –استمر يف  –أحاول وأحاول مرة أخرى  –مصر على  –لن أختل عن  –سأواظب على 

أحتمل كثري من  –لدي عزمية قوية  –أمتسك إبصرار على  –أدافع بقوة عن  –أبقى على موقفي 
 الصعاب.

 
 
 Managing Impulsivityدم التهور ط النفس وعالتحكم وضب •

الذين يتسمون بضبط النفس وعدم التهور يفكرون يف األشياء اليت يريدون القيام هبا، ودراسة  إن األفراد
العواقب والنتائج وتقييم األمور على هذا النحو، وأن يكون هلم هدف يسعون إىل حتقيقه، وتتضمن 

 بدء مبعاجلة املوقف، وعدم التهور.هذه العادة وضع خطة العمل قبل ال
هنا قدرة الفرد على التأين والتفكري واإلصغاء للتعليمات قبل البدء ابملهمة، أبوتُعرف هذه العادة 

وفهم التوجيهات وتطوير اسرتاتيجيات للتعامل مع املهمة والقدرة على وضع خطة وقبول االقرتاحات 
ن، وأتجيل إعطاء حكم فوري حول فكرة ما إىل أن لتحسني األداء واالستماع لوجهات نظر اآلخري

 يد أهداف معينة قبل البدء ابلعمل.ا متاماً، وتكوين رؤية مسبقة أو خطة عمل أو حتدهيتم فهم
 ويتميز األفراد الذين ميتلكون عادة التحكم وضبط النفس وعدم التهور ابلصفات التالية:

 بل مباشرة العمل.التفكري والتأين لبناء اسرتاتيجية أو خطة عمل ق ▪
 لنتائج.اجتنب األحكام الفورية أو القفز إىل  ▪
 القدرة على تقسيم املهمة إىل مهام فرعية. ▪
 احرتام احللول البديلة اليت تطرأ على الذهن بني احلني واآلخر. ▪
 فحص البدائل والتأين يف اختيار البديل األكثر اقناعاً. ▪

ضبط النفس وعدم التهور لدى اولئك األفراد: ومن األلفاظ واجلمل الدالة على عادة التحكم و 
 احتكم بنفسي. –اأتمل االشياء جيداً  -أبقى هادائً   –أنظم نفسي جيداً  –رب، أفكر برتو لى ابلصاحت
 Listening with understanding and Empathyاإلصغاء بتفهم وتعاطف  •

فراد األذكياء هم الذين يستمعون إىل احلكمة القدمية: إن اإلصغاء اجليد حديث جيد، لذا فإن األتقول 
مقاطعة، أو دون االنكفاء على الذات، ورفض أي استجاابت من قبل اآلخر، وال  اآلخر بتفهم ودون
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يح خص اآلخر يُعد أعلى أشكال السلوك الذكي، وهذا يتشك إن اإلصغاء اجليد مع التعاطف للش
 املشكلة املراد حلها.التصرف بعقالنية قبل حماكمة املوقف املراد دراسته أو 

ام أفكارهم والتجاوب معهم لفرد على اإلصغاء لآلخرين واحرت وتُعرف هذه العادة أبهنا قدرة ا
بصورة سليمة ومالئمة، والقدرة على إعادة صياغة أفكار ومفاهيم وعواطف اآلخرين بشفافية وإضافة 

 توضيحها وتقدمي أمثلة عليها.ان  لمع
 طف ابلصفات التالية:ون عادة اإلصغاء بتفهم وتعاويتميز األفراد الذين ميتلك

ت اإلصغاء اليقظ مثل: التواصل ابلعيون، اإلمياءة ابلرأس، استخدام تعابري الوجه عالماظهور  ▪
 بشكل يتفق مع رسالة املتكلم.

 م اخلاصة، وذلك هبدف التأكد من صحة الفهم.إعادة صياغة الفكرة اليت يسمعوهنا مبصطلحاهت ▪
 همهم ألفكار اآلخرين ومشاعرهم.اليت توضح تف إبداء املشاعر ▪
 يد ملن يشاركوهنم العمل، أو لغريهم من ذوي اجلهد املتميز.تقدير اجلإظهار ال ▪
   Thinking Flexiblyالتفكري مبرونة  •

كون قادراً على تغيري أفكاره يف ضوء املعلومات أي ال بد أن يكون تفكري الفرد مرانً وغري جامد، وأن ي
 يلها يف ضوء البياانت أو األدلة اجلديدة.ليت سيتلقاها، ويتضمن هذا تغيري األفكار واآلراء وتعداجلديدة ا

وتُعرف هذه العادة أبهنا قدرة الفرد على التفكري ببدائل وخيارات وحلول ووجهات نظر متعددة 
 بلية للتكيف مع املواقف املختلفة.و خمتلفة مع طالقة يف احلديث، وقا

 عادة التفكري مبرونة ابلصفات التالية: الذين ميتلكون ويتميز األفراد
 تغيري مسارات التفكري عند اللزوم. ▪
 توليد أفكار متنوعة. ▪
 لديهم قدرة هائلة على حتفيز زمالئهم. ▪
 فحص األجزاء الصغرية للمشكلة. ▪
 إجياد وجهات نظر بديلة. ▪
 التعامل مع أكثر من مصدر للمعلومات يف وقت واخد. ▪
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  Thinking About Thinking (Metacognition)راء التفكري التفكري فيما و  •

تفكريه، ويعرف جيداً مقدار أتثريه يف اآلخرين، ويقّيم اسرتاتيجيات الشخص الذكي هو الذي يفكر يف 
تفكريه، ويعرف مواطن الثقة والضعف فيه، وابلتايل يصبح أكثر إدراكاً ألفعاله وألفكاره، ولتأثريها على 

 رين.ذاته وعلى اآلخ
مات الالزمة، اسرتاتيجية من أجل انتاج املعلو وتشري هذه العادة إىل قدرة الفرد على ذكر ختطيط 

ل يف مدى انتاجية وعلى أن يكون واعيًا خلطواته واسرتاتيجياته اثناء عملية حل املشكالت، وأن يتأم
 تفكريه وتقوميه.

 تفكري ابلصفات التالية:ويتميز األفراد الذين ميتلكون عادة التفكري فيما وراء ال
 س بسريها يف العقل.ضبط العمليات الذهنية واإلحسا ▪

 ابألفكار، وهي تتحول إىل أداءات حمددة.الوعي  ▪

 التخطيط اجليد لالسرتاتيجيات الذهنية وتنفيذها. ▪

 التخطيط ملهارات التفكري وتوليد اسئلة داخلية. ▪
 التحدث عما يدور يف الذهن عند العمل يف مهمة. ▪
 والتقييم.ميمات ذهنية يف عمليات التخطيط ومراقبة اخلطط ائط وتصبناء خر  ▪
 رايت التفكري وفق القنوات احلسية املختلفة.مراقبة وتتبع جم ▪
 تقييم االسرتاتيجيات الذهنية واخلطط والعمليات الذهنية واملعاجلات لألمناط والنتاجات. ▪

 Striving for Accuracy and Precisionالكفاح من أجل الدقة  •
مل، إهنم مبعىن لى دقة ملا يقومون به من عيبذل األفراد األذكياء جهودًا واضحة من أجل احلصول ع

آخر لديهم وسواس قهري صحي يف مراجعة ما يفعلونه يف ضوء معايري معينة، حىت إذا أطمئنوا إىل 
 .التزامهم ابلدقة انتاجهم نشروه لآلخرين حىت يقللوا قدر اإلمكان من النقد الذي يُوجه إليهم حال عدم

ان وتفحص املعلومات للتأكد من لعمل املتواصل حبرفية وإتقوتعين تلك العادة قدرة الفرد على ا
ه والتأكد من أن العمل يتفق مع املعايري، صحتها، ومراجعة متطلبات املهام ومراجعة وتفحص ما مت إجناز 

 القواعد اليت ينبغي االلتزام هبا.ومراجعة 
 لية:ادة الكفاح من أجل الدقة ابلصفات التاالذين ميتلكون عويتميز األفراد 

 ومهنية التقان املهمة.العمل حبرفية  ▪
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 العمل أبقل جهد وأقل كلفة وأكرب درجة اتقان. ▪

 عدم حساب اجلهد وال الوقت املبذول يف مقابل املستوى. ▪

 الكمال هو أمسى ما يُريد الوصول إليه. ▪

 يؤديه املتعلم.املقارنة بني النموذج واألداء الذي  ▪
 والوفاء يف العمل على املهمة.خالص احلرص على خصائص املوثوقية والدقة واإل ▪
 اختبار النتائج وجتريبها للتأكد من مستوى دقتها. ▪

ومن األلفاظ واجلمل الدالة على تلك العادة: أحرص على إجناز عملي دون أخطاء قدر 
 –ال أتسامح يف التهاون مبعايري جودة األداء  –أحرص على مراقبة اجلودة يف األعمال  –املستطاع 

استفيد من التغذية الراجعة من قبل  –د من وصول عملي إىل درجة اتقان حمددة التأك أحرص على
 أميل إىل إكمال عملي على الوجه املطلوب. –استطيع تفحص األمور بدقة  –اآلخرين 

 Questioning and Posing Problemsالقدرة على التساؤل وطرح املشكالت  •

كافية بطرح األسئلة ملل الفجوات بني ما يعرف الفرد خربة   حل املشكلة أو القضية بطريقة فعالة يتطلب
وما ال يعرف، وتكون لدى األفراد الذين يتمتعون هبذه العادة القدرة على اإلحساس ابملشكلة قبل أن 

الناس، عكس حال األفراد الذين حتدث، وإن مسألة )سد الذرائع( تكون مسة مميزة هلذا الصنف من 
  يعرفون ماذا هم فاعلون.ء مث الينتظرون حىت حيدث البال

وتعين تلك العادة قدرة الفرد على طرح أسئلة وتوليد عدد من البدائل حلل املشكالت عندما 
والقدرة على اختاذ حتدث أو تعرض عليه، من خالل احلصول على معلومات من مصادرة متعددة، 

 القرار.
 لصفات التالية:الت اباملشكتميز األفراد الذين ميتلكون عادة التساؤل وطرح يو 
 البحث عن املشكالت ملمارسة الرايضة الذهنية. ▪

 إجياد حلول للمشكالت اليت تظهر. ▪

 طرح اسئلة دقيقة. ▪

 سد الفجوة بني املعلومات املتوافرة بطرح اسئلة منوعة. ▪

 التمييز بني أوجه الشبه واالختالف. ▪

 وجود واملمكن.بني امل التمييز ▪
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 .أسئلة خمتلفةالقدرة على توليد  ▪

لدي حب  –استقصي  –أحبث عن  –ومن األلفاظ واجلمل الدالة على تلك العادة: أهتم ب 
 –أود طرح اسئلة عن  –أرغب يف االستفسار عن  -لدي حرية فيما يتعلق ب.... -استطالع ل ...
 اسعى إىل فهم.

 ضاع جديدة تطبيق املعارف السابقة على أو  •

Applying Past Knowledge to New Situations 

يستفيد األفراد األذكياء من جتارهبم وخرباهتم السابقة، بل من املمكن حني تواجههم مشكلة جديدة أن 
حياولوا االستفادة من حلوهلم ملشكالت سابقة قد واجهتهم يف ماضيهم، وجيب أن يستفيدون من 

اجهون مشكلة لضياع حني يو حالة الالمباالة أو التشتت أو اإلحساس ابماضيهم بدالً من الدخول يف 
 أو مأزقاً جديداً.
أبهنا قدرة الفرد على استخالص املعىن من جتربة ما، وتطبيق هذا املعىن على هذه العادة وتُعرف 

ه بتجارب وضع جديد والربط بني فكرتني خمتلفتني أو هي قدرة الفرد على توضيح ما يفعله حالياً مبقارنت
جاع املخزون املعريف ك التجارب والقدرة على اسرت املاضي، أو اإلشارة إىل تلمشاهبة مرت به يف 

 .والتجارب لتكوين مصادر بياانت لدعم ما يقوله أو يوضحه
 ويتميز األفراد الذين ميتلكون عادة تطبيق املعارف السابقة على أوضاع جديدة ابلصفات التالية:

 .تجربة العمليةتعلم الكثري من ال ▪

 إىل املعاجلة اجلديدة.  املاضي لفحص خرباته للوصولالعودة إىل  ▪

خزن لديه. ▪
ُ
 استخدام أسلوب املتشاهبات يف فهم املشكلة احلالية الختبار احلل امل

 متثل اخلربات السابقة مصدر لدعم أفكاره. ▪

 تطوير األفكار واخلربات الغريبة والبناء عليها. ▪
 سابقة لديه. أدلة تقدماً ابالستناد إىل بناء نظرية ذهنية أكثر ▪
 ة، بعالقة تعمل على استمرار سلسلة اخلربات الذهنية.ربات السابقالربط بني اخل ▪

لسابقة ذات الصلة ومن األلفاظ واجلمل الدالة على تلك العادة: لدي قدرة على تذكر اخلربات ا
 – ..فيما يتعلق ب اظر والتشابهاستخدم التن –استطيع تطبيق هذا احلل يف مواقف أخرى  – ب ...

 اجلديدة.   ربات السابقة واخلرباتاستطيع أن أربط بني اخل
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 التفكري والتواصل بوضوح ودقة  •

Thinking and Communication with Clarity and Precision 

حمدداً تفكري الفرد واضحاً و يعرف الفرد الذكي جيداً أن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، فكلما كان 
بسيطة، ولعل كثري من االضطراابت النفسية والعقلية عرب عن ذلك يف لغة سهلة واضحة و  ودقيقاً، كلما

خالل ما يقوله الشخص املضطرب، أو ما يكتبه إذ تكون اللغة مفككة  ميكن االستدالل عليها من
اللغة لدي شخص  ومشوشاً بعكل حال وغري مرتابطة، وال شك أن هذه اللغة تعكس تفكرياً مضطرابً 

 صورة واضحة حمددة ومفهومة.يفكر ب
العادة أبهنا قدرة الفرد على توصيل ما يريد بدقة سواء كان ذلك كتابياً أو شفوايً،  ف تلكوتُعر 

وذلك ابستخدام لغة دقيقة لوصف األعمال وحتديد الصفات الرئيسة ومتييز أوجه الشبه واالختالف، 
األقوال من خالل لفرضيات ببياانت مقبولة ية يف التعميم ودعم اصنع قرارات أكثر مشولوالقدرة على 

 واألفعال الدالة.
 ويتميز األفراد الذين ميتلكون عادة التفكري والتواصل بوضوح ودقة ابلصفات التالية:

بري عنها الربط اجليد بني اللغة والتفكري، مبعىن االستخدام اجليد للغة يف توصيل األفكار والتع ▪
 فاهة أو كتابة.بدقة سواء ش

م ء وتشبيهات صحيحة دون إفراط يف التعمياستخدام مصطلحات وتعبريات حمددة وأمسا ▪
 والغموض.

 االعتماد على أدلة وإيضاحات لغوية دقيقة. ▪
 التعبري عن أفكارهم لآلخرين بدقة. ▪

 Gathering Data Through All Sensesمجع البياانت ابستخدام مجيع احلواس  •

اسة أخرى من حواسهم، يقع حتت أبصارهم أو أمساعهم أو أي حذكياء بدقة كل ما يالحظ األفراد األ
ة هبم أكثر من اآلخرين الذين قد ال يتمتعون لذلك فإهنم يستوعبون مثريات ومدخالت البيئة احمليط

 ة من حدة اليقظة واالنتباه وفتح مجيع احلواس على مثريات البيئة.بنفس الدرج
لسمع الستخدام احلواس مثل البصر واأكرب عدد ممكن من الفرص وتعين تلك العادة إاتحة 

شتق من البيئة من خالل واللمس والتجربة واحلركة والشم، فمعظم التعلم اللغوي والثقايف واملادي يُ 
 اهبا عن طريق احلواس.ياء أو استيعمالحظة األش
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 لصفات التالية:ويتميز األفراد الذين ميتلكون عادة مجع البياانت ابستخدام احلواس اب
 إلجياد عالقة معرفية املرئية وامللموسة، ومُيكن مجعها معاً القدرة على حتليل األشياء املسموعة و  ▪

 للوصول إىل نظام معريف.

 طّور إدارات الذهن املختلفة وعملياهتا.التعامل مع البيئة كميدان معريف مفتوح، وي ▪

 ها.امتالك قنوات حسية مفتوحة مع البيئة بكافة فعاليت ▪

 .عرفية املتضاربة واملتزامحةاملعاجلة املعرفية والذهنية للمدخالت البيئية امل ▪

 استثارة العمليات الذهنية بدرجة عالية. ▪

أحتسس االشياء  –اتفاعل مع  –أملس األشياء  ومن األلفاظ واجلمل الدالة على تلك العادة:
أميل إىل األعمال  –اس قوي جتاه لدي أحس -أهنمك يف مشاهدة .. –أميل إىل التجريب  –املادية 

 واضح ل....لدي إدراك  –العملية 
 Creating, Imagining, Innovationاإلبداع والتصور والتجديد   •

لذكاء لديهم القدرة على إمكانية توليد أفكار جديدة ابتكارية مجيع األفراد ابستثناء قلة وهم منخفضي ا
األشخاص األذكياء هم الذين ينتجون أفكاراً جديدة ألي إذا ما اُتيحت هلم الفرصة لذلك، ولذا فإن 

 مشكلة، وال يكتفون حبل واحد بل تكون لديهم حلول وبدائل عدة.
ااي، وعلى تصور نفسه يف أدوار خمتلفة وتعين تلك العادة قدرة الفرد على التفكري من عدة زو 

  عادية.ري أبفكار غريبديلة والتفكومواقف متنوعة، والقدرة على تقمص األدوار واحللول ال
 ابلصفات التالية:ادة اإلبداع والتصوير والتجديد ويتميز األفراد الذين ميتلكون ع

 البيئات.التعامل مع عدد كبري من البدائل، واالنفتاح على عدد كبري من  ▪
 تصور أشياء وحماكاة أفكار مل تظهر بعد، وإظهار استعماالت جديدة ألشياء معروفة. ▪
 لها. ن قبل، وتصور حل املشكلة قبل ممارسة حدة غري مألوفة متوليد أفكار جدي ▪

 االنفتاح على أفكار اآلخرين وبدائلهم، وتوافر الدافعية الذاتية الستكشاف أفكار جديدة. ▪

وانهتا معًا يف عالقات ذهنية متعددة، ومتقدمة والتفكري بدورات ذهنية تصور املواقف ومك ▪
 سريعة جداً.
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 Responding with Wonderment and Aweاالستجابة بدقة  •
ابلتعلم، وممارسة التفكري بسعادة وابتهاج، وذلك لقدرهتم  قادراً على االستمتاع هذه العادة جتعل الفرد

البدائل واملتعة يف قبول التحدي، بل والسعي وراء املعضالت لالستمتاع على حل املشكالت وإجياد 
 تمام.م والتقصي واالهم والشعور ابالنبهار والسرور يف التعلا، وتشري تلك العادة إىل مواصلة التعلحبله

 ويتميز األفراد الذين ميتلكون عادة االستجابة بدقة ابلصفات التالية:
 ت اليت تتسم ابلغموض.السعي الدائم إىل حل املشكال ▪
 الرغبة يف اختبار قدراهتم الذاتية واالستقاللية وعدم طلب العون من اآلخرين. ▪
 املناسب.ختاذ القرار القدرة على ا ▪
 ردد.دون خوف أو رهبة أو ت إبجياد احللول لوحدهم االستمتاع ▪
 Taking Responsible Risksاالقدام على املخاطرة وحتمل املسئولية  •

يتمتع األذكياء بقدرة على مواجهة املخاطر مع ضبط النفس والتحكم يف املشاعر، مع حتمل كامل واتم 
 هم دون هروب أو إحساس ابخلطر.للمسؤولية امللقاة على عاتق

ساليب وأفكار جديدة، واكتشاف وسائط ت وأعداد لتجربة اسرتاتيجياوتعين تلك العادة االست
فنية بسبب التجريب واختبار فرضية جديدة حىت لو كان الشك حياهلا، واستغالل الفرص ملواجهة 

 التحدي الذي تفرضه عملية حل املشكالت.
 صفات التالية:املخاطرة وحتمل املسؤولية ابلتلكون عادة اإلقدام على ويتميز األفراد الذين مي

 اطر ذهنية حمسوبة.التعامل مع خم ▪

 التفكري يف النجاح املرتبط ابجلهد وال خيافون الفشل. ▪

 جتاوز حدود العامل من حوهلم بصورة ذهنية. ▪

 العيش على حافة إمكاانهتم العقلية وقدرات تفكريهم احلالية. ▪

 املشكالت املعقدة.على اقتحام  إجبار أنفسهم ▪

 برية وماهرة.امتالك حواس متدربة وخ ▪

 الذهنية ويستحضرون ما يريدون منها. السيطرة على خمزوانهتم املعرفية ▪
 الرغبة يف القيام مبغامرات ذهنية. ▪
 امتالك استبصاراً كافياً ملعرفة عناصر املخاطرة ونواجتها. ▪
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 مة والصواب.املخاطرة والفشل تساعدهم على معرفة احلك ▪
أان غري تقليدي  –ة: أرغب يف تغيري العمل الروتيين ومن األلفاظ واجلمل الدالة على تلك العاد

 أميل للمغامرة. –أحبث عن طرق جديدة يف  –لدي حب االستكشاف  –
 Funning Humorالقدرة على ممارسة الدعابة  •

لعليا، وجتعل الفرد قادر على ربط ات التفكري اتلعب الدعابة دوراً رئيساً يف اإلبداع، كما أهنا تُثري مهار 
تعلقات كما أن الدعابة هي نوع من رؤية الواقع ، واكتشاف عالقات جديدة بني األشياء واملاألحداث

من مفهوم وزاوية خمتلفة، وتتضمن هذه العادة تصّور املوقف بوجهة نظر مرحة، وحالة متنح الفرد أفضلية 
 حلّله.

ور واملتعة  مناذج من السلوكيات اليت تدعو إىل السر درة على تقدميوتعين تلك العادة الق
الت عدم التطبيق واملفارقات والثغرات، وامتالك القدرة على تفهم والضحك، من خالل التعلم من حا

 البهجة والسرور.
 ويتميز األفراد الذين ميتلكون عادة القدرة على ممارسة الدعابة ابلصفات التالية:

 الدعابة.االخنراط يف  ▪

 .االنتعاش عند العثور على املفارقات والثغرات ▪

 الضحك من املواقف غري الواضحة الخرتاقها. ▪
 

 Thinking Interdependentlyالتفكري التباديل  •
إن الفرد السوي يدرك أن تبادل األفكار واآلراء وطرح املشاكل واحللول أهم بكثري وأجدى مما لو فكر 

وضوع الواحد من أكثر ث العلمية تتم اآلن بروح الفريق الواحد أو تتناول املمبفرده، فضالً عن إن األحبا
نتقادها من قبل اآلخرين جيعل إمكانية اإلبداع قائمة ومتطورة، من زاوية، كما أن طرح االفكار وا

 والتفكري التباديل يكون أكثر قوة فكرايً ومادايً وحتصيالً من التفكري الفردي.
األفكار واختبار ى العمل ضمن جمموعات، مع القدرة على تربير ة الفرد علالعادة قدر وتعين تلك 

 ون والعمل مع اجملموعة.مدى صالحية اسرتاتيجيات احللول والتفاعل والتعا
 ويتميز األفراد الذين ميتلكون عادة التفكري التباديل ابلصفات التالية:

 مشاركة اآلخرين تفكريهم وإجنازهم. ▪
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 ابلتفاعل معهم. وتطوير أفكارهمأفكار اآلخرين تطوير  ▪

 ية تطور األفكار.ابلتعاون كمكافأة ذهن جتنب الوحدة واالهتمام ▪

 تطوير تفكريهم لكي يتوافق مع اآلخرين حينما يفكرون معهم. ▪
 تطوير صورة جديدة عن تفكريهم االجتماعي وعن ذواهتم. ▪
  املستقبل.تطوير قرارات ذهنية مشاهبة ملا سيتم التعامل معه يف ▪
 ل.ث انفتاح ذهين على أفكار اآلخرين وما لديهم من بدائداإح ▪
 تطوير مهارات الصمت الذهين الفاعل ضمن اجملموعة، ويتبعون مسارات تفكري اآلخرين. ▪
 التعاطف مع اآلخرين يف قيادهتم. ▪

أعمل مع جمموعة  –أتعاون مع ...إلجناز  ومن األلفاظ واجلمل الدالة على تلك العادة:
ارغب يف  –عي اجتماأان  –أميل إىل تبادل األفكار  –ة للعمل يف فريق نزع لدي –الستقصاء ا

 اشعر ابالنتماء إىل اجملموعة اليت أعمل معها. –أمتتع بروح العمل اجلماعي  –االعتماد املتبادل 
 االستعداد الدائم للتعلم املستمر  •

Remaining Open To Continuous Learning 

ذكياء أهنم يف حالة تعلم ائمة للتعلم، ومن صفة األفراد األاً أن احلياة مدرسة داألفراد األذكياء جيديعلم 
معرفة مستوى العمل التايل األكثر تعقيداً، وحيثهم دائمة، ويدركون أن اخلربة ليست معرفة كل شيء بل 

ت البحث ومجع املعلوما حب االستطالع الدائم واملستمر لديهم على االطالع على ما هو جديد وعلى
 أجل الوصول إىل نتائج.وإجراء التجارب من 

درة الفرد على التعلم املستمر وامتالك الثقة وحب االستطالع، والبحث العادة ق وتعين تلك
 وحتسني الذات. املتواصل للحصول على طرق أفضل من أجل التحسني والنمو والتعلم

 املستمر ابلصفات التالية:االستعداد الدائم للتعلم ويتميز األفراد الذين ميتلكون عادة 
 ابستمرار.البحث عن املعارف  ▪

 التحفز لطلب املعارف. ▪

 السعي الكتساب اخلربة. ▪

 التواضع. ▪
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، ص 2011)خمتار وسعيد،  ويشري "كوستا" إىل أن عادات العقل تتميز بثالث مظاهر وهي
393): 
، واحلكم، مبعىن أن الفرد مهاراته يف عملية التحليل والتقوميالتحليل: وتعين قدرة الفرد على تسخري  ▪

ارنة والتباين، ويتحقق ذلك بشكل منوذجي عندما تتحول تلك إحداث عملييت املق قادر على
الفرد، يؤديه بصورة طبيعية يف كل املواقف اليت مير هبا سواء يف العمليات إىل سلوك اعتيادي لدى 

 بيئته أو يف البيئات األخرى.
والتخيل االخرتاع واالكتشاف سخري مهاراته يف عملية االبتكار و االبتكار: ويعين قدرة الفرد على ت ▪

يواجه موقفاً وإقامة االفرتاضات، وبناء الفروض، وذلك عندما تواجه الفرد مشكلة ما، أو عندما 
ن املشاكل االبتكار تتضمن كاًل من التفكري التقاريب والتباعدي، وذلك أل يتطلب حاًل، وعملية

ليس نوعًا واحداً تقاريب والتباعدي و حلواًل حتتوى على نوعي التفكري ال اليت تواجه الفرد تتطلب
 فقط.

التطبيق: ويعين قدرة الفرد على تضمني كل مهاراته وتسخريها بشكل عملي، يف سياق عامله الواقعي  ▪
وتشكيل السلوك على حنو مالئم احلقيقي، حبيث تتكون لديه اخلربة على حتقيق التوافق مع البيئة، 

بيئته املناسبة اليت تالئم رغباته وميوله يه اخلربة الختيار قف اليت مير هبا، وأخريًا تتكون لدللموا
 واهتماماته.

 عادات العقل وأحباث التفكري وعمل الدماغ والذكاء
لنظرايت اليت تناولت يرتبط مصطلح عادات العقل ابلعديد من النظرايت الرتبوية والنفسية وغريها من ا

إىل أن مصطلح ( 17، ص 2002)ويشري احلارثي  ارات التفكري واسرتاتيجيات التفكري،مهو  عمل الدماغ،
عادات العقل ُمشتق من إطار كبري من النظرايت املعرفية مثل نظرايت الذكاء، ومعاجلة املعلومات، وما 

 وراء املعرفة، واألمناط املعرفية.
ت العقل ومهارات التفكري واسرتاتيجيا يوضخ العالقة اهلرمية بني عادات وقدم "كوستا" منوذجاً 

حاالت العقل يف قاعدة اهلرم، تليها عادات العقل مث العمليات املعرفية، مث مهارات  التفكري، حيث تقع
ري املختلفة يف قمة اهلرم، ويوضح هذا النموذج أن عادات العقل تنظم مهارات التفكري وجتعلها التفك

 .(98ص، 2005كثر مرونة )قطامي وعمور، أ
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لم املستند إىل الدماغ" أو "التعلم املتناغم ومن النظرايت ذات الصلة بعادات العقل، نظرية "التع
وظهرت هذه النظرية نتيجة التقدم دماغ"، وتٌعرف كذلك بنظرية "التعلم ابلدماغ ذي اجلانبني"، مع ال

ح من املمكن مشاهدة اهلائل الذي وصل إليه العلماء يف كيفية تفسري عمل الدماغ البشري، حيث أصب
، على شكل ألوان أو أضواء أو تدفق للدم، وذلك عند تعرض الفرد آاثر العمليات املعرفية يف الدماغ

غري ذلك من أنشطة، وأصبح من املمكن التمييز بني ملثري خارجي، أو اثناء القراءة وحل املشكالت، و 
 (.119، ص 2006رحياوي وآخرون، آلية عمل كل من النصف األمين والنصف األيسر من الدماغ )ال

أن كل نصف  Sperry & Ornsteinاورنشتني" ها العاملان "سبريي" و"وكشفت البحوث اليت أجرا
من نصفي الدماغ له اهتماماته وأنشطته اخلاصة به، حيث يهتم النصف األيسر من الدماغ ابللغة 

ألنشطة اليت ُتسمى عادة ابألنشطة واملنطق والرتتيب واألرقام والتفكري اخلطي والتحليلي، أو يف ا
ظة والتصور املكاين والنظرة الكلية انب األمين فيهتم ابلنغم والتصور واللون وأحالم اليقاألكادميية، أما اجل

 (.36، ص 2005)عبيدات، 
أشار "آرثر كوستا" إىل توزيع عادات العقل وكما تتوزع أنشطة األنسان على جانيب الدماغ، فقد 

ويتفرع من كل عملية جمموعة دماغ،  حيث حيتوي اجلانب األمين أربع عمليات أساسية، على جانيب ال
توي اجلانب األيسر ثالث عمليات أساسية ويتفرع من كل عملية جمموعة من من العادات العقلية،  وحي

 (: 96، ص 2010العادات العقلية، وذلك على النحو التايل )نوفل، 
 اليةويتضمن العمليات املعرفية الت أواًل: اجلانب األمين من املخ،

اع جديدة، والتفكري هي: تطبيق املعارف السابقة على أوضالث عادات عقلية و املعرفة: وتتضمن ث ▪
 فيما وراء التفكري، التساؤل وطرح املشكالت.

 الدقة: وتتضمن عادتني عقليتني ومها: تفحص الدقة يف املنتجات، الدقة يف التعلم والتفكري. ▪
لتفكري، اإلبداع، االستجابة وتتضمن ثالث عادات عقلية وهي: املرونة يف ا املطاوعة:اللني أو  ▪

 بدهشة ورهبة.
 تتضمن عادة عقلية واحدة وهي إجياد الدعابة. السذاجة: و  ▪

 اثنياً: اجلانب األيسر من املخ ويتضمن ثالث عمليات اساسية على النحو التايل:
مسؤولة، قلية وهي: املثابرة واألقدام على خماطر التحكم أو السيطرة: وتتضمن ثالث عادات ع ▪

 كم ابلتهور.والتح
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 ستماع إىل اآلخرين بتفهم وتعاطف، والتفكري التباديل.الفهم: وتتضمن عادتني عقليتني ومها: اال ▪
 احلواس: وتتضمن عادتني عقليتني ومها: االستعداد للتعلم املستمر، واستخدام مجيع احلواس. ▪

وعادات العقل،  ظرية التعلم املستند إىل الدماغ،عالقة متداخلة بني ن وُيضاف إىل ما سبق من
ابلذكاء، وذلك ابعتبار أن عادات العقل متثل تفكري منظم ومرتب كذلك ترتبط  فإن عادات العقل 

 ويتضمن آليات واسرتاتيجيات هتدف إىل التخطيط لتحقيقه بوعي، كما أهنا مكون أدائي ظاهر أو
األداء )قطامي وعمور، وتفاعلهما معاً للوصول إىل ذلك  كاء الفرد، وإمكاانتهخفي يف وضع مكوانت ذ 

 (14ص، 2005
ومن النظرايت اليت أهتمت مبوضوع الذكاء "نظرية الذكاءات املتعددة" للعامل "هوارد جاردنر" 

Howard Gardner ،ضح تصنيف "كوستا ، وكما او وأوضحت هذه النظرية وجود أنواع عديدة للذكاء
نر" نظرية الذكاء املتعدد خمالفاً هبا االعتقاد العادات العقلية، فقد وضع "جارد يك" التنوع اهلائل يفوكال

أسس هذه النظرية بناًء على مالحظته لألفراد الذين يتمتعون بقدرات الشائع بوجود ذكاء واحد، و 
ات متوسطة أو دوهنا، ت الذكاء إال على درجخارقة يف بعض القدرات العقلية، وال حيصلون يف اختبارا

قني عقلياً، األمر الذي استدعي اهتمامه، وابت يعتقد أن الذكاء مما قد جيعلهم يعتربون ضمن املعا
، 2012من القدرات املنفصلة، أو الذكاءات املتعددة، واليت يقوم كل منها بعمله )بوطه،  مؤلف من عدد

 .(33ص 
ة الذكاءات املتعددة، ند إىل الدماغ، ونظري نظرية التعلم املستوتبدو العالقات متداخلة بني

ضه، قل، وذلك من حيث توزيع عادات العقل على نصفي الدماغ على النحو الذي سبق عر وعادات الع
( أن نتائج 68، ص 2015كذلك تتوزع أنواع الذكاءات على نصفي الدماغ، حيث توضخ عزالدين )

أوضحت أن هناك توزيع لذكاءات املتعددة قد يت على عمل الدماغ واالعديد من الدراسات اليت اُجر 
 الذكاء على جانيب الدماغ على النحو التايل:لبعض أنواع 

 الذكاء اللغوي: ومركزه على األغلب نصف الدماغ األيسر. ▪
 الذكاء املكاين: ومركزه األساسي نصف الدماغ األمين. ▪
ماغ األيسر عند األفراد الذكاء إىل التمركز يف نصف الدالذكاء اجلسمي/ احلركي: مييل هذا  ▪

أنشطتهم، ويتمركز يف نصف الدماغ األمين عند األفراد الذين  يسيطر النصف األمين علىالذين 
 أنشطتهم.يسيطر النصف األيسر على 
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 الذكاء املوسيقي: ومركزه نصف الدماغ األمين. ▪
 ات حنو سلوك اآلخرين، ومشاعرهمالذالذكاء البني شخصي: ويتضمن النظر إىل خارج  ▪

 ودوافعهم.
 دموهنا.ن مييزوا بني مسات البيئة ويصنفوهنا ويستخالذكاء الطبيعي: وهو ذكاء يسمح لألفراد أب ▪

( على العالقة الوثيقة بني هذه النظرية وعادات العقل، مع 16ص، 2003ويؤكد كوستا وكاليك )
مكانيات معاجلة لذكاءات املتعددة تعطي وصفًا إلوجود اختالفات دقيقة، وذلك ابعتبار أن نظرية ا

العقل فتصف الرغبة والنزوع إىل استخدام ميول معينة، واألفراد  ثيل املعارف، أما عاداتاملعلومات ومت
أحد مظاهر الذكاء املتعدد يتكون لديهم امليل والرغبة لالستفادة من عادات الذين يبدون تفوق يف 

عقل وتعليمها تنتاج أبنه مُيكن غرس عادات الالذكاء ونظرايته يقود إىل االسالعقل، ابإلضافة إىل تعريف 
رونة وتقييمها، وذلك عن طريق مساعدة األفراد يف الشعور حباجتهم إىل التفكري مبزيد من املوتربيتها 

 واإلبداع. 
وهكذا يتضح من العرض السابق التداخل بني عادات العقل وكل من مهارات التفكري، وما 

اث انعكاس نتائج هذه األحبعمل كل نصف من نصفي الدماغ، و  صلت إليه أحباث الدماغ من آليةتو 
ع عادات العقل على على امليدان الرتبوي وظهور التعلم القائم على الدماغ، وارتبطت هذه النتائج بتوزي

، وهو ما جانيب الدماغ، كذلك يتضح التداخل بني عمل الدماغ والذكاءات املتعددة وعادات العقل
من صور النشاط اإلنساين رهتا على تفسري الكثري ئج تلك األحباث والدراسات، وقديعين التكامل بني نتا
 يف خمتلف اجملاالت.

 عادات العقل متطلبات تطبيقافرتاضات و 
 ( كما يلي:61-60ص، 2009تستند عادات العقل إىل جمموعة من االفرتاضات، توجزها عبد العظيم )

 يلها بكفاءة عالية.العقل يعمل كآلة للتفكري، من املمكن تشغأن  ▪
 .ارة العقل على النحو الذي يريدونهميتلك مجيع األفراد القدرة على إد ▪
 لدى مجيع األفراد القدرة على التقييم الذايت وتعديل طرق تفكريهم. ▪
 مُيكن تعليم عادات العقل للوصول إىل نتاجات تشغيل الذهن وإدارته. ▪
 ل إىل أعلى كفاءة يف األداء يف كل عادة.ديد جمموعة من العادات واملهارات للوصو مُيكن حت ▪
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ة للعادات العقلية املكتسبة، مع تزويد الذهن ابلطاقة الالزمة للحصول أي عادة جديدمُيكن إضافة  ▪
 على أداء أعلى.

 العادة العقلية ضمن مادة دراسية حمددة. أمثالكمُيكن تنظيم بعض املواقف التعليمية لتحقيق  ▪
العادات األكثر ات واملهارات البسيطة إىل دات العقلية بدءًا من العادمُيكن حتقيق املهارات والعا ▪

 تعقيداً وصوالً إىل مهارة إدارة التعلم.
للوصول إىل أداءات حمددة لكل مهارة تظهر على صورة مُيكن حتديد عادات العقل حتديدًا دقيقًا  ▪

 أداء، قابل للقياس واملالحظة.

ق ابلصفات اك بعض املتطلبات الضرورية اليت تتعلوابلنسبة لتطبيق عادات العقل، فإن هن
ة لكل فرد يسعى إىل تطبيق تلك العادات يف حياته اليومية والعملية، ومن أهم تلك املتطلبات الشخصي
 (38، ص 2005وعمور، )قطامي 

 االستعداد الدائم للتعلم. ▪
 االنفتاح على اخلربات املختلفة. ▪
 احرتام طاقة الذهن. ▪
 ة الذهن.شيء يصعب على إدار  تبين افرتاض أنه ال ▪
 كن تعديله معرفياً.تبين افرتاض أن الذكاء ميُ  ▪
 تبين فكرة متيز اإلنسان كمتعلم. ▪
 تبين اسرتاتيجية التنظيم الذايت. ▪
 التعلم والتفكري أمسى يف الذهن. ▪
 النتاجات الواقعية هدف. ▪
 الذهن يف يدي استطيع إدارته كيف أريد. ▪
 هن.تأملي واستثمار ذلك يف إدارة الذالذكاء التأملي أساسي للتفكري ال ▪

ات أن عادات العقل قابلة للتعلم، وقابلة للقياس عرب فرتاضات واملتطلبويتضح من تلك اال
جمموعة من األداءات لكل عادة عقلية، كما توضح تلك االفرتاضات دور العملية التعليمية يف حتديد 

لمناهج الدراسية ولعمل املعلم واملؤسسات الرتبوية تنمية عادات العقل، وهو ما يعين أن هناك دور كبري ل
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كل عادة من ل عام يف جمال تنمية عادات العقل، والوصول إىل حتقيق مستوايت أداء متقدمة لبشك
 عادات العقل.

 أمهية تنمية عادات العقل
دخل لبناء تكمن أمهية تنمية عادات العقل ابعتبارها مدخل لتنظيم اخلربة وبناء الربامج التعليمية، وم

نمية عادات العقل يساعد على حتسني طرق اكتساب املعرفة البيئة التعليمية، وتقومي األداء، كما أن ت
( أن تنمية عادات العقل أصبح 118ص، 2011، ويوضح عبيدة)(Stan, 2005, p.21)ومنوها لدى الطلبة 

التدريب عليها مراراً حىت تصبح ضرورة تربوية، وأن تلك العادات يصعب استخدامها وتوظيفها إذا مل يتم 
 وطبيعته. جزءاً من شخصية الطالب

 التايل:( أمهية تنمية عادات العقل على النحو 431ص، 2006) ويلخص سعيد
تساعد على تنمية املهارات العقلية، وتعلم أي خربة حيتاجها الطلبة يف املستقبل، وابلتايل فإهنا  ▪

 تقودهم إىل فهم أفضل للعامل من حوهلم.
ياة العملية كاملثابرة واملرونة والتواصل اعد املتعلمني على اكتساب العادات املفيدة هلم يف احلست ▪

 الناجح.
 ة التعلم وتوجيهها.تعمل على تنظيم عملي ▪
 تؤدي إىل التعامل بكفاءة مع مواقف احلياة اليومية. ▪
 تساعد على اختيار اإلجراء املناسب للموقف الذي مير به الطالب ▪
يًا وراء حتقيق مستوى أفضل علومات من مصادرها املختلفة بصورة جيدة، سعامل مع املمرونة التع ▪

 اإلفادة منها.لومات و ابلنسبة إلدراك وفهم ومتييز تلك املع
 ( أمهية تلك العادات على النحو التايل:118ص، 2011وابإلضافة إىل ما سبق، يوضح عبيدة )

كفاح بياانت وال، وتدعم التزام الطلبة ابملثابرة يف مجع التساعد على استخدام العقل واحلواس يف التعلم ▪
 يف البحث عن درجة من املعقولية يف حلول املشكالت.

تعة على التعلم، حيث يفكر كل طالب بطريقته اخلاصة، مهما كانت غريبة وغري إضفاء جو من امل ▪
 يجيات التفكري.مألوفة لدى اآلخرين، ابإلضافة إىل مشاركات الطلبة بعضهم البعض السرتات

لفرصة للطلبة ألداء يطرح املعلم عدداً من املهام ويتيح ا تدريب الطالب على حتمل املسؤولية، حيث ▪
 تلك املهام.
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 ساعد على بناء السلوكيات الذكية عند بناء املعرفة، ابإلضافة إىل تعميق مستوى الفهم.ت ▪
نفسهم، وتعديل أفكارهم تساعد الطلبة على اكتساب املعرفة، وإصدار أحكام صحيحة عن أ ▪

 ب مهارات التفكري العقلي.وتصوراهتم غري الصحيحة، واكتسا

 American Association for The (AAAS) وترى الرابطة األمريكية لتقدم العلوم

Advancement of Science أنه من املفيد أن يعرف املواطنون املثقفون عادات العقل، وأن يكونوا قادرين
الروضة حىت الصف الثاين  ، وذلك إلصالح التعليم من مرحلةبشكل عملي ا وممارستهاعلى القيام هب

حول املوضوعات املهمة يف العلوم ابالستناد  ع واملصادرللمراجيث يتم تطوير قاعدة بياانت عشر، ح
، وكانت عادات العقل أكثر هذه 2061 إىل التوصيات الصادرة عن مشروع العلوم جلميع األمريكيني

 .(485، ص 2016ضوعات حضوراً لديهم )السويلمني، املو 
يف جمال التعلم العرض املوجز ألمهية عادات العقل، تتضح أمهية تلك العادات ء هذا ويف ضو 

ابلقدرة على تنمية املهارات العقلية وإدارة املواقف التعلمية بكفاءة داخل بشكل خاص، حيث ترتبط 
ضرورة من ضرورات العامل املعاصر، والذي يهتم بتنمية  الصف وخارجه، وأصبح امتالك تلك العادات

املتعلم على إعمال عادات العقل من  مهارات التعلم املستمر والتعلم الذايت، وهو ما يرتبط بقدرة الفرد
حيث االستعداد الدائم للتعلم املستمر، والربط بني خرباته التعليمية واخلربات املستجدة، واملثابرة، وغري 

 دات عقلية قد ختتلف ابختالف مواقف التعلم.ذلك من عا
 لعقلية عادات اأساليب تنم

 :(21، ص 2009تتطلب تنمية عادات العقل توافر بعض الشروط على النحو التايل )قطامي واثبت، 
 اإلميان أن مجيع األطفال قادرون على التفكري. ▪
 أن يدرك التالميذ أن التفكري هدف ينبغي السعي لتحقيقه. ▪
 الميذ تتحدى قدراهتم وتفكريهم.كالت للتتقدمي مش ▪
 ة من التهديد واألخطار.ليليمية آمنة خاتوفري بيئة تع ▪
 توفري بيئة تعليمية غنية ابملثريات. ▪
القدوة احلسنة، حيث من الضروري أن يكون املعلم منوذجًا مثاليًا ألداء سلوكيات عادات العقل،  ▪

 ا يتعلمون من أقواله.من سلوكه وأعماله أكثر مألن التالميذ يتعلمون 
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وظيفها لتنمية عادات العقل، ومن تلك املداخل ية اليت مُيكن توهناك العديد من املداخل الرتبو 
 (17ص، 2008حسام الدين، ليلى )
استخدام القصص اهلادفة املعربة عن الشخصيات البارزة يف اتريخ العلم، بتقدمي مناذج من حياهتم  ▪

 صائص تلك الشخصيات وصفاهتا املميزة، ومن مث السعي إىلاخلاصة، ليستخلص منها الطلبة خ
 حماكاهتا.

حتديد األهداف الشخصية، حيث تتعزز الكثري من عادات العقل بشكل جيد لدى الفرد، إذا كان  ▪
 لديه أهداف شخصية حمددة بشكل دقيق، ويسعى بشكل جاد إىل حتقيقها.

رها قوة دافعة حتث الفرد للتعامل معها وحماولة استخدام املشكالت األكادميية واأللغاز، وذلك ابعتبا ▪
يف جمال تعلم العلوم فإن املشكالت القائمة على تعلم العلوم تنمي عادات العقل بشكل و ، حلها

 جيد مقارنة ابلطرق التقليدية.
 احلوار واملناقشة: يُعد احلوار واملناقشة من األدوات األساسية لتنمية العادات. ▪
وتستخدم  لى استخدام أدوات مبتكرة رسومية،ة: يقوم هذا املدخل عمدخل األساليب البصري ▪

 حاسة البصر لتعزيز وتنمية قدرة التخيل، واكتساب معىن ملا سبق تعلمه.

مدخل األسئلة: ويرتبط هذا املدخل مبدخل احلوار واملناقشة، حيث مُيكن تدريب الطلبة على  ▪
يد الدافعية لديهم ملزيد من التعلم، وتزويدهم األسئلة اليت تعمل على تعزيز ثقتهم أبنفسهم، وتول

 الالزمة للمواقف العملية واحلياتية. تابخلربا

 دور املعلم يف تنمية عادات العقل
( أن املعلم ميكن أن 430-428ص، 2006يف تنمية عادات العقل، ويوضح سعيد) اً هام اً دور يلغب املعلم 

 ديد من األساليب ومنها: يساعد الطلبة على تنمية عادات العقل ابتباع الع
ة عادات العقل، وذلك من خالل إدارة حلقة نقاش حول كل هيمامساعدة املتعلمني على فهم  ▪

عادة من عادات العقل املختلفة، ومشاركة املتعلمني ببعض النوادر الشخصية اليت هلا عالقة بعادات 
 عن مدى فهمهم لعادات العقل، وتكليف املتعلمني بتصميم بعض الصور أو امللصقات اليت تعرب

 العقل.
يات املرتبطة بتنمية عادات العقل، من خالل استخدام ديد االسرتاتيجاملتعلمني على حتمساعدة  ▪

 طريقة التفكري بصوت مرتفع، لتوضيح االسرتاتيجيات الفعالة يف تنمية عادات العقل.



 

- 117 - 

، وذلك من خالل مزج إجياد بيئة تعلم صفية ومدرسية تشجع على تنمية واستخدام عادات العقل ▪
عليمية التعلمية، وعرض الصور والعروض البصرية ة، واألنشطة التة احلياة اليوميعادات العقل أبنشط

وخرائط املفاهيم، اليت تعرب عن أمهية عادات العقل، وحتديد أي العادات العقلية أكثر فائدة يف 
 مساعداهتم يف أهناء املهام التعليمية التعلمية. 

وذلك من خالل ع عادات العقل، اواًب فعااًل مللمتعلمني الذين يُظهرون جت م اإلجيايبتوفري الدع ▪
وهي عبارة عن قيام املتعلمني مبالحظة أقراهنم الذين  حتديد مهمة حتت أسم "مالحظي العمليات"

يشرحون طريقة استخدامهم لعادات العقل، وتكليف املتعلمني بعمل تقييم ذايت لقدراهتم على 
 عادات العقل يف مواقف معينة. استخدام

( على ضرورة شغل عقل املتعلم من خالل شكل من 35ص، 2003وستا وكاليك )ويؤكد ك
 أشكال التنافر املعريف استفزازاً وتقصياً، مُيكن أن يتم هذا األمر بطريقتني على النحو التايل:

 إاثرة مسألة حتتمل عدم اليقني أو التضارب يف حمتواها. ▪
 ما يُقدم هلم.ء حماولتهم فهم سائل من هذه النوعية اثناعلى إاثرة م حث املتعلمني ▪

وهناك العديد من األساليب اليت مُيكن للمعلم اتباعها لتنمية عادات العقل، حيث يرى قطامي 
أن املعلم ميكن أن يؤدي دوراً هاماً يف تنمية عادات  (95ص، 2015، وصالح )(120ص، 2005وعمور)

 يب التالية: العقل ابتباع األسال
 يلي:الصمت: ويعين حتقيق ما  ▪

 ة للتفكري بعد كل سؤال.ة مهلة كافيإعطاء الطلب -
وجدت الدراسات اليت تناولت زمن االنتظار أنه ذو فائدة عظيمة للطلبة إذا تراوح زمن االنتظار  -

 ثواين )زمن االنتظار األول(. (7-4بني )
 والتعديل والتوسع.زمن االنتظار الثاين يعطي الطلبة فرصة للتطوير  -
ة ويساعد الطلبة على تفسري دمي توضيحات بديلعلى التخمني وتق الصمت يشجع الطلبة -

 البياانت من خالل احلوار واملناقشة.

 التعاطف واملرونة ▪

غرفة الصف اليت يسودها مناخ آمن واحرتام آراء وأفكار الطلبة هي البيئة املالئمة للتفكري  -
 واإلبداع.
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التقومي، واخرتام التعاطف ودون هتديد من لمني بشيء من م استجاابت املتعأمهية تقبل املعل -
م وخياالهتم، وإعطاء قيمة ألفكارهم من دون تقومي وإصدار أحكام، وهذا يساعد الطلبة آرائه

 على اختاذ القرار املناسب، وممارسة التفكري الناقد.

 القبول دون إصدار أحكام ويعين: ▪

أو ُيصدر ا كانت دون أن يقيمها، ة مهمتقبل املعلم إجاابت الطلبالتقبل احليادي، أي أن يس -
 حكماً عليها.

التقبل اإلجيايب: أي يستقبل املعلم إجابة املتعلم، وبعد االنتهاء من إجابته يقوم املعلم إبعادة  -
 صياغتها وتوضيحها، واإلضافة إليها وتوسيعها.

البعد الوجداين  تعلم املعرفية، إمنا ينتقل إىلالتقبل والتعاطف: ال يكتفي املعلم بسماع إجابة امل -
 املتعلم يف إجابته. ليشارك

 التوضيح  ▪

 ال يعين التوضيح إزالة اللبس والغموض عن فكرة ما أو رأي، وإمنا تشجيع الطلبة على التفكري. -

توجد عالقة ارتباطية بني مستوي حتصيل الطلبة واستخدام اسرتاتيجيات التوضيح، واليت تقوم  -
  .أيواآلراء والبينات اليت تدعم الر لب املزيد من األفكار على ط

  مصادر التعلم والبياانت للطلبة: ويعين ذلكتوفري ▪

 توفري مصادر املعرفة املتنوعة وتيسري وصول الطلبة إليها دون روتني ممل. -
 العمل على توفري البياانت اخلام اليت يستطيع الطلبة استخدامها يف التجريب واملالحظة. -
راء ها يف تنمية تفكريهم عن طريق إجإنتاج املعرفة واحلقائق وتوظيف ت العقل ختتم بكيفيةداعا -

 املقارانت واالستدالل وبناء العالقات السببية.
( معامل البيئة الصفية املشجعة على منو وازدهار العادات العقلية 43، ص 2002وحدد احلارثي )

بل الطلبة قادرون على التفكري، ويف املقاملعلم أبن مجيع أبهنا جيب أن تتصف بوجود قناعة قوية لدى ا
كري هو هدف تربوي يسعون إىل حتقيقه، وتتسم البيئة الصفية أو هناك إدراك قوي من الطلبة أبن التف

التعليمية بوجود املثريات التعليمية، ووفرة النشاطات اليت تنمي مهارات التفكري والعادات العقلية مبا 
 لطلبة.توايت العقلية ليتناسب مع املس
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ظات اليت جيب على املعلم أخذها بعني االعتبار املالح( بعض 21ص، 2017وتضيف املوجي )
 لتنمية عادات العقل وتتمثل فيما يلي:

نظراً لضعف وقلة االهتمام هبذه العادات يف جمتمعنا، لذا جيب على املعلم أن يهتم بتقدمي وجتديد  ▪
 م هبا.عادات العقل للتالميذ وتعريفه

املفيد أن يركز املعلم مجيع عادات العقل دفعة حتديد العادات العقلية املستهدفة، قد يكون من  ▪
واحدة يف وقت واحد، ولكن من املنطقي أن يبدأ بتحديد عادة أو عادتني، وتدريب التالميذ على 

ات عقلية دمي عادإتقاهنا ومع مرور الوقت والتدرج مع التالميذ يصبح ابإلمكان أن خيطط املعلم لتق
 ذلك بصورة مباشرة أو غري مباشرة.متعددة يف موقف تعليمي واحد سواء مت 

حتديد العمليات واملهارات اليت ينبغي أن ميارسها التالميذ كما يلي: عمليات التفكري مثل:  ▪
لي، التصنيف، التحليل، املقارنة، التفسري، الرتكيب، التقومي، واملهارات مثل: مهارات األداء العم

 مل يف مجاعة، تنفيذ املهام.الع
املعلم أمناط السلوك والعادات واألداءات اليت جيب أن ميارسها م: ينبغي أن جيدد حتديد نواتج التعل ▪

 التالميذ يف املوقف التعليمي بشكل واضح وصريح.
ر واألفكاحتديد احملتوى املعريف للدرس: ينبغي أن يقدم املعلم موضوعات احملتوى بشكل يثري االسئلة  ▪

 .موضع اهتمام املتعلمنيوالتفسريات حبيث تكون 

 إعطاء الفرصة للمتعلمني ملمارسة عادات العقل، وحتويل التفكري إىل نتاجات ملموسة يراها التالميذ. ▪

تقييم عادات العقل اليت ينبغي تنمينها إلجناز اهلدف: ينبغي تقييم األداءات والسلوكيات الدالة على  ▪
 أو املهارات اليت يهدف الدرس إىل تنميتها. ملفاهيمعادات العقل أو ا

 عادات العقل اسقي
تستند عادات العقل إىل نظام القياس البديل أو ما ُيسمى ابلقياس الواقعي، وهو القياس الذي يعكس 
أداء الطلبة يف مواقف حقيقية ويقيسه يف جماالت أو مواقف تربوية حقيقية، إذ أن عملية القياس 

لدماغ، ذلك ألهنا تتجاهل كيفية ابالختبارات التقليدية ال تنسجم مع آلية عمل اتمثلة التقليدي امل
علم، ولذا فإن هناك اسئلة ال ينبغي استعماهلا عند قياس عادات العقل ألهنا ال حتقق حصول عملية الت

 .(96، ص 2015اهلدف من عملية القياس )صالح، 



 

- 120 - 

، وصالح (115-111، ص 2010، وفلنلعقل )وتوجد عدة طرق يتم من خالهلا قياس عادات ا
 ومنها: (98-97ص، 2015)

: وهي عبارة عن جمموعة من األدلة اليت يتم حتديدها Indicators of Achievementمؤشرات االجناز 
بشكل مسبق قبل القيام بعملية قياس عادات العقل، ومن مث يتم تطبيقها على الطلبة ليتمكن الباحث 

عد هذه الطريقة مكلفة ألهنا كان الطلبة ميتلكون عادات العقل أم ال، وتُ   فيما إذا االستداللمن خالهلا 
ستلزم من الباحث وضع قائمة ابملؤشرات اليت يريد مالحظتها قبل حتتاج إىل وقت طويل إلجرائها، إذ ي

ألن  املالحظة،أن يبدأ بذلك، ومن مث يقوم إبجراء عملية املالحظة دون أن يشعر الطلبة أبهنم حتت 
 ائج غري دقيقة.سوف جيعلهم يسلكون بطريقة مغايرة وتكون النتذلك 

تُعد املقابالت واحدة من الطرق املستعملة يف قياس عادات العقل، لكنها مكلفة  :Interview املقابالت
من حيث الوقت واجلهد الذي يبذله الباحث إذ يتطلب منه االستماع إىل املواقف واملشكالت اليت 

ف الطالب وفق معايري مت حتديدها ب من الطلبة خالل حياته الدراسية، وكيف يتصر ها كل طاليتعرض إلي
  ميتلكها الطالب املفحوص. مسبقاً، لتعرف عادات العقل اليت

: يُنظر إىل التقومي ابستخدام ملف أعمال الطالب ابعتباره تقومي Portfolio ملف أعمال الطالب
ة ومهارات االتصال، أدوات التقومي، وخاصة ما يتعلق بتقومي اللغ كأداة من  اترخيياً  حقيقي، ألن له ارتباطاً 

رة عامة جممعة عن إجنازات املتعلم تعكس طرق تفكريه ويُعطى ملف أعمال الطالب أو ملف اإلجناز صو 
دم فيها ومستوى حتصيله ومهاراته املختلفة، كما يتضمن امللف أنواعًا خمتلفة من التقييم، واليت ُتستخ

، ونوع اثلث من االختبارات الرمسية متعددة، ومتنوعة بعضها شفوي، واآلخر حتريري دوات قياسأ
 واحلرة.

وهي سجالت خاصة ابلوقائع اليومية لعادات العقل،  : Anecdotal Record السجالت القصصية
إىل املعلم، وحتتاج هذه الطريقة إىل التعاون بني كل من الباحث واملعلم، إذ يتم إعطاء هذه السجالت 

التغريات اليت حتدث له خالل سنة دراسية كاملة، لكن ليدون فيها السلوكيات الذكية لكل طالب، و 
ى مستوى ضيق حمدود، إذ يتطلب إجراؤها أن يكون املعلم خبرياً استعمال هذه الطريقة يكون عل

 ومتخصصاً يف عادات العقل، األمر الذي يعيق تنفيذها على نطاق واسع.
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اس عادات العقل، إذ يقوم : تشكل مستوايت األداء طريقة مهمة لقيRubrics األداء مستوايت
ى األداء، وذلك لكل عادة من عادات مستوايت أداء الطلبة وفق مقياس رصد ملستو  الباحث بقياس

 العقل، ويدون املستوى الذي وصل إليه كل طالب.
 وفيما يلي معايري لقياس مستوى األداء لعادة املثابرة:

 بسهولة وسرعة:  يبتعد عن املهمات ذات الصعوبة Noviceمستوى مبتدئ   ▪
جيتهد يف حماولة العمل على إكمال املهمة يف ظل عدم توافر حلول  Apprentice :مستوى متدرب  ▪

 جاهزة، لكنه يبدي تراجعاً عن  املهمة يف حال اكتشف أهنا صعبة
م من عدم وجود إجاابت ملوكولة إليه على الرغيتمسك إبجناز املهمة ا Practitioner :ممارس مستوى  ▪

 اوالً استقصاء االجاابت املناسبة لطبيعة املهمة. فورية، حم
: يتمسك إبجناز املهمة على الرغم من الصعاب اليت تعرتض سري تقدمه حنو Expertمستوى خبري  ▪

  حتقيق هدفه. احلل، مستخدماً جمموعة من االسرتاتيجيات اليت تقوده إىل
 وتصميم املناهجالعقل عادات 

وتصميم املناهج الدراسية، ويف هذا  جمال بناء الربامج التعليمية تكتسب عادات العقل أمهية كربى يف
( مبثابة سلوكيات جيب تدريب 212، ص 2015السياق مُيكن اعتبارها حسب القحطاين واليوسف)

مع بناء أنشطة يمية املقدمة للطلبة،  تنظيم اخلربات التعلالطلبة واملعلمني عليها، ومُيكن توظيفها يف
 دهم على انتاج املعرفة وبنائها وتطويرها بصفة مستمرة، إىل جانب تصميم أنشطةتدريبية هلم تساع

 تعليمية على املستويني العالجي واإلثرائي.
ناهج واعتبارها وتستند رؤية واضعي املناهج الدراسية بضرورة تضمني عادات العقل يف تلك امل

ر عادات العقل تعكس فلسفة إنسانية لف املناهج الدراسية، إىل اعتباعناصر األساسية يف خمتأحد ال
يف تطوير فكرهم من خالل أتمل عقالين منطقي، وهذه تعرب عن اإلميان بقدرات الطلبة وطاقاهتم 

 ( على النحو التايل:127، ص 2005السمات يوجزها قطامي وعمور )
د على املهارات : أي اختيار منط سلوكي فعال مقارنة مع غريه، والتأكيValueأو التقييم  لقيمةإعطاء ا ▪

  الصفات الشخصية.املعرفية واملواقف والعادات إضافة إىل
وتتمثل ابلشعور يف الرغبة يف اختيار منط سلوكي فكري دون  : Inclination وجود الرغبة أو امليل ▪

 غريه.
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توظيف أمناط السلوك املختلفة، رص واملواقف املالئمة ل: وتتمثل يف اقتناص الفSensitivity احلساسية ▪
فكرية عن مهارة وتشكل احلساسية الفكرية مسة رئيسة من مسات السلوك الذكي، وختتلف احلساسية ال

 ، وهي استخدام عادات العقل بشكل تلقائي.إاثرة الدافعية
داء اخلاص أبمناط السلوك : ويتم عن طريق العمل على تطوير األ Commitmentأو التعهد  االلتزام ▪

 ذاهتا، والسعي للتأمل يف أداء منط السلوكيات الفكرية وحتسينه.يت تدعم التفكري املختلفة ال

املهارات األساسية لتطبيق أمناط السلوك الفكري  : وتتمثل يف امتالكCapabilityامتالك القدرة  ▪
 املناسبة.

 ارسات.فكري يف األفعال والقرارات واملموتتمثل يف توظيف أمناط السلوك ال :Policy السياسة ▪
ربى يف جمال املعايري الرتبوية وحركات اإلصالح التعليمي املعاصرة، العقل أمهية كواحتلت عادات 

( أن 2061من املناهج الدراسية، فعلى سبيل املثال يرى واضعو مشروع )ومت التأكيد على تضمينها ض
 ايل فإنجهات إصالحية يف مناهج العلوم وتدريسها، وابلتالتوصيات املقدمة عن عادات العقل متثل تو 

الرتكيز على مهارات التفكري يعترب من أهم األهداف إىل جانب تنمية الثقافة العلمية، وتتضمن عادات 
، ص 2010وانت هامة خبصوص بناء املناهج، وتوجز الباحثة تلك املكوانت نقالً عن زيتون)لعقل مكا

 يل:( على النحو التا277-280
م املشرتكة للعلماء وم وتدريسها مبعرفة األفراد للقي: حيث ينبغي أن ترتبط مناهج العلالقيم واالجتاهات

االجتماعية، وتكوين معتقدات متوازنة حول القيمة وعلماء الرايضيات واملهندسني، وتعزيز القيم 
ى األطفال الصغار حنو تعلم االجتماعية للعلم والرايضيات والتكنولوجيا، وتطوير اجتاهات إجيابية لد

 لوجيا.العلوم والرايضيات والتكنو 
)اجلمع، ويشمل هذا تناول املهارات العددية األساسية أي احلساابت البسيطة احلساب والتقدير: 

الطرح، الضرب والقسمة، الكسور العشرية، النسب والعالقات(، والتقدير يعين إجياد اجلواب على أساس 
 قيقية لألشياء.ارات: تقدير األطوال، والوقت، واملسافات، واألحجام احلتقرييب ومن تلك امله

ل مع التكنولوجيا واألمور التحكم اليدوي واملالحظة: أي التعامل اليدوي مع أدوات ومواد معينة للتعام
 احلياتية األخرى.
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فوي عن األفكار : وتضم العديد من املهارات ومنها القدرة على التعبري الشمهارات االتصال والتواصل
رسوم بيانية، وتوضيح العالقات من خالل الرسوم البيانية  وكتابتها، وتنظيم املعارف يف جداول أو

 ضية واأللفة مع مفاهيم العلوم والرايضيات والتكنولوجيا.وقراءهتا، واستخدام العالقات الراي
راك القضااي واملسائل املطروحة : جيب أن مُتكن مناهج العلوم الطلبة من ادمهارات االستجابة الناقدة

د واألدلة مبا يتسق مع املعرفة العلمية واملنطق، ورفض ما ال يتفق مع املنطق ييز الشواهوفهمها، ومت
من نقاط الضعف اليت ينبغي جتاوزها: اخللط بني احلقائق واآلراء، وعدم االستناد إىل األدلة والعقالنية، و 

مة على أهنا آبراء العلماء، وإظهار التفسريات واالستنتاجات املقد والرباهني، والضبابية يف االستشهاد
 الوحيدة اليت تستحق االهتمام، وعدم ذكر أية احتماالت أخرى.

 لعادات العقلاألمهية الرتبوية 
إن عادات العقل  (116-115ص، 2005وقطامي وعمور) (45-44 ص، 2003يوضح كوستا وكاليك )

على جمموعة  العاداتأن يتعلمه اإلنسان وكيفية التعلم، وتركز تلك  متثل نظرية فلسفية حول ما جيب
 من القيم واالعتقادات وهي:

حيث أن عادات العقل جتعل الفرد يشعر ابمليل حنو التفكري، فتصبح العواطف  احرتام العواطف: ▪
ي وابلتايل هي احملرك األساسي إلنتاج املعرفة وتطبيقها، أي أن عادات العقل تؤثر يف الذكاء العاطف

 يف مهارات التفكري لدى الفرد.
لذكاء ابعتباره نزعة طبيعية الفروق الفردية: حيث تنظر عادات العقل إىل اول اخلاصة و احرتام املي ▪

ومياًل للسلوك بطريقة معينة، ويتم التعبري عن الذكاء من خالل أمناط مميزة من السلوك الذكي، 
 ز على اخلصائص الشخصية عامة دون التقيد بنمط معني.واحرتام الفروق الفردية من خالل الرتكي

إدراك الفرد اليت يرغب الفرد يف اة احلساسية الفكرية: وهي أحد مسات العقل اليت تتضمن اعمر  ▪
املشاركة أبمناط سلوكية معينة، فيستطيع من خالهلا متييز الوقت املناسب للتأمل وطرح األسئلة 

 والتيقظ املستمر.
ري إىل آخر مع ربطه قدرة على الربط واالنتقال من سياق فكللمعرفة: وهي ال النظرة التكاملية ▪

 لية يف اختاذ القرارات.ابملوقف الواقعي، مما يزيد من الفاع
 ( أمهية عادات العقل من الناحية الرتبوية على النحو التايل:431، ص 2006ويوجز سعيد )

 ام مهارات التفكري لتوجيه التفكري وحتسينه.توجيه وتنظيم عملية التعلم وحتمل مسؤوليتها واستخد ▪
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 الذايت للوصول إىل أقصى أداء. الناقد واإلبداعي، ابإلضافة إىل قدرات التنظيمالتفكري  املزج بني ▪
 إهناء أية مهمة يف وقت قصري. ▪
 الرتكيز على االستقالل وحتمل املسؤولية عند إجناز أي مهمة. ▪
 ليمي الذي مير به املتعلم.اختيار اإلجراءات املناسبة للموقف التع ▪
من اإلدراك اً وراء حتقيق مستوى أفضل ت من مصادرها املختلفة سعيإجادة التعامل مع املعلوما ▪

 وفهم ومتييز تلك املعلومات واإلفادة منها.

 فهم االجتاهات اإلجيابية، واإلدراكات حول التعلم واستخدام املهارات االجتماعية والتعاونية. ▪

 مع مواقف احلياة اليومية.التعامل بكفاءة تنمية التحصيل و  ▪

 النتائج والتواصل اجليد.التفاصيل، واملرونة وإدراك احلاجة لصنع  النتباه إىلتساعد على ا ▪
  

 عادات العقل وتعليم العلوم
يتضح مما تقدم يف هذا احملور ان عادات العقل هلا أمهية كربى يف عملية التعليم والتعلم، كما شكلت 

 املهتمون بتدريس العلوم تىنأعم واضعي املناهج الدراسية املختلفة، وبشكل خاص فقد حمور اهتما
( قد 2061)يني العلوم جلميع األمريك( أن مشروع 166ص، 2013بعادات العقل، ويشري الربصان وعبد )

ة اعتمد عادات العقل كأساس للتطوير الرتبوي، وأهتم بعدد من العادات العقلية اليت تعمل على تنمي
، Diligence، االجتهاد Integrityدات: التكامل تعليم العلوم والرايضيات والتكنولوجيا ومن تلك العا

االنفتاح على األفكار اجلديدة ، Imaginationالتخيل ، Curiosity، حب االستطالع Fairnessالعدالة 
Openness to New Ideas والتشكك الواعي ،Informed Skepticism العددية ، ، املهارات

Computation التقدير ،Estimation املالحظة ،Observation االتصال ،Communication االستجابة ،
 .Critical Responseالناقدة 

تنمية العادات العقلية ميثل أحد أهم أهداف الرتبية املعاصرة أن إىل ( 67ص، 2011ويشري مازن)
وال حياته، حىت يتعود على ممارسة العادات العقلية يف وتدريس العلوم، لذا ينبغي تنميتها لدى املتعلم ط

خاصة يف عصر العوملة  -التعامل مع األمور املختلفة يف احلياة اليومية، فال يتأثر بكل ما يُقال أو يُثار
فأحد املالمح املؤهلة لدخول هذا العصر، هو ضرورة ممارسة العادات العقلية للتعامل مع املتناقضات  -

 لفكرية والعلمية واالخالقية يف اجملتمع.يف القضااي ا
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اهتمامًا كبرياً ( 2005) املنهج الوطين الربيطاين عام فقد أوىل واضعو ما سبق وابإلضافة إىل
ية التالية وهي: حب االستطالع، احرتام األدلة، املثابرة، االنفتاح العقلي، بضرورة تنمية العادات العقل

بضرورة تنمية ( 2004اآلخرين، واهتمام مشروع امللكة إليزابيث عام ) احلدس البيئي السليم، والتعاون مع
فضول واملتعة يف العادات العقلية التالية: التفكري املرن، االستماع إىل اآلخرين، السعي للدقة، املثابرة، وال

 حل املشكالت، ورؤية املواقف بطريقة غري تقليدية من خالل مناهج العلوم.
التعلمية بشكل  العقل ابلنسبة للعملية التعليميةاحملور أمهية عادات  ويتضح مما سبق يف هذا

واد ايري الرتبوية، يف العديد من املعام، وهذه االمهية جعلت عادات العقل حمل اهتمام واضعي املع
الدراسية، ومنها املعايري اخلاصة ابلعلوم، كما يتضح تنوع تلك العادات وطرحها ضمن رؤى خمتلفة 

تيار العادات اليت جيب تنميتها يف ضوء الباحثني، وهو ما يعطي قدراً كبرياً من املرونة يف اخللعديد من 
لديهم، وحسب طبيعة املادة  العديد من العوامل، كاخلربات املعرفية للمتعلمني، ومستوايت التفكري

 الدراسية املنوي توظيف العادات العقلية اثناء تعليمها وتعلمها.
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 اخلامساحملور 
 العلوم مادةجتاهات حنو الا

 مقدمة
العلوم، من حيث تعريف مفهوم االجتاه ومكوانت االجتاهات مادة االجتاهات حنو  امسيتناول احملور اخل

االجتاهات، وأمهية االجتاهات يف العملية التعليمية التعلمية، وكيفية تنميتها وخصائصها ومصادر تكوين 
 علمية.مبا حيقق أهداف العملية التعليمية الت

 تعريف االجتاه
القرن احلايل وترجع أمهية االجتاهات ة حنو العلوم اساس لبناء حضارة يُعد اكتساب االجتاهات اإلجيابي
القرار وممارسة العديد من املهارات، حيث مُيكن تغيري اجتاهات الطلبة يف أهنا تساعد الفرد على اختاذ 

اه قد اختلف علماء النفس والباحثون يف حتديد مفهوم االجتعن طريق التعلم والتوجيه واملناقشة واحلوار، و 
(، 199، ص 2016فال يوجد تعريف مانع جامع يعرتف به مجيع املشتغلني ابلرتبية وعلم النفس )صاحل، 

 يما يلي عرض لبعض تعريفات مفهوم االجتاه وف
اابت الفرد حنو العلوم أبنه "حمصلة استج ( االجتاه16ص، 2003يعرف شحاتة والنجار )حيث 

 ييد الفرد هلذا املوضوع أو معارضته له"موضوعات العلم، من حيث أتحنو موضوع ما من 
"حمصلة استجاابت الفرد ابلقبول أو ( االجتاه العلمي ابعتباره 31ص، 2008ويعرف صوافطة )

هم الرفض جتاه موضوع جديل من موضوعات العلوم، أي أنه يعرب عن مشاعر األفراد ومعتقداهتم آرائ
 حنو العلوم"

هر يف رأي الفرد أو االستجابة "موقف وجداين يظ( االجتاه أبنه 69ص، 2006ويعرف مازن )
موضوع أو قضية معينة إما ابلقبول أو ابلرفض واملعارضة اليت يبديها حنو شئ معني أو حدث ما أو 

 نتيجة مروره خبربة معينة ترتبط بذلك الشيء أو احلدث أو القضية"
رفية واالنفعالية والسلوكية ( االجتاه أبنه "جمموعة من املكوانت املع139ص، 2010) ويعرف زيتون

ستجابة الفرد حنو قضية أو موضوع أو موقف علمي وكيفية تلك االستجابة من حيث اليت تتصل اب
 القبول أو الرفض" 
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بة بطرق ( االجتاه أبنه "استعداد عقلي يُعرب عنه ابالستجا282ص، 2011ويعرف عطيفة وسرور )
ضااي مث تتعدد اجتاهات الفرد بتعدد نوعيات القة حنو قضااي معينة أو أشخاص معينني، ومن حمدد

 واألشياء واألشخاص الذين يتعامل معهم"
( االجتاه أبنه "حالة من االستعداد أو التهيؤ العقلي لدى الفرد، 93ص، 2012وتعرف خبش )

يسلك سلوكًا معيناً، ويستجيب بشكل ابقة وجيعله والذي يتكون ويُنظم من خالل خربات الفرد الس
 لة هبذه احلالة"و مجيع االشخاص واألشياء واملواقف املتصمعني حن

( أبنه "حمصلة مشاعر التلميذ حنو مادة العلوم اليت تتكون بفعل 275ص، 2017ويعرفه العنزي )
أييد أو املعارضة اذ موقف التخربته وتعامله معها، حبيث تكون قادرة على حتريك التلميذ وتوجيهه الخت

 منها"
كن تعريف االجتاه ابعتباره موقف أو استعداد يتخذه الفرد ريفات السابقة ميُ ويف ضوء تلك التع

جتاه موضوع معني، ويتكون هذا االستعداد او االجتاه نتيجة مرور الفرد خبربات سابقة ذات صلة هبذا 
 القبول جتاه أي خربات مستقبلية مماثلة. قف ابلرفض أووهو ما يؤدي إىل أن يتخذ الفرد موااملوضوع، 

 مكوانت االجتاه
يتكون االجتاه من ثالث مكوانت وهي: املكون املعريف، املكون الوجداين، واملكون السلوكي اإلرادي، 

 وفيما يلي عرض لتلك املكوانت حسب ما ورد يف بعض املراجع 
ربات تتضمن رصيد الفرد من اخلوىل لالجتاهات العلمية، واليت : ميثل هذا املكون املرحلة األاملكون املعريف

ت واملعتقدات اليت يكوهنا أو يعرفها حول موضوع العلم، والفرد ذو االجتاه العلمي والذي يُظهر واملعلوما
استجابة مقبولة حنو العلم رمبا يتضمن فهمه معىن العلم، ومعرفته مبراحل تطور العلم يف حقل معني، 

  (115ص، 2016جي، علم وأغراضه وخصائص العلم وأمهية العلم يف احلياة )مر وأهداف ال
: ُيشري إىل الشعور ابالرتياح أو عدم االرتياح ابحلب أو الكراهية، ابلتأييد أو الرفض املكون الوجداين

 جنوه ابالرتياح )اخلطايبة،ملوضوع االجتاه العلمي، فهي تدفع الفرد لإلقبال على موضوع معني يشعر 
 (26ص، 2005

لسلوك وفق أمناط حمددة، ليصبح أكثر ميالً لن نزعة الفرد : ويوضح هذا املكو املكون السلوكي اإلرادي
إىل أن يسلك سلوكًا حمددًا جتاه موضوع أو فكرة معينة، حبيث يعرب سلوك الفرد وتصرفه عن جمموعة 
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العمل وفق  سلوك الفرد تدفعه إىلاالجتاهات كموجهات ل تعملاملعتقدات واملشاعر اليت تكونت لديه، و 
 .(265، ص 2007)سرااي، جتاه الذي يتبناه اال

، ص 2011(، واخلزرجي )142-141 ، ص2010وابلنسبة لالجتاهات العلمية، يؤكد زيتون )
 ( أن املكوانت السلوكية لالجتاهات العلمية تتضمن مثانية مكوانت على النحو التايل:52-53

قدة يف سلوكه العلمي الباحث العلمي عقلية ان: يُظهر الطالب أو Critical Mindenessالعقلية الناقدة 
 دما:عن

 ينظر إىل عدم االتساق أو التناقض يف اجلمل واالستنتاجات. ▪
 يستشري عدداً من املختصني واخلرباء عندما يبحث عن املعلومات العلمية. ▪
 يبحث عن برهان جترييب لدعم التفسريات أو نقضها. ▪
 عومة علمياً.والتعبريات غري املدصدق اجلمل يتحرى مدى  ▪
 ماذا، أين، ملاذا، ميت، كيف...؟ ة تبدأ ب:يسأل أسئل ▪

 : يُظهر الطالب أو الباحث تعليق احلكم يف سلوكه العلمي عندما:Suspense of Judgmentتعليق احلكم 
 يُعمم مبقدار ما يتوافر من الربهان أو الدليل املربر. ▪
 االستنتاجات.ن املعلومات قبل عمل جيمع أكرب قدر ممكن م ▪
 جات أولية مؤقتة.ت ما هي إال استنتايدرك أن االستنتاجا ▪
 يراجع مصادر ومراجع متعددة قبل عمل االستنتاجات. ▪

 : يُظهر الطالب احرتام الربهان عندما:Respect of Evidenceحرتام الربهان )الدليل( ا
 أو نقضها. يبحث عن برهان أو دليل جترييب لدعم التفسريات ▪
 الستنتاجات.أكرب قدر ممكن من البياانت قبل عمل اجيمع  ▪
 يُطالب أبن تكون االستنتاجات منسجمة مع احلقائق. ▪
 يقدم براهني مسحية أو جتريبية لدعم استنتاجاته. ▪

 : يُظهر الطالب األمانة العلمية عندما:Scientific Honesty األمانة العلمية
 اقضة لفرضياته.يكتب مالحظاته حىت لو كانت من ▪
 عرتف جبهود اآلخرين.ي ▪
 رين بصدق.ينقل أفكار اآلخ ▪



 

- 129 - 

 ال ينسب أفكار اآلخرين لنفسه. ▪
أيخذ بعني االعتبار مجيع البياانت واملعلومات املتوافرة لديه عند عمل التعميمات وصياغة  ▪

 االستنتاجات.
 : يُظهر الطالب املوضوعية عندماObjectivityاملوضوعية 

 ته وفرضياته.وليس فقط البياانت اليت تدعم مالحظا ملتوافرة مجيعها،يعترب املعلومات ا ▪
 يدون مالحظاته حيت لو كانت متعارضة مع فرضياته. ▪
 ال يتحيز ابختيار األفكار إال إذا كانت مدعومة ابألدلة والرباهني العلمية. ▪
 يفحص جوانب املشكلة مجيعها ويعترب عدة حلول حمتملة هلا. ▪
 واملعارضة عند تقييم املوقف.ة يعترب املواقف املؤيد ▪

: يُظهر الطالب االستعداد لتغيري آرائه Willingness to Change Opinions اءاالستعداد لتغيري اآلر 
 وتعديلها عندما:

 يعرتف أبن االستنتاجات ما هي إال استنتاجات أوليه )مؤقتة(. ▪
 يدرك أبن املعرفة العلمية غري اتمة. ▪
 خرين وتقييمها.آلايعترب األفكار املقدمة من  ▪
 ته.يقّيم الربهان الذي يتناقض مع فرضيا ▪
 تضى األمر ذلك لتالئم البياانت التجريبية.يُعدل فرضياته كلما اق ▪

 : يُظهر الطالب االنفتاح العقلي يف سلوكه التعليمي عندما: Open Mindednessاالنفتاح العقلي 
 يُقّيم الربهان الذي يتناقض مع فرضياته. ▪
 وآرائه. خرين ألفكارهيقدر نقد اآل ▪
 تقصاء املشكالت العلمية.يعترب عدة خيارات حمتملة عند اس ▪
 يعترب املواقف املؤيدة واملعارضة عند تقييم املوقف أو إصدار األحكام. ▪
 أفكار اآلخرين ويقيمها.يعترب  ▪
 يتقبل آراء اآلخرين وأفكارهم وتفسرياهتم املدعومة حىت لو تعارضت مع آرائه وافكاره. ▪
: يُظهر الطالب االستطالع Curiosity and Questioning واالستفسار )التساؤل(طالع االست

 واالستفسار يف سلوكه العلمي عندما:
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 يبحث عن عدم اتساق أو انسجام يف اجلمل واالستنتاجات.  ▪
 يستشري املختصني واخلرباء عند تقصي املعلومات وجبثها. ▪
 نقضها. يبحث عن الربهان التجرييب لدعم التفسريات أو ▪
 لمياً يتحرى صدق اجلمل واالستنتاجات غري املدعومة ع ▪

 
 أنواع االجتاهات

، ومنها الفردي واجلماعي، والسري والعلين، وفيما يلي عرض لتلك وجد أكثر من تصنيف لالجتاهي
 (:104-103، ص 2001األنواع )أمحد، 

كة بني عديد من الناس، كإعجاب : االجتاهات اجلماعية هي االجتاهات املشرت اجتاهات مجاعية أو فردية
هات اليت متيز فردًا عن دينية أو علمية، أما االجتاهات الفردية فهي االجتا ة سياسية أوالناس بشخصي

  آخر، كإعجاب الفرد بشخصية معينة أو بفئة معينة من الناس.
س، أما االجتاه السري : االجتاه العلين هو االجتاه الذي يتحدث فيه الفرد أمام النااجتاهات علنية وسرية

نكره أحيااًن إذا ظهاره، وحياول إخفاءه واالحتفاظ به لنفسه، بل قد يُ فهو اجتاه جيد الفرد حرجًا يف إ
 ُسئل عنه.

االجتاهات القوية هي اليت تسيطر على جانب كبري من حياة اإلنسان، وجتعله  اجتاهات قوية وضعيفة:
 ال جتاه حنو الدين، أما من يقف من االجتاه موقفاً ضعيفاً يسلك يف بعض املواقف سلوكاً جاداً مثل اال

 نه ال يشعر بشدة االجتاه.يستطيع مقاومته وال احتماله، فإنه يفعل ذلك أل
: االجتاهات املوجبة هي اليت تنحو ابلفرد حنو شيء معني كتقدير قيمة العلم، اجتاهات موجبة وسالبة

 فرد بعيداً حنو شيء آخر مرفوض.أما االجتاهات السالبة فهي اليت جتنح ابل
عات متعددة، ويكون جتاه العام هو االجتاه الذي يكون معممًا حنو موضو الا اجتاهات عامة وخاصة:

أكثر ثبااتً واستقراراً من االجتاه اخلاص، فاالجتاه اخلاص هو االجتاه الذي يكون حمدداً حنو موضوع نوعي 
 حمدد.
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 خصائص االجتاهات
حتديد بعض خصائص االجتاهات، ومُيكن إجياز ما ورد يف الدراسات  ن الدراسات علىاتفقت العديد م
 (29ص، 2005(، واهلويدي )117، ص 2016(، ومرجي )140 -139، ص 2010زيتون )واملراجع ومنها 

 على النحو التايل:
تسبها الطالب من االجتاهات متعلمة: فهي حصيلة مكتسبة من اخلربات واآلراء واملعتقدات يك ▪

مع بيئته املادية واالجتماعية، وعلى ذلك فهي قابلة للتعديل ابلتعلم والتعليم والتطور خالل تفاعله 
 عند الطالب من خالل تفاعله مع بيئته.

االجتاهات تُنبئ ابلسلوك: تعمل االجتاهات كموجهات للسلوك يستدل عليها من السلوك الظاهري  ▪
حلد كبري منبئات لسلوكه العلمي،  اهات العلمية مُيكن أن تكون اجتاهاتهاالجتللمتعلم، فالطالب ذو 

وهذا يعين أم االجتاه ليس ابلسلوك، وليس شيئاً يقوم الفرد بعمله، ولكنه استعداد للسلوك، ويعكس 
 ظرفاً شخصياً للسلوك يتم بطريقة معينة جتاه موضوع ما.

اجتماعية، تؤثر يف عالقة -مهية شخصيةاالجتاهات أبهنا ذات أاالجتاهات اجتماعية: توصف  ▪
الطالب بزمالئه أو العكس، وتلعب اجلماعة دوراً ابرزاً يف السلوك الفردي، ورمبا يكون للفرد أتثري 

 يف سلوك اآلخرين.
ات االجتاهات استعدادات لالستجابة عاطفياً: تتميز االجتاهات عن املفاهيم النفسية األخرة كاملعتقد ▪

القيم، مبكوهنا التقوميي الذي يتمثل يف املوقف التفضيلي ألن يكون الفرد مع أو والدوافع واآلراء و 
ضد شيء أو حدث أو شخص أو موقف ما، ومن هنا يُعترب املكون الوجداين من أهم مكوانت 

 االجتاه
 ابإلطار العام لشخصية االجتاهات اثبتة نسبياً وقابلة للتعديل والتغيري: ابلرغم من االجتاهات مرتبطة ▪

 الفرد وحباجته ومبفهومه عن ذاته ويصعب تغيريها نسبياً، فإهنا قابلة للتعديل ألهنا مكتسبة ومتعلمة.
االجتاهات قابلة للقياس: مُيكن قياس االجتاهات، على صعوبتها، وتقديرها من خالل مقاييس  ▪

اس قياس، سواء من خالل قياالجتاهات، ما دام اهنا تتضمن املوقف التفضيلي يف فقرات ال
 االستجاابت للطلبة أم من خالل قياس االستجاابت املالحظة هلم.

 ( اخلصائص التالية لالجتاهات:523، ص 2000ويضيف عالم )
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التوجه: التوجه يتعلق مبا إذا كانت مشاعر أو انفعاالت الفرد جتاه موضوع ما أو قضية معينة مشاعر  ▪
 موجبة أم سالبة.

ه إىل درجة االجتاه املوجب أو السالب، بينما تشري الشدة إىل دة: يشري مقدار االجتااملقدار والش ▪
 أمهية أو قوة مشاعر الفرد جتاه موضوع معني.

ثنائية املشاعر: تشري إىل مدى تناقض مشاعر الفرد حنو جوانب خمتلفة ملوضوع االجتاه نفسه، فكلما  ▪
 ت درجة تناقض املشاعر.تساوت مشاعر التفضيل ومشاعر عدم التفضيل ارتفع

املركزية: تشري هذه اخلاصية إىل التهيؤ الستثارة االجتاه، أي مدى اقرتاب االجتاه من التفكري املباشر  ▪
كون لديه قدر كبري من املعلومات حول للفرد، واالجتاهات املركزية هي تلك اليت يهتم هبا الفرد، وي

 موضوعها.
 ته حنو موضوعات معينة.الفرد لتغيري أو تعديل اجتاهااملرونة: تشري إىل مدى قابلية  ▪
التضمن: االجتاه مُيكن أن يكون منفصالً عن اجلوانب األخرى مثل: املعتقدات أو القيم، ومُيكن أن  ▪

 يرتبط هبذه اجلوانب من خالل االقرتان والتصنيف والتربير.
 ر موضوع االجتاه.الشمول أو املدى: يتعلق مبدى تعميم االجتاه أو مدى مشوله لعناص ▪

قدم من تلك اخلصائص ارتباط االجتاهات ابلعملية التعليمية، فاالجتاهات قابلة ويتضح مما ت
للتعلم والتطور عند الطالب، وتلعب دوراً يف التنبؤ بسلوكه جتاه املواقف التعليمية املختلفة، كذلك فإن 

ملدرسية، ابإلضافة وأقرانه يف البيئة الصفية وا لالجتاهات بعد اجتماعي يرتبط ابلعالقة املتبادلة بني الطالب
إىل دور املدرسة واملعلمني يف الكشف عن االجتاهات املختلفة حنو كافة مكوانت املنظومة التعليمية من 
خالل استخدام مقاييس االجتاهات املختلفة، لتعرف طبيعة االجتاهات لدى الطلبة وسبل تعديلها 

 أهداف العملية التعليمية. وتطويرها بشكل إجيايب مبا حيقق
 امل تكوين االجتاهاتعو 

هناك العديد من العوامل اليت ُيشرتط توافرها حيت مُيكن تكوين االجتاه بصورة صحيحة، ويوجز سرااي 
 ( هذه العوامل على النحو التايل:271-270، ص 2007)

ثر فاعلية يف تكوين فاخلربة اليت يصاحبها انفعاالت حادة ومؤثرة تكون أك حدة وأتثري اخلربة:
، ألن االنفعال القوي واملؤثر يُعمق اخلربة يف نفس الفرد، وجيعله أكثر ارتباطًا يف سلوكه يف االجتاهات

 املواقف االجتماعية املرتبطة مبجال اخلربة.
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ة يعتمد تكوين االجتاه على تكرار اخلربة، فعندما جيد املتعلم صعوبة متكررة يف مادة دراسي تكرار اخلربة:
 فإنه يكون اجتاهاً سلبياً حنوها.معينة، ويعجز عن معاجلتها، 

عندما ترتبط خربة الفرد بعنصر من عناصر البيئة مع خرباته ابلعناصر األخرى، تتكامل  تكامل اخلربة:
تصدر عنه أحكامه ومواقفه لديه اخلربة يف وحدة كلية تؤدي إىل تعميم هذه اخلربات، وتصبح إطاراً واقعياً 

 خلربات السابقة.واستجاابته ملواقف مشاهبة مبواقف ا
من خالل إشباع الفرد حلاجاته واهتماماته، فاألشياء اليت ُتشبع  تنمو االجتاهات إشباع احلاجات:

حاجات الفرد العقلية والنفسية واالجتماعية، تنمو حنوها اجتاهات إجيابية، واألشياء اليت ال ُتشبع 
 حاجات الفرد قد يكون حنوها اجتاهات سلبية.

 اهاتمصادر تكوين االجت
، 2010واليت مُيكن إجيازها على النحو التايل )آل عامر،  تتكون االجتاهات بفعل العديد من املصادر،

 ( 58ص 
العمليات العقلية املباشرة: نتيجة أداء الطالب عمليات عقلية مباشرة أثناء دراسته ملشكلة معينة  ▪

 فإنه ينمو لديه اجتاه موجب أو سالب
لالجتاهات اليت قد  الشياء اليت يتعايش معها الطالب يف بيئته مصادرالبيئة االجتماعية: متثل ا ▪

يستوعبها التلميذ بطريقة ال شعورية، وأتيت البيئة االسرية يف املقام األول مث أتثري االصدقاء والبيئة 
 االجتماعية

تشكيل املناسبات واخلربات: تُعترب املناسبات واخلربات اليت يتعرض هلا الطالب عوامل واضحة يف  ▪
اجتاهاته، وقد تكون اخلربات ذات أثر انفعايل عميق، وحسب نوعها يتحدد ما لدى الطالب من 

 إجيابية أو سلبية االجتاه 
تكوين اجتاهات سلبية أو إجيابية املعلم: ميثل املعلم عنصرًا أساسيًا يف تشكيل شخصية الطالب و  ▪

مزدوجة وهي تغيري أو هدم االجتاهات غري  لديهم، ألن املعلم هو القدوة لطالبه وتقع عليه مسؤولية
 السليمة وإكساهبم اجتاهات جديدة سليمة مرغوب فيها

ي املنهج: للمناهج دور إجيايب وفعال يف تنمية االجتاهات، ألن ما حيتويه املنهج من حمتوى علم ▪
 وأنشطة تعلمية له دور أساسي يف تنمية االجتاهات.
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ى يف منو االجتاهات، وقد أثبتت الدراسات أن هناك عالقة طرق التدريس: لطرق التدريس أمهية كرب  ▪
، وهذه العالقة تساعد يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو املادة العلومبني طرق التدريس واالجتاه حنو 

 الدراسية
كن استنتاج الدور اهلام لعناصر املنظومة التعليمية يف تكوين االجتاهات، مبا يشمل ويف ضوء ما سبق، ميُ 

هج الدراسي وأنشطته العملية، وطرق التدريس والعالقات االجتماعية يف الصف واملدرسة، ابإلضافة املن
جتاهات إجيابية إىل دور املعلم ابعتباره املسؤول عن تنظيم أنشطة التعلم وهتيئة الفرص املناسبة لتكوين ا

 حنو املادة الدراسية. 
 أمهية االجتاهات 

وتنميتها لدى الطلبة من األهداف الرئيسة لتدريس العلوم، وذلك ابلنظر يُعد تكوين االجتاهات العلمية 
إىل دور االجتاهات العلمية كموجهات للسلوك مُيكن االعتماد عليها يف التنبؤ بنوع السلوك العلمي 

الستخدام طرق العلم وعملياته مبنهجية الب، وكذلك اعتبارها دوافع توجه الطالب الذي يقوم به الط
 .(109ص، 2005البحث والتفكري )زيتون، علمية يف 

ضرورة عدم اقتصار تدريس العلوم مع الرأي السابق، ويؤكد ( 210، ص 2015عجاجي )ويتفق 
ينبغي أن تتوافر لديهم الرغبة والدافع على تزويد الطالب ابملعرفة العلمية فقط، بل األهم من ذلك 

 يوجز أمهية االجتاهات يف النقاط التالية:واالستعداد واالجتاه حنو التعلم واكتساب املعرفة، و 
 حتفز االجتاهات الطالب لإلقبال على الدراسة .1
 تساعد االجتاهات الطالب يف اكتساب األفكار العلمية وتوظيفها يف مواقف جديدة .2
 االجتاه الطالب على اختاذ القرارات يف شيء من االتساق وعدم الرتدديساعد  .3
عدداً من املهارات مثل: االتصال، التعاون، التفاعل، وهذه ميارس الطالب من خالل االجتاهات  .4

 املهارات تزيد من قدرهتم على مواجهة وحل املشكالت
 .تفهمها واستيعاهبا بطريقة تسهل منتساعد االجتاهات الطالب على تنظيم معلوماهتم   .5

 ( أن أمهية االجتاهات تتمثل فيما يلي: 288ص، 2011ويضيف عطيفة وسرور )
 حتدد طريق السلوك وتفسرهت االجتاها .1
االجتاهات تنظم العمليات الدافعية واالنفعالية واإلدراكية واملعرفيه حول بعض النواحي املوجودة يف  .2

 اجملال الذي يعيش فيه الطالب
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 االجتاهات تنعكس يف سلوك الطالب وأقواله وأفعاله وتفاعله مع اآلخرين .3
اختاذ القرارات يف املواقف النفسية املتعددة بقدر االجتاهات تيسر للطالب القدرة على السلوك، و  .4

 كبري من االتساق، دون تردد أو تفكري يف كل موقف يف كل مرة تفكرياً مستقالً 
 لعالقة بني الفرد وبني عامله االجتماعي االجتاهات تبلور وتوضح صورة ا .5
 ة اخلارجيةموضوعات البيئاالجتاهات حتمل الفرد على أن حيس ويدرك بطريقة حمددة إزاء  .6
  االجتاهات املعلنة تُعرب عن مسايرة الفرد ملا يسود جمتمعه من معايري وقيم ومعتقدات .7

 االجتاهات كويندور املعلم يف ت
 (: 84، ص 2001نوال عطية، تكوين االجتاهات لدى الطلبة على النحو التايل )يتمثل دور املعلم يف 

طلبة بعض املعلومات واحلقائق والقضااي مراعاة املدرسة كمؤسسة اجتماعية، حيث يتعلم ال .1
واملوضوعات، فيجب انتقاء هذه املعلومات وأن تتميز ابلوضوح العام، حىت تتكون لدى الطلبة 

 اجتاهات واضحة سليمة.
مراعاة اهتمامات الطلبة اثناء عمليات التعلم واملواقف التعليمية، حيث أن املناقشات البناءة اهلادفة  .2

 س منطقية دقيقة، تساعد يف اكتساب اجتاهات سليمة لدى الطلبة.واليت ترتكز على أس
ان اهتمام املعلم بنتائج املناقشات حول القضااي املختلفة، حيث جيب وضوح هذه النتائج يف أذه .3

 التالميذ حىت ال يؤدي الغموض إىل تكوين اجتاهات مضادة غري هادفة.
ألن املتعلم يتأثر ابالجتاهات واملعتقدات واآلراء  اهتمام املعلم بتعديل االجتاهات غري املرغوب فيها، .4

م والبيئة اخلارجية، فيقوم املعلم بتعديل ما يراه غري مناسب أو غري مالئم من تلك االجتاهات ابستخدا
 طريقة سليمة يف التعلم والتوجيه.

ثيق الصلة مبفاهيم االهتمام بتنمية االجتاهات االجتماعية السليمة حنو القضااي اجملتمعية املختلفة، وتو  .5
 وقضااي اجملتمع.

االهتمام ابكتساب اجتاهات سليمة جتاه اجلماعات والتنظيمات واملؤسسات االجتماعية، وتعلم  .6
 ة ابملواقف احلياتية.املفاهيم واملدركات اخلاص
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 العلمية تنمية االجتاهات
اس مُيكن تنمية االجتاهات تتصف االجتاهات بكوهنا قابلة للتعلم والتعديل والتطور، وعلى هذا األس

بشكل يعمل على حتقيق أهداف العلمية التعليمية ويوجد لدى الطلبة املزيد من الدافعية حنو التعلم، 
 بعض االساليب اليت مُيكن اتباعها لتنمية االجتاهات على النحو التايل (97ص، 2012خبش )وتوجز 

 حتديد االجتاهات املرغوب تنميتها لدى الطالب .1
 ربات التعليمية املختلفة اليت تساعد على تنمية االجتاهات حنو العلومحتديد اخل .2
علم توظيف حتديد اسرتاتيجيات وأساليب تنمية هذه االجتاهات، ويف هذا اجملال مُيكن للم .3

 اسرتاتيجيات تدريس حديثة تركز على التفكري العلمي وحل املشكالت
جلمعي، ومشاركة الطالب يف القيام أبنشطة أو حتديد املواقف التعليمية اليت توفر فرص التعليم ا .4

جتارب أو تدريبات معينة، فمثل هذه املواقف هلا إمكانيات تعليمية تسمح بتبادل اخلربات اليت تزيد 
 علم االجتاهات، حيث يصاحب هذا التعلم الشعور ابلسرور والنجاح لدى الطلبة.من ت

إجيابية يف مواقف معينة، كأن يعرض املعلم عرض بعض النماذج إنسانية يظهر يف سلوكها اجتاهات  .5
 على الطالب مناذج لشخصيات علمية ابرزة أو لبعض املعلمني. 

ساسية اليت ال بد من توافرها لتنمية وتكون ( بعض العوامل األ270ص، 2007كما يوضح سرااي )
 االجتاهات وهي:

تكون أكثر فعالية يف تكوين  حدة وأتثري اخلربة: فاخلربة اليت يصاحبها انفعاالت حادة ومؤثرة، .1
االجتاهات؛ ألن االنفعال القوي واملؤثر يعمق اخلربة يف نفس الفرد، وجيعله أكثر ارتباطاً بسلوكه يف 

 ربةاالجتماعية املرتبطة مبحتوى اخلاملواقف 
تكرار اخلربة: يعتمد تكوين االجتاه على تكرار اخلربة، فعندما جيد الطالب صعوبة متكررة يف مادة  .2

 راسية معينة، ويعجز عن معاجلتها فإنه يكون اجتاهاً سلبياً حنوهاد
خرباته ابلعناصر األخرى، تتكامل تكامل اخلربة: عندما ترتبط خربة الفرد بعنصر من عناصر البيئة مع  .3

لديه احلربة يف وحدة كلية تؤدي إىل تعميم هذه اخلربات، وتصبح إطاراً واقعيًا تصدر عنه أحكامه 
 تجاابته ملواقف مشاهبة مبواقف اخلربات السابقةومواقفه واس

اليت تشبع إشباع احلاجات: تنمو االجتاهات من خالل إشباع الفرد حلاجاته واهتماماته، فاألشياء  .4
حاجات الفرد العقلية والنفسية واالجتماعية، فإن اجتاهاته االجيابية تنمو حنوها، واألشياء اليت ال 
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حنوها، واالجتاهات قابلة للتطوير والتعديل إذا ما مت مراعاة لبيًا تشبع حاجات قد يكون اجتاهًا س
شبعة حلاجات الفرد تؤثر بقوة يف استجاابته العوامل املشار إليها أعاله، فاخلربات املؤثرة واملتكاملة وامل

 وسلوكه حنو اخلربات واملواقف اليت يتفاعل معها.
بارها تعكس اجلانب الوجداين االنفعايل يف يف ضوء العرض السابق تتضح أمهية االجتاهات ابعت

لديهم اجتاهات  عملية التعلم، وتلعب دوراً كبرياً يف حتفيز ودفع الطلبة حنو املزيد من التعلم، إذا كانت
إجيابية حنو املادة الدراسية، كما يتضح دور املعلم وطرق التدريس واملنهج كأحد مصادر تنمية االجتاهات 

مع أهداف العملية التعليمية، وهو ما يتفق مع أهداف الدراسة احلالية من  وتعديلها بشكل يتناسب
ابملراكز العلمية يف تنمية عادات  STEM ىعلى منححيث التعرف على فاعلية احلقائب التدريبية القائمة 

  .العقل الجتاهات حنو مادة العلوم
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 اجلزء الثاين
 السابقة الدراسات

مخسة بعضاً من الدراسات ذات الصلة مبتغريات الدراسة احلالية، ضمن  الباحثة يف هذا اجلزء تستعرض
يتناول الدراسات  ، واحملور الثاينمادة العلوم ابلدراسات اليت تناولت تدريسخاص  األول: احملور حماور

وم مبعايري العل خاص ثالثاليت اهتمت ابلتكامل بني العلوم والرايضيات واهلندسة والتكنولوجيا، واحملور ال
وتناول احملور اخلامس  ،ادات العقلعبالدراسات اخلاصة  فيتناول رابع، أما احملور الNGSSومعايري 

ومت عرض الدراسات ضمن كل حمور ضمن ترتيب زمين  الدراسات اخلاصة ابالجتاهات حنو مادة العلوم
ضمن احملور من تنازيل، أي من األحدث إىل األقدم، ويتبع كل حمور تعقيب من الباحثة على ما ورد 

 دراسات. 
 احملور األول: دراسات أهتمت بتدريس مادة العلوم 

ومعايري تعلمها ( وعنواهنا " تضمني موضوعات التكنولوجيا 2018) دراسة فهد آل سعدهدفت 
مبحتوى مناهج العلوم لطالب املرحلة االبتدائية مبنطقة القصيم السعودية" إىل التعرف على مدى تضمني 

كنولوجيا ومعايري تعلمها مبحتوى مناهج العلوم لطالب املرحلة االبتدائية، واتبعت الدراسة موضوعات الت
ملرحلة االبتدائية للصفني الرابع واخلامس االبتدائي املنهج الوصفي، ومت حتليل حمتوى كتب العلوم لتالميذ ا

ث أداة لتحليل احملتوى اشتملت يف ضوء معايري تعلم التكنولوجيا الالزمة لتالميذ تلك املرحلة، وأعد الباح
على ثالثة موضوعات رئيسة وهي: املواد واألدوات التكنولوجية، التصميم التكنولوجي، وجماالت 

تائج الدراسة وجود قصور يف تضمني موضوعات التكنولوجيا ومعايري تعلمها التكنولوجيا، وأظهرت ن
املئوبة ملعاجلة كتاب العلوم للصف الرابع مبحتوى مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية، وبلغت النسبة 

املعايري فيما مل تتحقق  (،%7.36االبتدائي ملعايري التعلم اخلاصة مبوضوع املواد واألدوات التكنولوجية )
اخلاصة مبوضوع التصميم التكنولوجي ومعايري جماالت التكنولوجيا، أما يف كتاب العلوم للصف اخلامس 

ونسبة معاجلة ، (%17.88املئوية ملعاجلة معايري املواد واألدوات التكنولوجية ) االبتدائي فقد بلغت النسبة
تكنولوجيا فقد تراوحت نسب حتققه بني ، أما معايري جماالت ال(%3.57معايري التصميم التكنولوجي )

 (.%5.36إىل  0%)
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علوم ابستخدام وعنواهنا "فاعلية تدريس ال (2018دراسة عبد هللا آل كاسي وأمحد القحطاين )هدفت 
يف التحصيل وتنمية مهارات ما وراء املعرفة لدى طالب الصف األول املتوسط  PDEODEاسرتاتيجية 

يف التحصيل وتنمية  PDEODEتعرف فاعلية تدريس العلوم ابستخدام اسرتاتيجية " إىل مبنطقة عسري
عت الدراسة املنهج مهارات ما وراء املعرفة لدى طالب الصف األول املتوسط مبنطقة عسري، واتب

( طالب يف الصف األول املتوسط يف منطقة عسري التعليمية، 40التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من )
إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية وضابطة، وأعد الباحثان دليل املعلم لتدريس وحدة "سطح  مت تقسيمهم

ان اختبار حتصيلي يف الوحدة املقررة، ، وأعد الباحثPDEODEاألرض املتغري" ابستخدام اسرتاتيجية 
ظهرت نتائج واختبار مهارات ما وراء املعرفة ومشل مهارات التخطيط، واملراقبة والتحكم والتقومي، وأ

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية ومتوسطات 
لالختبار التحصيلي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية درجات اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي 

بطة يف القياس بني متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضا
البعدي الختبار مهارات ما وراء املعرفة، وذلك ابلنسبة لكل مهارة على حدة وعلى الدرجة الكلية 

 طالب اجملموعة التجريبية. لالختبار، وجاءت الفروق مجيعها لصاحل
( وعنواهنا " تصميم برانمج تعليمي حاسويب 2017) دراسة عهود الدرييب وعبد العزيز العقيليهدفت 

مقرر العلوم لتلميذات الصف السادس االبتدائي وقياس أثره على التحصيل واالحتفاظ" إىل تصميم يف 
لسادس االبتدائي وقياس أثره على التحصيل برانمج تعليمي حاسويب يف مقرر العلوم لتلميذات الصف ا

ن تلميذات ( تلميذة م62واالحتفاظ، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من )
الصف السادس االبتدائي يف أحد مدارس مدينة الرايض، ومت تقسيمهن إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية 

تعليمي لتدريس وحدة "البيئة"، ومت إعداد الربانمج وفق منوذج  وضابطة، وأعد الباحثان برانمج حاسويب
الوحدة املقررة، وأظهرت نتائج ، ومت إعداد اختبار حتصيلي يف ALessi & Trolip"اليسي وترولب" 

التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني 
وجاءت الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية، كذلك أظهرت نتائج التطبيق البعدي التجريبية والضابطة، 

صائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية املؤجل لالختبار التحصيلي وجود فروق ذات داللة إح
 والضابطة، وجاءت الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية.
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معوقات استخدام معلمات العلوم  وعنواهنا "( 2017دراسة هتاين خبيت وصاحل العبد الكرمي ) هدفت
ابملرحلة االبتدائية ابلرايض"  McGraw_Hillاملتضمنة يف سلسلة ماجروهيل  E's 5لدورة التعلم اخلماسية 

، McGraw_Hillإىل تعرف معوقات استخدام املعلمات لدورة التعلم اخلماسية ضمن سلسلة ماجروهيل 
( معلمة من معلمات 100املسحي، وتكونت عينة الدراسة من ) واستخدم الباحثان املنهج الوصفي

( عبارة موزعة على أربعة 39البتدائية مبدينة الرايض، وأعد الباحثان استبانة مكونة من )العلوم للمرحلة ا
 حماور وهي: املعوقات املرتبطة ابحملتوى الدراسي، املعوقات املرتبطة بوقت التعلم، املعوقات املرتبطة ابلبيئة

عوقات اخلاصة ابحملتوى أنه التعليمية، وسبل التغلب على املعوقات، وأظهرت نتائج الدراسة ابلنسبة للم
أعلى من قدرات الطالبات، املعوقات املرتبطة بوقت التعلم فتمثلت يف وجود مهارات داخل املقرر حتتاج 

كتبات الصفية من املراجع املرتبطة أكثر من حصة، واملعوقات املرتبطة ابلبيئة التعليمية فتمثلت يف خلو امل
سبل التغلب على املعوقات يف ضرورة تناسب املنهج مع عدد ابملوضوعات الدراسية احلديثة، ومتثلت 

احلصص املقررة له خالل العام، والتقليل من األعباء امللقاة على عاتق املعلمة واليت قد حتد من تطبيقها 
 ساعات كافية لتدريب املعلمات على تطبيق تلك السرتاتيجيات التدريس احلديثة، وتوفري

 االسرتاتيجيات.
( وعنواهنا " أثر استخدام اسرتاتيجييت دورة التعلم 2017) خولة احلسنات وخالد أبو لومدراسة هدفت 

اخلماسية، واخلرائط املفاهيمية يف اكتساب طالبات الصف السادس األساسي ملهارات التفكري الناقد 
ائط املفاهيمية إىل تعرف أثر استخدام اسرتاتيجييت دورة التعلم اخلماسية، واخلر " الذاتية يف ضوء فاعليتهن

يف اكتساب طالبات الصف السادس األساسي ملهارات التفكري الناقد يف ضوء فاعليتهن الذاتية، واتبعت 
س األساسي ( طالبة من طالبات الصف الساد45الدراسة املنهج التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من )

األردن، ومت تقسيمهن إىل ثالث  من مدارس آسيا الدولية للبنات التابعة إلدارة التعليم اخلاص يف
جمموعات على النحو التايل: جمموعة جتريبية أوىل درست وفق دورة التعلم اخلماسية، وجمموعة جتريبية 

قة التقليدية، ومت تطبيق اختبار اثنية درست وفق اخلرائط املفاهيمية، وجمموعة ضابطة درست وفق الطري
لفاعليتهن الذاتية )مرتفعة، منخفضة( قبل بدء الدارسة، ومت الفاعلية الذاتية لتصنيف الطالبات تبعًا 

إعداد اختبار مهارات التفكري الناقد ومشل مهارات معرفة االفرتاضيات او املسلمات، التفسري، 
تائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االستنباط، االستنتاج، تقومي احلجج، وأظهرت ن

ات الدراسة الثالث على اختبار مهارات التفكري الناقد تُعزى إىل طريقة متوسطات الطالبات يف جمموع
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التدريس، وأظهرت نتائج الدراسة أن متوسط أداء الطالبات يف اختبار مهارات التفكري الناقد اللوايت 
لتعلم اخلماسية كان أعلى من متوسط أداء الطالبات اللوايت درسن وفق درسن وفق اسرتاتيجية دورة ا

ط املفاهيمية والطريقة االعتيادية، وأظهرت النتائج أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية بني متوسطات اخلرائ
 عالمات الطالبات على اختبار مهارات التفكري الناقد يُعزى إىل أثر الفاعلية الذاتية لصاحل الطالبات

إحصائية يُعزى إىل التفاعل ذوات الفاعلية الذاتية املرتفعة، وأظهرت النتائج عدم وجود أثر ذي داللة 
 بني طريق التدريس والفاعلية الذاتية يف اختبار مهارات التفكري الناقد.

( وعنواهنا " أثر التدريس ابستخدام اآليباد يف التحصيل الدراسي 2017)دراسة رهام السعايدة هدفت 
خدام اآليباد يف ادة العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي" إىل استقصاء أثر التدريس ابستمل

التحصيل الدراسي ملادة العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، 
ردنية ( طالب يف الصف السادس األساسي يف أحد مدارس العاصمة األ56وتكونت عينة الدراسة من )

"جسم اإلنسان" للتدريس  عّمان، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني: جتريبية وضابطة، ومت إعداد وحدة
ًً من تطبيقات اآليباد يف تدريس الوحدة املقررة منها:  ابستخدام اآليباد، واستخدمت الباحثة عددَا

IBooK, Dropbox ،Keynote ،Video Science ،Wikipanion ،You Tube ،حثة اختبار وأعدت البا
فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات حتصيلي يف الوحدة املقررة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود 

طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، وجاءت الفروق لصاحل 
 اجملموعة التجريبية.

( وعنواهنا " أثر تدريس مادة العلوم 2017) اميدراسة عادل البقع وداود احلدايب وأمحد اهلجهدفت 
رتونية املربجمة يف تعديل الفهوم اخلطأ لدى تالميذ الصف الرابع األساسي أبمانة ابستخدام الرسوم الك

العاصمة" إىل الكشف عن أثر تدريس مادة العلوم ابستخدام الرسوم الكرتونية املربجمة يف تعديل الفهوم 
راسة من الرابع األساسي، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وتكونت عينة الداخلطأ لدى تالميذ الصف 

( تلميذة يف الصف الرابع األساسي يف أحد مدارس العاصمة اليمينة صنعاء، ومت تقسيمهن إىل 90)
( تلميذة وتلقت املادة التعليمية من خالل 30ثالث جمموعات: جمموعة جتريبية أوىل تكونت من )

( تلميذة، 30من ) ابستخدام برجمية الرسوم الكرتونية، وجمموعة جتريبية اثنية وتكونت تدريس املعلم
وتلقت املادة التعليمية ابلطريقة التقليدية مع استخدام برجمية الرسوم الكرتونية على أقراص ضاغطة 

قليدية، ( تلميذة، تلقت املادة التعليمية ابلطريقة الت30كمادة داعمة، وجمموعة ضابطة تكونت من )



 

- 142 - 

رة "وحدة احليواانت والنبااتت"، وأظهرت وأعد الباحثون اختبار تشخيص الفهوم اخلطأ يف الوحدة املقر 
نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية للمجموعات الثالث يف 

، مع وجود فروق ذات التطبيق البعدي الختبار تشخيص الفهوم اخلطأ لصاحل اجملموعتني التجريبيتني
 تني التجريبيتني لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل.داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية للمجموع

( وعنواهنا "فاعلية النادي العلمي يف تنمية املهارات 2017) دراسة انئل قزقز وزايد الالالهدفت 
اعلية النادي العلمي يف تنمية املهارات اإلبداعية لدى طلبة صفوف املرحلة االبتدائية" إىل تعرف ف

ملرحلة االبتدائية )الصف اخلامس والسادس(، واتبعت الدراسة املنهج اإلبداعية لدى طلبة صفوف ا
( طالب يف الصفني اخلامس والسادس االبتدائي أبحد املدارس 61التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من )

إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية وضابطة، وخضعت اجملموعة  االبتدائية يف حمافظة عنيزة، ومت تقسيمهم
ية للنادي العلمي وبراجمه ونشاطاته هبدف تنمية مهاراهتم اإلبداعية وحل املشكالت بطرق التجريب

إبداعية، ومت قياس أثر الربانمج التدرييب ابلتغري يف املهارات اإلبداعية التالية: الفضول، اخليال، التعقيد، 
ج الدراسة وجود فروق دالة رة، ومت استخدام اختبار "ويليام" للمهارات اإلبداعية، وأظهرت نتائواملغام

إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار "ويليام" 
وعدم وجود فروق للمهارات اإلبداعية، وذلك ابلنسبة ملهارة التعقيد وعلى الدرجة الكلية لالختبار، 

بية والضابطة ابلنسبة ملهارات املغامرة، واخليال، دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعتني التجري
والفضول، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طلبة الصفني اخلامس والسادس 

 يف حماور االختبار ككل. على درجات االختبار البعدي سواء أكان هذا يف جمموع الدرجات أو
درجة إملام الطلبة بعمليات العلم مبحتوى مناهج  " ( وعنواهنا2017) دراسة سعيد الغامديهدفت 

العلوم املطورة ابملرحلة املتوسطة ابململكة العربية السعودية وعالقتها ابلتحصيل الدراسي" إىل تعرف درجة 
م املطورة ابملرحلة املتوسطة ابململكة العربية السعودية إملام الطلبة بعمليات العلم مبحتوى مناهج العلو 

وعالقتها ابلتحصيل الدراسي، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من 
( طالب يف الصف األول املتوسط يف مدينة سكاكا مبنطقة اجلوف، وأعد الباحث بطاقة لتحليل 242)

التالية: ول املتوسط، واشتملت البطاقة على عمليات العلم األساسية حمتوى منهج العلوم للصف األ
املالحظة، التصنيف، القياس، التنبؤ، التواصل، االستنتاج، عالقات الزمان واملكان، استخدام األرقام، 
وعمليات العلم التكاملية التالية: التفسري، فرض الفروض، ضبط املتغريات، كما أعد الباحث اختبار 
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لتصنيف، القياس، التنبؤ، االستنتاج، لعمليات العلم واقتصر على العمليات التالية: املالحظة، احتصيلي 
التفسري، استخدام عالقات الزمان واملكان، واستخدام األرقام، وأظهرت نتائج حتليل حمتوى كتاب 

ج تطبيق الصف املتوسط ضعف تناول معظم عمليات العلم الواردة أبداة التحليل، كذلك أظهرت نتائ
ب بشكل عام لكل مهارة من مهارات اختبار عمليات العلم اخنفاض متوسطات درجات الطال

 47.2العمليات موضوع البحث، ومل تتجاوز نسبة متوسط درجات الطالب يف اختبار عمليات العلم )
د (، كما توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجات أفراد عينة البحث يف عد%

وكانت الفروق لصاحل ذوي التحصيل من عمليات العلم تعود الختالف مستوى حتصيلهم الدراسي، 
 الدراسي املرتفع،

وعنواهنا "استخدام الرسوم الكرتونية ملعاجلة أفكار   (Minarechova, 2016)دراسة ميناريكوفاهدفت 
ستخدام الرسوم الكرتونية ملعاجلة طالب املدارس االبتدائية حول الظواهر الطبيعية" إىل تقصي فاعلية ا

بتدائية حول الظواهر الطبيعية، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وتكونت عينة أفكار طالب املدارس اال
( طالب وطالبة يف الصف الرابع االبتدائي يف أحد مدارس إقليم ترانفا يف سلوفاكيا، 34الدراسة من )

ضيع جتريبية وضابطة، وأعدت الباحثة مادة تعليمية لعدد من مواومت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني: 
مادة العلوم ابستخدام الرسوم الكرتونية، ومت استخدام بطاقات مالحظة وأوراق عمل لتقييم معاجلة 
الطالب للظواهر الطبيعية ابستخدام الرسوم الكرتونية، وأظهرت نتائج حتليل بطاقات املالحظة وأوراق 

تلك املرحلة للظواهر  م الرسوم الكرتونية يعمل على تطوير وحتسني فهم الطالب يفالعمل أن استخدا
العلمية، كما أظهرت النتائج بعض صعوابت استخدام تلك الرسوم وتتمثل يف احلاجة إىل هتيئة البيئة 

ت الصفية بشكل مناسب الستخدام تلك الرسوم، واحلاجة إىل الرتوي من قبل املعلم ابلنسبة لتقبل إجااب
أقراهنم وعدم إبداء السخرية أو التهكم على  الطالب على اختالفها، وتدريب الطلبة على اخرتام أفكار

 أي فكرة مهما بدت غريبة عن املألوف لديهم.
وعنواهنا "فاعلية استخدام األلعاب التعليمية على  (Altarawneh, 2016)دراسة الطراونة هدفت 

تكونت الصف األول األساسي"، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، و اكتساب املفاهيم العلمية لدى طلبة 
( طالب وطالبة يف الصف األول األساسي يف أحد مدارس العاصمة األردنية 53عينة الدراسة من )

عّمان، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية وضابطة، وأعد الباحث ألعاب تعليمية لتدريس 
اختبار حتصيلي لقياس وم املقررة على طلبة الصف األول األساسي، وأعد عدد من موضوعات العل
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مدى اكتساب الطلبة للمفاهيم العلمية، وأظهرت نتائج التطبيق البعدي الختبار املفاهيم العلمية وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطلبة يف اجملموعتني التجريبية والضابطة، وجاءت 

فروق ذات داللة إحصائية يف اكتساب املفاهيم  حل طلبة اجملموعة التجريبية، ومل ُتظهر النتائجالفروق لصا
 العلمية تُعزى ملتغري النوع االجتماعي، أو للتفاعل بني طريقة التدريس والنوع االجتماعي.

السل العلوم فاعلية استخدام احلقيبة التعليمية املرفقة بس وعنواهنا " (2016دراسة أمل العويف ) هدفت
البتدائية ومعوقات استخدامها من وجهة نظر املعلمات" إىل معرفة املطورة يف تدريس العلوم للمرحلة ا

استخدام احلقيبة التعليمية املرفقة بسالسل العلوم املطورة يف تدريس العلوم للمرحلة االبتدائية فاعلية 
ة املنهجني الوصفي والتجرييب، وتكونت ومعوقات استخدامها من وجهة نظر املعلمات، واتبعت الدراس

( طالبة من طالبات الصف اخلامس االبتدائي، ومت تقسيمهن إىل جمموعتني 62اسة من )عينة الدر 
( معلمة من معلمات علوم من مدارس املرحلة االبتدائية يف املدينة 31متكافئتني: جتريبية وضابطة، و)

لوم املرفقة ية وحدة "العالقات البيئية" ابستخدام حقائب العاملنورة، ومت تدريس طالبات اجملموعة التجريب
ابملنهج املطور، كما أعدت الباحثة اختبار حتصيلي يف الوحدة املقررة، كذلك مت إعداد استبانة جلمع 
البياانت حول املعوقات اليت تواجه معلمات العلوم اثناء استخدام احلقيبة التعليمية املرفقة مبقررات العلوم 

اء اخلدمة الستخدام احلقائب التعليمية يف التدريس، ورة يف التدريس، ومدى أتهيليهن قبل اخلدمة وأثناملط
وأظهرت نتائج التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي 

أشارت نتائج درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية، وجاءت الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية، و 
تخدام احلقيبة التعليمية يتعلق بعضها ابملعلمات ومنها: ارتفاع الدراسة إىل وجود عدد من معوقات اس

نصاب معلمات العلوم من احلصص الدراسية، وتعدد املقررات اليت تدرسها معلمة العلوم، وتفضيل 
ابلتقومي املستمر، وعدم كفاية بعض معلمات العلوم الطريقة التقليدية يف التدريس، وانشغال املعلمات 

ام احلقيبة التعليمية، ومن املعوقات اليت تتعلق ابلطالبات: ضعف اجتاه بعض زمن احلصة الستخد
الطالبات حنو التعلم الذايت، واعتبار التعلم الذايت وسيلة للتسلية وليس للتعلم، وضعف دافعية الطالبات 

 تتعلق ، وابإلضافة إىل ما سبق فهناك بعض املعوقات اليتللتعلم وتركيزهن على مهارات التقومي املستمر
بتصميم احلقيبة التعليمية ومنها: تصميم احلقيبة غري حمفز إلاثرة التعلم الذايت، والتكلفة املادية لتصوير 
أوراق احلقيبة وتوزيعها على الطالبات، وعدم احتواء احلقيبة على أقراص مدجمة، وكثرة األنشطة اليت 

 فسها.املهارة ن
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نوعية حتصيل طلبة الصف السادس  ( وعنواهنا "2016) دراسة إمساعيل الربصان وآخرونهدفت 
االبتدائي يف مادة العلوم وفق مشروع تطوير الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ابململكة العربية 

لعلوم وفق مشروع تطوير السعودية" إىل تقصي نوعية حتصيل طلبة الصف السادس االبتدائي يف مادة ا
 اململكة العربية السعودية حسب جماالت احملتوى العلمي )الفيزايء، الكيمياء، مناهج العلوم الطبيعية يف

األحياء، وعلم األرض(، واجملاالت املعرفية )معرفة، تطبيق، استدالل(، واستقصاء مناطق القوة وجماالت 
الف التحصيل ابختالف النوع االجتماعي، واتبعت التحسني يف حتصيل الطلبة يف العلوم ومدى اخت

( طالب وطالبة موزعني يف خمتلف 1562لدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )ا
( فقرة من نوع االختيار من متعدد، 38مناطق اململكة، وأعد الباحثون اختبار حتصيلي مكون من )

جاء ضمن  م لتحصيل طلبة السادس االبتدائي يف مادة العلوموكشفت نتائج الدراسة أن املستوى العا
املستوى "املاهر جزئياً"، وبينت النتائج أيضاً ان حتصيل الطلبة يف جمال علم األرض كان األعلى حتصياًل، 
يف حني كان التحصيل يف جمال الكيمياء هو األقل، وأظهرت النتائج أن متوسطات الطلبة كانت يف 

ي جاء يف املستوى "املبتدئ"، كما يًا جلميع اجملاالت ابستثناء حمال الكيمياء الذمستوى املاهر جزئ
أظهرت النتائج أن حتصيل الطلبة كان األعلى يف جمال املعرفة بينما كان األدىن يف جمال االستدالل، 
 وكشفت أيضًا عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التحصيل الدراسي تبعًا ملتغري النوع

 االجتماعي، وجاءت الفروق لصاحل اإلانث.
( وعنواهنا "اجلوانب املعرفية والوجدانية للمهارات العملية الالزمة 2016) راسة هنادي الرداديدهدفت 

لتدريس مناهج العلوم املطورة للمرحلة االبتدائية ومدى وعي املعلمات هبا" إىل الكشف عن مدى وعي 
الالزمة لتدريس مناهج  ابجلوانب املعرفية والوجدانية للمهارات العمليةمعلمات علوم املرحلة االبتدائية 

العلوم املطورة، وحتديد ما إذا كانت توجد عالقة ارتباطية بني تلك اجلوانب املعرفية والوجدانية للمهارات 
)الرابع العملية، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، ومت حتليل حمتوى كتب العلوم للصفوف العليا 

هارات املرتبطة ابلتجارب املعملية الالزمة لتدريس مناهج السادس( الستخراج قائمة امل –اخلامس  –
العلوم املطورة، واستخراج قائمة اجلوانب املعرفية املرتبطة بتلك املهارات العملية، لبناء اختبار حتصيلي 

وانب الوجدانية املرتبطة بتلك التجارب للجوانب املعرفية لتلك املهارات، وأيضًا استخراج قائمة ابجل
، إلعداد مقياس حول اجلوانب الوجدانية للمهارات العملية املتضمنة يف التجارب املعملية، وبلغ املعملية

( معلمة علوم للمرحلة االبتدائية يف املدينة املنورة، ومت إعداد اختبار لقياس 100عدد أفراد عينة الدارسة )
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العملية يف كتب العلوم،  ملية، ومقياس لقياس اجلوانب الوجدانية للمهاراتاجلوانب للمهارات الع
وأظهرت نتائج الدراسة قصور مستوى معلمات العلوم للمرحلة االبتدائية يف كل من اجلوانب املعرفية 
 واجلوانب الوجدانية  للمهارات العملية الالزمة لتدريس مناهج العلوم املطورة، حيث مل بصل هذا املستوى

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  (،%75إىل حد الكفاية احملدد يف الدراسة وهو )
درجات املعلمات يف كل من اجلوانب املعرفية واجلوانب الوجدانية يُعزى لعدد سنوات اخلربة، وعدم وجود 

ى للمؤهل فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املعلمات يف اجلوانب الوجدانية يُعز 
 بني اجلوانب املعرفية واجلوانب الوجدانية للمهارات العملية. الدراسي، ووجود عالقة ارتباطية طردية

( وعنواهنا " املشكالت العاملية واحمللية يف حمتوى مناهج العلوم 2016) دراسة سارة اجلهينهدفت 
 الكشف عن مدى تضمني  املشكالت دراسة حتليلية تقوميية" إىل -املدرسية املطورة للمرحلة االبتدائية 

السادس(  –اخلامس  –لية يف حمتوى مناهج العلوم املدرسية املطورة للصفو العليا )الرابع العاملية واحمل
ابملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتضمنت 

لتحليل حمتوى  ف الرابع واخلامس والسادس، وأعدت الباحثة أداةعينة الدراسة مجيع كتب علوم ابلصفو 
تلك الكتب تضمن املشكالت الصحية والبيئية والغذائية على املستوى احمللي والعاملي، وأظهرت نتائج 
التحليل أن كتب العلوم للصفوف الرابع واخلامس والسادس قد تضمنت املشكالت العاملية بنسب 

، %19، %13.9ب وابلنسبة للمشكالت احمللية فقد مت تضمينها بنس، %38.2، و49.4% ،33.7%

وأظهرت نتائج  ،%80، وهو ما يعين أن أي منها مل يصل إىل حد الكفاية احملدد ابلدراسة وهو %16.5و
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى تناول املشكالت العاملية واملشكالت احمللية تبعاً 

 اخلامس االبتدائي. راسي، وجاءت الفروق لصاحل كتاب العلوم يف الصفالختالف الصف الد
وعنواهنا " أثر استخدام حقيبة تعليمية حموسبة  (2014دراسة شاهر عليان وحممد الشوري )هدفت 

يف حتصيل املفاهيم الفيزايئية وتنمية مهارات التفكري العلمي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اململكة العربية 
ودية" إىل التعرف على أثر استخدام حقيبة تعليمية حموسبة يف حتصيل املفاهيم الفيزايئية وتنمية السع

العلمي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية، واتبعت الدراسة املنهج  مهارات التفكري
يف حمافظة اإلحساء، مت ( طالبًا يف الصف األول الثانوي 55التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من )

حموسبة لتدريس تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية وضابطة، وأعد الباحثان حقيبة تعليمية 
وحدة "متثيل احلركة"، وأعدا اختبار حتصيلي للمفاهيم الفيزايئية، واختبار مهارات التفكري العلمي والذي 
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وهي: املالحظة، بناء النموذج، القياس، حتليل  ( فقرة موزعة على أربعة مهارات رئيسة15تكون من )
ني متوسطي درجات طلبة اجملموعتني البياانت، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ب

التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار املفاهيم العلمية، وجاءت الفروق لصاحل طلبة اجملموعة 
ية استخدام احلقائب التعليمية يف تنمية املفاهيم العلمية، كذلك أظهرت التجريبية، وأظهرت النتائج فاعل

ائية بني متوسطي درجات طلبة اجملموعتني التجريبية والضابطة يف النتائج وجود فروق ذات داللة إحص
التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكري العلمي، وذلك ابلنسبة لكل مهارة على حدة وللدرجة الكلية 

ار، وجاءت الفروق مجيعها لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج فاعلية استخدام لالختب
 تعليمية يف تنمية مهارات التفكري العلمي.احلقائب ال

وعنواهنا "أثر استخدام  (2014دراسة عبد الويل الدمهش وعبد القوي نعمان وذكرى الفراص )هدفت 
تصورات البديلة ملادة العلوم لدى تلميذات الصف الثامن األساسي" إىل منوذج ابييب البنائي يف تعديل ال

ائي يف تعديل التصورات البديلة ملادة العلوم لدى تلميذات الصف حتري أثر استخدام منوذج ابييب البن
( طالبة يف الصف 81الثامن األساسي، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من )

ألساسي )الثاين املتوسط( يف أحد مدارس العاصمة اليمنية صنعاء، ومت تقسيمهن إىل جمموعتني الثامن ا
ريبية وضابطة، وأعد الباحثون وحدات الكهرابء يف كتاب الصف الثامن األساسي  وفق متكافئتني: جت

وأظهرت ( فقرة، 48منوذج ابييب البنائي، ابإلضافة إىل اختبار خاص ابلتصورات البديلة مكون من )
ت يف الوحدا %75إىل  %71النتائج أن النسب املئوية يف املفاهيم املذكورة كثرية جداً، وتراوحت بني 

الثالث، وأظهرت نتائج التطبيق البعدي الختبار التصورات البديلة وجود فرق ذي داللة إحصائية بني 
ات البديلة، وجاء الفرق لصاحل متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف تعديل التصور 
وذج ابييب يف تعديل التصورات طالبات اجملموعة التجريبية، وأشارت النتائج إىل األثر الفعال الستخدام من

 البديلة يف مادة العلوم.
( إىل تقصي أثر التعلم البنائي املنفذ من خالل 2010) دراسة أكرم العمري وخالد العمريهدفت 

 حتصيل تالميذ الصف األول األساسي يف مادة العلوم واالحتفاظ هبا، واتبعت احلقائب التعليمية يف
( تلميذ يف الصف األول األساسي يف مدينة 80كونت عينة الدراسة من )الدراسة املنهج التجرييب، وت

 إربد يف األردن، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية وضابطة، وأعد الباحثان حقيبة تعليمية
لتدريس وحدة "عامل احليوان" إىل جانب اختبار حتصيلي يف الوحدة املقررة، وأظهرت نتائج التطبيق 
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لالختبار التحصيلي وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات التالميذ يف اجملموعتني البعدي 
النتائج وجود فروق التجريبية والضابطة، وجاءت الفروق لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية، كما اظهرت 

اجملموعة  دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات املفحوصني يف اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل
التجريبية يف كل مستوى من مستوايت التحصيل البعدي )عال، متوسط، منخفض(، كذلك أظهرت 

 بني متوسطي درجات نتائج التطبيق البعدي املؤجل لالختبار التحصيلي وجود فروق دالة إحصائياً 
 التالميذ يف اجملموعتني التجريبية والضابطة. 

  :األولعلى دراسات احملور  تعقيب
اتفق البحث احلايل مع عدد من الدراسات السابقة اليت تناولت تدريس العلوم يف املرحلة  ▪

، 2017رمي، ؛ خبيت والعبد الك2017؛ الدرييب والعقيلي، 2018االبتدائية، ومنها: دراسات )آل سعد، 
؛ والربصان 2016؛ والعويف، 2017؛ البقع وآخرون، 2017؛ السعايدة، 2017احلسنات وأبولوم، 

، واختلف عن تلك الدراسات من حيث اجلمع بني االجتاه (2016؛ والردادي، 2016آخرون، و 
 والتحصيل وعادات العقل كمتغريات اتبعة.

التجرييب مع بعض الدراسات الواردة يف من حيث املنهج املستخدم وهو املنهج البحث اتفق  ▪
؛ احلسنات وأبو 2017والعقيلي،  ؛  الدرييب2018هذا احملور ومنها دراسات: )آل كاسي والقحطاين، 

 (Minarechova, 2017و، 2017؛ قزقز والالال، 2017؛ البقع وآخرون، 2017؛ السعايدة، 2017لوم، 
تحصيلي كأحد أدوات القياس ومنها استخدام االختبار المن حيث البحث احلايل اتفق  ▪

؛ عليان 2017؛ السعايدة، 2017؛  الدرييب والعقيلي، 2018)آل كاسي والقحطاين، دراسات:  
(، واختلف البحث احلايل عن تلك الدراسات وغريها 2010؛ والعمري والعمري، 2014والشوري، 

ومقياس عادات العقل مما ورد من دراسات يف هذا احملور من حيث استخدام مقياس اجتاهات 
 كأدوات للقياس ضمن البحث احلايل.

من االطالع على الدراسات الواردة يف هذا احملور، من حيث تعرف طبيعة حمتوى  أفادت الباحثة ▪
مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية، وطرق التدريس اليت مُيكن اإلفادة منها يف إجراء الدراسة احلالية، 

 ر التحصيلي كأحد أدوات القياس يف البحث احلايل.كذلك يف إعداد االختبا
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 الرايضيات اهلندسة و و  والتكنولوجيااهتمت بتكامل العلوم  دراسات: الثاين احملور

يف تنمية قدرة  STEM( وعنواهنا " فاعلية التدريس وفق منهج 2018) دراسة جنوى احملمديهدفت 
يف تنمية  STEMوفق منهج صي فاعلية التدريس طالبات املرحلة الثانوية على حل املشكالت" إىل تق

قدرة طالبات املرحلة الثانوية على حل املشكالت، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب القائم على تصميم 
( طالبة 30البعدي ألدوات الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من ) –اجملموعة الواحدة مع التطبيق القبلي 

ثة دليل للمعلمة للتدريس وفق حد مدارس مدينة جدة، وأعدت الباحيف الصف الثالث الثانوي يف أ
اختبار يقيس القدرة على حل املشكالت اليت أتخذ طابعاً تكاملياً بني العلوم ، وأعدتSTEMمنحى 

دوران ملف  –( مشكالت يف موضوعات قانون أوم 10والرايضيات واهلندسة، وتكون االختبار من )
لى القيم القصوى، وأظهرت نتائج الدراسة تطبيقات ع –الت املرتبطة ابلزمن املعد –يف جمال مغناطيسي 

ذي داللة إحصائية بني املتوسطني احلسابيني القبلي والبعدي الستجاابت أفراد الدراسة على وجود فرق 
 اختبار حل املشكالت، وجاءت الفروق لصاحل التطبيق البعدي.

يف  STEM" برانمج تدريسي مقرتح قائم على مدخل "وعنواهنا  (2017)دراسة حصة الداوود هدفت 
التعليم" يف مقرر العلوم وفاعليته يف تنمية عادات العقل ومهارات اختاذ القرار لدى طالبات الصف 

، والكشف عن "يف التعليم "STEMإىل تصميم برانمج تدريسي قائم على مدخل  الثالث املتوسط"
لعقل ومهارات اختاذ القرار لدى طالبات الصف الثالث املتوسط، ية عادات افاعليته يف مقرر العلوم لتنم

( طالبة من طالبات الصف الثالث 54، وتكونت عينة الدراسة من )واتبعت الدراسة املنهج التجرييب
املتوسط أبحد مدارس مدينة الرايض، ومت تقسيمهن إىل جمموعتني متكافئتني )جتريبية وضابطة(، وأعدت 

ومشل األبعاد التالية: املثابرة، التفكري مبرونة، التفكري يف التفكري، التفكري  ت العقلمقياس عاداالباحثة 
مهارات اختاذ القرار ومشل املهارات التالية: حتديد األهداف املرغوبة، حتديد اختبار أعدت و  التباديل،

يق البعدي ملقياس عادات وأظهرت نتائج التطبالبدائل املقبولة، املوازنة بني البدائل، اختيار أفضل بديل، 
اس لكل بعد من أبعاد املقيالعقل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات جمموعيت الدراسة 

، وذلك لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية، كما أظهرت نتائج التطبيق البعدي الختبار وللمقياس ككل
رجات جمموعيت الدراسة لصاحل طالبات مهارات اختاذ القرار وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط د

عليم" يف تنمية عادات يف الت STEMاجملموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج حجم األثر الكبري ملدخل "
 العقل، ومهارات اختاذ القرار لدى طالبات اجملموعة التجريبية.
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لتدريس الرايضيات  STEMأثر استخدام مدخل  " وعنواهنا (2017)القثامي عبد هللا دراسة وهدفت 
إىل تعرف أثر تدريس   على التحصيل الدراسي ومهارات التفكري لدى طالب الصف الثاين املتوسط"

على التحصيل الدراسي ومهارات التفكري لطالب الصف الثاين  STEMالرايضيات ابستخدام مدحل 
وحدة القياس لقياس  وأعد الباحث اختبار حتصيلي يفاملتوسط، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، 

التحصيل الدراسي عند مستويي التذكر والفهم، وأعد اختبار ملهارات التفكري العليا: التحليل، الرتكيب، 
( طالب من طالب الصف الثاين املتوسط يف مدرسة األمري فواز 56التقومي، وتكونت عينة الدراسة من )

فئتني : جتريبية وضابطة، وأظهرت نتائج ااملتوسطة مبحافظة جدة، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني متك
التطبيق البعدي الختبار  يفبني متوسط درجات جمموعيت الدراسة الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا 

التحصيل الدراسي، وذلك عند مستويي التذكر والفهم كل على حدة وعلى االختبار التحصيلي ككل، 
بني كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا   ،وجاءت الفروق لصاحل طالب اجملموعة التجريبية

عند مستوايت التحليل متوسط درجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكري 
، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة ، والرتكيب والتقومي، مفردة وجمتمعة لصاحل اجملموعة التجريبية

طالب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لكل من االختبار  إحصائياً بني متوسطي درجات
 التحصيلي واختبار مهارات التفكري، وجاءت الفروق لصاحل التطبيق البعدي.

يف تنمية االستيعاب  STEMأثر استخدام منحى  وعنواهنا " (2017كوارع )أجمد  دراسة وهدفت 
إىل تعرف أثر " ات لدى طالب الصف التاسع االساسياملفاهيمي والتفكري اإلبداعي يف الرايضي

يف تنمية االستيعاب املفاهيمي والتفكري اإلبداعي لدى طالب الصف التاسع  STEMاستخدام منحى 
ب مفاهيمي مشل االبعاد األساسي، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وأعد الباحث اختبار استيعا

واختبار للتفكري اإلبداعي يف مادة الرايضيات، ومشل املهارات التالية: التوضيح، التفسري، التطبيق، 
، وتكونت عينة الدراسة STEMالتالية: الطالقة، املرونة، األصالة، وأعد الباحث دليل للمعلم وفق منحى 

أبحد مدارس مدينة خان يونس بفلسطني، ومت ( طالب يف الصف التاسع )الثالث املتوسط( 65)من 
 متكافئتني )جتريبية وضابطة(، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة تقسيمهم إىل جمموعتني

والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار  إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية
من أبعاد االختبار وللدرجة الكلية لالختبار، وجاءت  االستيعاب املفاهيمي، وذلك ابلنسبة لكل بعد

صاحل طالب اجملموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الفروق ل
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متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري اإلبداعي، 
ءت ية من مهارات التفكري اإلبداعي وللدرجة الكلية لالختبار، وجاوذلك ابلنسبة لكل مهارة فرع

 الفروق لصاحل طالب اجملموعة التجريبية.
وعنواهنا " أثر أنشطة إثرائية يف الكيمياء قائمة على مدخل  (2017إمساعيل )محدان دراسة هدفت 

يف تنمية الوعي ابملهن العلمية وامليول املهنية لطالب  STEMالعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات 
ات التعلم العميق"، إىل معرفة أثر أنشطة إثرائية يف الكيمياء قائمة على املرحلة الثانوية ذوي اسرتاتيجي

يف تنمية الوعي ابملهن العلمية وامليول املهنية  STEMل العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات مدخ
 لطالب املرحلة الثانوية ذوي اسرتاتيجيات التعلم العميق والسطحي، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب

باحث احملتوى الدراسي وأعد الالبعدي،  –القائم على تصميم اجملموعة الواحدة ذي االختبار القبلي 
، STEMلوحديت )األكسدة واالختزال، ومشتقات املركبات اهليدروكربونية وتفاعالهتا( يف ضوء مدخل 

الوعي ابملهن العلمية  وقائمة ابملهن العلمية املرتبطة ابحملتوى الدراسي للوحدتني السابقتني، ومقياس
والبعد الوجداين، ومقياس امليول املهنية وتكون من وتكون املقياس من بعدين رئيسني ومها: البعد املعريف 

ومقياس اسرتاتيجيات األبعاد التالية: املعرفة ابملهن، الكفاءة الذاتية، االرتباط ابملهنة، ومالءمة املهنة،  
( طالب من طالب الصف الثالث الثانوي 43نة الدراسة من )التعلم العميق والسطحي، وتكونت عي

يف الطائف، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني حسب اسرتاتيجيات  "رنية"يف حمافظة أبحد مدارس الثانوية 
( طالب، وجمموعة التعلم السطحي 17التعلم على النحو التايل: جمموعة التعلم العميق وتكونت من )

ت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب ( طالب، وأظهر 26وتكونت من )
البعدي ملقياس الوعي ابملهن  –اسرتاتيجيات التعلم العميق يف التطبيقني القبلي  درجات الطالب ذوي

العلمية لصاحل التطبيق البعدي، ووجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات رتب درجات الطالب ذوي 
البعدي ملقياس الوعي ابملهن العلمية لصاحل التطبيق  –لسطحي يف التطبيقني القبلي اسرتاتيجيات التعلم ا

البعدي، ووجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب درجات الطالب ذوي اسرتاتيجيات التعلم 
العميق و السطحي يف التطبيق البعدي ملقياس الوعي ابملهن العلمية وأبعاده الفرعية لصاحل الطالب 

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات رتب    اسرتاتيجيات التعلم العميق، ذوي
البعدي ملقياس امليول املهنية  –درجات الطالب ذوي اسرتاتيجيات التعلم العميق يف التطبيقني القبلي 

رتب درجات الطالب وأبعاده الفرعية لصاحل التطبيق البعدي، ووجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات 
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البعدي ملقياس امليول املهنية لصاحل التطبيق  –يجيات التعلم السطحي يف التطبيقني القبلي ذوي اسرتات
البعدي، ووجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب درجات الطالب ذوي اسرتاتيجيات التعلم 

وي عاده الفرعية لصاحل الطالب ذالعميق و السطحي يف التطبيق البعدي ملقياس امليول املهنية وأب
 اسرتاتيجيات التعلم العميق.

اثر اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على وعنواهنا " (2017) ابراهيم إبراهيمالغامدي و  أماين دراسة وهدفت
التطبيقات احلياتية يف تنمية حتصيل العلوم والرايضيات لدى طالب املرحلة االبتدائية ابململكة العربية 

لتنمية  POWERإىل اقرتاح اسرتاتيجية تدريسية قائمة على التطبيقات احلياتية وتٌعرف اختصار  "السعودية
حتصيل العلوم والرايضيات لدى طالب املرحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية، وقامت االسرتاتيجية 

قات احلياتية يف يالدمج بني العلوم والرايضيات من جانب ومعايري توظيف التطب ريعلى أساس معاي
الباحثان املنهج التجرييب، وأعدا وحدة مدجمة مشلت الوحدات  واتبعاألغراض التعليمية من جانب آخر، 

التالية: الصوت والضوء يف العلوم، واحمليط واملساحة واحلجم يف الرايضيات، وأعدا اختبارين حتصيليني 
( طالبة يف اجملموعة التجريبية، و 36دراسة من )ليف العلوم والرايضيات هلاتني الوحدتني، وتكونت عينة ا

( طالبة يف اجملموعة الضابطة، من طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الظهران، وأظهرت 41)
التجريبية والضابطة يف  اجملموعتني الطالباتالنتائج وجود فرق دال إحصائيًا بني متوسطي درجات 

يف العلوم، ويف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي يف الرايضيات،  التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي
وذلك لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج فاعلية االسرتاتيجية املقرتحة يف تنمية 

 حتصيل كل من العلوم والرايضيات. 
ف العليا من املرحلة و ( وعنواهنا "حتليل حمتوى كتب العلوم للصف2017دراسة دالل البيز )وهدفت 

يف حمتوى كتب العلوم  STEM" إىل معرفة مدى توافر متطلبات STEMاالبتدائية يف ضوء متطلبات 
للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وأعدت الباحثة قائمة 

ل متطلب عدد من املؤشرات متطلبات وتضمن حتقيق ك 6، وبلغ عددها STEMمبتطلبات تطبيق 
مؤشرات فرعية، حتقيق  7الفرعية وذلك على النحو التايل: التمركز حول املفاهيم املتكاملة وتضمن 

مؤشرات فرعية، وتنمية مهارات القرن احلادي والعشرين  10وتضمن  STEM التكامل بني جماالت 
فرعية، وتضمني املمارسات  مؤشرات 8العلوم وتضمن  مؤشرات فرعية، وتضمني ممارسات 9وتضمن 

مؤشرات فرعية، ويف ضوء  5مؤشرات فرعية، والربط مع اجملال االقتصادي وتضمن  8اهلندسية وتضمن 
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تلك القائمة مت حتليل حمتوى كتب العلوم للصفوف الرابع واخلامس والسادس االبتدائي يف اململكة العربية 
يتحقق بدرجة  STEMأن تضمني متطلبات منحى ليل حمتوى كتب العلوم السعودية، وأظهرت نتائج حت

منخفضة بشكل عام، وتوافرت بعض املتطلبات بدرجة منخفضة جدًا وهي: تضمني املمارسات 
، وحتقق متطليب التمركز حول STEMاهلندسية، الربط ابجملال االقتصادي، حتقيق التكامل بني جماالت 

العشرين بدرجة منخفضة، أما متطلب تضمني مهارات القرن احلادي و  املفاهيم املتكاملة، وتنمية
 ممارسات العلوم فتحقق بدرجة متوسطة.

التكنولوجيا  –وعنواهنا "وحدة مقرتحة يف ضوء مدخل "العلوم  (2016) دراسة آايت صاحلهدفت 
وأثرها يف تنمية االجتاه حنوه ومهارات حل املشكالت لتالميذ املرحلة  STEMالرايضيات"  –اهلندسة  –

ائية"، إىل معرفة أثر وحدة مقرتحة قائمة على مدخل العلوم، التكنولوجيا، اهلندسة، والرايضيات االبتد
ومهارات حل املشكالت، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب  STEMعلى  اجتاهات التالميذ حنو مدخل 

اقة اخلضراء" يف على التصميم التجرييب ذي اجملموعة الواحدة، وأعدت الباحثة وحدة بعنوان "الطالقائم 
وتكون املقياس من االبعاد التالية: االستمتاع ، STEMومقياس اجتاه حنو مدخل ، STEMضوء مدخل 

وقيمة ، STEM، والكفاءة الذاتية لتعلم العلوم من خالل مدخل STEMبتعلم العلوم من خالل مدخل 
واختبار ، STEMدخل ، وااللتزام حنو تعلم العلوم من خالل مSTEMتعلم العلوم من خالل مدخل 

مهارات حل املشكالت، وتكونت عينة الدراسة من جمموعة من تالميذ الصف اخلامس االبتدائي أبحد 
ت درجات مدارس مدينة القاهرة مبصر، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطا

وحماوره الفرعية لصاحل التطبيق  ككل  STEMالتالميذ يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس االجتاه حنو 
البعدي، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التالميذ يف 

عية لصاحل التطبيق الختبار مهارات حل املشكالت ككل ومهاراته الفر  التطبيقني القبلي والبعدي
  .البعدي

لتنمية  STEMتدريس وحدة يف ضوء توجهات ال وعنواهنا "فاعلية  (2016دراسة هبة أمحد )وهدفت 
مهارات حل املشكالت واالجتاه حنو دراسة العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية" إىل تعرف فاعلية 

لتنمية مهارات حل املشكالت واالجتاه حنو دراسة العلوم لدى  STEMوحدة مقرتحة يف ضوء توجهات 
الدراسة املنهج التجرييب القائم على تصميم اجملموعة الواحدة واتبعت تالميذ الصف الرابع االبتدائي، 

مع التطبيق القبلي والبعدي ألدوات الدراسة، وأعدت الباحثة مقياس حل املشكالت وتكون من األبعاد 
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د املشكلة، مجع املعلومات، فرض الفروض، اختبار صحة الفروض، استخالص النتائج، التالية: حتدي
االهتمام ابلعلوم  االستمتاع بدراسة العلوم، لعلوم وتكون من األبعاد التالية:ومقياس اجتاهات حنو ا

 (32معلم العلوم، وطرق تدريس مادة العلوم، وتكونت عينة الدراسة من )وإدراك قيمتها وأمهيتها، 
تلميذة يف الصف الرابع االبتدائي أبحد مدارس مدينة القاهرة مبصر، حيث درسن وحدة "الطاقة يف 

وجود فرق دال إحصائيًا بني متوسطات ، وأظهرت نتائج الدراسة STEMا" يف ضوء توجهات حياتن
ت ككل درجات تلميذات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس مهارات حل املشكال

ات وكل بعد على حدة لصاحل التطبيق البعدي، كما أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً بني متوسط
االجتاه حنو دراسة العلوم ككل درجات تلميذات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس 

الوحدة املقرتحة على تنمية كل  ولكل بعد على حدة لصاحل التطبيق البعدي، وأظهرت النتائج أن أتثري
 من مهارات حل املشكالت واالجتاهات حنو دراسة العلوم كبري جداً.

وعنواهنا " أثر تكامل العلوم والتكنولوجيا  (Gulhan & Sahin, 2016) جوهلان وشاهني دراسة تهدف
على إدراكات واجتاهات تالميذ الصف اخلامس حنو هذه املواد" إىل  STEMواهلندسة والرايضيات 

على اجتاهات وإدراكات تالميذ الصف اخلامس حنو املواد الدراسية  STEMتقصى أثر تطبيق منحى 
التجرييب، وأعد الباحثان اختبار اجتاهات حنو منحى  واتبعت الدراسة املنهج، STEMاليت يشملها منحى 

STEM ، واختبار ادراكات الطلبة حنو منحىSTEM وأعدا انشطة علمية قائمة على االستقصاء يف ،
نت عينة عدد من وحدات كتاب العلوم املقرر على الصف اخلامس االبتدائي ضمن نفس املنحى، وتكو 

( طالب وطالبة يف اجملموعة التجريبية، 28وعة الضابطة، و)( طالب وطالبة يف اجملم27الدراسة من )
واُجريت الدارسة يف أحد املدارس االبتدائية مبدينة اسطنبول الرتكية، وأظهرت نتائج الدراسة أن أنشطة 

STEM تالميذ اجملموعة التجريبية حنو  عملت على تنمية كالً من االجتاهات اإلجيابية واإلدراكات لدى
 .STEMية اليت يشملها منحى املواد الدراس

 STEM واقع جتربة اململكة العربية السعودية يف تعليموعنواهنا " (2015هند الدوسري ) دراسة هدفت
واستلهام  STEMإىل تعرف واقع جتربة اململكة العربية السعودية يف تعليم  "على ضوء التجارب الدولية

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي املقارن من خالل  ،STEMجارب الدولية يف تعليم الت
 عودية،ابململكة العربية الس STEMالرابعي للكشف عن مواطن القوة والضعف لتعليم  SWOTحتليل 

ولية  التجارب الدوذلك استنادًا إىل ،STEMوحتديد الفرص املتاحة والتهديدات املتوقعة على تعليم 
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وواقع تعليم العلوم والرايضيات يف اململكة العربية السعودية، مث حتليل الفجوة بني الوضع احلايل والتجارب 
العاملية، وتوصلت الدراسة لوجود فجوات ترتاوح ما بني عالية ومتوسطة من حيث غياب السياسات 

 STEMنظامي رمسي لتعليم  دم وجود تعليموع ،STEMالوطنية لتعليم  اخلططوالتشريعات التعليمية و 
الطالب وحتصيلهم دوليًا ووطنيًا وصفيًا يف  أداءحىت اآلن يف اململكة، وضعف التقومي وفقًا ملؤشرات 

ومن أهم توصيات الدراسة: إعداد  ،STEMالعلوم والرايضيات، وغياب برامج التطوير املهنية لتعليم 
املنظمة له، والسعي إىل إنشاء مدارس  ات والتشريعاتوالسياس STEMخطة وطنية حلوكمة تعليم 

 أسوة ابلدول املتقدمة. STEMمتخصصة لتعليم 
الرتبية التقنية يف الصفوف من الروضة حىت الثاين  وعنواهنا " (2015آل عمرو ) هبةدراسة  وهدفت

 إىل تعرف مدى" عشر يف النظام الرتبوي السعودي: حتليل حمتوى كتايب العلوم للصفني األول والثاين
تغطية منهج العلوم للصفني األول والثاين االبتدائي يف اململكة العربية السعودية ملعايري املنهج التكاملي 

والرايضيات واهلندسة، ولتحقيق هذا اهلدف استخدمت الباحثة معايري الوعي للعلوم والتقنية 
كمرجع الختبار حمتوى   ((ITEA, 2000من قبل اجلمعية العاملية للتعليم التكنولوجي  ملطورةالتكنولوجي، ا

ألول وأظهرت النتائج أن مقررات العلوم احلالية للصفني ا بتدائي،منهج العلوم للصفني األول والثاين اال
والثاين االبتدائي تتبىن جزئياً املعايري العاملية للوعي التكنولوجي، حيث يُغطي املقرران مخسة معايري من 

العمل على تبين بقية املعايري، وإجراء املزيد من الدراسات  أبمهية وصت الباحثةأاصل عشرون معياراً، و 
ب تعليم التقنية واهلندسة يف خمتلف مناهج اليت هتدف إىل تطوير مناهج العلوم والرايضيات حبيث تستوع

 التعليم العام والعايل السعودي.
ة مهارات التدريس لدى وعنواهنا "تصور مقرتح لربانمج تدرييب لتنمي (2014دراسة سهام مراد)أما 

معلمات الفيزايء ابملرحلة الثانوية يف ضوء مبادئ ومتطلبات التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة 
مبدينة حائل ابململكة العربية السعودية"، هدفت إىل تقدمي تصور مقرتح لربانمج  STEMايضيات والر 

رحلة الثانوية يف ضوء مبادئ ومتطلبات التكامل تدرييب لتنمية مهارات التدريس لدى معلمات الفيزايء ابمل
من خالل ، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي STEMبني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات 

استقراء وحتليل األحباث واألدبيات ذات الصلة يف حتديد مبادئ ومتطلبات التكامل بني العلوم والتقنية 
وذلك يف أربعة جماالت وهي: التطوير املهين كنظام، والتطوير املهين من ،STEMواهلندسة والرايضيات 

والدعم واملساندة للتطوير املهين يف  ،STEMحيث احملتوى املعريف، واسرتاتيجيات التطوير املهين جملال 
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تبانة الواجب توافرها يف مهارات التدريس ملعلمات الفيزايء ابملرحلة الثانوية، ومت تطبيق اسSTEMجمال 
( معلمة من معلمات الفيزايء ابملرحلة 30مكونة من اجملاالت األربعة السابقة على عينة مكونة من )

احثة إىل قائمة مبتطلبات التكامل بني بني العلوم والتقنية واهلندسة الثانوية مبدينة حائل، وتوصلت الب
حديد االحتياجات التدريبية ملعلمات والرايضيات يف كل من اجملاالت األربعة لالستبانة، ومن مث قامت بت

ت الفيزايء ابملرحلة الثانوية يف ضوء تلك املتطلبات، مث أعدت تصور مقرتح لربانمج تدرييب لتنمية مهارا
التدريس لدى عينة الدراسة يف ضوء مبادئ متطلبات التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات، 

للتطبيق وقدمت الباحثة جمموعة من التوصيات واملقرتحات يف إطار  وقد مت حتكيمه حبيث يكون صاحلاً 
 التنمية املهنية ملعلمات الفيزايء.

وأثر منهج مقرتح يف ضوئها STEMهنا "أبعاد تصميم مناهج دراسة عنوا (2013تفيدة غامن )وأجرت 
رحلة الثانوية"، لدى طالب امل System Thinkingلنظام األرض يف تنمية مهارات التفكري يف األنظمة 

وبناء منهج مقرتح ،STEMهدفت إىل حتديد أبعاد تصميم مناهج املرحلة الثانوية القائمة على مدخل و 
 نظام األرض يف ضوء أبعاد تصميم مناهج املرحلة الثانوية القائمة على مدخل للصف الثاين الثانوي يف

STEM يف األنظمة، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، ، وقياس أثر املنهج املقرتح يف تنمية مهارات التفكري
نة وأعدت الباحثة وحداتن دراسيتان من املنهج املقرتح، ومقياس التفكري يف األنظمة، وتكونت عي

طالبة يف أحد مدارس  (24)الدراسة من جمموعة جتريبية من طالبات الصف الثاين الثانوي مكونة من 
الدراسة اثر املنهج املقرتح يف نظام األرض يف تنمية مهارات مدينة القاهرة يف مصر، وأظهرت نتائج 

التفكري يف األنظمة لكل من املهارات التالية: التفكري يف النظام كسبب، والتفكري الدينامي، والتفكري 
لتفكري يف األنظمة، وأن املنهج املقرتح يف نظام األرض العمليايت، والتفكري عروة مغلقة، وللدرجة الكلية ل

أثر عال يف تنمية مهارات التفكري يف األنظمة، وذلك ملا يتيحه للطالب من فرصة فهم نظام األرض ذو 
 واكتساب خطوات التفكري بطريقة منطقية من خالل اسرتاتيجية التدريس املقدمة يف املنهج.

داء وعنواهنا "فاعلية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات األ (2013الشهراين )فهد دراسة وهدفت 
 " التدريسي ملعلمي الفيزايء ابملرحلة الثانوية يف ضوء متطلبات التكامل بني العلوم والرايضيات والتقنية
ية إىل تعرف فاعلية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات األداء التدريسي ملعلمي الفيزايء ابملرحلة الثانو 

القائم  ، واتبعت الدراسة املنهج التجرييبMST ةيف ضوء متطلبات التكامل بني العلوم والرايضيات والتقني
، وأعد الباحث برانمج تدرييب حيتوي على اجملموعة الواحدة مع التطبيق القبلي والبعدي ألدوات الدراسة
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فرها يف مهارات األداء التدريسي على متطلبات التكامل بني العلوم والرايضيات والتقنية الواجب توا
الثانوية، ومت إعداد استبانة لتحديد االحتياجات التدريبية ملعلمي الفيزايء ابملرحلة  ملعلمي الفيزايء ابملرحلة

لتنمية مهارات األداء التدريسي يف ضوء متطلبات التكامل بني العلوم والرايضيات والتقنية،  الثانوية
طلبات التكامل بني وبطاقة مالحظة لتقومي االداء التدريسي ملعلمي الفيزايء ابملرحلة الثانوية يف ضوء مت

حتياجات التدريبية، ( معلمًا لتحديد اال31العلوم والرايضيات والتقنية، وتكونت عينة الدراسة من )
( معلمًا لتطبيق بطاقة املالحظة عليهم، ومجيعهم معلمني ملادة الفيزايء ابلصف االول الثانوي 15و)

ات داللة إحصائية بني متوسطي مبحافظة مخيس مشيط، واسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذ
والتقنية يف كل من التطبيقني درجات معلمي الفيزايء يف متطلبات التكامل بني العلوم والرايضيات 

القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة لصاحل التطبيق البعدي، كما أسفرت النتائج عن فعالية الربانمج التدرييب 
الفيزايء يف ضوء متطلبات التكامل بني العلوم والرايضيات يف تنمية مهارات األداء التدريسي ملعلمي 

   والتقنية. 
وحدة مقرتحة ُتكامل بني الرايضيات  فاعلية وعنواهنا " (2010ميد )والء عبد احل دراسة هدفت

إىل  "طالب املرحلة اإلعدادية لدىتنمية التفكري االستداليل واالجتاه حنو املادة  يفوالتكنولوجيا واجملتمع 
لوجيا بتدريس وحده مقرتحة ُتكامل بني الرايضيات والتكنو  املادةحنو  واالجتاهالتفكري االستداليل  ميةتن

واتبعت الباحثة املنهج التجرييب، وأعدت قائمة معايري ُتكامل  ،واجملتمع لدى طالب املرحلة اإلعدادية
اف واحملتوى واألداء التدريسي بني الرايضيات والتكنولوجيا واجملتمع، ومنها انتجت قائمة فحص )االهد

كامل بني الرايضيات والتكنولوجيا والتقومي(، ومت إعادة صياغة وحدة التحويالت اهلندسية يف ضوء الت
واجملتمع، ابإلضافة إىل إعداد اختبار حتصيلي، ومقياس لالجتاه حنو الرايضيات، وتكونت عينة الدراسة 

( طالبة جمموعة ضابطة، وأظهرت نتائج 49يبية، و )( طالبة جمموعة جتر 50( طالبة منهم )99من )
يف تنمية التفكري االستداليل لدى طالبات اجملموعة  ملقرتحةاهلندسية االدراسة فاعلية وحدة التحويالت 

التجريبية، كما أظهرت النتائج فاعلية الوحدة املقرتحة يف تنمية االجتاهات االجيابية حنو مادة الرايضيات، 
يف طرق بني الرايضيات واملواد األخرى والتكنولوجيا واجملتمع والتنويع  التكاملبضرورة  وأوصت الدراسة

 التدريس والتمهيد للطالب بصناعة بعض األجهزة واألدوات البسيطة واليت تقوم على الرايضيات. 
بني  أثر استخدام منحى التكامل وعنواهنا " (2009دراسة شيخة العرميية و عبد هللا أمبوسعيدي)أما 

بع األساسي" فقد العلوم والرايضيات على التحصيل الدراسي يف مادة العلوم لدى طلبة الصف الرا
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هدفت إىل تقصي استخدام مدخل التكامل بني العلوم والرايضيات على التحصيل الدراسي لدى طلبة 
عينة الدراسة  الصف الرابع األساسي يف مادة العلوم، واتبعت الدراسة املنهج شبه التجرييب، وتكونت

نطقة الشرقية يف سلطنة ( طالب وطالبة من طلبة الصف الرابع األساسي أبحد مدارس امل117من )
( طالب وطالبة درسوا األنشطة 59ُعمان، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني: جمموعة جتريبية تكونت من )

الباحثان، وجمموعة ضابطة العلمية متكاملة مع املهارات الرايضية من خالل دليل أنشطة تكاملية أعده 
وأعد الباحثان اختبار حتصيلي يف مادة  ( طالب وطالبة درسوا ابلطريقة االعتيادية،58مكونة من )

العلوم، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائيًا بني متوسطي درجات الطلبة يف جمموعيت 
 تجريبية.الدراسة يف التحصيل الدراسي ملادة العلوم لصاحل اجملموعة ال

وعنواهنا "تبين منهج الوحدات   ((Azza Sharkawi et. al, 2009 عزة الشرقاوي دراسة وهدفت
إىل لتسهيل التفاعل بني التقنية والرايضيات والعلوم يف املرحلة االبتدائية.. حتديد املعايري ذات الصلة" 

ضيات والتكنولوجيا يف بعد دراسة كل من: تدريس العلوم والراي STEM منحىحتديد معايري تدريس 
ل املختلفة، وأهداف تدريس العلوم والرايضيات يف املدرسة، املدرسة، ومناهج التكنولوجيا يف مدارس الدو 

واملداخل اليت تتيح فرصة التداخل بني فروع العلم املختلفة، والتداخل والتأثري بني الرايضيات والعلوم 
واد الدراسية، وأثرها على تعلم التالميذ، وزايدة اشرتاكهم يف والتكنولوجيا والتصميم اهلندسي، وطبيعة امل

وهي:  STEMوحدات مناهج  تصميمهج، وخلص الباحثون إىل سبعة معايري جيب توافرها عند املن
العمليات واحملتوى بني  نفسضرورة احرتام خصوصية كل موضوع واهلدف من تدريسه، واستخدام 

حدات رؤية بنائية للتعلم، وتصميم مهمات ذات أهداف حمددة املوضوعات املتداخلة، وأن تعكس الو 
ايدة دافعية التالميذ يف التعلم، وتسمح هذه الوحدات للتالميذ ابستخدام التعلم من الرايضيات إلشراك وز 

والعلوم لتدعني التعلم يف التكنولوجيا، وبقدر كايف لتحسني تعلم املواد الثالثة، واستخدام تعلم الرايضيات 
 ددة اثبتة.لوم لتحسني تعلم التكنولوجيا، وأن يُقابل حمتوى الوحدات متطلبات حموالع

تصور مقرتح لتطوير منظومة مناهج الرايضيات يف وعنواهنا " (2007حسن )إبراهيم  دراسة وهدفت
إىل إعداد تصور مقرتح لتطوير منظومة مناهج  "ضوء منحى تكامل الرايضيات والعلوم والتكنولوجيا

الوصفي،  نهجواتبع الباحث امل ،MSTتكامل الرايضيات والعلوم والتكنولوجيا  منحىضوء  يفت الرايضيا
خاصة ابألهداف، واحملتوى الدراسي، واألداء التدريسي  MST ملنحىوأعد قائمة ابألسس املعيارية 

لرايضيات ملعلمي الرايضيات، وأخرياً التقومي، وعلى أساس هذه القائمة مت إعداد تصور مقرتح ملنهج ا



 

- 159 - 

التكامل بني الرايضيات والعلوم والتكنولوجيا،  منحىرحلة اإلعدادية )املتوسطة( يف ضوء معايري ابمل
التصور  واعتمدعلى: األهداف، واحملتوى، وأساليب التدريس، وأساليب التقومي،  كإطار عام مشتمالً 

ومشكالت جية احلديثة، املقرتح كذلك على جمموعة من األسس وهي: التطورات العلمية والتكنولو 
 واالجتاهات احلديثة يف تنظيم املناهج، وخصائص منو تالميذ املرحلة اإلعدادية. املصري،اجملتمع 
  :الثاينعلى دراسات احملور  تعقيب
كمتغري مستقل،   STEMاحلايل مع عدد من الدراسات السابقة اليت تناولت منحى بحث اتفق ال ▪

؛ 2016آايت صاحل،  ؛2017، إمساعيل، 2017كوارع،   ؛2017؛ القثامي، 2017الداوود، وهي)
Gulhan & Sahin,2016 ،؛ 2013وتفيدة غامن، ؛ 2015؛ وهند الدوسري، 2014؛ سهام مرادAzza 

Sharkawi et al,2009) مع بني االجتاه والتحصيل اجل، واختلف عن تلك الدراسات من حيث
 وعادات العقل كمتغريات اتبعة.

اليت تناولت اليت اجريت يف بيئة اململكة، و بق ندرة الدراسات التجريبية يتضح من العرض السا ▪
 (،2017؛ وامساعيل، 2017؛ القثامي، 2017حيث اقتصرت على دراسيت )الداوود،  ،STEMمنحى 

ابقي عن هاتني الدراستني من حيث املتغريات التابعة، ومن حيث العينة، أما البحث احلايل واختلف 
( فقد اتبعت املنهج الوصفي، كذلك اختلف 2014؛ ومراد، 2015وسري، )الدوهي اسات الدر 

حسب  –عن مجيع الدراسات اليت اُجريت يف اململكة من حيث كونه الدراسة األوىل البحث احلايل 
 اليت جُترى يف املراكز العلمية. –علم الباحثة 

راسات الواردة يف من حيث املنهج املستخدم وهو املنهج التجرييب مع بعض الدالبحث اتفق  ▪
 هذا احملور واختلف مع البعض اآلخر 

واليت متثلت يف تالميذ  (Gulhan & Sahin,2016)من حيث العينة مع دراسة البحث احلايل اتفق  ▪
؛ والغامدي 2015هبة آل عمرو، ؛ 2016املرحلة االبتدائية كذلك مع دراسات )آايت صاحل، 

 من حيث العينة. واختلف مع ابقي الدراسات، (2017، إبراهيمو 
أفادت الباحثة من االطالع على الدراسات الواردة يف هذا احملور، من حيث تعرف منحى  ▪

STEMمن األدب النظري، وكذلك  ثاينإلعداد احملور ال هبا ، وتعرف املراجع اليت مُيكن االستعانة
 أفضل. السابق بصورة ي التكامل بني مادة العلوم وغريها من املواد الدراسيةحاتعرف من
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 NGSSالعلوم ومعايري تعليم : دراسات اهتمت مبعايري لثاحملور الثا

( وعنواهنا "فاعلية برانمج تدرييب ملعلمي العلوم مستند إىل معايري 2018) دراسة مسرية رواشدةهدفت 
 إىل " يف تنمية املمارسات العلمية واهلندسية والكفاءة الذاتية لديهم يف األردن NGSSاجليل القادم 

يف تنمية  NGSSالكشف عن فاعلية برانمج تدرييب ملعلمي العلوم مستند إىل معايري اجليل القادم 
العلمية واهلندسية والكفاءة الذاتية لديهم يف األردن، واعتمدت الدراسة املنهج التجرييب القائم املمارسات 

سة، وأعدت الباحثة برانمج على تصميم اجملموعة الواحدة مع التطبيق القبلي والبعدي ألدوات الدرا
ت العلمية واهلندسية ، وأعدت أداة مالحظة لقياس املمارساNGSSتدرييب مستند إىل معايري اجليل القادم 

( فقرة لقياس الكفاءة 40( فقرة، وأعدت أداة مكونة من )35لدى معلمات العلوم، وتكونت األداة من )
( معلمة من معلمات العلوم يف عدد من 20ة من )الذاتية لدى معلمات العلوم، وتكونت عينة الدراس

مدارس العاصمة األردنية عّمان، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل التطبيق 
البعدي يف متوسط أداء املعلمات على مقياسي مالحظة املمارسات العلمية واهلندسية والكفاءة الذاتية، 

 .NGSSد إىل معايري العلوم للجيل القادم  املستنتُعزى إىل الربانمج التدرييب
حتليل حمتوى كتب الفيزايء يف اململكة العربية  وعنواهنا "( 2017دراسة األمحد والبقمي )هدفت 

إىل حتليل حمتوى كتب الفيزايء يف اململكة العربية " NGSSالسعودية يف ضوء معايري العلوم للجيل القادم 
، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وأعد NGSSجيل القادم لعلوم للالسعودية يف ضوء معايري ا

الباحثان أداة لتحليل كتب الفيزايء للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية، ومت إعداد االداة يف 
ارسات العلمية األفكار الرئيسة، املمضوء بعد الطاقة التابع ملعايري العلوم الفيزايئية، وذلك يف مرتكزات: 

املتداخلة، وتوصلت الدراسة إىل حتقق املرتكزات الرئيسة يف كتب الفيزايء  –واهلندسية، املفاهيم الشاملة 
وتركزت يف حمتوى منهاج الفيزايء للصف ، %33.33للمرحلة الثانوية بنسب تضمني منخفضة بلغت 

األكثر توفرًا يف احملتوى، بنسبة تضمني رتكز األفكار الرئيسة الثاين الثانوي يف الفصل األول، وميثل م
، %31.1وجاء اثنياً مرتكز املفاهيم الشاملة بنسبة تضمني منخفضة جداً بلغت ، %51.9متوسطة بلغت 

وظهر ، %16.35وجاء مرتكز املمارسات العلمية واهلندسية اثلثًا بنسبة تضمني منخفضة جدًا بلغت 
ل مرتكز، حيث أن معيار "حفظ وانتقال الطاقة" كان  املعايري الرئيسة لكتباين يف مستوى تضمني

وكان معيار "إنشاء اإليضاحات  ،%22.2أكثرها توافراً ومت تضمينه يف احملتوى بصورة منخفضة جداً بنسبة 
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جداً وتصميم احللول" اقلها توافراً يف حمتوى منهاج الفيزايء للمرحلة الثانوية، وقد ظهر بنسبة منخفضة 
 . %0.3بلغت 
رانمج تدرييب قائم على معايري العلوم للجيل وعنواهنا "ب (2017دراسة سحر عبد الكرمي ) هدفت

لتنمية الفهم العميق ومهارات االستقصاء العلمي واجلدل العلمي لدى معلمي العلوم يف  NGSS التايل
لتنمية الفهم  ”NGSS“ معايري العلوم للجيل التايلإىل إعداد برانمج تدرييب قائم على  "املرحلة االبتدائية

، واتبعت العلوم يف املرحلة االبتدائية يالعميق ومهارات االستقصاء العلمي واجلدل العلمي لدى معلم
الدراسة املنهج التدرييب القائم على تصميم اجملموعة الواحدة مع التطبيق القبلي والبعدي ألدوات الدراسة، 

عميق ـ اختبار مهارات االستقصاء العلمي ـ اختبار اختبار الفهم الدوات التالية: وأعدت الباحثة األ
يف عدد  من معلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية( معلماً 12تكونت عينة الدراسة من )، و اجلدل العلمي

ايري العلوم أن الربانمج التدرييب القائم علي مع الدراسة وأظهرت نتائج  ،من مدارس مدينة القاهرة مبصر
كان له أتثري فعال على تنمية الفهم العميق ومهارات االستقصاء العلمي واجلدل  NGSS للجيل التايل

 العلمي لدى معلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية. 
يف وحدة الطاقة يف  NGSSوعنواهنا "مدى تضمني معايري  (2017دراسة العتييب واجلرب )هدفت 

يف  NGSSعايري العلوم للجيل القادم توافر مكتب العلوم ابململكة العربية السعودية" إىل معرفة مدى 
وحدة الطاقة يف كتب العلوم ابململكة كتب العلوم للمراحل: السادس االبتدائي، واالول والثاين املتوسط ب

التحليلي، وأعد الباحثان بطاقة لتحليل حمتوى الكتب ، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي العربية السعودية
ارسات العلمية واهلندسية ومشلت: تطوير واستخدام النماذج، التخطيط واحتوت على معايري املم

واالستقصاء، استخدام الرايضيات والتفكري احلسايب، إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول، وأظهرت 
ات معايري املمارسات العلمية واهلندسية يف وحدات الطاقة نتائج الدراسة أن مدى تضمني مجيع مؤشر 

دس االبتدائي، االول املتوسط، الثاين املتوسط( كانت منخفضة أو غري متوافرة، ما جبميع الكتب )السا
عدا معيار التخطيط واالستقصاء فقد جاء بدرجة متوسطة يف كتاب الصف السادس االبتدائي، 

ري تضمينًا ابلكتب املستهدفة هو معيار إنشاء اإليضاحات وتصميم وأظهرت النتائج أن أقل املعاي
يف حمتوى وحدة  NGSSأظهرت النتائج وجود قصور يف مصفوفة املدى والتتابع ملعايري  كمااحللول،  

 الطاقة، إذ مل ُتدرج هذه املعايري يف كتاب العلوم للصف األول املتوسط.
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ا "حتليل حمتوى مناهج األحياء املطورة للمرحلة وعنواهن (2015دراسة مشاعل السحيمي )وهدفت 
" إىل التعرف على حمتوى مناهج األحياء املطورة للمرحلة NSESلوطنية األمريكية الثانوية يف ضوء املعايري ا

الثانوية يف اململكة العربية السعودية، من خالل حتليل حمتوى تلك املناهج، وحتديد املعايري األمريكية 
ملكة العربية والوقوف على درجة توافرها يف مناهج األحياء املطورة للمرحلة الثانوية يف امل NSESالوطنية 

وأعدت الباحثة قائمة ابملعايري الوطنية األمريكية السعودية، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، 
NSES  تندرج ضمن ستة جماالت  معيار (64)الواجب توافرها يف كتب األحياء املطورة، ومشلت القائمة

 (7)ار، وختطيط الكتاب وإخراجه ويضم معي (12)التايل: احملتوى التعليمي ويضمن  رئيسة على النحو
معيار، والعالقة بني مناهج  (17)معايري، واألنشطة املرافقة ويضم   (6)معايري، واملصادر واملراجع ويضم 

مجيع كتب معيار، ومشلت عينة الدراسة  (14)تقومي ويضم معايري، وال (8)األحياء والتقنية واجملتمع ويضم 
( موزعة على ثالث صفوف، بواقع كتابني للصف 6ثانوية والبالغ عددها )األحياء املطورة للمرحلة ال

تتوافر بدرجة متوسطة يف حمتوى  NSESأن املعايري الوطنية األمريكية وأظهرت نتائج الدراسة الدراسي، 
 كتب األحياء املطورة للمرحلة الثانوية، وجاء جمال األنشطة املرافقة كأعلى اجملاالت توافراً، وجاء جمال

 املصادر واملراجع يف الرتتيب األخري.
وى اعتماد اجليل اجلديد من معايري العلوم لتصميم حمت وعنواهنا " (2016دراسة رواقة واملومين )هدفت 

حملتوى   NGSSإىل تضمني اجليل اجلديد من معايري العلوم يف الوراثة لطلبة الصف الثامن يف األردن" 
األساسي يف األردن، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،  الوراثة املصمم لطلبة الصف الثامن

مت االستعانة بنموذج الربوفيسور "جوزيف كراجسيك" و  NGSSحيث جرى استخدام مرتكزات معايري 
كراجسيك" هو أحد بوصفه أداة لبناء احملتوى بشكل يضمن املوائمة أبكرب قدر ممكن، والربوفيسور "

مت إعداد  NGSSجناح احملتوى يف تضمني معايري ولتحديد مدى ، NGSSايري أعضاء اللجنة املنظمة ملع
ويقابل كل فقرة درجة لرأي  ،NGSSفقرة، متثل كل منها أحد مرتكزات معايري  15مقياس تكونت من 

خبري  13عينة الدراسة من  وتكونت احملكم اخلاص يف مدى جناح احملتوى يف تضمني هذه املرتكزات،
مناهج العلوم وطرق تدريسها يف األردن، حيث ابدى اخلرباء استعداداً اتمًا لقراءة  من املتخصصني يف

وهي نسبة عالية،  %84احملتوى قراءة فاحصة دقيقة،  وأظهرت نتائج الدراسة أن نتائج التضمني بلغت 
 معايري النظرية.مما يعىن أن احملتوى املقرتح صورة حية تطبيقية لل
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وعنواهنا " تطوير برانمج األنشطة العلمية ابملرحلة االبتدائية يف ( 2015) دراسة حامد أبو ليلههدفت 
ضوء معايري اجلودة لتحقيق الفعالية التعليمية للمتعلم" إىل تطوير تعليم العلوم يف املرحلة االبتدائية ضمن 

يل علوم للجبرانمج األنشطة العلمية للصفوف الثالثة األوىل من التعليم االبتدائي، يف ضوء معايري ال
، NGSS، حيث مت رصد ما حيدث داخل الفصل من ممارسات تدريسية يف إطار معايري NGSSالقادم 

واستقصاء تصورات أولياء األمور حول تعلم ابناءهم، ومتثلت أدوات الدراسة يف استباانت ومقابالت 
بوية املتعلقة اين الرت ، وعدد من املعNGSSوبطاقة مالحظة حول عملية التعليم والتعلم يف ضوء معايري 

هبا، ومبا يشمل سجل انشطة اجملموعات وملفات إجناز التالميذ، وتكونت العينة من تالميذ الصفوف 
الثالثة األوىل من التعليم االبتدائي وأولياء أمورهم أبحد مدارس مدينة املنصورة يف مصر، وأسفرت النتائج 

التالميذ، ابلتفاعل بني التالميذ يف نفس املعلم و عن حتقق عدد من األهداف املرتبطة ابلتفاعل بني 
اجملموعات، وابلتفاعل بني تالميذ اجملموعات ككل، وتوصلت الدراسة إىل حتديد عدد من حماور الفعالية 
التعليمية اليت حتققت لدى التالميذ مثل مسؤولية التالميذ عن تعلمهم، والتأمل الذايت لديهم، والتفاعل 

يم األقران، والتنظيم الذايت لديهم، ويف ضوء تلك النتائج أعد الباحث منوذج هم، وتقياالجتماعي فيما بين
 .NGSSإرشادي لتعليم العلوم ابملرحلة االبتدائية يف ضوء معايري 

دراسة عنواهنا "فحص اهداف املعلمني والتدريس الصفي  (Kawasaki, 2015) كاواساكي وأجرى
"، وهدفت الدراسة إىل مالحظة األداء التدريسي NGSSايري للممارسات العلمية واهلندسية ضمن مع

، واتبع NGSSملعلمي العلوم واستطالع آراءهم حول أداء املمارسات العلمية واهلندسية الواردة يف معايري 
وقام إبجراء املقابالت مع أربع معلمات وثالثة معلمني، من العاملني يف املرحلة الباحث املنهج الوصفي، 

والثانوية، وبعد إجراء املقابالت مت مالحظة األداء التدريسي لعينة الدراسة ملعرفة تنوع األهداف املتوسطة 
ة ومدى اليت يعمل املعلمون واملعلمات على إجنازها داخل الصف، وتنوع االسرتاتيجيات التدريسي
اهلندسية، مناسبتها لتلك األهداف، ومناسبة تلك األهداف واالسرتاتيجيات للممارسات العلمية و 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود تباين بني معرفة عينة الدراسة ابملمارسات العلمية واهلندسية، وأداءهم 
ت على الصعيد النظري، أما التدريسي، حيث أبدى افراد العينة قدراً كبريًا من املعرفة بتلك املمارسا

 .التطبيق العملي لتلك املمارسات داخل الصف فلم يكن بنفس الدرجة
يف املرحلة الثانوية ابليمن  STEMتصور مقرتح ملنهج وعنواهنا " (2015زيد )عبد هللا  دراسة وهدفت

يف ضوء معايري الرتبية العلمية للجيل  STEMإىل التوصل لتصور مقرتح ملنهج  "NGSSيف ضوء معايري 
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حليلي، وذلك من واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي الت ،للمرحلة الثانوية يف اليمن NGSSالقادم 
ومناهجه ومدارسه، وحماولة التعرف  ،STEMالسابقة اليت تناولت توجه  ساتخالل االطالع على الدرا

ومعايريه  ،بناء حمتوى منهجه، وأهم طرائق التعليم والتعلم على القضااي واملوضوعات اليت ميكن من خالهلا
ضمن STEM عليمبتصور مقرتح لت واساليب التقومي، ومتطلبات تطبيقه، وتوظيف كل ذلك للخروج

 تلك املكوانت، وتقدمي التوصيات واملقرتحات لتطويره.
علمات العلوم يف املرحلة تقومي األداء التدريسي مل وعنواهنا " (2013دراسة فوزية الغامدي )هدفت 

ء التدريسي ملعلمات إىل تقدمي قائمة ابملعايري اليت جيب توافرها يف األدا "املتوسطة يف ضوء املعايري العاملية
العلوم يف ضوء املعايري العاملية، وحتديد مستوى األداء التدريسي ملعلمات العلوم يف ضوء املعايري العاملية 

لمية واألدائية هلم يف جمال التخصص، واتبعت الدراسة  املنهج الوصفي يف حماولة رفع الكفاءة الع
ملعلمات العلوم يف املرحلة املتوسطة يف ضوء معايري  التحليلي، وأعدت قائمة مبعايري األداء التدريسي

NSES وأعدت بطاقة مالحظة ملهارات التدريس يف ضوء تلك القائمة، وتكونت عينة الدراسة من ،
معلمة من معلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة يف مدينة مكة املكرمة، وأظهرت نتائج الدراسة أن ( 29)

بطاقة مالحظة مهارات مل يصل إىل مستوى الكفاية املطلوب، متوسط درجات معلمات العلوم على 
ء احملدد، ومل يصل مستوى أداء أي من املعلمات للمهارات املتضمنة يف بطاقة املالحظة إىل مستوى األدا

ابستثناء مهارة "االلتزام أبخالقيات املهنة"، وتراوحت نسبة أداء معلمات العلوم ملهارات التدريس الرئيسة 
وجاءت أقل املهارات حتققاً مهارات البحث العلمي، ومهارات فهم التكامل (، %94.67إىل  %55بني )

 بني فروع العلوم واملقررات األخرى.
وعنواهنا "دراسة حتليلية لكتب الفيزايء يف سلطنة  (2012ومرمي احملروقي) دراسة علي الشعيليوهدفت 

ىل الكشف عن مدى تضمن حمتوى الفيزايء يف كتب إ "ُعمان يف ضوء املعايري القومية للرتبية العلمية
، NSESالعلوم للصفوف من التاسع وحىت الثاين عشر يف سلطنة عمان للمعايري القومية للرتبية العلمية 

د الباحثان منوذج لتحليل احملتوى يف ضوء املعايري القومية للرتبية العلمية، وتضمنت األداة سبعة وأع
م والعمليات، العلوم كاستقصاء، العلوم الطبيعية، علوم األرض والفضاء، معايري: الدمج بني املفاهي

، وأظهرت نتائج حتليل العلوم والتكنولوجيا، والعلم من منظور شخصي واجتماعي، واتريخ العلم وطبيعته
حمتوى الفيزايء يف كتب العلوم للصفوف من التاسع حىت الثاين عشر أن حتقق املعايري جاء بنسب 
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وكان أعالها حتققًا الدمج بني املفاهيم والعمليات، ومعيار العلوم الطبيعية، واتريخ العلم متفاوتة، 
 ماعي، وأخرياً معيار علوم االرض الفضاء. وطبيعته، وأقلها حتققاً معيار العلم من منظور شخصي واجت

ء ابملرحلة الثانوية دراسة عنواهنا "دراسة حتليلية مقارنة حملتوى كتب األحيا (2010) حيىي فقيهيوأجري 
إىل تقومي حمتوى كتب األحياء يف  يف اململكة العربية السعودية يف ضوء معايري الرتبية العلمية"، هدفت

لعام، ومقارنته مبحتوى منهج األحياء يف التعليم الثانوي نظام املقررات من خالل مرحلة التعليم الثانوي ا
لمي ملواد الرتبية العلمية، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، تطبيق معايري موحدة تشمل جوانب احملتوى الع

اء، ومت إعداد واعد الباحث بطاقة حتليل تتضمن جمموعة املعايري اليت ينبغي حتققها يف حمتوى كتب األحي
املعايري يف ضوء مشروع جلنة دراسة مناهج علم األحياء يف الوالايت املتحدة، واملشروع الربيطاين لتطوير 

، واملعايري القومية للتعليم NSES، ومعايري الرتبية العلمية األمريكية 2061علم األحياء، ومشروع  تدريس
ة على مجيع كتب االحياء يف املرحلة الثانوية، وأظهرت يف مصر، ومعايري املناهج يف قطر، مت تطبيق األدا

( 3.67ر والتنظيم مبتوسط يرتاوح بني )النتائج أن حمتوى كتب األحياء ابملرحلة الثانوية حيقق معايري االختيا
(، أما على مستوى املعايري املشرتكة ملواد العلوم الطبيعية، فقد امتازت كتب األحياء بتحقيق 3.92و)

معيار العلم واالميان بدرجة مرتفعة، بينما تدىن مستوى حتقق معايري: العلم والتكنولوجيا، والعلم من 
( موضوعاً أي ما 35تجريب، كما أتضح أن احملتوى مل يتناول )منظور شخصي واجتماعي، والبحث وال

األحياء يف من املواضيع بشكل كاف من التفصيل، وأظهرت املقارنة تفوق حمتوى ( %43.2نسبته )
 التعليم العام على حمتوى نظريه يف نظام املقررات. 

رحلة االبتدائية يف ضوء وعنواهنا " تقومي حمتوى مناهج العلوم ابمل (2008دراسة حممد حكمي)هدفت 
إىل تقومي حمتوى مناهج العلوم ابلصفوف العليا من املرحلة االبتدائية يف ضوء  "متطلبات الثقافة العلمية

الثقافة العلمية، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، ووضع الباحث أربع متطلبات متطلبات 
ة، بعض القضااي املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا، التعامل مع للثقافة العلمية وهي: املفاهيم العلمية األساسي

العلوم للصفوف الثالثة األجهزة احلديثة، بعض القضااي البيئية، وأعد الباحث أداة لتحليل حمتوى مناهج 
العليا من املرحلة االبتدائية يف ضوء املتطلبات السابقة، ومت تصميم استبانة الستطالع آراء العينة حول 

تلك املتطلبات يف املناهج الثالثة موضع الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من معلمي العلوم تواجد 
ر حتليل حمتوى املناهج أن متطلب املفاهيم العلمية للمرحلة االبتدائية مبنطقة جازان التعليمية، واظه

ااي املتعلقة األساسية حصل على النسبة األعلى بني متطلبات الثقافة العلمية، وتاله فهم بعض القض
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ابلبيئة، مث التعامل مع األجهزة التكنولوجية احلديثة، وأخرياً بعض القضااي املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا، 
املعلمني، فقد أظهرت أن تواجد متطلبات الثقافة العلمية كانت على الرتتيب التايل: وابلنسبة آلراء 

ابلبيئة، بعض القضااي املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا، املفاهيم العلمية األساسية، بعض القضااي املتعلقة 
 واخرياً التعامل مع األجهزة احلديثة.

  :لثالثاعلى دراسات احملور  تعقيب
وهي )األمحد ، NGSSمع عدد من الدراسات السابقة اليت تناولت معايري البحث احلايل اتفق  ▪

، 2015؛ أبو ليله، 2016رواقه واملومين،  ؛2017، العتييب واجلرب، 2017؛ عبد الكرمي، 2017والبقمي، 
Kawasaki, 2015 ،واختلفت الدراسة احلالية عن مجيع الدراسات السابقة من حيث 2015، زيد ،)

نهج املستخدم، فقد اتبعت تلك الدراسات املنهج الوصفي التحليلي، إىل جانب االختالف يف امل
 طبيعة املتغريات التابعة.

)االمحد والبقمي،  يتهلذه املعايري ابستثناء دراس اجريت يف بيئة اململكة اليتيتضح ندرة الدراسات  ▪
من حيث املنهج  تنيالدراس هاتنيعن البحث احلايل ، واختلف (2017؛ والعتييب واجلرب، 2017

 واهلدف وعينة الدراسة. 
مي، عبد الكر ) اتمن حيث املنهج املستخدم وهو املنهج التجرييب مع دراس البحث احلايل اتفق ▪

( من حيث االهتمام 2015كذلك اتفق مع دراسة )زيد، (،  2015؛ وزيد، 2015أبو ليلة، ؛ 2017
 اختلف مع ابقي الدراسات اليت تبنت املنهج الوصفي.، و NGSS معايريو STEM مبنحى 

( واليت تكونت من تالميذ 2015من حيث العينة مع دراسة )ابو ليلة، البحث احلايل اتفق   ▪
 ئية، واختلف يف ذلك مع ابقي الدراسات الواردة يف احملور.املرحلة االبتدا

الواردة يف هذا احملور من حيث املتغريات التابعة عن مجيع الدراسات البحث احلايل اختلف  ▪
)عادات العقل، والتحصيل الدراسي، واالجتاهات حنو مادة العلوم(، كذلك اختلف عن تلك 

 رى يف املراكز العلمية يف اململكة العربية السعودية.الدراسات ابعتباره الدراسة األوىل اليت جتُ 
الواردة يف هذا احملور، من حيث تعرف معايري أفادت الباحثة من االطالع على الدراسات  ▪

NGSS وهي املعايري وثيقة الصلة بتطبيق منحى ،STEM واليت على أساسها مت إعداد احلقائب ،
 .STEMمنحى تطبيق التعليمية املستخدمة يف املراكز العلمية ل
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 عادات العقل باهتمت  دراسات: رابعال احملور

( وعنواهنا "اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على منوذج التسريع املعريف 2017) دراسة أماين املوجيهدفت 
لتنمية عادات العقل والتحصيل يف العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية" إىل تعرف فاعلية اسرتاتيجية 

ة ئمة على منوذج التسريع املعريف لتنمية عادات العقل والتحصيل يف العلوم لدى تالميذ املرحلمقرتحة قا
االبتدائية، واتبعت الباحثة املنهج التجرييب، وأعدت اختبار حتصيلي يف وحدة "الطاقة وصورها" ومشل 

ة: املثابرة، التحكم مستوايت: التذكر والفهم والتطبيق، وأعدت مقياس عادات العقل ومشل العادات التالي
ديدة، استخدام احلواس، ابلتهور، التساؤل وطرح املشكالت، تطبيق املعارف السابقة على مواقف ج

التفكري يف التفكري، التفكري فوق املعريف، التفكري التباديل، وأعدت دليل للمعلم وكراسة نشاط للتلميذ 
( تلميذ من تالميذ الصف الرابع االبتدائي 65وفق االسرتاتيجية املقرتحة، وتكونت عينة الدراسة من )

 جمموعتني متكافئتني )جتريبية وضابطة(، وأظهرت أبحد مدارس مدينة اجليزة مبصر، ومت تقسيمهم إىل
نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي 

ت الفروق لصاحل التطبيق البعدي، كما أظهرت النتائج وجود فروق والبعدي لالختبار التحصيلي، وجاء
بعدي لالختبار ال يف التطبيقواجملموعة الضابطة رجات اجملموعة التجريبية دالة إحصائياً بني متوسطي د

اجملموعة التجريبية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً التحصيلي، وجاءت الفروق لصاحل 
طي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس عادات العقل، وجاءت بني متوس

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات   روق لصاحل التطبيق البعدي،الف
ق لصاحل اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس عادات العقل، وجاءت الفرو 

 اجملموعة التجريبية.
البنائية يف تنمية  Seven E's( وعنواهنا " فعالية استخدام اسرتاتيجية 2017) دراسة إيهاب خمتارهدفت 

املهارات احلياتية وعادات العقل يف مادة العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية" إىل تعرف أثر استخدام 
ميذ مية املهارات احلياتية وعادات العقل يف مادة العلوم لدى تالالبنائية يف تن Seven E'sاسرتاتيجية 

الصف اخلامس االبتدائي، واتبع الباحث املنهج التجرييب، وأعد الباحث قائمة ابملهارات احلياتية املناسبة 
، لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي ومشلت مهارات: اختاذ القرار، بطاقة مالحظة املهارات البيئية األدائية

ادات التالية: التفكري يف التفكري، التفكري ومهارات االتصال والتواصل، وقائمة بعادات العقل مشلت الع
مبرونة، التفكري التباديل، التساؤل وطرح املشكالت، تطبيق املعارف املاضية على أوضاع جديدة، ودليل 
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، Seven E'sدائي وفق اسرتاتيجية املعلم لتدريس وحدة "الرتبة" املقررة على تالميذ الصف اخلامس االبت
( تلميذ من تالميذ الصف اخلامس االبتدائي أبحد مدارس مدينة 83وتكونت عينة الدراسة من )

املنصورة يف مصر، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني )جتريبية وضابطة(، وأظهرت نتائج الدراسة 
رة اختاذ القرار، واملهارات البيئية األدائية، ومهارات وجود عالقة ارتباطية دالة بني املهارات احلياتية )مها

واصل(، وعادات العقل )التفكري يف التفكري، التفكري مبرونة، والتفكري التباديل، التساؤل وطرح الت
املشكالت، تطبيق املعارف املاضية على أوضاع جديدة(، وتُعزى العالقة بني هذين املتغريين إىل 

 البنائية. Seven E'sاستخدام اسرتاتيجية 
وعنواهنا "مستوى عادات العقل  (2016ى القاضي )دراسة طاهر سلوم، وميساء محدان، وملوهدفت 

لدى تالمذة الصف الرابع األساسي يف مادة الدراسات االجتماعية وعالقته ببعض املتغريات" إىل تعرف 
رابع االساسي، وعالقته مستوى عادات العقل يف مادة الدراسات االجتماعية لدى تالمذة الصف ال

اسة املنهج الوصفي التحليلي، وأعد الباحثون مبتغري اجلنس وعمل األم ومكان اإلقامة، واتبعت الدر 
 7)( فقرة موزعة على عادات العقل التالية: املثابرة 21مقياس لعادات العقل، وتكون املقياس من )

( 300فقرات(، وتكونت عينة الدراسة من ) 6فقرات(، السعي إىل الدقة ) 8فقرات(، التحكم ابلتهور )
وأظهرت النتائج أن مستوى سي يف حمافظة الالذقية يف سوراي، تلميذ وتلميذة من الصف الرابع األسا

عادات العقل لدى تالمذة الصف الرابع يف مادة الدراسات االجتماعية مرتفع بشكل كلي، وجاءت 
نتائج الأظهرت ادة التحكم ابلتهور، مث عادة املثابرة، كما عادة السعي إىل الدقة يف املرتبة األوىل، مث ع

ات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الذكور واإلانث حنو العادات العقلية كلياً عدم وجود فروق ذ
وفرعياً، كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط درجات تالمذة عينة البحث 

يف مستوى العادات ، وبني متوسط درجات تالمذة ذوي أمهات غري موظفات ذوي األمهات املوظفات
وابلنسبة ملتغري اإلقامة، فقد أظهرت النتائج تفوق تالمذة املدينة  ، ولكل عادة على حدةككل   العقلية

 على تالمذة الريف يف عادة التحكم ابلتهور.
ية مبنية على عادات العقل يف تعديل وعنواهنا " أثر اسرتاتيج (2016دراسة منذر السويلمني )هدفت 

رات العلم األساسية لدى طلبة املرحلة األساسية" إىل تقصي أثر املفاهيم البديلة يف العلوم وتنمية مها
اسرتاتيجية مبنية على تفعيل عادات العقل يف تعديل املفاهيم البديلة يف العلوم وتنمية مهارات العلم 

سية، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وأعد الباحث دليل للمعلم األساسية لدى طلبة املرحلة األسا
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سرتاتيجية مقرتحة مبينة على تفعيل عادات العقل يف وحدة "الضوء"، واختبار املفاهيم العلمية قائم على ا
( فقرة موزعة على بعدين: األخطاء املفاهيمية، ومهارات العلم األساسية، واختبار 20البديلة وتكون من )

ب يف الصف ( طال60( فقرة، وتكونت عينة الدراسة من )24ارات العلم األساسية وتكون من )مه
الثامن األساسي يف أحد مدارس العاصمة األردنية عّمان، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني )جتريبية 
 وضابطة(، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب

العلمية البديلة واختبار  اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لكل من اختبار املفاهيم
 عمليات العلم األساسية، وجاءت الفروق لصاحل طالب اجملموعة التجريبية. 

وعنواهنا " أثر منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تنمية التحصيل  (2016دراسة سلمان شحاده )هدفت  
عادات العقل يف العلوم لدى تالميذ الصف الثامن مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل بقطاع و 

غزة" إىل دراسة أثر منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تنمية التحصيل وبعض عادات العقل يف العلوم لدى 
املنهج )الثاين متوسط( مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل، واستخدم الباحث طلبة الصف الثامن 

التجرييب، وأعد اختبار حتصيلي يقيس مستوايت التذكر والفهم والتطبيق، ومقاييس لبعض عادات 
العقل، حيث أعد مقياس ملهارات التنظيم الذايت مشل املهارات التالية: وضع األهداف والتخطيط، 

س ملهارات الت، املراقبة، التسميع واحلفظ، وطلب املساعدة االجتماعية، ومقيااالحتفاظ ابلسج
التفكري الناقد ومشل: معرفة االفرتاضات، وتقومي املناقشات، واالستنباط، والتفسري، واالستنتاج، ومقياس 

ة من ملهارات التفكري اإلبداعي وهي: الطالقة، املرونة، واألصالة، وتكونت عينة الدراسة من جمموع
موعتني: جتريبية وضابطة، وأظهرت طلبة الصف الثامن األساسي يف مدينة غزة، ومت تقسيمهم إىل جم

نتائج الدراسة فعالية منوذج أبعاد التعلم يف تنمية التحصيل الدراسي عند مستويي الفهم والتطبيق، وتنمية 
لتحصيل لدى منخفضي مستوى التحصيل الدراسي بشكل عام، وفعالية النموذج يف تنمية مستوى ا

، وفعالية النموذج يف تنمية التفكري اإلبداعي، التحصيل الدراسي، ولدى مرتفعي التحصيل الدراسي
وتنمية التفكري الناقد، وتنمية مهارات تنظيم الذات، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بني تنمية 

 التحصيل الدراسي من جهة وتنمية عادات العقل من جهة أخرى.
ة مقرتحة قائمة على التعلم فاعلية اسرتاتيجيوعنواهنا " (2015آل فرحان )إبراهيم دراسة  هدفت

املنظم ذاتياً يف العلوم على تنمية عادات العقل ومهارات التنظيم الذايت لطالب الصف الثالث املتوسط 
تعلم املنظم ذاتياً يف تنمية إىل تعرف فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على ال "ذوي أمناط التعلم املختلفة
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ذايت لدى طالب الصف الثالث متوسط، والكشف عن داللة بعض عادات العقل ومهارات التنظيم ال
الفروق يف استجاابت عينة الدراسة من طالب اجملموعة التجريبية يف اختبار عادات العقل ومهارات 

لكشف عن طبيعة العالقة بني عادات العقل التنظيم الذايت إن ُوجد ابختالف أمناط التعلم املختلفة، وا
تياً لدى طالب الصف الثالث املتوسط ذوي أمناط التعلم املختلفة، واستخدم ومهارات التعلم املنظم ذا

الباحث املنهج التجرييب، وأعد مقياس مهارات التنظيم الذايت، ومقياس عادات العقل )املثابرة، والتحكم 
 واصل بوضوح ودقة، واالستعداد الدائم للتعلم املستمر، وحتري الدقةوضبط النفس، وعدم التهور، والت

( طالب 64والضبط(، ومقياس أمناط التعلم )البصري، السمعي، احلركي(، وتكونت عينة الدراسة من )
تقسيمهم إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية،  ومتمن طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة، 

 تنيموعراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملوأظهرت نتائج الد
التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لكل من مقياس عادات العقل ومقياس مهارات التنظيم الذايت 

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بني متوسطات درجات طالب  التجريبية،لصاحل طالب اجملموعة 
ارات التنظيم ية يف التطبيق البعدي لكل من مقياس مهارات عادات العقل ومقياس مهاجملموعة التجريب

الذايت تُعزى إىل متغري منط التعلم، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني متوسطي 
يم درجات طالب اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس عادات العقل ومقياس مهارات التنظ

 الذايت.
يف حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة  وعنواهنا " عادات العقل (2015) دراسة مىن يتيميوهدفت 

املتوسطة ومدى إملام الطالبات هبا" إىل حتليل عادات العقل يف حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة 
املتوسطة، والتعرف على مدى إملام الطالبات هبا، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وأعدت 

( 22م توافرها يف مناهج العلوم للمرحلة املتوسطة، وتضمنت القائمة )ائمة بعادات العقل الالز الباحثة ق
عاد عقلية، وأعدت بطاقة حتليل حمتوى مناهج العلوم للمرحلة املتوسطة، ومقياس عادات العقل، 

لبالغ عدد ست وتكونت عينة الدراسة من مجيع مناهج العلوم للمرحلة املتوسطة جبزأيها األول والثاين، وا
( طالبة من طالبات املرحلة املتوسطة ابملدينة املنورة، وأظهرت نتائج 86عينة الدراسة ) كتب، ومشلت

الدراسة عدم وجود توازن يف تناول عادات العقل يف حمتوى مناهج العلوم للمرحلة املتوسطة، سواء على 
وطرح  العلوم على عادة التساؤلمستوى الصف الدراسي أو املرحلة ككل، وأن تركيز حمتوى مناهج 

( وهي أعلى نسبة لعادات العقل تناولتها مناهج العلوم ابملرحلة %10املشكالت، حيث بلغت نسبتها )
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وسطة، وأظهرت النتائج كذلك حتقق عادات العقل بدرجات متقاربة، يف حني أمهلت عادة إجياد املت
 عادات العقل الطالبات حلد الكفاية يف الدعابة، وأظهرت نتائج تطبيق مقياس عادات العقل وصول

عادة التحكم ابلتهور  -عادة الكفاح من أجل الدقة  -اآلتية: عادة مجع البياانت ابستخدام احلواس 
وعادة التفكري حول التفكري، كما اوضخت النتائج عدم وصول الطالبات حلد الكفاية يف العادات  -

التساؤل وطرح  –التنظيم  –إلبداع ا –التحليل  –اح العقلي االنفت -اآلتية: االستعداد الدائم للتعلم 
االستجابة برغبة  –التفكري والتواصل  –البحث واالستقصاء  –إجياد الدعابة  –املثابرة  –املشكالت 

عادة اإلقدام على خماطرة مسؤولة  -التأمل –التكامل العقلي  –التخيل  –التفكري التباديل  –ودهشة 
 عادة التفكري مبرونة. –اجلديدة  ارف السابقة على املعارفعادة تطبيق املع –

وعنواهنا "وحدة مقرتحة لتنمية بعض عادات العقل لدى طالب  (2015دراسة إميان العزب )وهدفت 
إىل تعرف فاعلية وحدة مقرتحة يف تنمية بعض عادات العقل " الشعبة العلمية بكلية الرتبية جامعة بنها

القائم على  نها، واتبعت الدراسة املنهج التجرييبلدى طالب الشعبة العلمية بكلية الرتبية جامعة ب
، وأعدت الباحثة مقياس لبعض البعدي ألدوات الدراسة -الواحدة مع التطبيق القبليتصميم اجملموعة 

عادات العقل وهي: التفكري يف التفكري، املثابرة، حتري الدقة، التحكم يف االندفاع، التساؤل وطرح 
واقف خدام مجيع احلواس، التفكري التباديل، تطبيق املعارف السابقة يف ماملشكالت، مجع البياانت ابست

تعلم جديدة، وحتمل مسؤولية املخاطرة، وبطاقة تقدير ذايت لعادات العقل، ومت إعداد وحدة مقرتحة 
( طالب من 20وتكونت عينة الدراسة من )بعنوان "تفاعل اإلنسان مع البيئة" وفق النظرية البنائية، 

نتائج الدراسة وجود فرق ملعلمني ابلشعب العلمية بكلية الرتبية جبامعة بنها مبصر، وأظهرت الطالب ا
ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات عينة الدراسة يف التطبيق القبلي والبعدي ملقياس عادات العقل، 

لدرجة الكلية وجاءت الفروق لصاحل التطبيق البعدي وذلك ابلنسبة لكل بعد من أبعاد املقياس وعلى ا
بني متوسطي درجات عينة الدراسة يف التطبيق  للمقياس، وأظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية

القبلي والبعدي لبطاقة التقدير الذايت، وجاءت الفروق لصاحل التطبيق البعدي وذلك ابلنسبة لكل عادة 
هرت النتائج حجم التأثري الكبري من عادات العقل على حدة، وعلى الدرجة الكلية للبطاقة، كما أظ

العقل، وجاء حجم التأثري األكرب على عادة حتري الدقة، بينما جاء  للوحدة املقرتحة على تنمية عادات
حجم التأثري األقل على عادة مجع البياانت ابستخدام احلواس، وذلك يف ضوء نتائج التطبيق القبلي 

 والبعدي ملقياس عادات العقل.
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مية التحصيل وبعض اثر استخدام التدريس املتمايز يف تن ( وعنواهنا "2014) روة البازدراسة موهدفت 
عادات العقل لدى تالميذ املرحلة االبتدائية متبايين التحصيل يف مادة العلوم" إىل حتديد أثر استخدام 

متبايين التحصيل التدريس املتمايز يف تنمية التحصيل وبعض عادات العقل لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 
، وأعدت الباحثة مقياس لبعض عادات العقل وهي: يف مادة العلوم، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب

ع مج – االستماع بفهم وتعاطف - االستجابة بدهشة -التفكري فوق املعريف  -الكفاح من أجل الدقة 
 –التفكري مبرونة  –اع جديدة تطبيق املعارف املاضية على أوض –البياانت ابستخدام مجيع احلواس 

التساؤل وطرح املشكالت(، كما أعدت اختبار حتصيلي يف وحدة "الكائنات احلية" املقررة على تالميذ 
الصف الرابع االبتدائي، إىل جانب دليل املعلم لتدريس تلك الوحدة ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس 

ائي، مت تقسيمهم إىل لميذة يف الصف الرابع االبتد( تلميذ وت67)املتمايز، وتكونت عينة الدراسة من 
تكافئتني ومت حتديد التالميذ يف اجملموعتني حسب مستوى التحصيل الدراسي إىل ثالث جمموعتني م

مستوايت: منخفضي التحصيل، ومتوسطي التحصيل، ومرتفعي التحصيل، وأظهرت نتائج الدراسة 
الدراسي، وتفوق تالميذ  اجملموعة الضابطة يف التحصيلتفوق تالميذ اجملموعة التجريبية على تالميذ 

اجملموعة التجريبية مرتفعي التحصيل الدراسي على أداء كل تالميذ اجملموعات األخرى، وتفوق تالميذ 
اجملموعة التجريبية متوسطي ومنخفضي التحصيل على أداء كل أقراهنم يف اجملموعة الضابطة يف التحصيل 

، فقد أظهرت النتائج تفوق تالميذ اجملموعة ائج تطبيق مقياس عادات العقلالدراسي، وابلنسبة لنت
التجريبية على تالميذ اجملموعة الضابطة يف عادات العقل، وتفوق التالميذ مرتفعي التحصيل على 
التالميذ متوسطي ومنخفضي التحصيل سواء ابجملموعة التجريبية أو الضابطة، وتفوق تالميذ اجملموعة 

 أداء أقراهنم يف اجملموعة الضابطة.  مرتفعي ومتوسطي التحصيل على التجريبية
استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف زايدة  ليةفاعوعنواهنا " (2014الطلحي )حممد  دراسة وهدفت

التحصيل وتنمية بعض عادات العقل يف مادة الرتبية االجتماعية والوطنية لدى تالميذ الصف اخلامس 
تعرف فاعلية التدريس ابستخدام منوذج مارزانو يف تنمية التحصيل  إىل "يف مدينة الطائفاالبتدائي 

بية االجتماعية يف الصف اخلامس االبتدائي، واتبع الباحث املنهج وبعض عادات العقل لدى طالب الرت 
 التباديل، وهي: املثابرة، التحكم يف التهور، التفكري التجرييب، وأعد الباحث مقياس لبعض عادات العقل

التفكري مبرونة، التساؤل وطرح املشكالت، تطبيق املعارف السابقة يف مواقف جديدة، التصور واالبتكار 
( 60واختبار للتحصيل الدراسي، وتكونت عينة الدراسة من ) جديد، االستجابة بدهشة وتساؤل،والت
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إىل جمموعتني: ضابطة ، مت تقسيمهم يف مدينة الطائف طالب من طالب الصف اخلامس االبتدائي
وجتريبية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات طالب اجملموعة 

ابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل طالب اجملموعة التجريبية، الض
جملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات طالب ا وكذلك

 يف التطبيق البعدي ملقياس العادات العقلية لصاحل طالب اجملموعة التجريبية.
أثر استخدام برانمج قائم على  وعنواهنا "( 2014) الشوريحممد املطرب و خالد  دراسة دفتوه

 إىل "طلبة الصف الثاين املتوسطاسرتاتيجية عادات العقل يف تنمية الذكاء املنطقي الرايضي والتحصيل ل
الرايضي ابإلضافة  معرفة أثر استخدام برانمج قائم على اسرتاتيجية عادات العقل يف تنمية الذكاء املنطقي

إىل التحصيل لدى طلبة الصف الثاين املتوسط، واستخدم الباحثان املنهج التجرييب، وأعدا اختبار 
( طالب من طالب 112نطقي الرايضي، ومشلت عينة الدراسة )حتصيلي يف مادة العلوم ومقياس الذكاء امل

ومت تقسيمهم إىل جمموعتني: جتريبية وضابطة،  ،الصف الثاين املتوسط يف مدينة االحساء ابململكة
نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف تنمية  وأظهرت

وكانت الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية، ومل تظهر النتائج وجود فروق ذات  الذكاء املنطقي الرايضي،
 لدراسة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي.داللة احصائية بني جمموعيت ا

عادات العقل لدى طلبة الصف  وعنواهنا "( 2013) عبداميان الربصان و إمساعيل  دراسة هدفت
إىل استقصاء عادات العقل لدى  "القدرة على حل املشكالت الرايضية العاشر األساسي وإسهامها يف

ل املشكلة الرايضية، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي، طلبة الصف العاشر األساسي وعالقتها حب
الرايضية، ومقياس خاص بعادات العقل مشل أربع عادات عقلية  املشكلةوأعد مقياس خاص حبل 

عينة الدراسة من  وتكونتر، الكفاح من أجل الدقة، التفكري فوق املعريف(، )املثابرة، التحكم ابلتهو 
ف العاشر األساسي يف مدينة عّمان، وكشفت نتائج الدراسة عن ( طالب وطالبة من طلبة الص299)

تدين عادات العقل األربعة لدى الطلبة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج الذكور 
ء عادة التفكري فوق املعريف، حيث كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل الطلبة واإلانث ابستثنا

منوذج املعادلة البنائية الذي يضم كل من عادات العقل األربعة وحل املشكلة وقد تبني أن  ر،الذكو 
رامج الرايضية مطابق لبياانت الدراسة، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بعادات العقل األربع عرب ب

 تدريبية، ومبا يعمل على تنمية القدرة على حل املشكلة الرايضية. 
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وعنواهنا " فاعلية اسرتاتيجييت التعلم املستند إىل الدماغ وعادات ( 2013) دراسة عمر الغامنهدفت 
العقل يف حتسني مهارات التفكري اإلبداعي والتحصيل يف الكيمياء لدى طلبة الصف العاشر األساسي 

ن" إىل تعرف فاعلية اسرتاتيجييت التعلم املستند إىل الدماغ وعادات العقل يف حتسني مهارات يف األرد
بداعي والتحصيل يف الكيمياء لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف األردن، واتبعت الدراسة التفكري اإل

س مهارات املنهج التجرييب، وأعد الباحث اختبار لقياس مستوى التحصيل الدراسي، واستخدم مقيا
من ( 94( من الذكور و)86( طالبًا وطالبة منهم )180التفكري اإلبداعي، وتكونت عينة الدراسة من )

اإلانث من الصف العاشر األساسي من مدرستني اثنويتني يف األردن، ومت تقسيمهم إىل ثالث 
 الدماغ، وجمموعة جمموعات: جمموعة ضابطة، وجمموعة جتريبية أوىل درست ابستخدام التعلم املستند إىل
فروق دالة وجود  جتريبية اثنية درست ابستخدام اسرتاتيجية عادات العقل، وأظهرت نتائج الدراسة

إحصائيًا بني املتوسط املعدل ألداء جمموعات الدراسة على اختبار مهارات التفكري اإلبداعي على 
قة واملرونة واألصالة(، وكانت الفروق الدرجة الكلية لالختبار، ومهارات التفكري اإلبداعي الثالث )الطال

الة إحصائياً بني املتوسط املعدل ألداء لصاحل اجملموعتني التجريبيتني، كما أظهرت النتائج وجود فروق د
 جمموعات الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي، وكانت الفروق لصاحل اجملموعتني التجريبيتني.

أثر برانمج قائم على عادات العقل يف التفكري اإلبداعي  هنا "وعنوا (2012رايين )علي  دراسة هدفت
إىل تعرف أثر برانمج إثرائي قائم على  "والقوة الرايضية لدى طالب الصف األول املتوسط مبكة املكرمة

والقوة الرايضية وعملياهتا، واستخدم الباحث املنهج  دراتهبعض عادات العقل يف التفكري اإلبداعي وق
اجملموعة الواحدة، وأعد اختبار للقوة الرايضية، واستخدم اختبار "تورانس" الشكلي صميم التجرييب بت

( طالب من طالب الصف االول املتوسط أبحد 27"أ" للتفكري اإلبداعي، وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  جمدارس مدينة مكة املكرمة، وأظهرت نتائ

عينة الدراسة يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفكري اإلبداعي ككل ويف اختبار كل قدرة رجات د
 كماصالة والتفاصيل( لصاحل التطبيق البعدي، وحبجم أتثري مرتفع،  من قدراته )الطالقة واملرونة واأل

ق القبلي لتطبيأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب يف ا
والبعدي الختبار القوة الرايضية ككل ويف اختبار كل عملية من عملياهتا )التواصل الرايضي، الرتابط 

الرايضي( لصاحل التطبيق البعدي، وحبجم أثر مرتفع، واوصت الدراسة ابالستفادة  داللالرايضي، االست
 لطالب العاديني أو املوهوبني.واء لمن برانمج عادات العقل ضمن الربامج التدريبية واإلثرائية، س
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التفكري املتشعب يف رفع  ياتفاعلية استخدام اسرتاتيجوعنواهنا " (2009علي )وائل دراسة  وهدفت
إىل  "مستوى التحصيل يف الرايضيات وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

يف رفع مستوى التحصيل يف الرايضيات وتنمية  تشعببيان أثر فاعلية استخدام اسرتاتيجيات التفكري امل
بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع، واستخدم الباحث املنهج التجرييب، وأعد اختبارا 
حتصيلي، واستخدم مقياس التفكري مبرونة ومقياس ما وراء املعرفة ومقياس التفكري مبرح، وتكونت عينة 

الرابع االبتدائي، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني: ضابطة  الصف ( تلميذ من تالميذ74الدراسة من )
نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تالميذ  رتوجتريبية، وأظه

اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس التفكري مبرونة لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية، 
ك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعتني ج كذلوأظهرت النتائ

 التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية.
 -االستجابة  -فاعلية اسرتاتيجية "البداية وعنواهنا " (2008ليلى حسام الدين ) دراسة وهدفت

إىل  "تنمية التحصيل وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي يف مادة العلوم التقومي" يف
التقومي" يف تنمية التحصيل وعادات العقل لدى تالميذ  -االستجابة  -تعرف فاعلية اسرتاتيجية "البداية 

لتجرييب، االصف األول اإلعدادي يف مادة العلوم، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج 
وأعدت الباحثة اختبار حتصيلي، ومقياس االجتاه حنو ممارسة بعض العادات العقلية، وبطاقة مالحظة 

( تلميذ من تالميذ الصف 96الدراسة من ) نةللمهارات العقلية املكونة للعادات العقلية، وتكونت عي
، وأظهرت نتائج الدراسة وجود ةاألول اإلعدادي، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني: ضابطة وجتريبي

فروق دالة إحصائياً بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل تالميذ اجملموعة 
ظهرت النتائج كذلك وجود فروق دالة أالتجريبية ابلنسبة ملقياس االجتاه حنو ممارسة عادات العقل، و 

ني التجريبية والضابطة لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية تإحصائيًا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموع
 العقلية املكونة لعادات العقل. مهاراتابلنسبة لل

هدفت إىل  عنواهنا "من املتسربني إىل املتميزين دراسياً: عادات العقل" دراسة ((Culler, 2007 وأجرى
وهدفت إىل تعرف الفروق يف الكشف عن أثر عادات العقل يف حتصيل الطلبة يف مادة الرايضيات، 

عادات العقل بني الطلبة متدين التحصيل والطلبة مرتفعي التحصيل، واتبع الباحث املنهج الوصفي، 
ومتدين التحصيل، وقام  يل( طالباً وطالبة مت تصنيفهم إىل مرتفعي التحص25وتكونت عينة الدراسة من )
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كل طالب مرتني، كما مت إجراء مقابالت فردية ( أفراد مبالحظة عادات العقل ل8فريق حبثي مكون من )
مع معلمي الطالب لتأكيد إدراكات الطالب حول ممارسة عادات عقلية معينة يف الدراسة، وأظهرت 

والتحصيل، حيث متيز طالب التحصيل نتائج الدراسة أن عادات العقل تزيد من دافعية الطالب للتعلم 
 بنقصة والتفكري املرن، بينما متيز الطالب متدين التحصيل املرتفع مبمارسة عادات التساؤل واملثابر 

 والتحليلي. ملنطقياالهتمام والفتور، والتشتت وانعدام التفكري ا
وعنواهنا "تطوير مهارات احلجج العلمية والذكاء العاطفي"  ((Squire & Jan, 2007دراسة  وهدفت

العلمي والتحصيل الدراسي، وقد جاءت إىل الكشف عن العالقة بني عادات العقل وممارسة التفكري 
( طالب، حيث استخدم الباحثان 28هذه الدراسة كجزء من حبث مقارن على ثالث حاالت تشمل )

دعم التعلم من خالل  هبدف Mad City Mysteryمج ألعاب منهاجًا يتضمن برانمج التفكري وبران
تقصي أثر ممارسة إدارة املشاعر واختاذ  ممارسات التفكري العلمي والتحليلي والبنائي، وحاول الباحثان

القرار يف إدماج الطلبة يف عمليات التفكري العلمي، وأظهرت نتائج الدراسة أن عادات العقل تنمي 
 االكادميي، وزايدة التحصيل الدراسي. لنجاحابجتاه االستمتاع ابلتعلم وحتقيق االتفكري العلمي وتدفع 

إىل الكشف ا "أثر عادات العقل على التحصيل الدراسي" وعنواهن (Khoon, 2006دراسة ) وهدفت
مهارات التفكري  دمعن أثر عادات العقل يف التحصيل الدراسي، واتبع الباحث املنهج التجرييب، واستخ

املنطقي واختبار مهارات التفكري الناقد وجمموعة من االختبارات التحصيلية، وتكونت عينة الدراسة من 
سنغافورة، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني: جتريبية وضابطة، ودرس طلبة اجملموعة  ( طالب وطالبة من163)

التفكري، ابإلضافة إىل دمج عادات العقل التجريبية جمموعة من األنشطة خاصة بعادات العقل ومهارات 
ضمن حمتوى الدروس يف عدد من املواد الدراسية، واستغرقت التجربة حنو شهرين دراسيني، وأظهرت 

الدراسة أن مهارات التفكري لدى طلبة اجملموعة التجريبية قد حتسنت بشكل ملحوظ مقارنة  نتائج
روق ذات داللة إحصائية يف التطبيق البعدي وجود ف النتائجابجملموعة الضابطة، كذلك أظهرت 

ا لالختبارات التحصيلية لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية، وذلك يف العديد من املواد الدراسية ومنه
 الرايضيات والكيمياء واللغة االجنليزية واجلغرافيا.
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 :لرابععلى دراسات احملور ا تعقيب
وهو ما ميثل حمل اتفاق مع  احملور املنهج التجرييب، الدراسات الواردة يف هذا العديد مناتبعت  ▪

 ؛2015؛ وآل فرحان، 2016شحادة، ؛ سلمان و 2016السويلمني، ، ومنها دراسات )البحث احلايل
  (2012ورايين، ؛ 2013الغامن، ؛ 2014؛ واملطرب والشوري، 2014الطلحي، ؛ 2015العزب، 

وهو ما يتفق ، كمتغري اتبععادات العقل   اعتباراتفقت العديد من الدراسات السابقة من حيث  ▪
؛ 2015العزب، ؛ 2016شحادة، ؛ 2017؛ خمتار، 2017املوجي، ومنها دراسات )، البحث احلايلمع 

(، يف حني 2008؛ ليلى حسام الدين، 2009؛ علي، 2014؛ املطرب والشوري، 2014 الطلحي،
؛ 2015؛ يتيمي، 2016السويلمني، بعض الدراسات عادات العقل كمتغري مستقل ومنها: )اختذت 

عن تلك الدراسات من حيث البحث احلايل ، واختلف (2012؛ ورايين، 2013الربصان وعبد، 
 )عادات العقل، التحصيل الدراسي، االجتاهات حنو مادة العلوم( املتغريات التابعة الثالث 

الدراسات إىل األثر اإلجيايب لتنمية عادات العقل على العديد من املتغريات اشارت العديد من  ▪
 ذات الصلة ابلعملية التعليمية ومنها التحصيل الدراسي.

 كمتغري مستقل  STEM عن الدراسات السابقة من حيث تناوله ملنحىالبحث احلايل اختلف  ▪
 توظيف احلقائب التعليمية القائمة على أساس هذا املنحى.و 
تلفت عينات الدراسة يف الدراسات السابقة، فقد اختذت بعض الدراسات عينات الدراسة من اخ ▪

، (2016؛ سلوم وآخرون، 2009؛ وعلي، 2014الطلحي، ؛ 2017خمتار، املرحلة االبتدائية ومنها )
؛ 2012؛ ورايين، 2014؛ واملطرب والشوري، 2015وسطة كدراسات )آل فرحان، ومن املرحلة املت

 (.2008وليلي حسام الدين، 
، من حيث تعرف عادات رمن االطالع على الدراسات الواردة يف هذا احملو البحث احلايل أفاد  ▪

من األدب  رابعلالعقل، وتعرف املراجع اليت مُيكن االستعانة هبا لتوضيح تلك العادات، وإعداد احملور ا
، وتعرف البحث احلايلالعقل املستخدم يف  النظري، ابإلضافة إىل املساعدة يف إعداد مقياس عادات

 األساليب االحصائية اليت مُيكن االستعانة هبا لتحليل نتائج البحث احلايل.
 ابالجتاهات حنو العلوم  اهتمت  دراسات: امساخل احملور

تنمية أثر استخدام النمذجة املعرفية يف وعنواهنا "  (2018يالين )طه وصفاء الك ةدراسة انهدهدفت 
التفكري التأملي وحتسني االجتاهات العلمية حنو مادة العلوم لدى طلبة الصف اخلامس االبتدائي يف 
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استخدام النمذجة املعرفية يف تنمية التفكري التأملي وحتسني االجتاهات إىل تعرف أثر " دولة الكويت
، واتبعت الدراسة املنهج الكويتو مادة العلوم لدى طلبة الصف اخلامس االبتدائي يف دولة العلمية حن

( طالب وطالبة يف الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الكويت، 43التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من )
التأملي ومشل  ومت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية وضابطة، وأعدت الباحثتان مقياس للتفكري

شف عن املغالطات، إعطاء تفسريات مقنعة، الوصول إىل املهارات التالية: التأمل واملالحظة، الك
( فقرة موزعة على األبعاد 32استنتاجات، وضع حلول مقرتحة، ومقياس لالجتاهات العلمية وتكون من )

فقرات(، إىل جانب إعداد  10العلمية )فقرة(، املهارات  11فقرة(، أمهية العلوم ) 11التالية: فهم العلوم )
وحدة "الصوت والضوء" وفق اسرتاتيجية النمذجة املعرفية، وأظهرت نتائج الدراسة  دليل املعلم لتدريس

وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط عالمات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس 
رات احل اجملموعة التجريبية، وذلك ابلنسبة لكل مهارة من مهاالتفكري التأملي، وجاءت الفروق لص

التفكري التأملي على حدة، وعلى الدرجة الكلية للمقياس، كذلك وأظهرت النتائج وجود فروق دالة 
إحصائيًا بني متوسط عالمات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاهات 

بعاد املقياس على ق لصاحل اجملموعة التجريبية، وذلك ابلنسبة لكل بعد من أالعلمية، وجاءت الفرو 
 حدة، وعلى الدرجة الكلية ملقياس االجتاهات العلمية.

( وعنواهنا " أثر استخدام منوذج التعلم الواقعي يف تعديل التصورات 2017دراسة مريام أبو دقة )هدفت 
إىل معرفة أثر  "خلامس األساسي واجتاهاهتن حنو العلومالبديلة للمفاهيم العلمية لدى طالبات الصف ا

تخدام منوذج التعلم الواقعي يف تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى طالبات الصف اس
اخلامس األساسي واجتاهاهتن حنو العلوم، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وأعدت الباحثة اختبار 

( 30ياس من )مفاهيم العلمية، ومقياس االجتاه حنو العلوم، وتكون املقلتشخيص التصورات البديلة لل
( فقرات لكل بعد من أبعاد املقياس وهي: اجتاه الطالبات حنو 10فقرة موزعة على ثالثة أبعاد بواقع )

، طبيعة مادة العلوم، اجتاه الطالبات حنو االستمتاع مبادة العلوم، اجتاه الطالبات حنو أمهية مادة العلوم
" وفق منوذج التعلم الواقعي، وتكونت عينة وأعدت دليل املعلمة لتدريس وحدة "جسم اإلنسان وأجهزته

( طالبة يف الصف اخلامس االبتدائي أبحد مدارس مدينة غزة بفلسطني، وأظهرت 66الدراسة من )
يبية وأقراهنن نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طالبات اجملموعة التجر 

تبار التصورات البديلة لصاحل اجملموعة التجريبية، ووجود فروق ابجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الخ
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ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية وأقراهنن ابجملموعة الضابطة يف 
 .ة التجريبيةالتطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو العلوم لصاحل اجملموع

وعنواهنا " فعالية برانمج مقرتح قائم على التعلم البنائي لبياجيه ( 2017العنزي )جاسر دراسة هدفت    
يف تنمية املمارسات التدريسية البنائية ملعلمي العلوم وأثره يف تنمية التحصيل وتعديل االجتاه حنو املادة 

بنائي استقصاء فعالية برانمج مقرتح قائم على التعلم اللدى تالميذ املرحلة املتوسطة يف مدينة عرعر"إىل 
لبياجيه يف تنمية املمارسات التدريسية البنائية ملعلمي العلوم وأثره يف تنمية التحصيل وتعديل االجتاه حنو 
املادة لدى تالميذ املرحلة املتوسطة يف مدينة عرعر، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وأعد الباحث 

لتوليدي" يف التعلم البنائي، وبطاقة مالحظة ا –درييب ملعلمي العلوم قائم على منوذجي "ويتلي برانمج ت
واختبار حتصيلي يف وحدة "طبيعة العلم وتغريات لقياس املمارسات التدريسية البنائية ملعلمي العلوم، 

مي املرحلة املتوسطة معلماً من معل (20األرض"، ومقياس اجتاه حنو العلوم، وتكونت عينة الدراسة من )
 الصف الثالث املتوسط، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة ( طالب يف100مبدينة عرعر، و)

إحصائيًا بني متوسطي درجات املعلمني قبليًا وبعداًي يف بطاقة مالحظة املمارسات التدريسية البنائية 
ية يف تنمية التحصيل الدراسي لدى طالب لصاحل التطبيق البعدي، وفاعلية املمارسات التدريسية البنائ

التجريبية، وفاعلية املمارسات التدريسية البنائية يف تعديل اجتاهات طالب اجملموعة التجريبية اجملموعة 
 حنو مادة العلوم.

وعنواهنا "استخدام اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة يف تدريس العلوم  (2015دراسة مسية حممد )هدفت 
هيم العلمية وتنمية االجتاه حنو تعلم العلوم لدى الطالب الصم ابألول الثانوي املهين"  الكتساب املفا

 إىل التعرف على أثر استخدام اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة يف تدريس العلوم الكتساب املفاهيم العلمية
ميم اجملموعة الواحدة، وتنمية االجتاه حنو تعلم العلوم، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب القائم على تص

مع التطبيق القبلي والبعدي ألدوات الدراسة، وأعدت الباحثة اختبار املفاهيم العلمية لوحديت "خواص 
املتعددة، وتكونت عينة الدراسة  املادة واألمواج" ومقياس االجتاه حنو تعلم العلوم، ومقياس الذكاءات

ي مبدرسة األمل مبحافظة املنيا مبصر، حيث ( طالب من الطالب الصم ابلصف األول الثانو 10من )
وأظهرت نتائج الدراسة درسوا وحديت "خواص املادة واألمواج" وفق اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة، 

تساب املفاهيم العلمية لدى عينة الدراسة، وفعالية فعالية استخدام اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة يف اك
ملتعددة يف تنمية االجتاه حنو تعلم العلوم، وأظهرت النتائج كذلك وجود استخدام اسرتاتيجية الذكاءات ا
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عالقة ارتباطية موجبة دالة بني درجات عينة الدراسة يف القياس البعدي لكل من اختبار املفاهيم العلمية 
 حنو تعلم العلوم. ومقياس االجتاه 

ب طلبة الصف الثاين االساسي وعنواهنا " أثر تدري (2015دراسة عفيف زيدان وهناء غريب )هدفت 
على الرسومات العلمية ضمن منهج العلوم الفلسطيين يف حتصيلهم واجتاهاهتم حنو العلوم" إىل التعرف 

ضمن منهج العلوم الفلسطيين يف على أثر تدريب طلبة الصف الثاين االساسي على الرسومات العلمية 
نهج التجرييب، وأعد الباحثان استبانة لقياس اجتاهات حتصيلهم واجتاهاهتم حنو العلوم، واتبعت الدراسة امل

( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد وهي: تقبل الطالب ملادة 21الطلبة حنو العلوم، وتكونت االستبانة من )
دير قيمة وأمهية مادة العلوم، واختبار حتصيلي يف وحديت "النبااتت العلوم، االستمتاع مبادة العلوم، تق

( طالب وطالبة يف الصف الثاين 45نظافة البيئة ومجاهلا"، وتكونت عينة الدراسة من )تنمو وتتغري، و 
االساسي أبحد مدارس مدينة بيت حلم يف فلسطني، ومت تقسميهم إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية 

وأظهرت نتائج الدراسة  تدريس اجملموعة التجريبية ابستخدام الرسومات العلمية، وضابطة، حيث مت
ود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة وج

الضابطة يف التحصيل لصاحل اجملموعة التجريبية، ومل ُتظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بني 
حنو العلوم توسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف االجتاهات م

 تُعزى إىل طريقة التدريس.
وعنواهنا " فاعلية التدريس وفقًا لنموذج وودز البنائي يف تنمية ( 2015دراسة فايز الغول ) وهدفت

التحصيل واالجتاه حنو مادة العلوم لتالميذ املرحلة االعدادية" إىل تعرف فاعلية التدريس وفقًا لنموذج 
الجتاه حنو مادة العلوم لتالميذ املرحلة االعدادية، واتبعت الدراسة وودز البنائي يف تنمية التحصيل وا

ملنهج التجرييب، وأعد الباحث اختبار حتصيلي يف مادة العلوم، ومقياس اجتاهات حنو مادة العلوم وتكون ا
قيمة مادة من احملاور التالية: االستمتاع مبادة العلوم، أمهية مادة العلوم، حمتوى مادة العلوم، معلم العلوم، 

لعلوم، كما أعد دليل املعلم لتدريس الوحدات العلوم، األساليب والوسائل والتكنولوجيا احلديثة يف مادة ا
وفق منوذج "وودز" البنائي، وتكونت عينة  القوة والضغط –انتقال احلرارة  –احلرارة وأتثرياهتا التالية: 

د مدارس مدينة طربق يف ليبيا، ومت تقسيمهم ( طالب يف الصف الثاين اإلعدادي يف أح42الدراسة من )
وجود فروق ذات داللة  ما يلي: وأظهرت نتائج الدراسةريبية وضابطة، إىل جمموعتني متكافئتني: جت

إحصائية بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار التحصيل 
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ن حجم أتثري منوذج وودز البنائي كان كبرياً، ووجود فروق داللة الدراسي لصاحل التطبيق البعدي، وأ
ة بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التجريبية وتالميذ اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي إحصائي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الختبار التحصيل الدراسي لصاحل اجملموعة التجريبية، 
العلوم لصاحل التطبيق ذ اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي ملقياس االجتاه حنو درجات تالمي

البعدي، وأن حجم أتثري منوذج وودز البنائي كان كبرياً، ووجود فروق داللة إحصائية بني متوسطات 
اس االجتاه حنو درجات تالميذ اجملموعة التجريبية وتالميذ اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقي

 العلوم لصاحل اجملموعة التجريبية.
وعنواهنا "أثر استخدام اسرتاتيجية االنفوجرافيك  (2015أبو عصبة )شيماء وهدفت دراسة 

Infographics  على حتصيل طالبات الصف اخلامس األساسي واجتاهاهتن حنو العلوم ودافعيتهن حنو
على حتصيل طالبات الصف Infographicsنفوجرافيك تعلمها" إىل تعرف أثر استخدام اسرتاتيجية اال

اخلامس األساسي واجتاهاهتن حنو العلوم ودافعيتهن حنو تعلمها، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، 
و تعلم العلوم، حناختبار حتصيلي يف مادة العلوم، ومقياس الدافعية  األدوات التالية: دت الباحثةوأع

فقرة موزعة على أربعة أبعاد وهي: فائدة  20وتكون مقياس االجتاهات من ومقياس اجتاه حنو العلوم، 
ادت صياغة وحدة "النبااتت" العلوم، طبيعة العلوم، تقبل العلوم، األنشطة التعليمية املتعلقة ابلعلوم، وأع

تلميذة يف الصف اخلامس االبتدائي أبحد  70ابستخدام االنفوجرافيك، وتكونت عينة الدراسة من 
س مدينة انبلس يف فلسطني، ومت تقسيمهن إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية وضابطة، وأظهرت مدار 

يذات اجملموعتني التجريبية والضابطة، وجود فرق دال إحصائياً بني متوسطي حتصيل تلم نتائج الدراسة
ئيًا بني وجود فرق دال إحصا وجاء الفرق لصاحل تلميذات اجملموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج

متوسطي اجتاهات تلميذات اجملموعة التجريبية وتلميذات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس 
لتجريبية، كما أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيًا بني االجتاهات، وجاء الفرق لصاحل اجملموعة ا

بطة يف التطبيق البعدي ملقياس متوسطي درجات تلميذات اجملموعة التجريبية وتلميذات اجملموعة الضا
 الدافعية حنو تعلم العلوم، وجاء الفرق لصاحل اجملموعة التجريبية.

وعنواهنا "فاعلية تدريس وحدة مقرتحة ابسرتاتيجية التعليم املدمج  (2015دراسة العجاجي )وهدفت 
ول املتوسط يف تنمية بعض مهارات عمليات العلم واالجتاه حنو دراسة العلوم لدى طالب الصف األ

مبنطقة القصيم" إىل الكشف عن مدى فاعلية تدريس وحدة مقرتحة ابسرتاتيجية التعلم املدمج تنمية 
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العلم واالجتاه حنو دراسة العلوم لدى طالب الصف األول املتوسط مبنطقة  بعض مهارات عمليات
موعة الشمسية"، القصيم، من خالل تصميم اسرتاتيجية مقرتحة للتعلم املدمج لتدريس وحدة "اجمل

العلم، ومقياس اجتاهات حنو  عمليات واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وأعد الباحث مقياس مهارات
من ثالثة أبعاد وهي: االجتاه حنو معلم العلوم، االجتاه حنو احملتوى العلمي، االجتاه حنو العلوم تكون 

ف االول املتوسط أبحد مدارس مدينة ( طالب يف الص52)دراسة العلوم، وتكونت عينة الدراسة من 
فرق  القصيم، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية وضابطة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود

دال إحصائيًا بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس 
جريبية، وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً بني مهارات عمليات العلم لصاحل طالب اجملموعة الت

ياس االجتاه حنو دراسة متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملق
العلوم لصاحل طالب اجملموعة التجريبية، كما اظهرت النتائج فاعلية االسرتاتيجية املقرتحة يف تنمية كل 

  علم، واالجتاهات حنو العلوم.  من مهارات عمليات ال
 وعنواهنا " فاعلية تدريس العلوم أبسلوب القصة على (2014دراسة السويلمني وابو الشيخ )هدفت و 

يف العلوم واجتاهاهتم حنوها"  بتدائيالتحصيل العلمي والتفكري اإلبداعي لدى طالب الصف اخلامس اال
على التحصيل العلمي والتفكري اإلبداعي لدى إىل استقصاء فاعلية تدريس العلوم أبسلوب القصة 

، وأعدت يف العلوم واجتاهاهتم حنوها، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب االبتدائيطالب الصف اخلامس 
الباحثة اختبار حتصيلي يف وحدة "الصوت"، واختبار مهارات التفكري اإلبداعي مشل مهارات الطالقة 

( 45وتكونت عينة الدراسة من )( فقرة، 25ه حنو العلوم وتكون من )واملرونة واألصالة، ومقياس االجتا
طالبة يف الصف اخلامس االبتدائي يف أحد مدارس مدينة عّمان ابألردن، مت تقسيمهم إىل طالب و 

جمموعتني متكافئتني: جتريبية وضابطة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط 
ات موعيت الدراسة وذلك يف التطبيق لكل من االختبار التحصيلي واختبار مهار درجات الطلبة يف جم

  التفكري اإلبداعي ومقياس االجتاه حنو العلوم، و جاءت الفروق لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية.
أثر استخدام حقيبة تعليمية حاسوبية يف التحصيل وعنواهنا " (2014هالل )دراسة هبة وهدفت 

إىل معرفة  "سياهات حنو مادة العلوم لدى تالمذة الصف الرابع من مرحلة التعليم األساالدراسي واالجت
أثر استخدام حقيبة تعليمية حاسوبية يف التحصيل الدراسي واالجتاهات حنو مادة العلوم لدى تالمذة 

حقيبة ، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وأعدت الباحثة الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي
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تعليمية حاسوبية يف مادة العلوم لوحدة "البيئة وتكيف األحياء"، واختبار حتصيلي، ومقياس اجتاه حنو 
( تلميذ، مت تقسيمهم إىل 42فقرة، وتكونت عينة الدراسة من ) 28مادة العلوم، وتكون املقياس من 

من االختبار التحصيلي  التطبيق البعدي لكلجتريبية وضابطة، وأظهرت نتائج  جمموعتني متكافئتني:
الة إحصائيًا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية وجود فروق دومقياس االجتاه حنو العلوم 

 ودرجات تالميذ اجملموعة الضابطة، لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج وجود عالقة
 م واجتاهات التالميذ حنو املادة.ارتباطية دالة بني التحصيل الدراسي يف مادة العلو 

 4MATوعنواهنا " أثر استخدام منوذج الفورمات  (2013دراسة آمال عياش وأمل زهران )هدفت 
إىل استقصاء أثر على حتصيل طالبات الصف السادس االساسي يف مادة العلوم واالجتاهات حنوها" 

االساسي يف مادة العلوم  على حتصيل طالبات الصف السادس 4MATمنوذج الفورمات استخدام 
واالجتاهات حنوها، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وأعدت الباحثتان منوذج لتدريس وحدة "الضوء" 
وفق منوذج الفورمات، واختبار حتصيلي يف مادة العلوم، ومقياس اجتاهات حنو تعلم العلوم وتكون من 

وائد تعلم العلوم، اجتاهات املعلمة حنو تعلم الطلبة للعلوم، قة ابلقدرة على تعلم العلوم، فاألبعاد التالية: الث
( طالبة من 72الشعور اثناء حصة العلوم، ماذا حيدث يف حصة العلوم، وتكونت عينة الدراسة من )

ن، ومت طالبات الصف السادس االبتدائي يف أحد مدارس وكالة الغوث الدولية يف مدينة أربد ابألرد
تكافئتني: جتريبية وضابطة،  وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً تقسيمهن إىل جمموعتني م

بني جمموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، وذلك لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية، 
كل واضح يف حتسني اجتاهات كما أظهرت النتائج أن التدريس ابستخدام منوذج الفورمات اسهم بش

 ات اجملموعة التجريبية حنو مادة العلوم.طالب
وعنواهنا "أثر استخدام نظرية التعلم املستند إىل الدماغ يف  (2014دراسة متعب املشاقبة )وهدفت 

حتصيل طلبة الصف الثامن األساسي يف العلوم واجتاهاهتم حنوها" إىل تعرف أثر استخدام نظرية التعلم 
لصف الثامن األساسي يف العلوم واجتاهاهتم حنوها، واتبعت الدراسة ند إىل الدماغ يف حتصيل طلبة ااملست

املنهج التجرييب، وأعد الباحث وحدة "النظام البيئي" ابستخدام نظرية التعلم املستند إىل الدماغ، وأعد 
حنو مادة العلوم،  لقياس االجتاهات Towse 1989اختبار حتصيلي، واستخدم الباحث مقياس "توس" 

( طالب يف الصف الثامن األساسي )الثاين املتوسط(، ومت تقسيمهم إىل 70الدراسة من ) وتكونت عينة
جمموعتني متكافئتني: جتريبية وضابطة، وأظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطي 
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صاحل صيل، تُعزى لطريقة التدريس، ولعالمات الطلبة بني جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة يف التح
اجملموعة التجريبية، ووجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطات كل من اجملموعة التجريبية واجملموعة 

 الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاهات حنو العلوم، وجاءت الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية.
اسرتاتيجييت تشكيل املفاهيم فاعلية التكامل بني وعنواهنا " (2013دراسة شيماء السعداوي )هدفت و 

يف تنمية االستيعاب املفاهيمي وبعض عمليات العلم و االجتاه حنو  ألوزوبلو املنظم املتقدم  هليلدا اتاب
" إىل تقصي تنمية كل من االستيعاب املفاهيمي وبعض مادة العلوم لدي تالميذ املرحلة االبتدائية

شكيل املفاهيم واملنظم املتقدم، تكامل بني اسرتاتيجييت العلم واالجتاه حنو مادة العلوم ابلتعمليات 
واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وأعدت الباحثة اختبار االستيعاب املفاهيمي يف وحدة "املادة"، 

( 68لدراسة من )واختبار عمليات العلم يف العلوم، ومقياس االجتاه حنو مادة العلوم، وتكونت عينة ا
مت تقسيمهم إىل جمموعتني و ، يف أحد مدارس مدينة طنطا مبصر رابع االبتدائيطالب من طالب الصف ال

متكافئتني: ضابطة وجتريبية، وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية التكامل بني اسرتاتيجييت تشكيل املفاهيم 
حنو فاهيمي وبعض عمليات العلم واالجتاه هليلدا اتاب واملنظم املتقدم ألوزوبل يف تنمية االستيعاب امل

مادة العلوم، كما أسفرت النتائج عن وجود ارتباط دال موجب بني االستيعاب املفاهيمي وكل من 
عمليات العلم واالجتاه حنو مادة العلوم، وكذلك وجود ارتباط دال موجب بني كل من عمليات العلم 

اه حنو مادة العلوم لوم، ووجود ارتباط دال موجب بني االجتواالستيعاب املفاهيمي واالجتاه حنو مادة الع
 وكل من االستيعاب املفاهيمي وعمليات العلم.

( وعنواهنا "أثر تضمني القضااي العلمية االجتماعية يف تدريس 2013) دراسة أمين القيسيهدفت 
العلوم لطلبة الصف الثامن األساسي يف اكتساهبم املفاهيم العلمية وحل املشكالت واجتاهاهتم حنو 

أثر تضمني القضااي العلمية االجتماعية يف تدريس العلوم لطلبة الصف الثامن األساسي العلوم" إىل معرفة 
املفاهيم العلمية وحل املشكالت واجتاهاهتم حنو العلوم، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب،  يف اكتساهبم

املفاهيم  ، واختبار اكتسابSSIوأعد الباحث مادة تعليمية وفق منحى القضااي العلمية االجتماعية 
( 132من )العلمية واختبار حل املشكالت، واستبانة االجتاهات حنو العلوم، وتكونت عينة الدراسة 

طالب وطالبة يف الصف الثامن األساسي )الثاين املتوسط( يف أربع شعب من مدارس مدينة جرش 
كذلك جمموعتني ابألردن، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية: واحدة للطالب وواحدة للطالبات، و 

 بني درجات ضابطتني: واحدة للطالب وواحدة للطالبات، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً 
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الطلبة يف التطبيق البعدي الختبار اكتساب املفاهيم العلمية، وتُعزى الفروق لطريقة التدريس مبنحى 
جنس، لصاحل الطالب، ووجود فروق القضااي العلمية االجتماعية، ووجود فروق دالة إحصائياً تُعزى لل
اهات حنو العلوم، وتُعزى الفروق لطريقة دالة إحصائياً بني درجات الطلبة يف التطبيق البعدي ملقياس االجت

التدريس مبنحى القضااي العلمية االجتماعية، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا تُعزى للجنس، وعدم 
رتباط بني درجات حل املشكالت ودرجات اكتساب املفاهيم وجود فروق دالة إحصائياً بني معاملي اال

 لمية ودرجات االجتاهات حنو العلوم.العلمية، وبني درجات اكتساب املفاهيم الع
 طلبة حتصيل على الدرامية األنشطة استخدام ( وعنواهنا "أثر2010) دراسة جهان عودةهدفت 
 تقصي أثر استخدام األنشطة الدرامية حنوها" إىل اجتاهاهتم ويف العلوم يف مادة السادس الصف

كاسرتاتيجية تعليمية على حتصيل طلبة الصف السادس االساسي وعلى اجتاهاهتم حنو مادة العلوم، 
واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وأعدت الباحثة اختبار حتصيلي يف وحدة "احلركة والقوة"، ومقياس 

التالية:  أمهية العلوم يف حياة الطلبة، آراء الطلبة حنو معلم األبعاد  اجتاهات حنو مادة العلوم وتكون من
النظر حول القدرة الذاتية يف مادة العلوم ومادة العلوم، الدافعية حنو تعلم العلوم، االستمتاع مبادة العلوم، 

 درستني من( طالب وطالبة يف م130العلوم، انعدام القلق حنو مادة العلوم، وتكونت عينة الدراسة من )
وأظهرت مدارس مدينة القدس بفلسطني، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية وضابطة، 

النتائج وجود فروق دالة إحصائياً يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي بني اجملموعة الضابطة واجملموعة 
ة التجريبية، وأظهرت  اجملموعالتجريبية، وتُعزى تلك الفروق لطريقة التدريس وجاءت الفروق لصاحل

النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بني اجتاهات جمموعيت الدراسة على مقياس االجتاهات حنو مادة العلوم 
ككل، ولكل بعد من أبعاد املقياس على حدة، وتُعزى تلك الفروق لطريقة التدريس وجاءت الفروق 

 لصاحل اجملموعة التجريبية.
شارك( لتعلم  –زاوج  –فاعلية اسرتاتيجية )فكر  وعنواهنا " (2009صربي )دراسة احلريب و هدفت 

" العلوم يف تنمية العمليات املعرفية العليا واالجتاه حنو املادة لدى طالب املرحلة املتوسطة ابملدينة املنورة

شارك( لتعلم العلوم يف تنمية العمليات املعرفية  –زاوج  –إىل الكشف عن فاعلية اسرتاتيجية )فكر 
املادة لدى طالب املرحلة املتوسطة ابملدينة املنورة،  عليا )التحليل، الرتكيب، التقومي( واالجتاه حنوال

واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وأعد الباحثان اختبار للعمليات املعرفية يف وحدة "األنظمة البيئية"، 
اد وهي: معلم العلوم، ومادة العلوم، ابإلضافة إىل مقياس اجتاهات حنو مادة العلوم وتكون من ثالثة أبع
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( طالب من طالب الصف الثاين املتوسط يف 59القتها ابجملتمع، وتكونت عينة الدراسة من )والعلوم وع
مدرستني من مدارس املدينة املنورة، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية وضابطة، وأظهرت 

الضابطة ية بني متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية و نتائج الدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائ
يف التحصيل الدراسي عند مستوايت )التحليل، الرتكيب، التقومي، وجممل العمليات املعرفية العليا( لصاحل 
اجملموعة التجريبية، وأظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعة 

ة التجريبية، كما أظهرت النتائج فاعلية ابطة يف االجتاه حنو مادة العلوم لصاحل اجملموعالتجريبية والض
 شارك( يف تنمية االجتاهات حنو مادة العلوم. –زاوج  –اسرتاتيجية )فكر 

أثر استخدام التعليم اإللكرتوين على مستوى  وعنواهنا "( 2008دراسة خالد احلذيفي )وهدفت 
إىل تعرف " ذ املرحلة املتوسطةات العقلية واالجتاه حنو مادة العلوم لدى تالميالتحصيل الدراسي والقدر 

أثر استخدام التعليم اإللكرتوين على مستوى التحصيل الدراسي والقدرات العقلية واالجتاه حنو مادة 
يلي العلوم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة، واتبعت الدراسة املنهج التجرييب، وأعد الباحث اختبار حتص

فقرة موزعة على أربعة حماور رئيسة  36وتكون املقياس من  يف مادة العلوم، ومقياس اجتاهات حنو العلوم
ارتباط املادة حبياة املتعلم وتطلعاته  –دور معلم العلوم  –قدرة التحصيل فيها  –وهي: التفاعل مع املادة 

كما أعد   (،هـ1430من إعداد )الطريري،  واستخدم مقياس القدرات العقلية وحمتوى املادة، –املستقبلية 
طالب يف الصف الثالث املتوسط يف  60برجمية تعليمية لتدريس مادة العلوم، وتكونت عينة الدراسة من 

معهد العاصمة النموذجي يف مدينة الرايض، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني، وأظهرت نتائج 
ي درجات طالب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي جود فرق دال إحصائيًا بني متوسطالدراسة و 
ومل ُتظهر لصاحل التطبيق البعدي، ومقياس االجتاهات حنو العلوم الختبار التحصيلي لكل من اوالبعدي 

لي والبعدي النتائج وجود فرق دال إحصائيًا بني درجات طالب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القب
لية، وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً بني متوسطي درجات طالب اجملموعة ملقياس القدرات العق

التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، وجاء الفرق لصاحل اجملموعة 
 العلوم ومقياس القدرات العقلية،التجريبية، وابلنسبة للتطبيق البعدي لكل من مقياس االجتاهات حنو 

 فلم يتضح وجود فرق دال إحصائياً بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة.
يف التحصيل يف مادة العلوم  7Eفاعلية دورة التعلم املعدلة وعنواهنا " (2008دراسة لوان القضاة )هدفت 

اتيجية دورة واالجتاهات حنوها لدى طالبات الصف الثامن األساسي" إىل استقصاء مدى فاعلية اسرت 
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يف التحصيل الدراسي يف مادة العلوم واالجتاهات حنوها مقارنة ابلطريقة االعتيادية، واتبعت  7Eالتعلم 
( طالبة من طالبات الصف الثامن االساسي 41من )الدراسة املنهج التجرييب، وتكونت عينة الدراسة 

سيمهن إىل جمموعتني متكافئتني: جتريبية )الثاين املتوسط( يف أحد مدارس مدينة املفرق ابألردن، ومت تق
وضابطة، حيث درست طالبات اجملموعة التجريبية وحدة "الكائنات احلية والبيئة" ابستخدام اسرتاتيجية 

البات اجملموعة الضابطة نفس الوحدة ابلطريقة االعتيادية، وأظهرت نتائج ، ودرست ط7Eدورة التعلم 
صيل طالبات الصف الثامن األساسي يف العلوم، ويُعزى الفرق الدراسة وجود فرق دال إحصائيًا يف حت

السرتاتيجية التدريس وكان التفوق لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية، وأظهرت النتائج عدم وجود فرق 
 حصائياً يف اجتاهات طالبات الصف الثامن األساسي حنو العلوم، يُعزى السرتاتيجية التدريس.دال إ

 :امسخلاحملور ا على دراسات تعقيب 
مع عدد من الدراسات احلالية من حيث اتباع املنهج التجرييب، ومنها دراسات البحث احلايل اتفق  ▪
؛ أبو 2015زيدان وغريب،  ؛2015حممد،  ؛2017أبودقة،  ؛2017العنزي، ؛ 2018طه والكيالين، )

؛ والسعداوي، 2014 ؛ السويلمني وابو الشيخ،2014؛ عياش وزهران، 2015العجاجي،  ؛ 2015عصبة، 
2011) 

مع عدد من الدراسات احلالية من حيث االهتمام ابالجتاه كمتغري اتبع، ومجعت البحث احلايل اتفق  ▪
؛ 2015الغول، ؛ 2015؛  حممد، 2017بعض الدراسات بني التحصيل واالجتاه ومنها دراسات )العنزي، 

(، واختلف عن مجيع الدراسات 2010؛ عودة، 2014عياش وزهران، ؛ 2014؛ هالل، 2015أبو عصبة، 
 ا احملور من حيث تناوله لعادات العقل كأحد املتغريات التابعة.الواردة يف هذ

اتفقت البحث احلايل مع عدد من الدراسات السابقة من حيث العينة ومنها دراسات )طه والكيالين،  ▪
؛ 2015 وابو الشيخ، ؛ السويلمني2015؛ أبوعصبة، 2015؛ زيدان وأبوغريب، 2017؛ أبو دقة، 2018

 (.2010؛ عوده، 2013ن، ؛ عياش وزهرا2014هالل، 
من حيث اهلدف وهو تعرف فاعلية استخدام احلقائب التدريبية القائمة على البحث احلايل اختلف  ▪

واالجتاهات حنو مادة  عادات العقلالتحصيل الدراسي و يف املراكز العلمية يف تنمية  STEMمنحى 
 العلوم
من حيث استخدام مقياس االجتاهات كأحد  احملورالدراسات الواردة يف هذا مع حلايل البحث ااتفق  ▪

 .البحث احلايلأدوات الدراسة، واختلف عن تلك الدراسات من حيث أبعاد املقياس املستخدم يف 
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أفادت الباحثة من االطالع على الدراسات الواردة يف هذا احملور من حيث التعرف على مفهوم  ▪
ومن حيث إعداد مقياس االجتاهات املستخدم يف  ،للبحث احلايلإعداد اإلطار النظري االجتاهات و 

 . البحث احلايل
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 الثالث الفصل

 البحث منهجية

 البحث: منهج الً أو 

  البحثاثنًيا: جمتمع 
 اثلثاً: حدود البحث

 البحث: عينة رابعاً 

 البحث تاو : أدخامساً 

 : األساليب االحصائية املستخدمةسادساً 
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 لفصل الثالثا
 البحث  يةمنهج

 ثمنهج البح 3-1
وهو أقرب مناهج البحث حلل املشكالت ابلطريقة العلمية، ويعرب التجرييب،  على املنهجيعتمد البحث 

التجريب عن حماولة التحكم يف مجيع املتغريات والعوامل االساسية ابستثناء متغري واحد يقوم الباحث 
 (. 359، ص 2006ياس أتثريه يف العملية )ملحم، بتطويعه أو تغيريه هبدف حتديد وق

اجملموعة الواحدة مع التطبيق القبلي والبعدي ألدوات ذو  التجرييب التصميمومت استخدام 
، حيث مت تطبيق العامل التجرييب )املتغري املستقل( على اجملموعة التجريبية، وذلك من خالل البحث

، وذلك لدراسة فعالية STEM منحى على القائمة التدريبية احلقائبتدريس وحدة "اخلالاي" ابستخدام  
 مادة حنو واالجتاهات الدراسي والتحصيل العقل عاداتوهي:  يف تنمية املتغريات التابعة ك احلقائبتل

، ويوضح الشكل التايل التصميم التجرييب  جدة مبحافظة االبتدائيلسادس ا الصف تالميذ لدى العلوم
 بحثلل

 
 يم التجرييب للبحث( التصم1شكل )

 البحثجمتمع  3-2
االبتدائي املسجلني يف مجيع املدارس االبتدائية يف  السادسالبحث مجيع تالميذ الصف  جمتمعمشل 

 .ـه1437/1438حمافظة جدة، خالل العام الدراسي 
 

 حدود البحث  3-3
 اقتصر البحث على احلدود التالية:
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 م2016، هـ1438 /هـ1437 ام الدراساحلد الزماين: الفصل الدراسي األول من الع -
 املكاين: املركز العلمي يف مدينة جدةاحلد  -
 املتغريات التالية:احلد املوضوعي: اقتصر البحث على  -

 :التالية الثالثعادات العقل  -1

 وعلى التحصيل التفكري التباديل،، التفكري والتواصل بوضوح ودقة، التساؤل وطرح املشكالت 
 يالدراس

ياة" يف كتاب العلوم املقرر على تلميذات الصف السادس االبتدائي، عند وحدة "تنوع احل -2
 مستويي "التذكر والفهم"، 

 ة : االجتاه حنو مادة العلوم ومشل األبعاد التالي -3
 االجتاه حنو تعلم مادة العلوم، االجتاه حنو طبيعة وأمهية مادة العلوم، واالجتاه حنو معلمة العلوم. 

 لبحثعينة ا 3-4
يف  امللتحقات مبركز جدة العلمي التلميذات"مجيع  جمموعة جتريبية قصديةعينة البحث من  تكونت

الصف تلميذات من  تلميذة( 60من ) ابملركز" واملكونةواجتيازهم احلقيبة التدريبية اخلاصة الفرتة املسائية 
 .هـ1437/1438خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي السادس االبتدائي 

 أدوات البحث 3-5 
  تطبيق التايل:لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه، مت 

)وحدة  املســــتخدمة يف املركز العلمي مبحافظة جدة اســــتخدام احلقائب التدريبية مت :املادة التعليمية -
ابلشــــــراكة مع  PCSريكية من قبل شــــــركة أم STEMمنحى ، وهذه احلقائب ُمعدة وفق العلوم احليوية(

 املراكز العلمية ابململكة.شرفة على املشركة تطوير للخدمات التعليمية 
-فيزايء-هندســــــــــــة ورايضــــــــــــيات-من تلك احلقائب "علوم حيويةأو جماالت ختصــــــــــــصــــــــــــات  8يوجد 

 8"مســــــــتوى  16كيمياء" يتكون كل جمال من -روبوت –حاســــــــب آيل -فضــــــــاء وفلك-إلكرتونيات
وقد مت تطبيق الدراســـة على دارســـات املســـتوى األول  مســـتوايت للمحرتفني" 8مســـتوايت للمبتدئني و

 لتوافق احملتوى مع منهج الصف السادس املدرسي.من العلوم احليوية 
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 : التاليةلتحقيق أهداف البحث مت إعداد األدوات : مجع البياانت أدوات -
لصف السادس االبتدائي، ا تلميذات" املقررة على يف وحدة "تنوع احلياة اختبار حتصيلي -1

 هـ.1437/1438خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
 .مقياس عادات العقل -2
 .مادة العلوم مقياس االجتاه حنو -3
 

 :لإلجراءات اخلاصة إبعداد كل أداة من األدوات السابقةوفيما يلي عرض 
 أواًل: االختبار التحصيلي يف وحدة "اخلالاي" -

 حصيلي يف وحدة اخلالاي، مت اتباع اخلطوات التالية:إلعداد االختبار الت
يف وحدة : حتدد اهلدف من االختبار يف قياس مستوى التحصيل الدراسي حتديد اهلدف من االختبار
الصف السادس االبتدائي خالل الفصل الدراسي األول من العام  تلميذات"تنوع احلياة" املقرر على 

 دة إىل فصلني وذلك على النحو التايل:، وتنقسم الوحهـ1437/1438الدراسي 
 : نظرية اخللية، واخللية النباتية واخللية احليوانية.الفصل األول "اخلالاي" ويتكون من درسني ▪
 الفصل الثاين "اخللية والوراثة" ويتكون من درسني: انقسام اخللية، والوراثة والصفات. ▪

اغة االهداف السلوكية لدروس الوحدة وفقا متت صي صياغة األهداف السلوكية لوحدة "تنوع احلياة":
لتذكر والفهم(، ومت عرض القائمة األولية لألهداف السلوكية على ملستوايت "املعرفية" عند مستويي )ا

 (، وذلك لالسرتشاد آبرائهم حول النقاط التالية:1السادة حمكمي أدوات الدراسة )ملحق
 وية.دقة صياغة كل هدف إجرائي وصحته من الناحية اللغ ▪
 مناسبة اهلدف للمستوى املعريف الذي يقيسه. ▪
 ملستوى طالبات الصف السادس االبتدائي.مالءمة األهداف  ▪
وبعد األخذ آبراء السادة احملكمني، ويف ضوء مالحظاهتم، أجريت التعديالُت املطلوبة واليت تعلقت  

مت إعداد قائمة األهداف إبعادة الصياغة اللغوية لبعض األهداف وتعديل املستوى املعريف، وبذلك 
 (2النهائية )ملحق  السلوكية لوحدة "تنوع احلياة" يف صورهتا
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: مت إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلي حسب ما ورد يف دليل إعداد جدول املواصفات
(، وذلك ابتباع 2001املعلمني واملعلمات لبناء جدول مواصفات  االختبار التحصيلي )القرين، 

 التالية:اإلجراءات 
مت حتديد الوزن النسيب لكل درس حسب حتديد الوزن النسيب لدروس وحدة "تنوع احلياة": حيث  أ.

 لعالقاتعدد صفحات كل درس، وعدد احلصص، وعدد األهداف اخلاصة بكل درس، وذلك وفق ا
 التالية:

عدد صفحات الدرسالوزن النسيب لكل درس وفًقا لعدد الصفحات = 
تصفحا الدروس كلها  100× جمموع عدد 

عدد احلصص املخصصة للدرسالوزن النسيب لكل درس وفًقا لعدد احلصص = 
 100× عدد احلصص املخصصة لتدريس الوحدة كلها

عدد االهداف السلوكية لكل درسالوزن النسيب لكل درس وفًقا لعدد االهداف السلوكية = 
 100× عدد  االهداف السلوكية للوحدة كلها

 (1جدول ) تائج على النحو املوضح يفوجاءت الن
 ( الوزن النسيب لكل درس من دروس وحدة "تنوع احلياة"1جدول )

عدد  عنوان الدرس
 الصفحات

النسبة 
 املئوية

عدد 
 احلصص

النسبة 
 املئوية

عدد 
 األهداف

النسبة 
 املئوية

متوسط الوزن 
 النسيب

%22.6%820 %325%822.9 نظرية اخللية

ة اخلليـــــــة النبـــــــاتيـــــــ
%27%1230 %325%925.7 احليوانيةواخللية 

9 %325%1028.5 انقسام اخلالاي
22.5

%
25.3%

11 %325%822.9 اخللية والوراثة
27.5

%
25.1%

٪100٪40100٪12100%35100 اجملموع

لألهداف  مت حساب الوزن النسيب . حتديد الوزن النسيب لكل مستوى من مستوايت األهداف السلوكية:ب
راد قياسها وهي: التذكر، الفهم، وذلك حسب العالقة التالية:

ُ
 السلوكية امل

عدد األهداف للمستوى املعريفالوزن النسيب للهدف = 
 عدد األهداف جلميع املستوايت املعرفية

× 100٪ 
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 وجاءت النتائج على النحو املوضح يف اجلدول التايل: 
 مستوى من املستوايت املعرفية ( األوزان النسبية لكل2)جدول 
 اجملموع الفهم التذكر املستوى املعريف
 40 22 18 عدد االهداف

 %100 %55 %45 الوزن النسيب

. حتديد النسبة املئوية املخصصة لكل مستوى معريف يف دروس الوحدة، وذلك يف ضوء الوزن النسيب ج
املستوايت املعرفية، وجاءت النتائج  الوحدة، والوزن النسيب لكل مستوى منلكل دروس من دروس 

 على النحو املوضح يف اجلدول التايل:
 واألهداف لدروس( أوزان ا3جدول)

 متوسط الوزن النسيب لكل درس األهدافمستوايت  عنوان الدرس
 فهم تذكر

 %22.6 %12.5 %10.2 نظرية اخللية

 %27 %14.85 %12.15 النباتية واخللية احليوانيةاخللية 

 %25.3 %13.9 %11.4 سام اخلالايانق

 %25.1 %13.8 %11.3 اخللية والوراثة

 %100 %55 %45 األوزان النسبية لألهداف

( سؤال، ومت حتديد عدد االسئلة 20. تصميم جدول املواصفات: مت حتديد عدد االسئلة بنحو )د
 مستوى معريف حسب العالقة التاليةيف كل درس ويف كل 

 الوزن النسيب للهدف×  درسالوزن النسيب لل×  لألسئلةاملعريف = العدد الكلي  عدد االسئلة للمستوى

وجاء عدد االسئلة يف كل مستوى معريف بعد إجراء عمليات التقريب املناسبة ومراعاة االوزان 
 (4على النحو املوضح يف جدول ) للدروسالنسبية لألهداف واالوزان النسبية 

  
 موضوع ويف كل مستوى معريف( عدد االسئلة يف كل 4جدول )

 عنوان الدرس
 عدد األسئلة يف كل مستوى معريف

 إمجايل عدد األسئلة لكل درس
 فهم تذكر

 4 2 2 نظرية اخللية

 6 3 3 اخللية النباتية واخللية احليوانية

 5  3 2 انقسام اخلالاي

 5 3 2 اخللية والوراثة

 20 11 9 اجملموع
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 : صياغة مفردات االختبارهـ. 
االختبار وفق املستوايت  املعرفية بعد إعداد جدول املواصفات على النحو السابق، صيغت مفردات 

احملددة، ومن نوع االختيار من متعدد وذلك لضمان املوضوعية يف التصحيح وسهولة التصحيح، 
فة، مع مراعاة ابإلضافة إىل مناسبة هذا النوع من األسئلة لقياس العديد من املستوايت املعرفية املختل

 النقاط التالية عند إعداد مفردات االختبار:
  مراعاة النقاط التالية عند إعداد مفردات  االختبار: مع

 .أن تكون املفردات مكتوبة بلغة سليمة لغوايً وعلمياً  -
 .املفردات واضحة وخالية من الغموضأن تكون  -
 .السلوكيةمتثيل املفردات للمحتوى واألهداف مراعاة  -
 .التلميذاتة املفردات ملستوى مناسب -

وبذلك  ،الدرجات، فقد مت ختصيص درجة واحدة فقط لكل إجابة صحيحةوابلنسبة لتوزيع 
يف االختبار عدَد املفردات الصحيحة اليت أجابت عنها، ويكون اجملموع الكليُّ تلميذة متثل درجة كل 

 ( درجة.20لدرجات االختبار )
 احملكمني()صدق  التحقق من صدق االختبارو. 

عرضه على قائمة من احملكمني الستطالع آرائهم فيما يتعلق  للتحقق من صدق االختبار التحصيلي، مت
مبناسبة كل سؤال للمستوى املعريف الذي يقيسه، واحلكم على دقة الصياغة اللغوية لفقرات االختبار 

البتدائي، واختاذ ما يلزم الصف السادس ا تلميذاتوصحتها من الناحية العلمية، ومناسبتها ملستوى 
من تعديالت أو إجراء أي أضافة لتحسني مستوى االختبار، ويف ضوء آراء السادة احملكمني، مت تعديل 

  .سئلةاألالصياغة اللغوية لبعض 
 التطبيق االستطالعي لالختبارز. 

لبحث ا خالف عينة ذةتلمي( 30مت إجراء التطبيق االستطالعي لالختبار على عينة مكونة من )
للتحقق من ثبات االختبار، وحساب صدق االتساق الداخلي لالختبار، وحساب معامالت األساسية، 

السهولة والصعوبة و التمييز ألسئلة االختبار، والتحقق من وضوح تعليمات االختبار وفقراته ومناسبتها 
نهائية، وفيما يلي ار يف صورته الالصف السادس االبتدائي، ومن مث إعداد االختب تلميذاتملستوى 

 عرض للنقاط السابقة 
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 . التحقق من ثبات االختبار:1
يُقصد بثبات االختبار مدى استقرار الدرجات اليت حيصل عليها نفس األفراد يف مرات اإلجراء، سواء 

عدم وجود أُعيد اإلجراء بنفس الصورة أو بصورة مكافئة لنفس االختبار، ويشري ثبات االختبار إىل 
ومت (، 72 ص، 2012 قياس وإىل دقة االختبار يف القياس وعدم تناقضه مع نفسه )عيد،خطأ يف ال

حساب معامل ثبات االختبار ابستخدام معامل ألفا كرونباخ، ويوضح اجلدول التايل قيمة معامالت 
 الثبات لكل مستوى معريف من املستوايت اليت يقيسها االختبار ولالختبار ككل 

 
 

 ات لالختبار التحصيلي( معامل الثب5دول )ج
 معامل الثبات األسئلةعدد  املستوى املعريف

 0.915 9 التذكر

 0.893 11 الفهم

 0.956 20 االختبار ككل

 
 

، كما بلغ 0.956وتوضح النتائج السابقة أن االختبار التحصيلي يتمتع مبستوى ثبات عال بلغ 
، 0.893للفقرات اليت تقيس مستوى الفهم ، و 0.915معامل الثبات للفقرات اليت تقيس مستوى التذكر 

 ومجيعها معامالت دالة على ثبات االختبار وصالحيته للتطبيق.
 
 

 الداخلي لالختبار التحصيليصدق االتساق . 2
يُقصد ابالتساق الداخلي االتساق يف أداء الفرد من فقرة إىل أخرى، وعندما يكون االختبار متجانس 

(، وحلساب االتساق 81ص، 2012العامة اليت يقيسها االختبار )عيد،  فإن كل فقرة تقيس نفس العوامل
للمستوى املعريف الذي قرة مع الدرجة الكلية الداخلي مت حساب معامل ارتباط بريسون بني درجة كل ف

 (6وجاءت النتائج على النحو املوضح يف جدول ) تنتمي إليه،
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 فقرات االختبار والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه( معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من 6جدول )

 مستوى الفهم مستوى التذكر
 معامل االرتباط الفقرةرقم  معامل االرتباط رقم الفقرة
10.687** 10.523*

20.966** 20.782**

30.837**30.726**

40.849**40.726**

50.966**50.766**

60.614*60.775**

70.774**70.594*

80.540*80.689**

90.735*90.726**


100.625**

110.739**

 0.05، * تعين مستوى الداللة  0.01** تعين مستوى الداللة 

يتضح من تلك النتائج أن مجيع فقرات االختبار تتمتع مبعامالت ارتباط دالة مع املستوى املعريف 
( وابلنسبة ملعامالت 0.05( و)0.01الداللة ملعامالت االرتباط بني ) الذي تقيسه، وتراوحت مستوايت

كل مستوى معريف والدرجة الكلية لالختبار، فقد جاءت على النحو املوضح يف االرتباط بني درجة  
 ( كما يلي:7جدول )

 ( معامالت االرتباط بني درجة كل مستوى معريف  والدرجة الكلية لالختبار التحصيلي7جدول )
 مع الدرجة الكلية لالختبار معامل االرتباط عدد الفقرات ستوايت املعرفيةامل

 **0.978 9 مستوى التذكر

 **0.981 11 مستوى الفهم

 0.01** تعين أن مستوى الداللة                         
يتضح من تلك النتائج أن الدرجة الكلية لكل مستوى معريف )التذكر والفهم( ترتبط مبعامل 

مع الدرجة الكلية لالختبار، وتؤكد النتائج الواردة يف اجلداول السابقة  0.01تباط عند مستوى داللة ار 
 . متتع االختبار التحصيلي بصدق اتساق داخلي

 االختبارمعامالت السهولة و الصعوبة ألسئلة . 3
لذين أجابوا عن السؤال ( معامَل السهولة أبنه: النسبة املئوية للطلبة ا302 ص، 2008يُعرّ ف أبو لبدة )

 إجابة صحيحة، وحُيسب ابملعادلة التالية:
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عدد الطلبة الذين إجابة صحيحة على الفقرةمعامل السهولة = 
 ٪100×  عدد من حاول اإلجابة عليه من املفحوصني

أما معامل الصعوبة فيعرفه على أنه النسبة املئوية للطلبة الذين أجابوا عن السؤال إجابة خاطئة، 
 حُيسب ابملعادلة التالية:و 

عدد الطلبة الذين إجابة خاطئة على الفقرة=  صعوبةمعامل ال
 ٪100×  عدد من حاول اإلجابة عليه من املفحوصني

( 0.80: 0.20ويٌفضل أن ترتاوح قيم معامالت السهولة أو الصعوبة كما يرى أبو لبدة بني )
مقبولة ملفردات االختبار، وحبساب تلك املعامالت ابعتبارها قيم دالة على مستوايت سهولة أو صعوبة 

 التايلالنحو لالختبار التحصيلي جاءت تلك القيم على 
  ( معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار8جدول )

 معامل الصعوبة معامل السهولة الفقرة معامل الصعوبة معامل السهولة الفقرة
1 0.73 0.27 11 0.70 0.3 

2 0.70 0.30 12 0.43 0.57 

3 0.47 0.53 13 0.77 0.23 

4 0.50 0.50 14 0.40 0.60 

5 0.60 0.40 15 0.47 0.53 

6 0.63 0.37 16 0.73 0.27 

7 0.63 0.37 17 0.67 0.33 

8 0.43 0.57 18 0.43 0.57 

9 0.47 0.53 19 0.70 0.30 

10 0.40 0.60 20 0.50 0.50 

أما قيم (، 0.77:  0.40)تراوحت بني ت السهولة قيم معاماليتضح من تلك النتائج أن و 
تتمتع مبعامالت سهولة أو مجيع فقرات االختبار ( أن 0.60: 0.23معامالت الصعوبة فرتاوحت بني )
 صعوبة تقع يف املدى املقبول تربوايً 

 معامالت التمييز ألسئلة االختبار. 4
موعات متباينة، وتُعترب درجة التمييز أهم داللة عر ف معامل التمييز أبنه قدرة الفقرة على التميز يف جميُ 

 (199ص، 2012ابملعادلة التالية )عيد )تصف فقرات االختبار، وحُيسب 

عدد اإلجاابت الصحيحة يف اجملموعة العليا−عدد اإلجاابت الصحيحة يف اجملموعة الدنيامعامل التمييز = 
 ٪100×  عدد الطالب يف إحدى اجملموعتني

أما القيم متييزها يكون ضعيفاً،  ن( فا0.20)يم معامل التمييز، فإن القيم اليت تقل عن وابلنسبة لق
يزها يكون ( فإن متي0.40( فتدل على متييز متوسط، وإذا زادت القيم عن )0.39إىل  0.20اليت ترتاوح بني )
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يعهم قد أجابوا عن السؤال ( فهذا يعين أن أفراد الفئة العليا مج1عالياً، أما إذا بلغت قيمة معامل التمييز )
وحلساب معامل فراد الفئة الدنيا مجيعهم يف اإلجابة عن نفس السؤال، أ أخطأ نيحإجابة صحيحة، يف 

تنازليًا حسب العالمة الكلية لالختبار، ويتم االختيار التمييز، يتم ترتيب أوراق االختبار تصاعداًي أو 
( فأقل، مُيكن قسمة أوراق اإلجابة إىل 30لطلبة قليل أي )بني فئتني مييزها االختبار،  وإذا كان عدد ا

وجاءت نتائج معامالت التمييز لفقرات االختبار على النحو املوضح  لكل قسم، %50قسمني بنسبة 
  (9يف جدول )

 معامالت التمييز لفقرات االختبار التحصيلي( 9جدول )
رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

 رقم
 الفقرة

معامل 
 التمييز

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

10.2 60.47110.60160.40

20.47 70.60120.73170.40

30.67 80.47130.33180.60

40.73 90.53140.80190.33

50.8 100.53150.87200.20

الختبار ذات معامالت متييز تقع يف وتوضح النتائج الواردة يف اجلدول السابق أن مجيع فقرات ا
 املدى املقبول تربوايً 

: أظهرت نتائج التطبيق االستطالعي وحتديد زمن االختبارح. التحقق من وضوح تعليمات االختبار 
، كما أظهر التطبيق االستطالعي أن الزمن تلميذاتتعليمات االختبار ومناسبتها ملستوى الوضوح 

 ( دقيقة40ختبار حنو )املناسب لإلجابة عن أسئلة اال
 

 . إعداد الصورة النهائية لالختبار التحصيليط
تكون االختبار ( و 3بعد االنتهاء من اإلجراءات السابقة، مت إعداد االختبار يف صورته النهائية )ملحق 

 من قسمني على النحو التايل:
 العناصر التالية : مشلالقسم األول

 .تعريف ابهلدف من االختبارال ▪
 .سئلة وطبيعتهادد األع ▪
 .طريقة اإلجابة عن أسئلة االختبار ▪
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 .ويوم واتريخ إجراء االختبار لتلميذةالبياانت اخلاصة ابسم ا ▪
( سؤال من نوع االختيار من متعدد، وجاءت 20) وعددها: اشتمل على أسئلة االختبار القسم الثاين

 (10وضح يف جدول )املعريف )التذكر، الفهم( على النحو امل ىتوزيع االسئلة حسب املستو 
 الفهم( –توزيع اسئلة االختبار حسب املستوي املعريف )التذكر ( 10جدول )

 األسئلةتوزيع  املستوى املعريف
 17-16-13-11-8-7-6-2-1 التذكر
 19-18-15-14-12-10-9-5-4-3 الفهم

 مت إعداد مفتاح اإلجابة عن أسئلة االختبار التحصيلي. ذلكك
 العقلاثنياً: مقياس عادات  -

 مت إعداد مقياس عادات العقل وفق اإلجراءات التالية:
 أ. حتديد اهلدف من املقياس

 الصف السادس االبتدائي تلميذاتقياس بعض عادات العقل لدى إىل هدف املقياس 
 ب. حتديد أبعاد املقياس

مت استعراضه  مت حتديد أبعاد املقياس ابلرجوع إىل ما ورد يف األدب الرتبوي حول عادات العقل والذي
؛ 2016ضمن اإلطار النظري يف الفصل الثاين، وما جاء يف الدراسات السابقة ومنها دراسات )شحادة، 

ك األبعاد ملستوى (، ومع األخذ يف االعتبار مناسبة تل2009؛ علي، 2014؛ الطلحي، 2015آل فرحان، 
 تايل:الصف السادس االبتدائي، وجاءت أبعاد املقياس على النحو ال تلميذات

القدرة على طرح أسئلة وتوليد عدد من البدائل حلل مشكلة ما، وذلك  التساؤل وطرح املشكالت: ▪
 من خالل احلصول على معلومات من مصادر متعددة.

القدرة على توصيل األفكار بدقة ابستخدام لغة سليمة، ومتييز  ة:والتواصل بوضوح ودق التفكري ▪
 التعميمات. املطروحة، والبعد عن اإلفراط يف إصدارأوجه الشبه واالختالف بني املوضوعات 

القدرة على العمل ضمن جمموعات، مع تربير األفكار واختبار مدى صالحية  التفكري التباديل: ▪
 ت احللول والتفاعل والتعاون والعمل مع اجملموعة.اسرتاتيجيا

 ج. إعداد الصورة األولية للمقياس

( فقرة موزعة على األبعاد الثالثة 30ت العقل وتكون املقياس من )مت إعداد الصورة األولية ملقياس عادا
)التساؤل وطرح املشكالت، التفكري والتواصل بوضوح ودقة، والتفكري التباديل(، مع مراعاة صياغة 
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الصف السادس االبتدائي، وأن حتتوي كل فقرة  لتلميذاتفقرات املقياس بلغة واضحة وسليمة ومفهومة 
 قط.على فكرة واحدة ف

 د. صدق مقياس عادات العقل
دقة  للتحقق من صدق املقياس مت عرضه على السادة حمكمي أدوات الدراسة، وذلك للتأكد من

 الصف تلميذاتالصياغة العلمية واللغوية لفقرات املقياس، ووضوح تلك الصياغة ومناسبتها ملستوى 
تمي إليه، ويف ضوء آراء السادة احملكمني السادس االبتدائي، والتأكد من مناسبة كل فقرة للبعد الذي تن

 مت تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات على النحو املوضح يف اجلدول التايل:
 

 ( تعديالت السادة احملكمني على الصورة األولية ملقياس عادات العقل11جدول )
 رقم الفقرة يف
 الصورة االولية

 غة الفقرة بعد تعديالت السادة احملكمنيصيا صياغة الفقرة يف الصورة االولية للمقياس

1
 أرغب  جديداً  موضوعاً  املعلمة عرضت إذا
 املوضوع هذا عن االستفسار يف

مادة  ةعرضه معلمتاستفسر عن أي موضوع جديد 
 العلوم

3
املواضيع طرح األسئلة يساعدين على فهم 

 اليت أدرسها
طرح األسئلة يساعدين على فهم املوضوعات اليت 

 أدرسها

5
أشعر ابلتشتت عند حل األسئلة اليت تتطلب 

 املقارنة والربط بني األفكار

ينتابين الشعور ابلتشتت عند حل األسئلة اليت 
 تتطلب املقارنة والربط بني األفكار

15
 أرى أنه من االفضل االحتفاظ أبفكاري

 الشخصية لنفسي
 احتفظ أبفكاري الشخصية لنفسي

16
وأقوم بذلك  امتتع بتعلم كلمات جديدة

 بسهولة
 أستمتع بتعلم كلمات جديدة وأقوم بذلك بسهولة

22
أحب أن أفكر مبفردي للوصول إىل احلل 

 الصحيح ألي سؤال أو مشكلة
أفكر مبفردي للوصول إىل احلل الصحيح ألي 

 سؤال أو مشكلة

25
فضل من أتعلم من األلعاب اجلماعية بشكل أ أفضل األلعاب اجلماعية عن األلعاب الفردية

 األلعاب الفردية

27
اذا كنت قائدة جملموعة يف الصف او املخترب 

 احاول التمسك برأيي مهما كان
إذا كنت قائدة جملموعة يف الصف أو املخترب، 

 أمتسك برأيي مهما كان

30 
 مشكلة أي حلل زمياليت مع للتفكري اسعى
 بزمياليت                              أو يب خاصة

زمياليت حلل أي مشكلة خاصة يب أو بنا أفكر مع
  

 هـ. التطبيق االستطالعي للمقياس
هدف التطبيق االستطالعي ملقياس عادات العقل إىل التحقق من ثبات املقياس وصدق االتساق 

املقياس، وحتديد الزمن الالزم لإلجابة عن فقرات املقياس، والتأكد من وضوح الفقرات الداخلي لفقرات 
 الصف السادس االبتدائي، وجاءت النتائج على النحو التايل: تلميذاتلغوايً لومناسبتها 
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 . التحقق من ثبات املقياس1
قياس وللمقياس ككل، كرونباخ لكل بعد من أبعاد امل-للتحقق من ثبات املقياس مت حساب معامل الفا

 وجاءت النتائج على النحو املوضح يف اجلدول التايل:
 الثبات ملقياس عادات العقل( نتائج حساب 12جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات أبعاد املقياس
100.854 التساؤل وطرح املشكالت

100.878 التفكري والتواصل بوضوح ودقة

100.944 التفكري التباديل

300.927 املقياس ككل 

ت قيم معامل الثبات ويتضح من تلك القيم أن مجيع أبعاد املقياس ذات معامل ثبات عال، حيث تراوح
صالحية املقياس  مما يؤكد(، 0.927بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس ككل )و (، 0.944: 0.854بني )

 .البحثللتطبيق على عينة 
 االتساق الداخلي للمقياس. التحقق من صدق 2

جة مت التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامل ارتباط "بريسون" بني در 
على النحو قيم معامالت االرتباط جاءت كل فقرة يف املقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، و 

 املوضح يف اجلدول التايل
 بني درجة كل فقرة يف مقياس عادات العقل ودرجة البعد الذي تنتمي إليه( معامالت االرتباط 13جدول )

 مقياس عادات العقلأبعاد 
 التفكري التباديل التفكري والتواصل بوضوح ودقة كالتالتساؤل وطرح املش

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
10.848**10.751**10.854**
20.503**20.580**20.825**
30.866**30.757**30.913**
40.752**40.708**40.855**
50.593**50.792**50.794**
60.496**60.658**60.919**
70.450*70.858**70.729**
80.496**80.530**80.926**
90.914**90.566**90.913**
100.499**100.672**100.445*

 0.05 عند الداللة مستوى أن تعين*          0.01 عند الداللة مستوى أن تعين** 
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ترتبط مبعامالت ارتباط دالة إحصائية مع  ملقياسيتضح من النتائج السابقة أن مجيع فقرات ا
(، 0.05 :0.01، وجاءت مستوايت الداللة ملعامالت االرتباط بني مستويي )البعد الذي تنتمي إليه

ياس، كذلك مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمق
   (14جاءت على النحو املوضح يف جدول )و 

 ( معامالت االرتباط بني درجة كل بعد يف مقياس عادات العقل والدرجة الكلية للمقياس14جدول )
 للمقياسمعامل االرتباط مع الدرجة الكلية  أبعاد املقياس

 **0.887 التساؤل وطرح املشكالت

 **0.884  التفكري والتواصل بوضوح ودقة

 **0.611 تفكري التباديلال

( أن درجة كل بعد من أبعاد مقياس عادات العقل 14وتوضح معامالت االرتباط يف جدول )
السابقة على صدق االتساق ترتبط بصورة دالة إحصائيًا مع الدرجة الكلية للمقياس، وتدل النتائج 

 الداخلي ملقياس عادات العقل
: أظهر التطبيق الزمن املناسب لتطبيق املقياس . التحقق من وضوح فقرات املقياس وحتديد3

أظهر و الصف السادس االبتدائي،  تلميذاتاالستطالعي للمقياس وضوح الفقرات من الناحية اللغوية ل
من خالل حساب الزمن الذي استغرقته كل ( دقيقة، 40لتطبيق املقياس هو )التطبيق أن الزمن املناسب 

 .التلميذات على عدد لإلجابة عن املقياس مقسوماً  تلميذة
 ز. إعداد الصورة النهائية ملقياس عادات العقل

، (4)ملحق  بعد االنتهاء من اإلجراءات السابقة، مت إعداد مقياس عادات العقل يف صورته النهائية
 وتكون املقياس من قسمني على النحو التايل:

، سم ويوم واتريخ تطبيق املقياسوتشمل اال لتلميذةبياانت ا :حيتوي القسم األول علىالقسم األول: 
 طريقة االجابة عن فقرات املقياس.وضيح اهلدف من املقياس، و تو 

( فقرة موزعة على 30املقياس وعددها ): اشتمل القسم الثاين من املقياس على فقرات القسم الثاين
بني فقرات ( فقرات لكل بعد من أبعاد املقياس، وتوزعت الفقرات 10ابعاد املقياس، وذلك بواقع )

 ( 15موجبة وسالبة، على النحو املوضح يف جدول )
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 ( توزيع فقرات مقياس عادات العقل15جدول )

 لفقرات السالبةا الفقرات املوجبة أرقام الفقرات أبعاد املقياس
10-6-5-94-8-7-3-2-101-1 التساؤل وطرح املشكالت

20-11 التفكري والتواصل بوضوح ودقة
11-12-14-16-17--18-19-

20
13-15

30-21 التفكري التباديل
21-23-24-25-26--28-29-

30
22-27

 8 22 30 إمجايل عدد الفقرات

تقدير االستجابة على فقرات املقياس وفق تدريج ثالثي على : مت لدرجات املقياسالتقدير الكمي 
 النحو املوضح يف اجلدول التايل

 
 عينة الدراسة على مقياس عادات العقل( التقدير الكمي الستجاابت 16جدول )

 أبداً  أحياانً  دائماَ  العبارة
 1 2 3 املوجبة

 3 2 1 السالبة

 العلوممادة  اثلثاً: مقياس االجتاه حنو -
 العلوم على النحو التايل: مادةمت إعداد مقياس االجتاه حنو 

 مادة العلوم  هدف املقياس إىل تعرف اجتاه الطالبات حنوأ. حتديد اهلدف من املقياس: 
: بعد الرجوع إىل ما ورد يف االدب الرتبوي واالستعانة حتديد أبعاد مقياس االجتاه حنو مادة العلوم ب.

؛ العجاجي، 2015؛ حممد، 2016؛ أمحد، 2017)العنزي،  الدراسات السابقة ومنها دراساتبعدد من 
يعكس هذا و  اه حنو تعلم مادة العلوماالجتمشل املقياس االبعاد التالية:  (2009؛ احلريب وصربي؛ 2015

جتاه حنو اال، ابملتعة والسرور أو الضيق نتيجة دراسة مادة العلوم وموضوعاهتاتلميذات البعد شعور ال
وأمهيتها يف  مبادة العلوم وإدراكهن لقيمتها التلميذاتيشري إىل مدى اهتمام و  طبيعة وأمهية مادة العلوم

حنو معلمة العلوم  التلميذاتو معلمة العلوم: يعكس هذا البعد شعور االجتاه حنحياهتن ويف اجملتمع، و 
 التلميذاتاملادة وطريقة تعاملها مع  علمة وثقتهن فيها، ومدى متكن املعلمة منلمومدى تقديرهن ل

 ج. إعداد الصورة األولية ملقياس االجتاه
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على األبعاد الثالثة )االجتاه حنو  ( فقرة موزعة26مت إعداد الصورة األولية ملقياس االجتاه وتكون من )
العلوم(، مع مراعاة صياغة فقرات مادة العلوم، االجتاه حنو طبيعة وأمهية مادة العلوم، االجتاه حنو معلمة 

املقياس بلغة واضحة وسليمة ومفهومة لطالبات الصف السادس االبتدائي، وأن حتتوي كل فقرة على 
 فكرة واحدة فقط.

 ياس االجتاهد. التحقق من صدق مق
للتحقق من صدق مقياس االجتاه مت عرضه على السادة حمكمي أدوات الدراسة، وذلك للتأكد من دقة 

اغة العلمية واللغوية لفقرات املقياس، ووضوح تلك الصياغة ومناسبتها ملستوى طالبات الصف الصي
 ضوء آراء السادة احملكمني السادس االبتدائي، والتأكد من مناسبة كل فقرة للبعد الذي تنتمي إليه، ويف

 مت تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات على النحو املوضح يف اجلدول التايل:
 
 

 ( تعديالت السادة احملكمني على الصورة األولية ملقياس االجتاه حنو مادة العلوم17جدول )
رقم الفقرة يف 
 الصورة االولية

 اغة الفقرة بعد تعديالت السادة احملكمنيصي صياغة الفقرة يف الصورة االولية للمقياس

 حصص مادة العلومأرى من األفضل زايدة عدد  امتىن زايدة عدد حصص مادة العلوم1
 أستمتع إبجراء التجارب العلمية يف مادة العلوم استمتع إبجراء التجارب العلمية2
 ولة من قبلأرى أن تعلم مادة العلوم أكثر سه تعلم العلوم أكثر سهولة من قبل3
 ينتابين الشرود الذهين يف أثناء حصص مادة العلوم  أشعر ابلشرود الذهين أثناء حصص العلوم 4

5
أشعر ابلسعادة عند تعلم موضوع جديد يف مادة 

 العلوم
 يسعدين تعّلم موضوع جديد يف مادة العلوم

 دراسة مادة العلوم ينتابين شعور ابلتعب عند  أشعر ابإلجهاد عند دراسة مادة العلوم 10
 املصطلحات العلمية يف مادة العلوم صعبة الفهم  املصطلحات العلمية صعبة الفهم11

18
أرى من الضروري حذف الكثري من موضوعات 

 العلوم ألهنا غري هامة
كثري من املوضوعات يف مادة العلوم غري مهمة، أرى 

 حذفها

23
معلمة العلوم على طرح األسئلة تشجعين 

 ستفسار عن أي شئ غامضواال
شجعين معلمة العلوم على االستفسار عن أي شيء ت

 غامض

24
تسعى معلمة العلوم على تقدمي املساعدة للطالبات 

 اثناء االنشطة العلمية
العلوم املساعدة للتالميذ يف أثناء مادة معلمة  تقدم

 االنشطة العلمية
 يف املستقبل علماء العلومن أصبح عاملة من أ أسعى أعمل معلمة علوم يف املستقبلأمتىن أن 26
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 هـ. التطبيق االستطالعي ملقياس االجتاه 
هدف التطبيق االستطالعي للمقياس إىل التحقق من ثبات املقياس وصدق االتساق الداخلي لفقرات 

ها لغوايً املقياس، والتأكد من وضوح الفقرات ومناسبتاملقياس، وحتديد الزمن الالزم لإلجابة عن فقرات 
 لطالبات الصف السادس االبتدائي، وجاءت النتائج على النحو التايل:

 . التحقق من ثبات مقياس االجتاه1
كرونباخ لكل بعد من أبعاد املقياس وللمقياس -للتحقق من ثبات مقياس االجتاه مت حساب معامل الفا

 ى النحو املوضح يف اجلدول التايل:ككل، وجاءت النتائج عل
 ( نتائج حساب الثبات ملقياس االجتاه حنو مادة العلوم18جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات أبعاد املقياس
 0.890 10 االجتاه حنو تعلم مادة العلوم

 0.875 10 االجتاه حنو طبيعة وأمهية مادة العلوم

 0.957 6 االجتاه حنو معلمة العلوم

 0.933 30 املقياس ككل 

مجيع أبعاد املقياس ذات معامل ثبات عال، حيث بلغت تراوحت  ويتضح من تلك القيم أن
(، 0.933(، كما بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس ككل )0.957: 0.875قيم معامل الثبات بني )

 وتؤكد تلك القيم على صالحية املقياس للتطبيق على عينة الدراسة.
 

 التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس. 2
مل ارتباط "بريسون" بني درجة كل فقرة يف املقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي مت حساب معا

إليه، وحساب معامل االرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس، ويوضح 
تمي ة كل فقرة يف املقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تن( قيم معامالت االرتباط بني درج19جدول )

 إليه
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 ( معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة يف مقياس االجتاه ودرجة البعد الذي تنتمي إليه19جدول )
 أبعاد مقياس االجتاه حنو مادة العلوم

 االجتاه حنو معلمة العلوم العلوماالجتاه حنو طبيعة وأمهية مادة  االجتاه حنو تعلم مادة العلوم
 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة طمعامل االرتبا رقم الفقرة
1510.8**10.732**10.874**

28510.**20.563**20.970**

3590.8**30.739**30.970**

4630.7**40.719**40.871**

56030.**50.777**50.830**

65280.**60.596**60.929**

75610.**7470.8**


85130.**80.532**

900.91**90.630**

105030.**100.672**
          0.01 عند الداللة مستوى أن تعين** 

ترتبط مبعامالت ارتباط دالة إحصائية  االجتاه يتضح من النتائج السابقة أن مجيع فقرات مقياس
(، وابلنسبة ملعامالت االرتباط بني درجة 0.01مع البعد الذي تنتمي إليه، وذلك عند مستوى داللة )

 (  20كل بعد يف املقياس والدرجة الكلية للمقياس، فقد جاءت على النحو املوضح يف جدول )
 االجتاه مقياس االجتاه والدرجة الكلية ملقياس( معامالت االرتباط بني درجة كل بعد يف 20جدول )
 امل االرتباط مع الدرجة الكلية للمقياسمع االجتاه حنو تعلم مادة العلوم أبعاد مقياس

 **0.932 االجتاه حنو تعلم مادة العلوم

 **0.918 االجتاه حنو طبيعة وأمهية مادة العلوم

 **0.532 االجتاه حنو معلمة العلوم

ترتبط  االجتاهأن درجة كل بعد من أبعاد مقياس  اجلدول السابقوتوضح معامالت االرتباط يف 
ئياً مع الدرجة الكلية للمقياس، وتدل النتائج السابقة على صدق االتساق الداخلي بصورة دالة إحصا

 .االجتاه حنو مادة العلومملقياس 
: أظهر التطبيق . التحقق من وضوح فقرات املقياس وحتديد الزمن املناسب لتطبيق املقياس3

الصف السادس االبتدائي، الفقرات من الناحية اللغوية لطالبات االستطالعي ملقياس االجتاه وضوح 
( دقيقة، وذلك من خالل حساب الزمن 40كما أظهر التطبيق أن الزمن املناسب لتطبيق املقياس هو )

 لإلجابة عن املقياس مقسوماً على عدد الطالبات. تلميذةالذي استغرقته كل 
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 حنو مادة العلومز. إعداد الصورة النهائية ملقياس االجتاه 
ادة العلوم يف صورته النهائية )ملحق مجراءات السابقة، مت إعداد مقياس االجتاه حنو بعد االنتهاء من اإل

 (، وتكون املقياس من قسمني على النحو التايل:5
وتشمل االسم ويوم واتريخ تطبيق املقياس،  تلميذةحيتوي القسم األول على بياانت الالقسم األول: 

شتملت على توضيح اهلدف من املقياس وطريقة االجابة ابإلضافة إىل تعليمات تطبيق املقياس واليت ا
 عن فقرات املقياس.

( فقرة موزعة على 26: اشتمل القسم الثاين من املقياس على فقرات املقياس وعددها )القسم الثاين
 ( 21عت الفقرات بني فقرات موجبة وسالبة، على النحو املوضح يف جدول )ابعاد املقياس، وتوز 

 فقرات مقياس االجتاه حنو مادة العلوم( توزيع 21جدول )
 الفقرات السالبة الفقرات املوجبة أرقام الفقرات أبعاد املقياس

10-7-94-8-6-5-3-2-101-1 االجتاه حنو تعلم مادة العلوم

20-18-14-1911-17-16-15-13-2012-11 طبيعة وأمهية مادة العلوماالجتاه حنو 

2625-24-23-22-2621-21 االجتاه حنو معلمة العلوم

8 18 26 إمجايل عدد الفقرات

التقدير الكمي لدرجات املقياس: مت تقدير االستجابة على فقرات املقياس وفق تدريج ثالثي 
 التايلعلى النحو املوضح يف اجلدول 
 ( التقدير الكمي الستجاابت عينة الدراسة على مقياس االجتاه22جدول )
 داً أب أحياانً  دائماَ  العبارة
 1 2 3 املوجبة

 3 2 1 السالبة

 األساليب االحصائية املستخدمة 6 -3
 التاليةمت اتباع األساليب االحصائية 

 البحثمعامل ارتباط بريسون للتحقق من صدق االتساق الداخلي ألدوات  ▪

 البحثكرونباخ للتحقق من ثبات أدوات   –معامل الفا  ▪

داللة الفرق بني متوسط درجات التطبيق القبلي  اختبار "ت" جملموعتني مرتبطتني: للتحقق من ▪
  بحثدوات الاجملموعة التجريبية على أ تلميذاتلومتوسط درجات التطبيق البعدي 
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 (:660ص، 2003( على النحو التايل )عصر، ²ηمعادلة حجم التأثري املعروفة مبربع إيتا ) ▪

 ( =²ηمربع إيتا )
 2ت

 + درجة احلرية 2ت
، ومت التطبيقني القبلي والبعديناجتة عن تطبيق اختبار "ت" لداللة الفرق بني وتعين "ت" القيمة ال

 النحو التايل:توضيح قيمة مربع ايتا على 
   < )0.06(2صغري إذا كان  -
  2) )0.14 0.06ومتوسط إذا كان  -
  > )0.14(2وكبري اذا كان  -

 (:297، ص2011معادلة نسبة الكسب املعدل لبالك )حسن،  -

𝑀𝐺𝐵𝑙𝑎𝑘𝑒 =  
𝑀2 − 𝑀1 

𝑃 −  𝑀1 
− 

𝑀2 − 𝑀1 

𝑃
 

الدرجة العظمى لالختبار، وميتد  Pالقبلي، ومتوسط القياس  1Mمتوسط القياس البعدي، و 2Mحيث 
 مدى نسبة الكسب املعدل على النحو التايل:

 .غري مقبول أو منخفض الفعالية: 1أقل من  -
 .توسط الفعاليةم: 1.2وأقل من  1أكرب من  -
 .فعال ومقبول: 1.2أكرب من أو يساوي  -
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث وتفسريها

 اإلجابة عن السؤال األولنتائج  •
 نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين •
 نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث •
 نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع •
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 الفصل الرابع
 فسريهانتائج البحث وت

 مقدمة
األساليب يتناول الفصل احلايل اإلجابة عن اسئلة البحث والتحقق من صحة الفروض، مع بيان 

 االحصائية املستخدمة وتفسري تلك النتائج ومناقشتها.
ما عادات العقل الالزم تنميتها لدى على " األول: نص السؤال نتائج اإلجابة عن السؤال األول

 "؟تدائيالصف السادس االب لميذاتت
التوصل إىل  ولإلجابة عن هذا السؤال مت اتباع اإلجراءات اليت سبق إيضاحها يف الفصل الثالث، ومت

ومشل املقياس عادات العقل الالزم تنميتها لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي،  مقياسصياغة 
فكري والتواصل الت، التساؤل وطرح املشكالتعادات رئيسة وهي: عادة فرعية ضمن ثالث  نيثالث

 ، على النحو التايل:التفكري التباديل، بوضوح ودقة
 املشكالتأواًل: التساؤل وطرح 

 استفسر عن أي موضوع جديد يعرضه معلم مادة العلوم .1

  عن املعلومات اليت ال أفهمها حىت تتضح يليتاليأسأل زم .2

 طرح األسئلة يساعدين على فهم املوضوعات اليت أدرسها .3

 د على ذهين دون التفكري يف صياغتهأطرح أي سؤال ير  .4

 املقارنة والربط بني األفكارينتابين الشعور ابلتشتت عند حل األسئلة اليت تتطلب  .5

 أجتنب طرح األسئلة حىت ال اهتم بعدم الفهم .6

 أهتم ابلسؤال اجليد ألنه يؤدي إىل فهم أفضل .7

 هينأطرح أسئلة استيضاحية متكنين من مجع املعلومات حول أي مشكلة تواج .8

 أطرح أسئلة متعددة مثل )ما السبب، كيف أعرف، ما احللول املمكنة؟( .9

 املعلمة مسألة جديدة أابدر حبلها دون طرح أي أسئلة تإذا عرض .10
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 اثنياً: التفكري والتواصل بوضوح ودقة
 أعرب عما بداخلي لآلخرين بوضوح ودقة .1

  يف الصف بكل ثقةيتاليأستطيع التحدث واملناقشة أمام زم .2

  أبفكارييتاليصعوبة يف إقناع زمأجد  .3

 الكلمات املعربة عن أفكاريأحاول دائًما التدقيق يف اختيار  .4

 احتفظ أبفكاري الشخصية لنفسي .5

 أستمتع بتعلم كلمات جديدة وأقوم بذلك بسهولة .6

  أبفكاري الصائبةيتاليأستطيع التأثري على زم .7

 ي عمل نقوم به ، أعرب عن رأيي بوضوح يف أيتاليإذا عملت يف جمموعة مع زم .8

 يتاليأحب األلعاب الكالمية واأللغاز مع زم .9

 استطيع كتابة إجاابت كاملة وواضحة ألسئلة العلوم وغريها من املواد الدراسية .10

 اثلثاً: التفكري التباديل

 أحب إجراء التجارب العلمية من خالل العمل يف جمموعات .1

 ةأفكر مبفردي للوصول إىل احلل الصحيح ألي سؤال أو مشكل .2

 يتاليعند احلوار مع زم أتفق معكم ( –أستخدم عبارات )ما رأيكم  .3

 يتاليزمأتعلم معلومات جديدة من مناقشيت مع  .4

 أتعلم من األلعاب اجلماعية بشكل أفضل من األلعاب الفردية .5

 عند العمل يف جمموعة أستمتع ابلتفكري مع أفراد جمموعيت وأستمع ألفكارهم .6

 ف أو املخترب، أمتسك برأيي مهما كانإذا كنت قائدة جملموعة يف الص .7

 يف جمموعات ضمن أي نشاط داخل الصف أو خارجه يتاليزمتع ابلعمل مع أستم .8

 أستمتع ابملناقشات العلمية وتبادل األفكار واآلراء .9

  أفكر مع زمياليت حلل أي مشكلة خاصة يب أو بنا .10
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على  القائمة اعلية احلقائب التدريبيةما ف: نص السؤال الثاين على "نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين
االبتدائي  السادسالصف  اتميذلابملراكز العلمية يف تنمية عادات العقل لدى ت STEMمنحى 

 "؟مبحافظة جدة
ابملراكز العلمية  STEMعلى منحى  القائمة فاعلية احلقائب التدريبيةوتعرف  هذا السؤاللإلجابة عن 

، مت التحقق من صحة االبتدائي مبحافظة جدة السادسالصف  لميذاتيف تنمية عادات العقل لدى ت
وجد فرق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات ي الفرض األول من فروض البحث ونصه "

احل التطبيق لص اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس عادات العقل تلميذات
 "البعدي

دام اختبار "ت" جملموعتني مرتبطتني لتعرف داللة الفرق بني والختبار صحة هذا الفرض مت استخ
يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس عادات العقل، وذلك ابلنسبة لكل  التلميذاتمتوسطي درجات 

 (23بعد من أبعاد املقياس وللدرجة الكلية للمقياس، وجاءت النتائج على النحو املوضح يف جدول )
 دي ملقياس عادات العقل"ت" لداللة الفرق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبع( نتائج اختبار 23جدول )

أبعاد مقياس عادات 
 العقل

 التطبيق
 حجم
 العينة

 املتوسط
 االحنراف
 املعياري

 درجات
 احلرية

 قيمة
(T) 

مستوى 
 الداللة

الــــــــتســـــــــــــــــــــــاؤل وطــــــــرح 
 املشكالت

 1.38 16.57 60 قبلي
59 58.04 0.00 

 1.20 27.78 60 بعدي
التـفـكـري والتـواصــــــــــــــــــــــل 

 بوضوح ودقة
 1.24 15.32 60 قبلي

59 64.15 0.00 
 1.01 27.55 60 بعدي

 التفكري التباديل
 1.08 16.33 60 قبلي

59 63.94 0.00 
 1.01 27.72 60 بعدي

 0.00 91.74 59 2.17 48.22 60 قبلي الدرجة الكلية
 2.83 83.05 60 يبعد

 تلك النتائج ما يلي:يتضح من 
متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني البعدي والقبلي لبعد وجود فرق ذو داللة إحصائية بني  -

التساؤل وطرح املشكالت لصاحل التطبيق البعدي، حيث بلغ متوسط درجات التلميذات يف التطبيق 
  .( يف التطبيق القبلي16.57( مقابل )27.78البعدي )
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التطبيقني البعدي والقبلي لبعد جود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات التلميذات يف و  -
التفكري والتواصل بوضوح ودقة لصاحل التطبيق البعدي، حيث بلغ متوسط درجات التلميذات يف 

  .( يف التطبيق القبلي15.30( مقابل )27.55التطبيق البعدي )
توسطي درجات التلميذات يف التطبيقني البعدي والقبلي لبعد وجود فرق ذو داللة إحصائية بني م -

التفكري التباديل لصاحل التطبيق البعدي، حيث بلغ متوسط درجات التلميذات يف التطبيق البعدي 
  .( يف التطبيق القبلي16.33( مقابل )27.72)

والقبلي ملقياس  وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني البعدي -
يث بلغ متوسط درجات التلميذات يف التطبيق عادات العقل ككل لصاحل التطبيق البعدي، ح

  .( يف التطبيق القبلي48.22( مقابل )83.05البعدي )
لقبلي والبعدي ملقياس ويوضح الشكل التايل الفرق بني متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني ا

 من أبعاد املقياس وعلى املقياس ككل عادات العقل، وذلك لكل بعد

 
 بني متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس عادات العقل( الفرق 2شكل )

املتغري املستقل )احلقائب التدريبية القائمة على منحى  فاعلية استخدام  قياسول
STEM بع ايتا ( على تنمية املتغري التابع )عادات العقل(، مت حساب مرη2  ونسبة الكسب

 املعدل كما يلي:
ملقياس لكل بعد من أبعاد املقياس وللدرجة الكلية  ايتاب مربع انتائج حسجاءت أواًل: 

 (24على النحو املوضح يف جدول )عادات العقل 
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 ( نتائج حساب مربع ايتا للتطبيقني القبلي والبعدي ملقياس عادات العقل24جدول )
 حجم التأثري مربع ايتا (T) قيمة احلرية درجات عقلأبعاد مقياس عادات ال

 كبري 0.98 58.04 59 التساؤل وطرح املشكالت

 كبري 0.98 64.15 59 التفكري والتواصل بوضوح ودقة

 كبري 0.98 63.94 59 التفكري التباديل

 كبري 0.99 91.74 59 الدرجة الكلية

 ويتضح من تلك النتائج ما يلي:
(، وهو ما يعين أن حجم 0.98لبعد التساؤل وطرح املشكالت بلغت ) أن قيمة مربع ايتا -

 ابملراكز العلمية STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبيةاألثر الذي أحدثه استخدام 
حجم أثر كبري، وأنه مُيكن  عادات التساؤل وطرح املشكالتيف تنمية لدى عينة البحث 

تخدام اسبواسطة  هذا البعدفراد العينة يف من التباين الكلي لدرجات أ (%98تفسري )
  .STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبية

(، وهو ما يعين أن 0.98أن قيمة مربع ايتا لبعد التفكري والتواصل بوضوح ودقة بلغت ) -
ابملراكز  STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبيةحجم األثر الذي أحدثه استخدام 

البحث يف تنمية عادات التفكري والتواصل بوضوح ودقة حجم أثر كبري، لدى عينة  العلمية
من التباين الكلي لدرجات أفراد العينة يف هذا البعد بواسطة  (%98وأنه مُيكن تفسري )

 . STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبيةاستخدام 
 أن حجم األثر الذي وهو ما يعين(، 0.98أن قيمة مربع ايتا لبعد التفكري التباديل بلغت ) -

لدى عينة  ابملراكز العلمية STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبيةأحدثه استخدام 
من  (%98البحث يف تنمية عادات التفكري التباديل حجم أثر كبري، وأنه مُيكن تفسري )

 ةب التدريبياحلقائالتباين الكلي لدرجات أفراد العينة يف هذا البعد بواسطة استخدام 
 . STEMعلى منحى  القائمة

(، وهو ما يعين أن 0.99أن قيمة مربع ايتا للدرجة الكلية ملقياس عادات العقل بلغت ) -
ابملراكز  STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبيةحجم األثر الذي أحدثه استخدام 

 (%98 )مُيكن تفسريلدى عينة البحث يف تنمية عادات العقل حجم أثر كبري، وأنه  العلمية
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احلقائب من التباين الكلي لدرجات أفراد العينة يف مقياس عادات العقل بواسطة استخدام 
 . STEMعلى منحى  القائمة التدريبية

اثنياً: جاءت نتائج حساب نسبة الكسب املعدل لبالك لكل بعد من أبعاد مقياس العقل وللدرجة 
 دول التايلالكلية للمقياس على النحو املوضح يف اجل

 ( نتائج حساب نسبة الكسب املعدل للتطبيقني القبلي والبعدي ملقياس عادات العقل25جدول )
 حجم التطبيق أبعاد مقياس عادات العقل

 املتوسط العينة
الدرجة 
 النهائية

نسبة الكسب 
 املعدل

مستوى 
 الفعالية

 التساؤل وطرح املشكالت
 16.57 60 قبلي

30 1.20 
فعال 
27.78 60 بعدي ومقبول

 التفكري والتواصل بوضوح ودقة
 15.32 60 قبلي

30 1.24 
فعال 
 27.55 60 بعدي ومقبول

 التفكري التباديل
16.33 60 قبلي

30 1.21 
فعال 
27.72 60 بعدي ومقبول

 الدرجة الكلية
 48.22 60 قبلي

901.22 
فعال 
83.05 60 بعدي ومقبول

كانت قد   لتلميذات اجملموعة التجريبيةبة الكسب املعدل ( أن نس25) من اجلدول رقميتضح 
وذلك ابلنسبة لكل بعد من أبعاد مقياس عادات العقل وابلنسبة للدرجة ، 1.2مساوية أو أكرب من 

 ابملراكزSTEMعلى منحى  القائمة إىل فاعلية احلقائب التدريبيةالكلية للمقياس، وتشري هذه النتائج 
، ويف ضوء ما االبتدائي مبحافظة جدة السادسالصف  لميذاتالعقل لدى تالعلمية يف تنمية عادات 

وجد فرق ذات يسبق من نتائج أمكن التحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث ونصه "
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي  تلميذاتداللة إحصائية بني متوسطي درجات 

 بيق البعدي"لصاحل التط س عادات العقلملقيا
 ومُيكن تفسري تلك النتائج على النحو التايل:

تتضمن قدراً كبريًا من األنشطة  ابملراكز العلمية STEMأن احلقائب التدريبية القائمة على منحى  .1
املتنوعة اليت تثري اهتمام التلميذات وتعمل على حتدي قدرات التفكري لديهن، مما أدى إىل اندماجهن 
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رح األسئلة بني التلميذات بعضهن البعض من خالل عملهن يف جمموعات ، وطيف تلك األنشطة
 مشكالت. تعلم، وتبادل األفكار واآلراء بينهن حلل ما يواجههن من

عدة وفق منحى التأكيد على الدور املركزي للتلميذات  .2
ُ
يف األنشطة التعليمية املتنوعة واملتعددة امل

STEM ومنها الصياغة اجليدة لألسئلة املعربة عن طبيعة  العديد من املهارات نأدى إىل اكتساهب
املزيد من املشكالت اليت تواجههن، والتمهل يف استكشاف تلك املشكالت من خالل طرح 

 األسئلة.
، مع االلتزام ابحرتام آراء مجيع التلميذات STEMسيادة أجواء إجيابية اثناء التدريس وفق منحى  .3

وعدم  ،ساعد التلميذات على الشعور ابأللفة مع املعلمة وعدم إصدار أحكام مسبقة على أفكارهن
يدة خالل عرض وحدة الرتدد يف طرح أي أسئلة أو االستفسار عّما يتم طرحه من مواضيع جد

 "تنوع احلياة" موضع الدراسة.

إجياد قدر كبري من أدى إىل ، STEMالرتكيز على اجلانب العملي يف عرض الدروس وفق منحى  .4
أدت إىل تنمية قدراهتن على إدارة لميذات، من خالل املشاركة يف مناقشات جادة التفاعل بني الت

نقاشات علمية هادفة، والبعد عن الروح الفردية يف العمل وتفهم طبيعة التفكري والعمل اجلماعي، 
 واخرتام اآلراء املتعددة.

لميذات أدى إىل كالت حقيقية أو ابلواقع اليومي للتعرض الدروس يف صورة وظيفية مرتبطة مبش .5
، هتيئة األجواء أمام الطالبات لالندماج يف مهام تعلم تتطلب تبادل األفكار واآلراء املختلفة

، وهو ما تبدى من خالل حجم املشاركة واالشرتاك يف مناقشات علمية هادفة دون تردد أو خجل
 ختلفة.الكبري للتلميذات يف املهام الصفية امل

احلقائب التدريبية بني األنشطة العملية واألنشطة  يفSTEM حى مجعت االنشطة املعدة وفق من .6
والتقارير الكتابية إىل جانب األنشطة اللفظية، وساعدت تلك األنشطة املتنوعة على تنمية قدرات 

 التفكري املرتبطة ابلتواصل بني التلميذات بعضهن البعض، وبينهن وبني املعلمة.

ثراء بيئة التعلم وتنوع مصادر التعلم وتعددها  إلضافة إىلاب STEMإعداد انشطة التعلم وفق منحى  .7
يف املركز العلمي كان له أثر كبري يف تشجيع التلميذات والتعاون واملشاركة يف مجيع تلك األنشطة، 
والتعبري عن أفكارهن الشخصية بكل ووضوح على مستوى اجملموعة الواحدة من التلميذات، أو 

ت املشاركة يف األنشطة التعلمية، وكان هلذه البيئة الثرية ة للتلميذاعلى مستوى اجملموعات املختلف
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املتعددة املصادر أثر كبري يف إاثرة اهتمام التلميذات ابحملتوى العلمي لوحدة "تنوع احلياة"، بصورة 
 ساعدت على تنمية عادات العقل املستهدفة يف الدراسة احلالية.

الدراسة أظهرت حيث  (2017؛ القثامي، 2017، داوودال) يتوتتفق تلك النتائج مع نتائج دراس
، وأظهرت الدراسة الثانية فاعلية هذا املنحى يف يف تنمية عادات العقل STEMفاعلية منحى األوىل 

تنمية مهارات التفكري املختلفة، كذلك اتفقت تلك النتائج مع نتائج عدد من  الدراسات السابقة اليت 
 ؛2014؛ الطلحي؛2015؛ آل فرحان، 2016ومنها دراسات )شحادة، هدفت إىل تنمية عادات العقل 

 .(2009علي، 



 

- 219 - 

القائمة ما فاعلية احلقائب التدريبية : نص السؤال الثالث على "ال الثالثنتائج اإلجابة عن السؤ 
 لميذاتابملراكز العلمية يف تنمية التحصيل الدراسي يف مادة العلوم لدى ت STEMعلى منحى 

 "بتدائي مبحافظة جدة؟اال السادسالصف 
ابملراكز  STEMعلى منحى  القائمة فاعلية احلقائب التدريبيةلإلجابة عن السؤال الثالث وتعرف 

االبتدائي مبحافظة  السادسالصف  ميذاتلدى تل التحصيل الدراسي يف مادة العلومالعلمية يف تنمية 
وجد فرق ذات داللة إحصائية ي ، مت التحقق من صحة الفرض الثاين من فروض البحث ونصه "جدة

 الختبار التحصيلاجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي  تلميذاتبني متوسطي درجات 
 "لصاحل التطبيق البعدي الدراسي

والختبار صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار "ت" جملموعتني مرتبطتني لتعرف داللة الفرق 
لنسبة لكل التطبيقني القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي، وذلك اببني متوسطي درجات التلميذات يف 

 (26بعد من أبعاد االختبار وللدرجة الكلية لالختبار، وجاءت النتائج على النحو املوضح يف جدول )
 لالختبار التحصيلي( نتائج اختبار "ت" لداللة الفرق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي 26جدول )

  التطبيق الدراسيأبعاد اختبار التحصيل 
 حجم
 العينة

 املتوسط
 االحنراف
 املعياري

 درجات
 احلرية

 (T) قيمة
مستوى 
 الداللة 

 التذكر
 1.13 3.62 60 قبلي

59 24.23 0.00 
7.671.28 60 بعدي

 الفهم
 0.85 4.43 60 قبلي

59 39.75 0.00 
 0.90 9.43 60 بعدي

 الدرجة الكلية
1.75 8.05 60 قبلي

59 43.55 0.00 
17.101.62 60 بعدي

 تلك النتائج ما يلي:يتضح من 
وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني البعدي والقبلي لبعد  -

( 7.67لبعدي )التذكر لصاحل التطبيق البعدي، حيث بلغ متوسط درجات التلميذات يف التطبيق ا
  .التطبيق القبلي( يف 3.62مقابل )

وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني البعدي والقبلي لبعد  -
( 9.43الفهم لصاحل التطبيق البعدي، حيث بلغ متوسط درجات التلميذات يف التطبيق البعدي )

  .( يف التطبيق القبلي4.43مقابل )
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متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني البعدي والقبلي الختبار ذو داللة إحصائية بني  وجود فرق -
التحصيل الدراسي ككل لصاحل التطبيق البعدي، حيث بلغ متوسط درجات التلميذات يف التطبيق 

  .يف التطبيق القبلي( 8.05( مقابل )17.10البعدي )
التطبيقني القبلي والبعدي تلميذات يف ويوضح الشكل التايل الفرق بني متوسطي درجات ال

 الختبار التحصيل الدراسي، وذلك لكل بعد من أبعاد االختبار ولالختبار ككل

 
شكل )  ( الفرق بني متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراسي3ِ 

( على STEMبية القائمة على منحى  ولقياس فاعلية استخدام املتغري املستقل )احلقائب التدري
 ونسبة الكسب املعدل كما يلي: η2(، مت حساب مربع ايتا التحصيل الدراسيتنمية املتغري التابع )

أبعاد اختبار التحصيل الدراسي ولالختبار التحصيلي أواًل: جاءت نتائج حساب مربع ايتا لكل بعد من 
 (27على النحو املوضح يف جدول ) ككل

 الختبار التحصيل الدراسينتائج حساب مربع ايتا للتطبيقني القبلي والبعدي  (27جدول )
 حجم التأثري مربع ايتا (T) قيمة احلرية درجات اختبار التحصيل الدراسيأبعاد 

 كبري 0.90 24.23 59 التذكر

 كبري 0.96 39.75 59 الفهم

 كبري 0.97 43.55 59 الدرجة الكلية
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 ا يلي:ويتضح من تلك النتائج م
(، وهو ما يعين أن حجم األثر الذي أحدثه استخدام 0.90بلغت ) التذكرأن قيمة مربع ايتا لبعد  -

مستوى لدى عينة البحث يف تنمية  ابملراكز العلمية STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبية
لعينة يف هذا من التباين الكلي لدرجات أفراد ا (%90حجم أثر كبري، وأنه مُيكن تفسري ) التذكر

 . STEMعلى منحى  القائمة يبيةاحلقائب التدر البعد بواسطة استخدام 
(، وهو ما يعين أن حجم األثر الذي أحدثه استخدام 0.96بلغت ) الفهمأن قيمة مربع ايتا لبعد  -

مستوى لدى عينة البحث يف تنمية  ابملراكز العلمية STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبية
الكلي لدرجات أفراد العينة يف هذا البعد من التباين  (%96جم أثر كبري، وأنه مُيكن تفسري )ح الفهم

 . STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبيةبواسطة استخدام 
(، وهو ما يعين أن حجم 0.97بلغت ) الختبار التحصيل الدراسيأن قيمة مربع ايتا للدرجة الكلية  -

لدى  ابملراكز العلمية STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبيةاألثر الذي أحدثه استخدام 
من التباين الكلي  (%97حجم أثر كبري، وأنه مُيكن تفسري ) التحصيل الدراسيعينة البحث يف تنمية 

على منحى  القائمة احلقائب التدريبيةبواسطة استخدام  التحصيل الدراسيلدرجات أفراد العينة يف 
STEM . 

لكل بعد من أبعاد اختبار التحصيل الدراسي اءت نتائج حساب نسبة الكسب املعدل لبالك اثنياً: ج
 وللدرجة الكلية لالختبار على النحو املوضح يف اجلدول التايل

 الختبار التحصيل الدراسي( نتائج حساب نسبة الكسب املعدل للتطبيقني القبلي والبعدي 28جدول )
التحصيل  أبعاد اختبار

 الدراسي
 حجم  تطبيقال

 املتوسط العينة
الدرجة 
 النهائية

نسبة الكسب 
 املعدل

مستوى 
 الفعالية

 3.62 60 قبلي التذكر
 فعال ومقبول 1.20 9

7.67 60 بعدي

 4.43 60 قبلي الفهم
 فعال ومقبول 1.21 11

 9.43 60 بعدي

 8.05 60 قبلي الدرجة الكلية
 فعال ومقبول 201.21

17.10 60 بعدي

كانت مساوية   لتلميذات اجملموعة التجريبيةأن نسبة الكسب املعدل  السابقيتضح من اجلدول 
لكل بعد من أبعاد االختبار التحصيلي وابلنسبة للدرجة الكلية لالختبار، وتشري هذه ، 1.2أو أكرب من 
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التخصيل يف تنمية ابملراكز العلمية STEMعلى منحى  القائمة إىل فاعلية احلقائب التدريبيةالنتائج 
، ويف ضوء ما سبق من نتائج أمكن االبتدائي مبحافظة جدة السادسالصف  لميذاتلدى ت الدراسي

وجد فرق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات يالتحقق من صحة الفرض الثاين ونصه "
لصاحل  ر التحصيل الدراسيالختبااجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي  تلميذات

 "التطبيق البعدي
 ومُيكن تفسري تلك النتائج على النحو التايل:

على عرض املوضوعات املطروحة بشكل أكثر  ساعدSTEM أن عرض احملتوى الدراسي وفق منحى  .1
ترابط من الصورة التقليدية، وهو ما ساعد على الدمج بني عناصر احملتوى الدراسي من مفاهيم 

  جزئيات منفصلة مما ساعد على سهولة التحصيل واالستيعاب.ومهارات عوضاً عن تقدميها يف
ساعد  STEMأن التكامل بني احملتوى الدراسي يف مادة العلوم وغريه من التخصصات يف منحى  .2

على تقدمي خربات تعليمية متنوعة ومرتابطة، وذات صلة خبربات التلميذات املعرفية، وهو ما ساعد 
 املختلفة يف وحدة "تنوع احلياة"على استيعاب املعارف واملهارات 

صورة ذات صلة ابحلياة اليومية للتلميذات والربط بني املادة العلمية عرض املوضوعات الدراسية ب .3
أدى إىل زايدة الدافعية لدى التلميذات حنو املزيد من التعلم  STEMواجلانب التطبيقي وفق منحى 

ة اليت تضمنتها احلقائب التدريبية، وهو ما واستكشاف احملتوى الدراسي من خالل األنشطة املنوع
 ات من خالل حجم املشاركة يف األنشطة التعلمية خالل تدريس الوحدة.أظهرته التلميذ

يراعي الفروق الفردية بني  STEMعرض املوضوعات الدراسية واألنشطة العلمية وفق منحى  .4
لدراسي والقدرات املعرفية التلميذات، حيث تراعي تلك األنشطة التباين يف مستوى التحصيل ا

اج التلميذات من مجيع مستوايت التحصيل الدراسي يف إجناز للتلميذات، وهو ما أدى إىل اندم
 املهام الصفية واألنشطة التعلمية.

اهتم بشكل رئيس ابلرتكيز على  NGSSوحسب معايري  STEMإعداد احلقائب التدريبية وفق منحى  .5
اقف ة، وعلى هذا األساس كان للتلميذات دور رئيس يف إدارة املو اداء املتعلم واملخرجات التعليمي

 التعلمية وتنفيذ النشاطات واملهام الصفية، وارتبط هذا بزايدة استيعاهبن للمحتوى الدراسي.

كبيئة تعلم رقمية حتتوي العديد من املصادر اجلاذبة الهتمام   ثراء بيئة التعلم يف املركز العلمي .6
بشكل فعال يف األنشطة التعلمية اليت تضمنتها احلقائب التدريبية املعدة وفق وتوظيفها  التلميذات،
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فاهيم العلمية من أذهان التلميذات، وساهم يف تنمية مستوى ، ساعد على تقريب املSTEMمنحى 
 التحصيل الدراسي لديهن.

؛ 2016شحادة،  ؛ 2017العنزي،  ؛2017)القثامي،  دراساتوتتفق النتائج السابقة مع نتائج 
 ( 2009العرميية والبوسعيدي،  ؛2014وعياش وزهران،  ؛2015؛ ؛ زيد، 2017، إبراهيمالغامدي و 

القائمة ما فاعلية احلقائب التدريبية  : نص السؤال الرابع على "نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع
الصف  اتميذلابملراكز العلمية يف تنمية االجتاهات حنو مادة العلوم لدى ت STEMعلى منحى 

 "االبتدائي مبحافظة جدة؟ السادس
ابملراكز  STEMعلى منحى  القائمة فاعلية احلقائب التدريبيةلإلجابة عن السؤال الرابع وتعرف 

، االبتدائي مبحافظة جدة السادسالصف  ميذاتلدى تل االجتاهات حنو مادة العلومالعلمية يف تنمية 
د فرق ذا داللة إحصائية بني متوسطي درجات وجي مت التحقق من صحة الفرض الثالث ونصه "

لصاحل  مادة العلوماجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس االجتاهات حنو  تلميذات
والختبار صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار "ت" جملموعتني مرتبطتني لتعرف التطبيق البعدي" 

ات يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس االجتاهات حنو مادة داللة الفرق بني متوسطي درجات التلميذ
ة للمقياس، وجاءت النتائج على النحو العلوم، وذلك ابلنسبة لكل بعد من أبعاد املقياس وللدرجة الكلي

 (29املوضح يف جدول )
قني القبلي والبعدي ملقياس االجتاه حنو مادة ( نتائج اختبار "ت" لداللة الفرق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبي29جدول )

 العلوم

 التطبيق ابعاد مقياس االجتاهات
 حجم
 العينة

 املتوسط
 االحنراف
 املعياري

 درجات
 احلرية

 (T) قيمة
مستوى 
 الداللة

 االجتاه حنو تعلم مادة العلوم
 1.46 15.50 60 قبلي

59 59.24 0.00 
27.251.24 60 بعدي

بيعة وأمهية مادة االجتاه حنو ط
 العلوم

 1.60 16.05 60 قبلي
59 50.23 0.00 

 1.34 27.53 60 بعدي

 معلمة العلوماالجتاه حنو 
 6.670.98 60 قبلي

59 58.02 0.00 
 16.600.96 60 بعدي

 2.80 38.22 60 قبلي الدرجة الكلية
59 80.14 0.00 

 2.44 71.38 60 بعدي
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 ما يلي: تلك النتائجيتضح من  
وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني البعدي والقبلي لبعد  -

لصاحل التطبيق البعدي، حيث بلغ متوسط درجات التلميذات يف االجتاه حنو تعلم مادة العلوم 
  .( يف التطبيق القبلي16.25( مقابل )27.50التطبيق البعدي )

صائية بني متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني البعدي والقبلي لبعد وجود فرق ذو داللة إح -
لصاحل التطبيق البعدي، حيث بلغ متوسط درجات التلميذات االجتاه حنو طبيعة وأمهية مادة العلوم 

 ( يف التطبيق القبلي 16.05( مقابل )27.53يف التطبيق البعدي )
التلميذات يف التطبيقني البعدي والقبلي لبعد  ئية بني متوسطي درجاتوجود فرق ذو داللة إحصا -

لصاحل التطبيق البعدي، حيث بلغ متوسط درجات التلميذات يف التطبيق االجتاه حنو معلمة العلوم 
 ( يف التطبيق القبلي 6.67( مقابل )16.60البعدي )

بلي ملقياس لتطبيقني البعدي والقوجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات التلميذات يف ا -
ككل لصاحل التطبيق البعدي، حيث بلغ متوسط درجات التلميذات   لومعاالجتاهات حنو تعلم مادة ال

 ( يف التطبيق القبلي 38.22( مقابل )71.38يف التطبيق البعدي )
ويوضح الشكل التايل الفرق بني متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني القبلي والبعدي 

 مقياس ككللللكل بعد من أبعاد املقياس و ، االجتاهات ملقياس 

 
شكل )  ( الفرق بني متوسطي درجات التلميذات يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس االجتاه حنو مادة العلوم4ِ 
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( على STEMولقياس فاعلية استخدام املتغري املستقل )احلقائب التدريبية القائمة على منحى  
ونسبة الكسب املعدل كما  η2ت حنو مادة العلوم(، مت حساب مربع ايتا تنمية املتغري التابع )االجتاها

 يلي:
دة العلوم وملقياس أواًل: جاءت نتائج حساب مربع ايتا لكل بعد من أبعاد مقياس االجتاهات حنو ما

 (30االجتاهات ككل على النحو املوضح يف جدول )
 دي ملقياس االجتاه حنو مادة العلوم( نتائج حساب مربع ايتا للتطبيقني القبلي والبع30جدول )

 حجم التأثري مربع ايتا (T) قيمة احلرية درجات أبعاد مقياس االجتاهات حنو تعلم مادة العلوم

 كبري 0.98 59.24 59 تعلم مادة العلوماالجتاه حنو 

 كبري 0.97 50.23 59 االجتاه حنو طبيعة وأمهية مادة العلوم

 كبري 0.98 58.02 59 االجتاه حنو معلمة العلوم
 كبري 0.99 80.14 59 الدرجة الكلية

 ويتضح من تلك النتائج ما يلي:
(، وهو ما يعين أن حجم األثر 0.98بلغت )االجتاه حنو تعلم مادة العلوم أن قيمة مربع ايتا لبعد  -

لدى عينة  ابملراكز العلمية STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبيةالذي أحدثه استخدام 
من التباين  (%98حجم أثر كبري، وأنه مُيكن تفسري )االجتاه حنو تعلم مادة العلوم لبحث يف تنمية ا

على منحى  القائمة احلقائب التدريبيةأفراد العينة يف هذا البعد بواسطة استخدام  الكلي لدرجات
STEM . 

(، وهو ما يعين أن حجم 0.97بلغت ) االجتاه حنو طبيعة وأمهية مادة العلومأن قيمة مربع ايتا لبعد  -
لدى  ةابملراكز العلمي STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبيةاألثر الذي أحدثه استخدام 

 (%97حجم أثر كبري، وأنه مُيكن تفسري ) االجتاه حنو طبيعة وأمهية مادة العلومعينة البحث يف تنمية 
 القائمة احلقائب التدريبيةسطة استخدام من التباين الكلي لدرجات أفراد العينة يف هذا البعد بوا

 . STEMعلى منحى 
(، وهو ما يعين أن حجم األثر الذي 0.98العلوم بلغت )أن قيمة مربع ايتا لبعد االجتاه حنو معلمة  -

لدى عينة البحث  ابملراكز العلمية STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبيةأحدثه استخدام 
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من التباين الكلي  (%98ة العلوم حجم أثر كبري، وأنه مُيكن تفسري )يف تنمية االجتاه حنو معلم
 . STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبيةبواسطة استخدام  لدرجات أفراد العينة يف هذا البعد

(، وهو ما 0.99بلغت ) ملقياس االجتاهات حنو تعلم مادة العلومأن قيمة مربع ايتا للدرجة الكلية  -
ابملراكز  STEMعلى منحى  القائمة احلقائب التدريبيةألثر الذي أحدثه استخدام يعين أن حجم ا

حجم أثر كبري، وأنه مُيكن  االجتاهات حنو تعلم مادة العلوملدى عينة البحث يف تنمية  العلمية
من التباين الكلي لدرجات أفراد العينة يف التحصيل الدراسي بواسطة استخدام  (%99تفسري )

 . STEMعلى منحى  القائمة ريبيةاحلقائب التد
ب املعدل لبالك لكل بعد من أبعاد اختبار التحصيل الدراسي اثنياً: جاءت نتائج حساب نسبة الكس

 وللدرجة الكلية لالختبار على النحو املوضح يف اجلدول التايل
 و مادة العلوم( نتائج حساب نسبة الكسب املعدل للتطبيقني القبلي والبعدي ملقياس االجتاه حن31جدول )

 حجم  التطبيق ابعاد مقياس االجتاهات
 املتوسط العينة

الدرجة 
 النهائية

نسبة الكسب 
 املعدل

مستوى 
 الفعالية

 االجتاه حنو تعلم مادة العلوم
 15.50 60 قبلي

 فعال ومقبول 1.20 30
 27.25 60 بعدي

االجتاه حنو طبيعة وأمهية مادة 
 العلوم

 16.05 60 قبلي
 فعال ومقبول 1.21 30

 27.53 60 بعدي

 العلوماالجتاه حنو معلمة 
 6.67 60 قبلي

 فعال ومقبول 1.21 18
 16.60 60 بعدي

 الدرجة الكلية
 38.22 60 قبلي

 فعال ومقبول 1.25 78
 71.38 60 بعدي

 كانت  لتلميذات اجملموعة التجريبية( أن نسبة الكسب املعدل 31) يتضح من اجلدول رقم
 مقياس االجتاهات حنو تعلم مادة العلوموذلك ابلنسبة لكل بعد من أبعاد ، 1.2مساوية أو أكرب من 

على  القائمة إىل فاعلية احلقائب التدريبية، وتشري هذه النتائج ملقياس االجتاهاتوابلنسبة للدرجة الكلية 
 سالسادالصف  لميذاتلدى ت ماالجتاهات حنو تعلم مادة العلو ابملراكز العلمية يف تنمية STEMمنحى 

الفرض الثالث من  ، ويف ضوء ما سبق من نتائج أمكن التحقق من صحةاالبتدائي مبحافظة جدة
اجملموعة  تلميذاتوجد فرق ذا داللة إحصائية بني متوسطي درجات ي "فروض الدراسة ونصه 

 لصاحل التطبيق البعدي" ومالتجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس االجتاهات حنو مادة العل

 ومُيكن تفسري تلك النتائج على النحو التايل:
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ان عرض احملتوى الدراسي لوحدة "تنوع احلياة" والتكامل بني هذا احملتوى والتخصصات الدراسية  .1
اعد التلميذات على إدراك األمهية التطبيقية والعملية للمحتوى س ،STEMاألخرى وفق منحى 

وادى هذا بدوره إىل زايدة دافعيتهن ملزيد من التعلم، وإدراك  هيم بصورة وظيفية،وتعلم املفا الدراسي
 أمهية تعلم مادة العلوم

على دور التلميذات يف تنفيذ تلك األنشطة  والرتكيزSTEM وفق منحى  تنوع وتعدد األنشطة املعدة .2
املعرفة، ساهم  واستكشاف احملتوى الدراسي أبنفسهن، وشعورهن بقدر من املسؤولية عن اكتساب

 يف تنمية اجتاهات إجيابية حنو طبيعة مادة العلوم.

موعات العمل يف بيئة التعلم يف املركز العلمي ومشاركة التلميذات ألفكارهن من خالل العمل يف جم .3
، ساعد على هتيئة الفرص أمام التلميذات ألداء األنشطة التعلمية وإجراء التجارب العلمية تعلم

رهبة والرتدد، وساعد هذا اجلانب على تنمية مهارات املشاركة والعمل التعاوين بشكل بعيد عن ال
 إىل جانب تنمية قدر كبري من االجتاهات اإلجيابية حنو تعلم مادة العلوم.

من املفاهيم بشكل جاذب  عانة ابملصادر املتاحة يف املركز العلمي ساعد على عرض العديداالست .4
تلك املصادر يف إجراء التجارب العملية واستكشاف احلقائق  التلميذات، ومت توظيفالهتمام 

العلمية، مما ساهم يف إدراكهن ألمهية مادة العلوم من جهة، ومن جهة أخرى أدى إىل زايدة 
 بتعلم مادة العلوم. اهتمامهن 

تطلب من املعلمة أداء أدوار جديدة، بعيداً عن الدور التقليدي القائم  STEMالتدريس وفق منحى  .5
لى نقل املعرفة للتلميذات بشكل مباشر، إىل دور املعلمة كميسرة لعملية التعلم وموجهة للتلميذات ع

لتلميذات ومشاركاهتن أدى إىل تنمية اثناء أداء األنشطة واملهام الصفية، وتفهم املعلمة آلراء ا
 .اجتاهات إجيابية حنو معلمة العلوم

 Gulhan؛ 2016؛ أمحد، 2016؛ صاحل، 2017، وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسات )العنزي

& Sahin, 2016 ،2009؛ واحلريب وصربي، 2010عودة، ، 2015؛ العجاجي، 2015؛ حممد) 
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 الفصل اخلامس
 البحث خامتة

 مقدمة
من نتائج وبعض التوصيات املرتبطة بتلك النتائج ابإلضافة يستعرض الفصل احلايل ما توصل إليه البحث 

 إىل مقرتحات خبصوص بعض الدراسات املستقبلية ذات الصلة بتلك النتائج
 نتائج البحث

 ابملراكز العلمية يف تنمية عادات العقل STEMاواًل: فاعلية احلقائب التدريبية القائمة على منحى 
 أظهرت نتائج البحث ما يلي:

اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي  تلميذاتق ذا داللة إحصائية بني متوسطي درجات د فر و وج ▪
وجاءت الفرق لصاحل التطبيق البعدي ابلنسبة  لصاحل التطبيق البعدي، والبعدي ملقياس عادات العقل

التساؤل وطرح املشكالت، التفكري والتواصل بوضوح جلميع أبعاد مقياس عادات العقل وهي: 
 قة، والتفكري التباديل.ود

 STEMاحلقائب التدريبية القائمة على منحى كما أظهرت النتائج حجم األثر الكبري الستخدام  ▪
ابملراكز العلمية يف تنمية كل عادة من عادات العقل على حدة، وتنمية عادات العقل جمتمعة، 

كز العلمية يف تنمية عادات ابملرا  STEMواتضح كذلك فاعلية احلقائب التدريبية القائمة على منحى 
 العقل لدى عينة البحث بدرجة فاعلية كبرية

ابملراكز العلمية يف تنمية التحصيل  STEMنياً: فاعلية احلقائب التدريبية القائمة على منحى اث
 الدراسي

 أظهرت نتائج البحث ما يلي:
ية يف التطبيقني القبلي اجملموعة التجريب تلميذاتد فرق ذا داللة إحصائية بني متوسطي درجات و وج ▪

ق البعدي، وجاء الفرق لصاحل التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي لصاحل التطبيوالبعدي 
 ابلنسبة ملستوى التذكر، ومستوى الفهم، وكذلك ابلنسبة للدرجة الكلية الختبار التحصيل الدراسي.

 STEMيبية القائمة على منحى كما أظهرت النتائج حجم األثر الكبري الستخدام احلقائب التدر  ▪
ابملراكز العلمية يف تنمية مستوى التحصيل الدراسي ببعديه )التذكر والفهم(، واتضح كذلك فاعلية 
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ابملراكز العلمية يف تنمية التحصيل الدراسي لدى عينة  STEMاحلقائب التدريبية القائمة على منحى 
 البحث بدرجة فاعلية كبرية

ابملراكز العلمية يف تنمية االجتاهات حنو  STEMلتدريبية القائمة على منحى اواًل: فاعلية احلقائب ا
 مادة العلوم

 أظهرت نتائج البحث ما يلي:
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني  تلميذاتد فرق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات و وج ▪

لبعدي، وجاء الفرق لصاحل ملقياس االجتاهات حنو مادة العلوم لصاحل التطبيق االقبلي والبعدي 
تطبيق البعدي ابلنسبة لكل بعد من أبعاد املقياس على حدة وهي: االجتاه حنو تعلم مادة العلوم، ال

االجتاه حنو طبيعة وأمهية مادة العلوم، واالجتاه حنو معلمة العلوم، وكذلك ابلنسبة للدرجة الكلية 
 ملقياس االجتاهات حنو مادة العلوم.

 STEMدام احلقائب التدريبية القائمة على منحى ائج حجم األثر الكبري الستخكما أظهرت النت ▪
، واتضح كذلك فاعلية احلقائب التدريبية القائمة على االجتاهات حنو مادة العلومابملراكز العلمية يف 

لدى عينة البحث بدرجة فاعلية  االجتاهات حنو مادة العلومابملراكز العلمية يف تنمية  STEMمنحى 
 بريةك

 توصيات البحث
 يف ضوء نتائج البحث احلايل مُيكن التقدم ابلتوصيات التالية:

دعوة املسؤولني عن العملية التعليمية إىل التوسع يف افتتاح املزيد من املراكز العلمية، والعمل على  .1
اثت التقنية يف العلوم، إىل جانب مواكبة كافة املستحدمتابعة املعايري العلمية اخلاصة بتعليم وتعلم مادة 

 .جمال تعليم وتعلم العلوم

، مبا يشمل إظهار التكامل STEMإعادة صياغة مناهج العلوم يف خمتلف املراحل الدراسية وفق منحي  .2
 وهي الرايضيات والتقنية والتصميم اهلندسي. STEMبني مادة العلوم واملواد الدراسية اليت يتضمنها منخى 

وم وغريه من املناهج الدراسية، وذلك بشكل متدرج حسب دمج عادات العقل ضمن مناهج العل .3
 .املراحل الدراسية املختلفة

، مع STEMادة وفق منحى امللتدريس العلوم لتأهيلهن  مادة اتعلملمي ومعقد دورات تدريبية ملع .4
العمل على تنمية عادات العقل املختلفة اثناء األنشطة واملهام التعليمية، مع العمل على قياس تلك 
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احلايل وإعداد مقاييس مماثلة حسب املراحل  بحثلعادات بشكل مستمر وتبين املقياس املستخدم يف الا
 .لفةالدراسية املخت

االهتمام بقياس كافة خمرجات العملية التعليمية إىل جانب التحصيل الدراسي، ومنها اجلوانب  .5
احلايل وإعداد مقاييس  البحثستخدم يف الوجدانية كاالجتاهات حنو تعلم املادة الدراسية وتبين املقياس امل

 .خمتلفة حسب املراحل الدراسية

 مقرتحات البحث
 يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها مُيكن التقدم ابملقرتحات التالية 

ابملراكز العلمية  STEMإجراء دراسات مماثلة لتعرف فاعلية احلقائب التدريبية القائمة على منحى  .1
رتبطة بتعليم وتعلم مادة العلوم وغريها من املواد الدراسية، مبا يشمل ن املتغريات امليف تنمية العديد م

 املزيد من عادات العقل ومهارات التفكري املختلفة.
إجراء دراسات لتعرف فاعلية برامج مقرتحة قائمة على التكامل بني مادة العلوم وغريها من املواد  .2

ادات العقل، ومهارات التفكري املختلفة، صيل الدراسي، وعيف تنمية التح STEMمنحى  وفقالدراسية 
 .واالجتاهات حنو مادة العلوم لدى الطلبة والطالبات يف خمتلف املراحل الدراسية

ابلتكامل بني مادة العلوم إجراء دراسات هبدف الكشف عن مدى إملام معلمي ومعلمات العلوم  .3
، واملعوقات اليت حتول STEM هذا اجملال ومنها منحى وغريه من املواد الدراسية، واملناحي املختلفة يف

 .تطبيق هذا املنحى من وجهة نظرهم
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 قائمة املراجع
 :العربية املراجع

 .القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية اسرتاتيجيات التعليم واساليب التعلم،(. 2004إبراهيم، جمدي عزيز) .1
(. وحدة مقرتحة يف مادة العلوم لتنمية الوعي التكنولوجي لدى 2006ن)إبراهيم، حممد عبد الرمح .2

، اجلمعية مؤمتر املعلوماتية ونظم التعليمالتالميذ يف ضوء التكامل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع، 
 .830-812، ص 6-5بية لتكنولوجيا الرتبية، يوليو العر 

موعات التعلم التعاونية يف تنمية القدرة على (. مدى فعالية جم2004أبو املعاطي، يوسف جالل ) .3
االستدالل الرمزي واللفظي وبعض العادات العقلية لدى طالب املرحلة املتوسطة، جملة كلية الرتبية 

 .341-313، ص 56ابملنصورة، العدد 
(. أثر استخدام منوذج التعلم الواقعي يف تعديل التصورات البديلة 2017أبو دقة، مريام إبراهيم ) .4

رسالة ماجستري للمفاهيم العلمية لدى طالبات الصف اخلامس األساسي واجتاهاهتن حنو العلوم، 
 ، غزة: اجلامعة اإلسالمية، كلية الرتبية.غري منشورة

النفس الرتبوي )الطالب اجلامعي واملعلم  علم(. 2007رايش، حسني؛ وعبد احلق، زهرية ) أبو .5
 (، عّمان: دار املسرية.املمارس

على حتصيل  Infographics(. أثر استخدام اسرتاتيجية االنفوجرافيك 2015، شيماء )أبو عصبة .6
رسالة ماجستري تعلمها، طالبات الصف اخلامس األساسي واجتاهاهتن حنو العلوم ودافعيتهن حنو 

 ، انبلس: جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا.غري منشورة
، عّمان: دار الفكر انشرون لقياس النفسي والتقييم الرتبويمبادئ ا(. 2008أبو لبدة، سبع حممد) .7

 وموزعون.
ية يف ضوء معايري (. تطوير برانمج األنشطة العلمية ابملرحلة االبتدائ2015أبو ليله، هيثم حامد ) .8

، جامعة املنصورة: كلية رسالة دكتوراه غري منشورهاجلودة لتحقيق الفعالية التعليمية للمتعلم، 
 املناهج وطرق التدريس. الرتبية، قسم

(. منهج مقرتح يف الكيمياء للمرحلة الثانوية العامة مبصر يف ضوء 2008أمحد، اسامة جربيل ) .9
 ، القاهرة: جامعة عني مشس، كلية الرتبية.رسالة دكتوراه غري منشورةمستوايت معيارية مقرتحة، 
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 ز الكتاب.، االسكندرية: مركعلم النفس االجتماعي(. 2001أمحد، سهري كامل ) .10
(. حتليل حمتوى كتب الفيزايء يف اململكة العربية السعودية 2017األمحد، نضال؛ البقمي، مها ) .11

(، 3)13، اجمللد اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية، NGSSيف ضوء معايري العلوم للجيل القادم 
 . 326-309ص 

لتنمية مهارات حل  STEM (. فاعلية تدريس وحدة يف ضوء توجهات ال2016أمحد، هبة فؤاد ) .12
مصر،  – جملة الرتبية العلميةاملشكلة واالجتاه حنو دراسة العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، 

 .176-129(، ص 3)19جملد 
(. أثر أنشطة إثرائية يف الكيمياء قائمة على مدخل العلوم 2017إمساعيل، محدان حممد علي ) .13

يف تنمية الوعي ابملهن العلمية وامليول املهنية لطالب  STEMوالتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات 
(، 2) 20مصر، جملد  – جملة الرتبية العلميةاملرحلة الثانوية ذوي اسرتاتيجيات التعلم العميق، 

 .56-1ص 
(. تضمني موضوعات التكنولوجيا ومعايري تعلمها مبحتوى مناهج 2018آل سعد، فهد حممد ) .14

دراسة وصفية، جملة العلوم الرتبوية  –بتدائية مبنطقة القصيم السعودية العلوم لطالب املرحلة اال
 .37-19ص (، 1)2والنفسية، اجمللة العربية للعلوم ونشر األحباث، اجمللد 

، عّمان: ديبونو تعليم التفكري يف الرايضيات أنشطة إثرائية(. 2010آل عامر، حنان سامل ) .15
 للطباعة والنشر والتوزيع.

(. الرتبية التقنية يف الصفوف من الروضة حىت الثاين عشر يف 2015بنت فهد ) عمرو، هبة آل .16
التميز يف تعليم  مؤمتراألول والثاين، النظام الرتبوي السعودي: حتليل حمتوى كتايب العلوم للصفني 

"، شركة STEMوتعلم العلوم الرايضيات األول "توجه العلوم والتقنية والرايضيات واهلندسة 
 .7-5دمات التعليمية، جامعة امللك سعود، مايو تطوير للخ

(. فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على التعلم املنظم ذاتيًا يف 2015فرحان، إبراهيم أمحد ) آل .17
العلوم على تنمية عادات العقل ومهارات التنظيم الذايت لطالب الصف الثالث املتوسط ذوي أمناط 

 بية.مكة املكرمة: جامعة ام القرى، كلية الرت  منشورة، دكتوراه غري رسالةالتعلم املختلفة، 
(. فاعلية تدريس العلوم ابستخدام 2018آل كاسي، عبد هللا علي؛ والقحطاين، أمحد حممد ) .18

يف التحصيل وتنمية مهارات ما وراء املعرفة لدى طالب الصف األول  PDEODEاسرتاتيجية 
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 .182-159(، ص 2)30جمللد ، اجملة العلوم الرتبويةاملتوسط مبنطقة عسري، 
(. اثر استخدام التدريس املتمايز يف تنمية التحصيل وبعض عادات 2017الباز، مروة حممد ) .19

، اجلمعية جملة الرتبية العلميةالعقل لدى تالميذ املرحلة االبتدائية متبايين التحصيل يف مادة العلوم، 
 .46-1(، ص 6)17املصرية للرتبية العلمية، اجمللد 

مرحلة الثانوية يف ضوء الكفاايت التدريس الفعال للعلوم الطبيعية لل(. 2012هالة )خبش،  .20
 ، عّمان: دار الشروق.التعليمية

(. معوقات استخدام معلمات العلوم 2017خبيت، هتاين سعد؛ العبد الكرمي، صاحل بن عبد هللا ) .21
ابملرحلة االبتدائية  McGraw_Hillاملتضمنة يف سلسلة ماجروهيل  E's 5لدورة التعلم اخلماسية 

 .40-23(، ص 4)6، اجمللد الدولية الرتبوية املتخصصةاجمللة ابلرايض، 
الربصان، إمساعيل سالمة؛ العتييب، خالد عبد هللا؛ عيد، إميان رمسي؛ الشايع، فهد سليمان  .22

(. نوعية حتصيل طلبة الصف السادس االبتدائي يف مادة العلوم وفق مشروع تطوير 2016)
، جملة رسالة اخلليج العريبململكة العربية السعودية، يات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ابالرايض
 .92-75، ص 142العدد 

(. عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر 2013إمساعيل سالمة؛ وعبد، إميان رمسي ) الربصان، .23
مكتب  ،اخلليج العريب رسالة جملةاألساسي وإسهامها يف القدرة على حل املشكالت الرايضية، 

 . 192-161، ص 127ل اخلليج، العدد الرتبية العريب لدو 
(. أثر تدريس 2017البقع، عادل عبد هللا؛ احلدايب، داود عبد امللك؛ اهلجامي، أمحد سلطان ) .24

مادة العلوم ابستخدام الرسوم الكرتونية املربجمة يف تعديل الفهوم اخلطأ لدى تالميذ الصف الرابع 
، جامعة العلوم والتكنولوجيا العلمية والتقنية اجمللة العربية للرتبيةأبمانة العاصمة،  األساسي

 .134-103، ص 6اليمنية، العدد 
، عّمان: مركز الذكاء املتعدد أنشطة عملية ودروس تطبيقية(. 2012بوطه، شذى حممد ) .25

 ديبونو لتعليم التفكري.
توى كتب العلوم ابلصفوف العليا من املرحلة (. حتليل حم2017البيز، دالل بنت عبد الرمحن ) .26

 .172-105، ص 10(، اجلزء 57)18، جملد جملة عامل الرتبية، STEMاالبتدائية يف ضوء متطلبات 
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طورة (. املشكالت العاملية واحمللية يف حمتوى مناهج العلوم املدرسية امل2016اجلهين، سارة مسلم ) .27
، جامعة طيبة: كلية الرتبية، رسالة ماجستري غري منشورةية"، ميللمرحلة االبتدائية "دراسة حتليلية تقو 

 قسم املناهج وطرق التدريس.
 الرايض: مكتبة الشقري ،العقلية وتنميتها لدى التالميذ العادات(. 2002إبراهيم أمحد ) احلارثي، .28
م التعليم اإللكرتوين على مستوى التحصيل (. أثر استخدا2008احلذيفي، خالد بن فهد ) .29

جملة جامعة اسي والقدرات العقلية واالجتاه حنو مادة العلوم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة، ر الد
 .715-675(، ص 3)20، اجمللد امللك سعود، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية

 –زاوج  –(. فاعلية اسرتاتيجية )فكر 2009احلريب، عبد العزيز اليف؛ صربي، ماهر إمساعيل ) .30
العلوم يف تنمية العمليات املعرفية العليا واالجتاه حنو املادة لدى طالب املرحلة املتوسطة  شارك( لتعلم

 .331-281(، ص 3)3، اجمللد جملة الرتبية العلميةابملدينة املنورة، 
التقومي" يف  -االستجابة  -(. فاعلية اسرتاتيجية "البداية 2008ن، ليلى عبد هللا )الدي حسام .31

العلمي  املؤمترات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي يف مادة العلوم، دتنمية التحصيل وعا
 .40- 1مصر، ص  ،الثاين عشر: الرتبية العلمية والواقع اجملتمعي

تقومي حمتوى املناهج يف ضوء املتطلبات املعرفية ملشروع . (2013حسان، حممود عبد اللطيف ) .32
 تصاد للنشر والتوزيع.ق، الرايض: مكتبة القانون واالTIMSSالتيمس 

، كلية الرتبية جبامعة اجمللة الرتبوية(. معايري العلوم للجيل القادم، 2017حسانني، بدرية حممد ) .33
 .439-398، ص 46سوهاج، العدد 

(. تصور مقرتح لتطوير منظومة مناهج الرايضيات يف ضوء منحى 2007إبراهيم حممد ) حسن، .34
جامعة قناة السويس، العدد  ،كلية الرتبية ببورسعيد  جملة، اتكامل الرايضيات والعلوم والتكنولوجي

 .224-182الثاين، ص 
 ، القاهرة: دار الفكر العريب.اإلحصاء النفسي والرتبوي(. 2011حسن، عزت) .35
(. أثر استخدام اسرتاتيجييت دورة التعلم 2017، أبو لوم، خالد  حممد )احلسنات، خولة حممد .36

يف اكتساب طالبات الصف السادس األساسي ملهارات التفكري  اخلماسية، واخلرائط املفاهيمية
(، 4)25، جملد جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الرتبوية والنفسيةالناقد يف ضوء فاعليتهن الذاتية، 

 . 445-419ص 
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(. تقومي حمتوى مناهج العلوم ابملرحلة االبتدائية يف ضوء 2008مي، حممد بن شاوش )حك .37
لمية، رسالة ماجستري غري منشوره، جامعة امللك خالد: عمادة الدراسات عمتطلبات الثقافة ال
 العليا، كلية الرتبية.

 املعرفة.، عّمان: دار كنوز معجم مصطلحات الرتبية والتعليم(. 2006محدان، حممد ) .38
(. واقع ممارسة معلمات الكيمياء السرتاتيجيات التدريس يف 2017محدي، مرمي بنت حممد ) .39

 .196-151(، اجلزء التاسع، ص 57)18، اجمللد جملة عامل الرتبية، STEMضوء توجه 
، عّمان: دار أسامة للنشر (. أساليب معاصرة يف تدريس العلوم2011اخلزرجي، سليم إبراهيم ) .40

  والتوزيع.
 (. تعليم العلوم للجميع، عّمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.2005اخلطايبة، عبد هللا حممد ) .41
املنهج املدرسي املعاصر: املفهوم، األسس، املكوانت، (. 2003جعفر ) ناخلليفة، حس .42

 الرايض: مكتبة الرشد. التنظيمات،
يف التعليم" يف  STEMمدخل "(. برانمج تدريسي مقرتح قائم على 2017الداود، حصة حممد ) .43

لثالث امقرر العلوم وفاعليته يف تنمية عادات العقل ومهارات اختاذ القرار لدى طالبات الصف 
، الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية رسالة دكتوراه غري منشورةاملتوسط، 

 الرتبية.
. تصميم برانمج تعليمي حاسويب يف (2017الدرييب، عهود بنت صاحل؛ العقيلي، عبد العزيز ) .44

اجمللة ظ، امقرر العلوم لتلميذات الصف السادس االبتدائي وقياس أثره على التحصيل واالحتف
 .158-147(، ص 1)6اجمللد الدولية الرتبوية املتخصصة، 

(. مستوى معرفة معلمي علوم املرحلة االبتدائية ابملستجدات 2017الدغيم، خالد بن إبراهيم ) .45
بوية اليت شهدهتا مناهج العلوم ابململكة العربية السعودية، اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، الرت 

 .15-1 (، ص3)6اجمللد 
(. أثر استخدام منوذج 2014الدمهش، عبد الويل؛ نعمان، عبد القوي، الفراص، ذكرى علي ) .46

اجمللة الصف الثامن األساسي،  ابييب البنائي يف تعديل التصورات البديلة ملادة العلوم لدى تلميذات
 .79-54ص  ،2، جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، العدد العربية للرتبية العلمية والتقنية
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على  STEM(. واقع جتربة اململكة العربية السعودية يف تعليم   2015هند بنت مبارك ) الدوسري، .47
التميز يف تعليم وتعلم العلوم الرايضيات األول "توجه العلوم  مؤمترضوء التجارب الدولية، 

لك سعود، مل"، شركة تطوير للخدمات التعليمية، جامعة اSTEMوالتقنية والرايضيات واهلندسة 
 .7-5مايو 

(. اجلوانب املعرفية والوجدانية للمهارات العملية الالزمة لتدريس 2016الردادي، هنادي فهد ) .48
رسالة ماجستري طورة للمرحلة االبتدائية ومدى وعي املعلمات هبا "دراسة تقوميية"، مناهج العلوم امل

 تدريس.الجامعة طيبة: كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق  غري منشورة،
 ، بريوت : دار الراتب اجلامعية.املرام يف املعاين والكالم(. 2000رشاد الدين، مؤنس ) .49
برانمج تدرييب ملعلمي العلوم مستند إىل معايري اجليل القادم (. فاعلية 2018رواشدة، مسرية أمحد ) .50

NGSS رسالة دكتوراه غري ، يف تنمية املمارسات العلمية واهلندسية والكفاءة الذاتية لديهم يف األردن
 ، عّمان: جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، كلية الدراسات العليا، قسم املناهج وطرق التدريس. منشورة

( اعتماد اجليل اجلديد من معايري العلوم لتصميم حمتوى يف 2016رواقة، غازي؛ واملومين، أمل ) .51
(، ص 4)12د ، اجملل العلوم الرتبويةيف اجمللة األردنيةالوراثة لطلبة الصف الثامن يف األردن، 

455-467. 
(. أثر برانمج قائم على عادات العقل يف التفكري اإلبداعي والقوة 2012علي بن محد ) رايين، .52

مكة  دكتوراه غري منشورة، رسالةالرايضية لدى طالب الصف األول املتوسط مبكة املكرمة، 
 املكرمة: جامعة أم القرى، كلية الرتبية.

 عّمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. النفس العام، علم(. 2006ي، حممد عودة )او الرحي .53
(. حتليل حمتوى كتب علم األحياء املقررة للمرحلة الثانوية يف 2013الزعيب، زكراي عبد الرزاق ) .54

فاعل بني لتاجلمهورية العربية السورية فيما يتعلق بدرجة اهتمامها ابلقضااي واملشكالت الناجتة عن ا
جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم جيا واجملتمع "دراسة وصفية حتليلية"، العلم والتكنولو 

 .96-68(، ص 4) 11، اجمللد النفس
 ، عّمان: دار الشروق.اساليب تدريس العلوم(. 2005زيتون، عايش حممود ) .55
، عّمان: وتدريسهااهج العلوم مناالجتاهات العاملية املعاصرة يف (. 2010زيتون، عايش حممود) .56

 دار الشروق. 
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 ، عّمان: عامل الكتب.(. تدريس العلوم برؤية بنائية2002زيتون، كمال ) .57
يف املرحلة الثانوية ابليمن يف ضوء  STEM(. تصور مقرتح ملنهج 2015عبد هللا بن صاحل ) زيد، .58

"توجه العلوم والتقنية  ولالتميز يف تعليم وتعلم العلوم الرايضيات األ مؤمتر ،NGSSمعايري 
 .7-5"، شركة تطوير للخدمات التعليمية، جامعة امللك سعود، مايو STEMوالرايضيات واهلندسة 

(. أثر تدريب طلبة الصف الثاين 2015زيدان، عفيف بن حافظ؛ غريب، هناء بنت خليل ) .59
، اهتم حنو العلوماهة ضمن منهج العلوم الفلسطيين يف حتصيلهم واجتاالساسي على الرسومات العلمي

 .298-275(، ص 2)27، جامعة امللك سعود، جملد جملة العلوم الرتبوية
 ، الرايض: مكتبة الرشد.تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكرتوين(. 2004سامل، أمحد ) .60
، عّمان: دار االسرتاتيجيات احلديثة يف طرق تدريس العلوم(. 2014السامرائي، نبيهة صاحل ) .61

 والتوزيع. شراملناهج للن
عّمان: دار اجلنادرية للنشر  أصول وطرائق تدريس العلوم،(. 2010سبيتان، فتحي ذايب ) .62

 والتوزيع.
دراسة  STEMوالرايضيات  (. أمهية مدارس العلوم والتقنية واهلندسة2015السبيل، مي عمر ) .63

يف اجلامعات من  نياملؤمتر العلمي الرابع والعشرون برامج إعداد املعلمنظرية يف إعداد املعلم، 
 .278-254، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة، ص أجل التميز

ثانوية يف (. حتليل حمتوى مناهج األحياء املطورة للمرحلة ال2015السحيمي، مشاعل مرزوق ) .64
، ية، جامعة طيبة: كلية الرتبرسالة ماجستري غري منشورة، NSESضوء املعايري الوطنية األمريكية 

 قسم املناهج وطرق التدريس.
، عّمان: تكنولوجيا التعليم املفرد وتنمية االبتكار: رؤية تطبيقية(. 2007سرااي، عادل السيد ) .65

 دار وائل للنشر والتوزيع.
(. أثر التدريس ابستخدام اآليباد يف التجصيل الدراسي ملادة 2017هور )السعايدة، رهام مش .66

(، 11) 6ساسي، اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، اجمللد ألالعلوم لدى طلبة الصف السادس ا
 .181-172ص 

 هليلدا اتابفاعلية التكامل بني اسرتاتيجييت تشكيل املفاهيم (. 2013السعداوي، شيماء السيد ) .67
يف تنمية االستيعاب املفاهيمي وبعض عمليات العلم و االجتاه حنو مادة  ألوزوبلنظم املتقدم املو 
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، جامعة طنطا: كلية الرتبية، رسالة ماجستري غري منشورة، تالميذ املرحلة االبتدائية العلوم لدي
 قسم املناهج وطرق التدريس.

على تنمية  A-A-Iاستقص"  –سأل ا -(. أثر استخدام اسرتاتيجية "حلل2006سعيد، أمين حبيب ) .68
 -ر العلمي العاشر متاملؤ عادات العقل لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل مادة الكيمياء، 

 . 464-391، ص 2، مصر، اجمللد حتديدات احلاضر ورؤى املستقبل -الرتبية العلمية 
ملشروعات مدخل قائم على ا STEM(. 2015السعيد، رضا مسعد؛ والغرقي، وسيم حممد ) .69

 املؤمتر العلمي السنوي اخلامس عشراإلبداعية لتطوير تعليم الرايضيات يف مصر والوطن العريب، 
، اجلمعية املصرية لرتبوايت تعليم وتعلم الرايضيات وتنمية مهارات القرن احلادي والعشرين

 .149-133الرايضيات، مصر، ص 
توكيد اجلودة يف مناهج التعليم (. 2010السعيد، رضا مسعد؛ وعبد احلميد، انصر السيد ) .70

 اجلامعي. اإلسكندرية: دار التعليم )املعايري والعمليات واملخرجات املتوقعة(،
 ، الرايض: دار الرشد.مهارات التدريس األساسية للمعلم(. 2009السعيد، سعيد  حممد ) .71
، عّمان: دار طرائق تدريس العلوم ودورها يف تنمية التفكري(. 2002سالمة، عادل أبو العز ) .72

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
دات العقل لدى تالمذة ا(. مستوى ع2016سلوم، طاهر؛ محدان، ميساء، القاضي، ملى ) .73

جملة جامعة الصف الرابع األساسي يف مادة الدراسات االجتماعية وعالقته ببعض املتغريات، 
جامعة تشرين،  –، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، دمشق لبحوث والدراسات العلميةتشرين ل

 .154-137(، ص 2)38اجمللد 
نظام (. 2008مد، نور الدين، عبد اجلواد )حمالسنبل، عبد العزيز؛ مصطفى، متويل، اخلطيب،  .74

 ، الرايض: دار اخلرجيي.التعليم يف اململكة العربية السعودية
(. أثر اسرتاتيجية مبنية على عادات العقل يف تعديل املفاهيم 2016ذر بشارة )السويلمني، من .75

جملة دراسات العلوم  ،البديلة يف العلوم وتنمية مهارات العلم األساسية لدى طلبة املرحلة األساسية
 . 496 – 483(، ص 1) 43، اجلامعة األردنية، اجمللد الرتبوية

(. فاعلية تدريس العلوم أبسلوب 2014عطية إمساعيل ) السويلمني، منذر بشارة؛ وأبو الشيخ، .76
القصة على التحصيل العلمي والتفكري اإلبداعي لدى طالب الصف اخلامس االساسي يف العلوم 
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 .385-349(، ص 2)3، العدد جملة العلوم الرتبويةها، و واجتاهاهتم حن
 ، إربد: عامل الكتب احلديث.وتكنولوجيا التعليمالرتبية العلمية والبيئية (. 2006السيد، يسري ) .77
(. فعالية اسرتاتيجية قائمة على التفاعل 2010سيفني، عماد شوقي؛ حممد، مصطفى إبراهيم ) .78

املؤمتر لتنمية الثقافة والوعي التكنولوجي لدى املعلمني،  بني الرايضيات والعلوم والتكنولوجيا
اجمللد  كلية الرتبية جامعة الفيوم،  العلمي العاشر البحث الرتبوي يف الوطن العريب رؤى مستقبلية،

 .331-294، ص 2
(. واقع التطور املهين للمعلم املصاحب ملشروع تطوير الرايضيات 2013الشايع، فهد بن سليمان ) .79

الطبيعية يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مقدمي الربامج، جملة  والعلوم
 .92-58، ص 42رسالة الرتبية وعلم النفس، العدد 

(. مشروع تطوير مناهج 2011فهد بن سليمان، عبد احلميد، عبد الناصر حممد )الشايع،  .80
املؤمتر العلمي اخلامس سعودية )آمال وحتدايت(، لالرايضيات والعلوم الطبيعية يف اململكة العربية ا

-113اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، ص عشر "الرتبية العلمية: فكر جديد لواقع جديد"، 
128. 

-5مـدى حتقق معـايري احملتوى )(. 2006، فهد بن سليمان؛ وشينان، علي بن سعود )الشايع .81
يف حمتوى كتب العلوم ابململكة العربية  (NSES) ة األمريكيةي( مبشروع املعايري القـومية للرتبية العـلم8

 .188-162، ص 117العدد  جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس،، السعودية
، القاهرة: الدار معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية(. 2003وحسن، زينب ) شحاتة، النجار؛ .82

 املصرية اللبنانية. 
ر منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تنمية التحصيل وعادات ث(. أ2016شحادة، سلمان قديح ) .83

العقل يف العلوم لدى تالميذ الصف الثامن مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل بقطاع غزة، 
 ة دكتوراه غري منشورة، جامعة عني مشس: كلية البنات.رسال

الفيزايء يف سلطنة  ب(. دراسة حتليلية لكت2012الشعيلي، علي هويشل؛ واحملروقي، مرمي مخيس ) .84
، جامعة البحرين، جملة العلوم الرتبوية والنفسيةُعمان يف ضوء املعايري القومية للرتبية العلمية، 

 .133-99، ص ص 3، العدد 13اجمللد 
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(. عادات العقل والذكاء االنفعايل وعالقتهما ابلتحصيل 2015الشقيفي، موسى بن أمحد ) .85
اجمللة العربية لتطوير يف القنفذة ابململكة العربية السعودية، ة الدراسي لدى طالب الكلية اجلامعي

 .59-33(، ص 1)6، اجمللد التفوق
اململكة يف دراسة االجتاهات الدولية يف تقرير عن نتائج (. 2009الشمراين، صاحل علوان ) .86

، الرايض: جامعة امللك سعود، مركز التميز البحثي يف تطوير العلوم العلوم والرايضيات
 ايضيات.لر وا

(. فاعلية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات األداء التدريسي ملعلمي 2013الشهراين، فهد حيىي ) .87
رسالة ماجستري تطلبات التكامل بني العلوم والرايضيات والتقنية، الفيزايء ابملرحلة الثانوية يف ضوء م

 ، مكة املكرمة: جامعة ام القرى.غري منشورة
، جملة التعليم اإللكرتوين، STEM(. العلوم التطبيقية املتكاملة 2015)صاحل، إبراهيم حسن  .88

 .68-65، ص 17جامعة املنصورة، العدد 
اهلندسة  –التكنولوجيا  –يف ضوء مدخل "العلوم (. وحدة مقرتحة 2016صاحل، آايت حسن ) .89

االبتدائية، ة الرايضيات" وأثرها يف تنمية االجتاه حنوه ومهارات حل املشكالت لتالميذ املرحل –
 .217-186، ص 7، العدد 5، اجمللد اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة

كامل بني مناهج العلوم (. اجتاهات حديثة يف حتقيق الت2009الصباغ، محدي عبد العزيز ) .90
، املؤمتر العلمي احلادي والعشرون تطوير املناهج الدراسية بني األصالة واملعاصرةاملختلفة، 
 .288-256ية للمناهج وطرق التدريس، ص صر اجلمعية امل

دراسات عربية (. مداخل مستجدة لبناء مناهج التعليم وتطويرها، 2015صربي، ماهر إمساعيل ) .91
 .41-13، اجمللد الثاين، العدد األول، ص النفس يف الرتبية وعلم

بريوت: ، التعلم املتناغم مع الدماغ تطبيقات ألحباث الدماغ يف التعلم(.2015صالح، وسام ) .92
 دار الكتب العلمية. 

(. أسس توجيه املستوايت املعيارية للتعليم يف مصر يف ضوء 2004صميدة، هدى سعد ) .93
 .71-12، ص 17، عدد 7، جملد ة الرتبيةجملاملستوايت املعيارية الدولية، 

(. تنمية مهارات التفكري االبداعي واجتاهات الطلبة حنو 2008صوافطة، وليد عبد الكرمي ) .94
 ، عّمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.ومعلال
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 القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية. ،التعليمية صناعتها وتقوميها املناهج(. 2006حممود ) الضبع، .95
استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف زايدة التحصيل  لية(. فاع2014حممد دخيل ) الطلحي، .96

جتماعية والوطنية لدى تالميذ الصف اخلامس الوتنمية بعض عادات العقل يف مادة الرتبية ا
ة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية مك ،ماجستري غري منشورة رسالةاالبتدائي يف مدينة الطائف، 

 الرتبية.
(. معايري حمتوى مناهج العلوم ابملرحلة اإلعدادية مدخل لتطوير 2005الطناوي، عفت مصطفى ) .97

ؤمتر العلمي التاسع معوقات الرتبية العلمية يف الوطن العريب ملامناهج العلوم ابملرحلة اإلعدادية، 
 .94-56، ص 1بية العلمية، جملد ، اجلمعية املصرية للرت التشخيص واملأمول

(. أثر استخدام النمذجة املعرفية يف تنمية التفكري 2018طه، انهدة أسعد؛ الكيالين، صفاء ) .98
لوم لدى طلبة الصف اخلامس االبتدائي يف دولة لعالتأملي وحتسني االجتاهات العلمية حنو مادة ا

غزة، اجمللد  –اجلامعة اإلسالمية  نفسية،جملة اجلامعة االسالمية للدراسات الرتبوية والالكويت، 
 .696-673(، ص 3)26

، عّمان: دار البداية اجتاهات تربوية يف أساليب تدريس العلوم(. 2009عادل، حممد عادل ) .99
 انشرون وموزعون.

وحدة مقرتحة ُتكامل بني الرايضيات  فاعلية(. 2010ميد، والء عبد احلميد السيد )احل عبد .100
 ،طالب املرحلة اإلعدادية لدىتنمية التفكري االستداليل واالجتاه حنو املادة  يفمع والتكنولوجيا واجملت

 القاهرة: جامعة عني مشس، كلية الرتبية.  ،ماجستري غري منشورة رسالة
، القاهرة: االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم(. 2006لسالم مصطفى )ا عبد السالم، عبد .101

 عامل الكتب.
(. فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية 2009عبد العظيم، رمي ) .102

جملة القراءة مهارات الكتابة اإلبداعية وبعض عادات العقل لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، 
 . 112-31(، ص 94) 2جلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، اجمللد ا ،واملعرفة

 "NGSS" رانمج تدرييب قائم على معايري العلوم للجيل التايل(. ب2017مد )عبد الكرمي، سحر حم .103

لتنمية الفهم العميق ومهارات االستقصاء العلمي واجلدل العلمي لدى معلمي العلوم يف املرحلة 
 .111-21، ص 87، السعودية، العدد عربية يف الرتبية وعلم النفست ، جملة دراسااالبتدائية
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 STSE(. استخدام مدخل العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة 2016حممد ) عبد الوارث، إميان .104
يف تدريس اجلغرافيا لتنمية مهارات التفكري املستقبلي والوعي أببعاد استشراف املستقبل لدى 

الرتبويني العرب، العدد رابطة  ة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس،لجمطالب املرحلة الثانوية، 
 .58-17ص  ،75

، بريوت: دار العلوم للتحقيق والطباعة الدماغ والتعلم والتفكري(. 2014عبيدات، ذوقان ) .105
 والنشر. 

(. استخدام استوديو التفكري يف تدريس الرايضيات لتنمية عادات العقل 2011عبيدة، انصر ) .106
يف املناهج جملة دراسات نتج ومستوايت التفكري التأملي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، ملا

 .147-103، ص ص 173، العدد وطرق التدريس

يف وحدة  NGSS(. مدى تضمني معايري 2017العتييب، غالب عبد هللا، اجلرب، جرب حممد ) .107
لة الرتبية وعلم النفس، اجلمعية السعودية ساالطاقة يف كتب العلوم ابململكة العربية السعودية، جملة ر 

 .16-1، ص 59العدد للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت(، 
( فاعلية تدريس وحدة مقرتحة ابسرتاتيجية التعليم املدمج 2015العجاجي، صاحل بن عبد هللا ) .108

ملتوسط ا يف تنمية بعض مهارات عمليات العلم واالجتاه حنو دراسة العلوم لدى طالب الصف األول
(، ص 1)9، اجمللة العلمية جلامعة القصيم، اجمللد جملة العلوم الرتبوية والنفسيةمبنطقة القصيم، 

187- 239. 
(. أثر استخدام منحى 2009بنت انصر؛ وأمبوسعيدي، عبدهللا بن مخيس ) العرميية، شيخة .109

لبة الصف الرابع ط التكامل بني العلوم والرايضيات على التحصيل الدراسي يف مادة العلوم لدى
 .279-238، ص 3عدد  ،19جامعة اإلسكندرية، مصر، جملد  جملة كلية الرتبية،األساسي، 

دة مقرتحة لتنمية بعض عادات العقل لدى طالب الشعبة (. وح2015العزب، إميان صابر ) .110
 (، ص102) 26،  جملد جامعة بنها –جملة كلية الرتبية العلمية بكلية الرتبية جامعة بنها، 

363-394. 
(. حجم األثر: أساليب إحصائية لقياس األمهية العملية لنتائج البحوث 2003عصر، رضا ) .111

للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، "مناهج  املؤمتر العلمي اخلامس عشرالرتبوية. 
 .673-645، ص 2يوليو، 22-21. مصر، التعليم واإلعداد للحياة املعاصرة"
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 ، القاهرة: دار الكتاب.علم النفس والتكيف االجتماعي. (2001عطية، نوال حممد ) .112
العلوم يف ضوء ثقافة تعليم (. 2011عطيفة، محدي أبو الفتوح؛ سرور، عايدة عبد احلميد ) .113

 ، القاهرة: دار النشر للجامعات. اجلودة: االهداف واالسرتاتيجيات
سياته وتطبيقاته ساالقياس والتقومي الرتبوي والنفسي )ا(. 2000عالم، صالح الدين ) .114

 القاهرة: دار الفكر العريب. وتوجهاته املعاصرة(،
 ، عّمان: دار املسرية.العلومالرتبية العلمية وتدريس (. 2007علي، حممد ) .115
التفكري املتشعب يف رفع مستوى  يات(. فاعلية استخدام اسرتاتيج2009وائل عبد هللا ) علي، .116

جملة  ،قل لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائيلعالتحصيل يف الرايضيات وتنمية بعض عادات ا
 ، 153عدد  ،لتدريساملصرية للمناهج وطرق ا اجلمعية ،دراسات يف املناهج وطرق التدريس

 .117-46ص 
، عّمان: مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها النظرية والتطبيق(. 2010عليان، شاهر ) .117

 دار املسرية للنشر والتوزيع.
(. أثر استخدام حقيبة تعليمية حموسبة يف 2014الشورى، حممد أمحد ) ي؛عليان، شاهر رحب .118

لتفكري العلمي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اململكة حتصيل املفاهيم الفيزايئية وتنمية مهارات ا
د ، جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، العداجمللة العربية للرتبية العلمية والتقنيةالعربية السعودية، 

 .17-2، ص 2
(. أثر التعلم البنائي املنفذ من خالل احلقائب التعليمية 2010العمري، أكرم؛ العمري، خالد ) .119

جلة جامعة أم القرى يل تالمذة الصف األول االساسي يف مادة العلوم واالحتفاظ هبا، معلى حتص
 . 185-145(، ص 1)2، اجمللد للعلوم الرتبوية والنفسية

 ، عّمان: مكتبة اجملتمع العريب.طرق تدريس العلوم(. 2005) العمرية، صالح الدين .120
ئم على التعلم البنائي لبياجيه يف (. فعالية برانمج مقرتح قا2017العنزي، جاسر بن جريد ) .121

تنمية املمارسات التدريسية البنائية ملعلمي العلوم وأثره يف تنمية التحصيل وتعديل االجتاه حنو املادة 
(، 10، العدد )جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانيةتوسطة يف مدينة عرعر، امل لدى تالميذ املرحلة

 .303-271ص 
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أثر استخدام األنشطة الدرامية على حتصيل طلبة الصف  (.2010عودة، جهان يوسف ) .122
، رام هللا: جامعة بري رسالة ماجستري غري منشورةالسادس يف مادة العلوم ويف اجتاهاهتم حنوها، 

 راسات العليا.الد زيت، كلية
(. فاعلية استخدام احلقيبة التعليمية املرفقة بسالسل العلوم املطورة 2016العويف، أمل عويد ) .123

جملة كلية يف تدريس العلوم للمرحلة االبتدائية ومعوقات استخدامها من وجهة نظر املعلمات، 
 .67-54، ص 26دد الع العراق، –جامعة اببل  الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية،

(. إسهامات شركة تطوير للخدمات التعليمية يف جماالت 2015انصر بن محد ) العويشق، .124
STEM، شركة  عمل مقدمة إىل مؤمتر التميز يف تعليم وتعلم العلوم والرايضيات األول، ورقة

 .7-5تطوير للخدمات التعليمية، جامعة امللك سعود، مايو 
على حتصيل  4MATم منوذج الفورمات (. أثر استخدا2013)عياش، آمال؛ وزهران، أمل  .125

جملة جامعة القدس املفتوحة طالبات الصف السادس االساسي يف مادة العلوم واالجتاهات حنوها، 
 .182-159(، ص 4)1اجمللد  لألحباث والدراسات الرتبوية والنفسية،

، الكويت: SPSS انمجالقياس والتقومي الرتبوي مع تطبيقات بر (. 2012عيد، غادة خالد) .126
 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

(. قضااي العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة املتضمنة يف مقررات 2013عيطة، بسام زهدي ) .127
ة جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبويالعلوم العامة للمرحلة األساسية األوىل بفلسطني، 

 .150-113ص ص ، 1، العدد 21، غزة، اجمللد والنفسية
(. اثر اسرتاتيجية مقرتحة قائمة 2017، إبراهيم رفعت )إبراهيمأماين بنت خلف؛ و  الغامدي، .128

على التطبيقات احلياتية يف تنمية حتصيل العلوم والرايضيات لدى طالب املرحلة االبتدائية ابململكة 
 –امعة اإلسالمية اجل ،اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية جملة اجلامعةالعربية السعودية، 

 .145-126(، ص 4)25غزة، اجمللد 
(. درجة إملام الطلبة بعمليات العلم مبحتوى مناهج العلوم 2017الغامدي، سعيد بن عبد هللا ) .129

لة الدولية املطورة ابملرحلة املتوسطة ابململكة العربية السعودية وعالقتها ابلتحصيل الدراسي، اجمل
 .67-52(، ص 4)6د الرتبوية املتخصصة، اجملل
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(. تقومي األداء التدريسي ملعلمات العلوم يف املرحلة املتوسطة يف 2013الغامدي، فوزية سعيد ) .130
جامعة ام القرى: كلية الرتبية، قسم املناهج  رسالة ماجستري غري منشورة،ضوء املعايري العاملية، 

 وطرق التدريس.
ر منهج مقرتح يف ضوئها لنظام وأث STEM(. أبعاد تصميم مناهج 2013دة سيد )غامن، تفي .131

، جملة لدى طالب املرحلة الثانوية System Thinkingاألرض يف تنمية مهارات التفكري يف األنظمة 
 .180-115، جامعة بين سويف، عدد ديسمرب، اجلزء األول، ص كلية الرتبية

يف ضوء اخلربة  لوجية(. اجتاهات مستقبلية يف تطوير مناهج العلوم البيو 2016غامن، تفيدة سيد ) .132
مناهج العلوم بني املصرية  –املؤمتر الثامن عشر للجمعية املصرية للرتبية العلمية األمريكية، 

 .15-1، ص 25-24، جامعة األزهر، يوليو والعاملية، مركز الشيخ صاحل كامل
)العلوم  STEMتصميم مناهج املتفوقني يف ضوء مدخل (. 2012سيد أمحد ) غامن، تفيده .133

القاهرة: املركز القومي  الرايضيات( يف املرحلة الثانوية، -التصميم اهلندسي  -لوجيا لتكنو ا -
 للبحوث الرتبوية والتنمية، شعبة حبوث تطوير املناهج.

املستند إىل الدماغ وعادات العقل يف (. فاعلية اسرتاتيجييت التعلم 2013الغامن، عمر أمحد ) .134
يف الكيمياء لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف  تحصيلحتسني مهارات التفكري اإلبداعي وال

عّمان: جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، كلية الدراسات ، رسالة دكتوراه غري منشورةاألردن، 
 العليا، قسم املناهج وطرق التدريس. 

(. فاعلية التدريس وفقًا لنموذج وودز البنائي يف تنمية التحصيل 2015) الغول، فايز عوض .135
، القاهرة: جامعة رسالة ماجستري غري منشورةاه حنو مادة العلوم لتالميذ املرحلة االعدادية، االجتو 

 عني مشس، كلية البنات لآلداب والعلوم الرتبوية، قسم املناهج وطرق التدريس.
منوذج أبعاد التعلم ملارزانو، يف تنمية االستيعاب  فعالية(. 2011هللا، مندور عبد السالم ) فتح .136

مي يف العلوم وعادات العقل لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، مبدينة عنيزة ابململكة فاهيامل
 .199-145(، ص 1) 25جملد  ،الرتبوية اجمللة ،العربية السعودية

، عّمان: والعشرين طرق التدريس يف القرن الواحد(. 2005فرج، عبد اللطيف بن حسني ) .137
 دار املسرية للنشر والتوزيع.
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(. دراسة حتليلية مقارنة حملتوى كتب األحياء ابملرحلة الثانوية يف 2010 علي )ي، حيىيفقيه .138
جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم اململكة العربية السعودية يف ضوء معايري الرتبية العلمية، 

 .200-167ص ص  ، اجمللد الرابع، العدد الثالث،النفس
، القاهرة: دار الوفاء لدنيا الطباعة رتبويةحات المعجم املصطل(. 2004فليه، فاروق عبده ) .139

 والنشر.
لتدريس الرايضيات على  STEM(. أثر استخدام مدخل 2017القثامي، عبد هللا بن سلمان ) .140

راه غري رسالة دكتو التحصيل الدراسي ومهارات التفكري لدى طالب الصف الثاين املتوسط، 
 ة.الرتبي، مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية منشوره

(. فاعلية برانمج إثرائي قائم على منوذج أبعاد التعلم ملادة اجلرب 2014القحطاين، عثمان علي ) .141
يف تنمية عادات العقل املنتج لدى الطالب املتفوقني يف الصف الثاين متوسط ابململكة العربية 

 .168-141(، ص 8)5، اجمللد اجمللة العربية لتطوير التفوقالسعودية، 
(. فاعلية برانمج إثرائي 2015(؛ واليوسف، حيي عبد اخلالق)2015علي )ان ، عثمالقحطاين .142

قائم على عادات العقل املنتجة يف تنمية القدرات االبتكارية لدى طالب السنة التحضريية جبامعة 
 .229-203(، ص 1)6، اجمللد اجمللة العربية لتطوير التفوق اململكة العربية السعودية، ا –تبوك 

اإلدارة العامة  .دليل املعلمني يف تقومي االختبارات التحصيلية(. 2001) احلص ر، انصالقرين .143
 ابململكة العربية السعودية. لالختبارات، وزارة الرتبية والتعليم

(. فاعلية النادي العلمي يف تنمية املهارات اإلبداعية 2017قزقز، انئل حممد؛ الالال، زايد كامل ) .144
(، 1)1، جملد اجمللة الدولية للدراسات الرتبوية والنفسيةية، دائاالبت لدى طلبة صفوف املرحلة

 . 92-72ص 
يف التحصيل يف مادة العلوم  7E(. فاعلية دورة التعلم املعدلة 2008القضاة، لوان حسن ) .145

، عّمان: رسالة ماجستري غري منشورةواالجتاهات حنوها لدى طالبات الصف الثامن األساسي، 
 وم الرتبوية.لعلكلية اجامعة آل البيت،  

(. عادات العقل وعالقتها بدافعية االجناز لدى طالب كلية الرتبية 2014القضاة، حممد فرحان) .146
 .59-33(، ص 8)5، اجمللد اجمللة العربية لتطوير التفوقجبامعة امللك سعود، 
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، عادات العقل لطفل الروضة: النظرية والتطبيق(. 2009قطامي، يوسف؛ اثبت، فدوى ) .147
 كز ديبونو للطباعة والنشر.مر ان: عمّ 

 ،(. عادات العقل والتفكري : النظرية والتطبيق2005يوسف؛ وعمور، أميمة ) قطامي، .148
 عّمان: دار الفكر للنشر.

(. أثر تضمني القضااي العلمية االجتماعية يف تدريس العلوم لطلبة 2013القيسي، أمين حممد ) .149
رسالة ية وحل املشكالت واجتاهاهتم حنو العلوم، لمم العالصف الثامن األساسي يف اكتساهبم املفاهي

 ، جامعة الريموك: كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس.ماجستري غري منشورة
يف تنمية االستيعاب املفاهيمي  STEM(. أثر استخدام منحى 2017كوارع، أجمد حسني ) .150

رسالة ماجستري غري  ي،الساسوالتفكري اإلبداعي يف الرايضيات لدى طالب الصف التاسع ا
 ، غزة: اجلامعة اإلسالمية، كلية الرتبية.منشورة

، الرايض: دار استكشاف وتقصي عادات العقل(. 2003كوستا، آرثر؛ كاليك، بينا ) .151
 الكتاب الرتبوي للنشر والتوزيع.

املصطلحات الرتبوية يف املناهج وطرق  معجم(. 2003) أمحد واجلمل، عليّ  ؛أمحد اللقاين، .152
 . عمان: عامل الكتب.التدريس

، ترمجة: جابر عبد احلميد ابعاد التعلم بناء خمتلف للفصل الدراسي(. 2000مارزانو، روبرت ) .153
 جابر، صفاء األعسر، اندية الشريف، القاهرة: دار قباء.

، كفر الشيخ: وعلوم اهلواةتكنولوجيا الثقافة العلمية (. 2009مازن، حسام الدين حممد ) .154
 شر والتوزيع.ان للنالعلم واإلمي

، القاهرة: مكتبة تكنولوجيا املعلومات ووسائطها االلكرتونية(. 2006مازن، حسام حممد ) .155
 النهضة املصرية.

، مصر، اجمللة الرتبوية(. عادات العقل واسرتاتيجيات تفعيلها، 2011مازن، حسام حممد ) .156
 .354-331، ص 28العدد 

، التكنولوجي وحتديث التعليم التنوير(. 2004هر، صربي؛ صالح الدين، توفيق )ما .157
 اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث.
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، عّمان: دار صفاء (. التعليم املستمر والتثقيف الذايت2005حمامدة، ندى عبد الرحيم ) .158
 للنشر والتوزيع. 

ت املتعددة يف تدريس العلوم (. استخدام اسرتاتيجية الذكاءا2015حممد، مسية إبراهيم ) .159
العلمية وتنمية االجتاه حنو تعلم العلوم لدى الطالب الصم ابألول الثانوي املهين،  املفاهيمالكتساب 

 ، جامعة املنيا: كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس.رسالة ماجستري غري منشورة
تصميم حقيبة إلكرتونية وفق التعلم القائم على املشروعات لتنمية  .(2013) نبيل السيدحممد،  .160

، عدد 24، جملد ببنها جملة كلية الرتبيةلوجيا التعليم. و ملشكالت لدى طالب تكنرات حل امها
 . 405-355، اجلزء األول، ص ص96

يف تنمية قدرة  STEMفاعلية التدريس وفق منهج (. 2018احملمدي، جنوى بنت عطيان ) .161
(، 1)7لد ، اجملخصصةاجمللة الدولية الرتبوية املتات املرحلة الثانوية على حل املشكالت، طالب
 .128-121ص 

املؤمتر العلمي (. حول املستوايت املعيارية للمنهج ونواتج التعلم، 2005حممود، حسني بشري ) .162
ملعيارية، السابع عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، مناهج التعليم واملستوايت ا

 .288 -277، ص 27-25لقاهرة: جامعة عني مشس، يوليو ا
تفكري بال حدود رؤى تربوية معاصرة يف تعليم التفكري (. 2006دين عرفه )صالح ال حممود، .163

 ، القاهرة: عامل الكتب.وتعلمه
(. برانمج قائم على معايري التدريس لتنمية مهارات معلمي اللغة 2012حممود، عبد الرازق ) .164

، جامعة أسيوط، بيةلية الرت اجمللة العلمية لكبية اإلبداعية وعادات العقل املنتج لدى تالميذهم، العر 
 .611-516، ص ص1، العدد 28اجمللد 

(. التطوير املهين ملعلمي العلوم يف ضوء 2015احمليسن، إبراهيم عبد هللا؛ وخجا، ابرعة هبجت) .165
مؤمتر التميز يف تعليم وتعلم العلوم ، STEMاجتاه تكامل العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات 

"، مركز التميز البحثي يف تطوير STEMية واهلندسة والرايضيات م والتقنوالرايضيات "توجه العلو 
 .37-13سعود، ص  تعليم العلوم والرايضيات، جامعة امللك

البنائية يف تنمية املهارات  Seven E's(. فعالية استخدام اسرتاتيجية 2017خمتار، إيهاب أمحد ) .166
جملة دراسات عربية يف البتدائية، ملرحلة ااحلياتية وعادات العقل يف مادة العلوم لدى تالميذ ا
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 .154 -101، ص 85، رابطة الرتبويني العرب، العدد الرتبية وعلم النفس
(. عادات العقل وعالقتها ابلتوافق 2011خمتار، وحيد مصطفى؛ سعيد، عبد السالم عيسى ) .167

، ة اآلدابجملة كليلدى عينة من املتفوقني أكادمييًا وغري املتفوقني من طالب التعليم الثانوي، 
 .422-387، ص 18طرابلس، العدد  –جامعة الفاتح 

(. تصور مقرتح لربانمج تدرييب لتنمية مهارات التدريس لدى معلمات 2014مراد، سهام السيد) .168
الفيزايء ابملرحلة الثانوية يف ضوء مبادئ ومتطلبات التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات 

STEM جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسلكة العربية السعودية، ئل ابملممبدينة حا ،
 .50-17، ص3، ج 56، العدد السعودية

، عّمان: دار اخلليج للنشر أساسيات يف الثقافة املهنية(. 2016مرجي، عبد السالم سعد ) .169
 والتوزيع.

روع امللك عبد هللا رايض: مش، المعايري معلمي العلوم(. 2014املركز الوطين للقياس والتقومي ) .170
 لتطوير التعليم.

(. أثر استخدام نظرية التعلم املستند إىل الدماغ يف حتصيل طلبة 2014املشاقبة، متعب عودة ) .171
، اجلامعة اهلامشية: رسالة ماجستري غري منشورةالصف الثامن األساسي يف العلوم واجتاهاهتم حنوها، 

 ريس.كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق التد
(. أثر استخدام برانمج قائم على 2014د )خالد بن سعد؛ والشوري، حممد أمح طرب،امل .172

اسرتاتيجية عادات العقل يف تنمية الذكاء املنطقي الرايضي والتحصيل لطلبة الصف الثاين املتوسط، 
 .460-423، ص 28، اجمللد 112جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد  ،الرتبوية اجمللة

عليمية يف مادة العلوم وقياس أثرها يف حتصيل (. تصميم حقيبة ت2008يف عبد العزيز)ملطوع، انا .173
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 اختبار حتصيلي / مادة العلوم للصف السادس االبتدائي
 هـ      1437/1438العام الدراسي  

     
    ........................................: .................الطالبة اسم
 التاريخ: .................                           : ............    اليوم

 

 الصحيحة مما يلي: اإلجابةاخرت 
 

 خلالاي ليست الوحدة األساسية للرتكيبا .أ
 حدة األساسية للوظيفةو اخلالاي ليست ال .ب
 خالاي موجودة ُعن جتنتاخلالاي  .ج
 اخلالاي ليست شرطاً يف تكوين جسم املخلوق .د

 

  خلية ـ نسيج ـ عضو ـ جهاز ـ خملوق .أ
  خملوق ـ نسيج ـ عضو ـ خلية ـ جهاز .ب
  خلية ـ جهاز ـ عضو ـ خملوق ـ نسيج .ج
 ج ـ خليةيعضو ـ جهاز ـ خملوق ـ نس .د
 

 النسيج الطالئي .أ
 النسيج الضام .ب
  النسيج العضلي .ج
 النسيج العصيب .د
 

 االمحاض النووية .أ
 الدهون .ب
 الربوتينات .ج
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 الكربوهيدرات .د
 

  ةنوالا .أ
  سيتوبالزمال .ب
 عصاريةالفجوة ال .ج
 لوياخلدار اجل .د
 

 مناطق الرتكيز املنخفضانتقال الفضالت واملواد املغذية خالل األغشية من مناطق الرتكيز املرتفع إىل  .أ
 رتكيز املنخفضلانتقال الفضالت واملواد املغذية خالل األغشية من مناطق الرتكيز املرتفع إىل مناطق ا .ب
 حركة املواد عرب أغشية اخلالاي ابستخدام طاقة اخللية .ج
 عملية حتليل السكر وإطالق الطاقة يف اخللية .د
 

 سكر اجللوكوز .أ
 االوكسجني .ب
 الطاقة .ج
 اثين أكسيد الكربون .د
 

 البناء الضوئي .أ
 التنفس اخللوي .ب
 االنتشار .ج
 النقل النشط .د
 

 وظيفة النواة ختزين املاء والغذاء والفضالت .أ
 تراكيب اخللية ومواد كيميائية خمتلفة حيتوي السيتوبالزم على .ب
 متتص امليتوكوندراي الطاقة الضوئية .ج
 مات الوراثيةو ختزن الفجوات املعل .د

 

 املاء .أ
 االوكسجني .ب
 محض الالكتيك .ج
 اثين أكسيد الكربون .د
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 دورة اخللية .أ
 مدة احلياة .ب
 االنقسام املنصف .ج
 انقسام اخللية .د

 

 كروموسومات اخلليةخالاي ويف كل منها نصف العدد األصلي من   4عملية ينتج عنها  .أ
 عملية ينتج عنها تكوين املشيج املذكر واملشيج املؤنث .ب
 ال حتدث فيه سيطرة على انقسام اخلالاي ومنوهاانقسام  .ج
 انقسام نواة اخللية يف اثناء انقسام اخللية إىل خليتني متماثلتني .د

 

 دورة احلياة .أ
 دورة اخللية .ب
 مدة احلياة .ج
 العمر املتوقع .د

 

 مساو  ملعدل منو حجم اخللية .أ
 أقل من معدل منو حجم اخللية .ب
 رب من معدل منو حجم اخلليةأك .ج
 ال يرتبط مبعدل حجم اخللية .د

 

 نفسها ال تضاعف الكروموسومات .أ
 تتكون صفيحة خلوية لتنقسم اخللية إىل خليتني جديدتني .ب
 تتكون خليتان متماثلتان .ج
 تنقسم نواة اخللية مرتني .د

 

  الصفات املتنحية .أ
 اجلينات .ب
  الصفات السائدة .ج
  بةسالصفات املكت .د

 

 الصفة املوروثة .أ
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  الصفة السائدة .ب
 الغريزة .ج
 اجلينات .د

 

  الصفات املكتسبة .أ
   الصفات املتنحية .ب
  الصفات السائدة .ج
 الصفات املوروثة .د

 

  إنتاج الطاقة .أ
  هضم الغذاء .ب
 لغذاءاصنع  .ج
  خزن املعلومات ونقلها .د

 

 TT x tt .أ

 Tt  x Tt .ب

 Tt x tt .ج

 tt  x tt .د

 متت.
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 ائي مقياس عادات العقل للصف السادس االبتد

 البياانت الشخصية
 ................................   .االسم: .......

   ........التاريخ: .................                 ........اليوم: ............
 تعليمات املقياس

 ـة/عزيزي الطالب

الشخصية داخل الصف الدراسي أو يف احلياة ببعض العادات أو السلوكيات فيما يلي جمموعة من العبارات خاصة 
قد توافق على بعضها وال توافق على البعض اآلخر، وأمام كل عبارة مقياس من ثالث درجات على النحو  اليومية،
 التايل:

 دائماً: تعين املوافقة على العبارة بشكل كبري جداً  .1
 أحياانً: تعين املوافقة على العبارة يف بعض األوقات وليس دائماً  .2
 وأنك ال تتفق مع ما جاء فيها ،أبداً: تعين عدم املوافقة على العبارة بشكل اتم .3

 واملطلوب:
 ( حتت الدرجة اليت تعرب عن رأيك على النحو التايل:xقراءة كل عبارة بشكل دقيق، ووضع عالمة ) •

 أبداً  أحياانً  دائماً  العبارة
   X أحب مشاهدة التلفاز

 صريحأن تعرب عن رأيك بشكل  •
 ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة •
 دون وضع االستجابة املناسبة أمامها عدم ترك أي عبارة •
 ال تؤثر إجاابتك على هذه العبارات على درجاتك يف مادة العلوم  •

 إعداد / فاتن فؤاد جنار                                                          
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 أبداً  احياانً  دائماً  عبارات املقياس م
    ة العلومداستفسر عن أي موضوع جديد يعرضه معلم ما 1
     عن املعلومات اليت ال أفهمها حىت تتضح يليتاليأسأل زم 2
    يساعدين على فهم املوضوعات اليت أدرسهاطرح األسئلة  3
    أطرح أي سؤال يرد على ذهين دون التفكري يف صياغته 4
    فكارينتابين الشعور ابلتشتت عند حل األسئلة اليت تتطلب املقارنة والربط بني األ 5
    أجتنب طرح األسئلة حىت ال اهتم بعدم الفهم 6
    يؤدي إىل فهم أفضلأهتم ابلسؤال اجليد ألنه  7
    أطرح أسئلة استيضاحية متكنين من مجع املعلومات حول أي مشكلة تواجهين 8
    أطرح أسئلة متعددة مثل )ما السبب، كيف أعرف، ما احللول املمكنة؟( 9

    املعلمة مسألة جديدة أابدر حبلها دون طرح أي أسئلة تضإذا عر  10
    أعرب عما بداخلي لآلخرين بوضوح ودقة 11
     يف الصف بكل ثقةيتاليأستطيع التحدث واملناقشة أمام زم 12
    أبفكاري زمياليتأجد صعوبة يف إقناع  13
    رياأفكأحاول دائًما التدقيق يف اختيار الكلمات املعربة عن  14
    احتفظ أبفكاري الشخصية لنفسي 15
    أستمتع بتعلم كلمات جديدة وأقوم بذلك بسهولة 16
    أبفكاري الصائبة زمياليتأستطيع التأثري على  17
    ، أعرب عن رأيي بوضوح يف أي عمل نقوم به زمياليتإذا عملت يف جمموعة مع  18
    ياليتمز أحب األلعاب الكالمية واأللغاز مع  19
    استطيع كتابة إجاابت كاملة وواضحة ألسئلة العلوم وغريها من املواد الدراسية 20
    أحب إجراء التجارب العلمية من خالل العمل يف جمموعات 21
    أفكر مبفردي للوصول إىل احلل الصحيح ألي سؤال أو مشكلة 22
    زمياليتوار مع أتفق معكم ( عند احل –أستخدم عبارات )ما رأيكم  23
    زمياليتأتعلم معلومات جديدة من مناقشيت مع  24
    أتعلم من األلعاب اجلماعية بشكل أفضل من األلعاب الفردية 25
    نعند العمل يف جمموعة أستمتع ابلتفكري مع أفراد جمموعيت وأستمع ألفكاره 26
    برأيي مهما كان كإذا كنت قائدة جملموعة يف الصف أو املخترب، أمتس 27
    يف جمموعات ضمن أي نشاط داخل الصف أو خارجه زمياليتأستمتع ابلعمل مع  28
    أستمتع ابملناقشات العلمية وتبادل األفكار واآلراء 29
     أفكر مع زمياليت حلل أي مشكلة خاصة يب أو بنا 30
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 االجتاه حنو تعّلم مادة العلوم للصف السادس االبتدائياس يمق

 البياانت الشخصية

 .االسم: ................................  املدرسة: .....................

 .التاريخ: ..............................     اليوم: .....................

 تعليمات املقياس

 ةالطالب يتعزيز 

مادة العلوم، قد توافق على بعضها وال توافق على البعض لي جمموعة من العبارات خاصة آبرائك حول تعلم يفيما 
 اآلخر، وأمام كل عبارة مقياس من ثالث درجات على النحو التايل:

 دائماً: تعين املوافقة على العبارة بشكل كبري جداً  .1
 يس دائماً لقات و أحياانً: تعين املوافقة على العبارة يف بعض األو  .2
 أبداً: تعين عدم املوافقة على العبارة بشكل اتم، وأنك ال تتفق مع ما جاء فيها .3

 واملطلوب منك:

 ( حتت الدرجة اليت تعرب عن رأيك على النحو التايل:xقراءة كل عبارة بشكل دقيق، ووضع عالمة ) •
 أبداً  أحياانً  دائماً  العبارة

   x أحب مشاهدة التلفاز
 بشكل صريح كتعرب عن رأيأن  •
 ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة •
 عدم ترك أي عبارة دون وضع االستجابة املناسبة أمامها •
  ال تؤثر إجاابتك على درجاتك يف مادة العلوم  •
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 أبداً  أحياانً  دائماً  عبارات املقياس م
    أرى من األفضل زايدة عدد حصص مادة العلوم 1
     مادة العلوميفالتجارب العلمية أستمتع إبجراء  2
    أرى أن تعلم مادة العلوم أكثر سهولة من قبل 3
    ينتابين الشرود الذهين يف أثناء حصص مادة العلوم  4
    يسعدين تعّلم موضوع جديد يف مادة العلوم 5
    أحب املشاركة يف حصص مادة العلوم 6
    أعاين من صعوبة يف فهم مادة العلوم  7
    كتب العلوم يف أوقات الفراغ  أحب قراءة 8
    أحب مساعدة زمياليت يف تعلم املوضوعات العلمية 9

    ينتابين شعور ابلتعب عند دراسة مادة العلوم  10
    املصطلحات العلمية يف مادة العلوم صعبة الفهم  11
    أرى أن مادة العلوم مهمة للدراسة اجلامعية وسوق العمل  12
    عادة عند تفسري الظواهر العلمية لآلخرين خارج املدرسةسأشعر ابل 13
    دراسة مادة العلوم ليست مهمة ابلنسبة لتالميذ املرحلة االبتدائية 14
    أن العلوم هلا دور كبري يف تقدم اجملتمعات وتطورهاأرى  15
    تساعدين دراسة مادة العلوم على فهم ظواهر الكون  16
    علوم تساعد على تنمية التفكري السليملدراسة مادة ا 17
    كثري من املوضوعات يف مادة العلوم غري مهمة، أرى حذفها 18
    الشخصيات املهمة يف اتريخ اإلنسانعلماء العلوم من  19
    ال أرى أمهية لدراسة العلوم يف حيايت اليومية 20
    قدم مادة العلوم بطريقة واضحة تمعلمة العلوم  21
    اهتم مبتابعة معلمة العلوم يف أثناء الشرح وإجراء التجارب العلمية 22
    شيء غامضشجعين معلمة العلوم على االستفسار عن أي ت 23
    العلوم املساعدة للتالميذ يف أثناء االنشطة العلميةمادة معلمة  قدمت 24
    العلوم مادة ثناء حصصأإيل معلمة العلوم أي سؤال يف  تأشعر ابلقلق إذا وّجه 25
    يف املستقبل علماء العلومأن أصبح عاملة من  أسعى 26


