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وحدة مقرتحة يف ضىء مدخل" العلىم  -التكنىلىجيا-
اهلندسة  -الزياضيات " وأثزها يف تنمية االجتاه حنىه
ومهارات حل املشكالت لتالميذ املزحلة االبتدائية
الممخص_ ىدؼ البحث الحالي إلى دراسة أثر كحدة مقترحة قائمة

احدا مف
ذلؾ لتكامؿ المعرفة مف فركعيا المختمفة ,كليس فرنعا ك ن

في تنمية االتجاه نحكه كميارات حؿ المشكالت لتالميذ المرحمة

المنافسة في سكؽ العمؿ كاتخاذ الق اررات السميمة كالمشاركة في

عمى مدخؿ "العمكـ – التكنكلكجيا-اليندسة – الرياضيات )" (STEM

فركع المعرفة ,باإلضافة إلى احتياج المجتمع ألفراد قادريف عمى

االبتدائية .كتـ إعداد الكحدة المقترحة كالتي كانت بعنكاف :الطاقة

بناء المجتمع كتمبية احتياجاتو ,كمما يساعد في الكصكؿ ليذه

الخضراء في ضكء مجمكعة مف األسس متمثمة في :مدخؿ )(STEM

الغاية المنشكدة المناىج المتكاممة Integrated Curriculum

,كخصائص التالميذ في المرحمة االبتدائية ,كحاجات كمتطمبات

كقد كعى التربكيكف أف مشكالت العالـ الحقيقي ليست

المجتمع في العصر الحالي ,كاستخدمت عممية التصميـ اليندسي

مفصكلة أك مقسمة إلى فركع تُعمّـ في المدارس ,كأف األفراد

(اسأؿ – تخيؿ – خطط – ابف) في تدريس الكحدة المقترحة .كقامت

يحتاجكف في حياتيـ إلى ميارات عبر فركع المعرفة المختمفة,

الباحثة بإعداد الكحدة المقترحة كدليؿ المعمـ لتدريس الكحدة كأداتي

باإلضافة إلى أف التعمـ ذا المعنى يحدث عندما يربط المتعمـ

البحث :مقياس االتجاه نحك ) ,(STEMكاختبار ميارات حؿ

المعرفة القديمة بالمعرفة الجديدة في سياؽ حقيقي ذم معنى

المشكالت ,كتـ تطبيؽ الكحدة المقترحة (الطاقة الخضراء) عمى تالميذ
الصؼ الخامس االبتدائي في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي

تفشؿ في تحقيقو المكاد المنفصمة مف ىنا جاءت فكرة التكامؿ

 .2015/2014كتكصؿ البحث إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

[.[1

بيف متكسطات درجات التالميذ في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس

كاقترح العديد مف الباحثيف مدخؿ الدراسات البينية

االتجاه نحك ) (STEMككؿ كمحاكره الفرعية لصالح التطبيؽ البعدم

 Interdisciplinary Approachبكصفو أحد أفضؿ أشكاؿ

عند مستكل ( ,)0.05كما أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة

تكامؿ المعرفة؛ إذ يركز عمى كجكد مشكمة أك قضية تتمركز

إحصائية بيف متكسطات درجات التالميذ في التطبيقيف القبمي كالبعدم

حكليا المعارؼ مف فركع المعرفة المختمفة كالميارات المشتركة

الختبار ميارات حؿ المشكالت ككؿ كمياراتو الفرعية لصالح التطبيؽ

بيف تمؾ الفركع كميارات حؿ المشكالت كالتفكير الناقد ,في حيف

البعدم عند مستكل (.)0.05

أف مدخؿ الدراسات المتعددة Multidisciplinary Approach

الكممات المفتاحية :مدخؿ" العمكـ  -التكنكلكجيا -اليندسة –

يركز عمى محتكل كميارات كؿ فرع مف فركع المعرفة منفصال

الرياضيات" ,االتجاىات ,ميارات حؿ المشكالت ,طالب المرحمة

[.[1

االبتدائية.

كيعد مدخؿ "العمكـ – التكنكلكجيا -اليندسة – الرياضيات"

 .1المقدمة

بينيا يزيؿ الحكاجز بيف فركع المعرفة األربع:
) (STEMمدخالن ن

يعا؛
عمميا
تطكر
نا
يشيد العصر الحالي
ن
ن
كتكنكلكجيا سر ن

األمر الذم أدل إلى كثير مف الثكرات كالتغيرات كالتحديات

العمكـ  ,Scienceكالتكنكلكجيا  ,Technologyكاليندسة

المعرفية في الحياة المعاصرة بمختمؼ مجاالتيا التعميمية

كيكامؿ بينيا إذ
 ,Engineeringكالرياضيات ُ Mathematics

ُيقدـ لمتالميذ خبرات تعمـ مف مكاقؼ الحياة الكاقعية أكثر مف

كالصحية كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية ,كيحتاج الفرد أثناء
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كما أنو يجعؿ التالميذ قادريف عمى حؿ المشكالت ,كمبتكريف,
كمخترعيف ,معتمديف عمى أنفسيـ ,كلدييـ قدرة عمى التفكير

التدريس تؤثر عمى التعمـ بطريقة إيجابية [.[1

المنطقي ,كلدييـ ثقافة تكنكلكجية [ .[5كقد أجرم في ىذا المجاؿ

كبرزت أىمية مدخؿ ) (STEMبكصفو أحد االتجاىات,
كالمداخؿ العالمية في تصميـ المناىج اآلف بعد أف أثبت فعاليتو

دراسات عدة منيا:

عمى مدار ثالثة عقكد مف تطبيقو في الكاليات المتحدة

 -دراسة  [3] Daughertyالتي بينت أف التفاعؿ المبكر

األمريكية ,كالمممكة المتحدة ,كجنكب إفريقيا ,كبعض الدكؿ

لتالميذ المرحمة االبتدائية مع أنشطة ) (STEMلو تأثير إيجابي

األخرل [.[2

عمى فيـ كادراؾ كميكؿ التالميذ ,كاقترحت أف المرحمة االبتدائية
ىي أفضؿ المراحؿ مالئمة الشتغاؿ التالميذ في تعميـ

كقد حصؿ تعميـ ) (STEMالمتكامؿ عمى اىتماـ متزايد
مف التربكييف كالسياسييف ككسائؿ اإلعالـ ,كأقرت الكاليات

) ,(STEMكاقترحت ىذه الدراسة تقديـ تعميـ )(STEM

المتحدة أنيا في حاجة ماسة إلى عمماء كميندسيف كتكنكلكجييف

لمتالميذ في المرحمة االبتدائي.

كفنييف مكىكبيف كمتفكقيف يمثمكف قكة عاممة ليا القدرة عمى حؿ

 -دراسة  [6] Stephanieالتي تكصمت الى أف تالميذ الصؼ

المشكالت ,مبتكرة ,مبدعة ,معتمدة عمى نفسيا ,قادرة عمى

الرابع االبتدائي في كالية فمكريدا اكتسبكا فيما لممعرفة كالمفاىيـ

تنمية التفكير المنطقي ,كتكمف تنمية تمؾ الميارات في مدخؿ

المرتبطة ب ) (STEMعف الركبكتات ,كأيدت ىذه الدراسة فكرة

) (STEMمف الحضانة حتى الصؼ الثاني عشر[3[ k-12

تقديـ ) (STEMلمتالميذ في المرحمة االبتدائية.
 -دراسة  [7] Alicia, C. etalالتي تكصمت الى تفكؽ تالميذ

تصميما لممناىج المتكاممة ,إال أف فكرة
كيطرح )(STEM
ن

المرحمة االبتدائية الذيف اشترككا في برامج تعميـ )(STEM

المناىج الدراسية المتكاممة ليست بجديدة ,فقد ظيرت كجزء مف
المدرسة التقدمية سنة 1920ـ كذلؾ لجعؿ التعميـ الدراسي أكثر

بصكرة دالة احصائيا في اختبارم عمميات العمـ ,كالمفاىيـ

مالئمة كمناسبة لخبرات الحياة اليكمية التي يكاجييا التالميذ في

العممية عمى أقرانيـ تالميذ المجمكعة الضابطة.

حياتيـ ,فالمناىج الدراسية المتكاممة تكضح العالقات داخؿ

 -دراسة  [13] Normaالتي بينت أف تالميذ الصؼ الثامف

المادة الدراسية كبيف المكاد الدراسية بعضيا كبعض كبالتالي

الذيف درسكا في برامج التعميـ القائمة عمى ) (STEMتفكقكا في

تؤسس لمتعمـ بطريقة فعمية [.[4

التحصيؿ في العمكـ كالرياضيات كالقراءة عمى أقرانيـ تالميذ
المجمكعة الضابطة.

كأكدت األبحاث أف المناىج البينية أك المتكاممة تمد
التالميذ في الفصكؿ الدراسية بخبرات مالئمة كشاممة كأكثر

 -دراسة  [9] Pecen, R. etalالتي كجدت تحسف في

إثارة ,ذلؾ ألف المعرفة المستمدة مف أكثر مف فرع مف فركع

التحصيؿ كالميارات المرتبطة بالعمكـ كالرياضيات كتحسف في

حسف
المعرفة تككف ذات قيمة أكبر مف المعرفة لفرع كاحد ,إذ تُ ّ

الثقافة التكنكلكجية لتالميذ المرحمة اإلعدادية بعد اشتراكيـ في
مشركع عف الطاقة المتجددة قائـ عمى )(STEM

مف ميارات التفكير العميا ,كميارات حؿ المشكالت ,كتزيد مف

مما سبؽ يتضح أنو يمكف تقديـ تعميـ ) (STEMلتالميذ

االحتفاظ بالتعمـ ,حيث يككف التمميذ محكر ىذه المناىج [.[5,3
كما أف التعميـ بمدخؿ ) (STEMال يؤثر فقط عمى

المرحمة االبتدائية ,كأنو يحسف تحصيؿ التالميذ في العمكـ

أيضا في
تحسيف أداء التالميذ في العمكـ كالرياضيات ,بؿ يؤثر ن

كعمميات العمـ كالمفاىيـ العممية كيحسف ثقافتيـ العممية
كالتكنكلكجية.

نمك الثقافة العممية كالتكنكلكجية لمتالميذ كالتي ىي ضركرية

كنتيجة لالىتماـ العالمي بتعمي ػ ػـ ) (STEMنجػد أف الجيؿ

لمكاطف القرف الكاحد كالعشريف [.[4
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التالي لمعايير العمكـ  NGSSأكد عمى تضميف ممارسات

لمعمكـ ) (NASعمى تعميـ ) (STEMمف الحضانة لمصؼ

جنبا إلى جنب مع مفاىيـ كممارسات العمكـ
كمفاىيـ اليندسة ن

الثاني عشر [.[17
كاستجابة ليذه التكصيات قامت ك ازرة التربية كالتعميـ في

[.[10

كما أجريت عدة مؤتمرات عف تعميـ ) (STEMمنيا:

مصر بإصدار قرار كزارم بإنشاء مدارس المتفكقيف الثانكية في

مؤتمر التميز في تعميـ كتعمـ العمكـ كالرياضيات األكؿ :تكجو

العمكـ كالتكنكلكجيا ,كىي مدارس ثانكية ذات مناىج خاصة

العمكـ كالتقنية كاليندسة كالرياضيات ] (STEM) [11الذم

قائمة عمى ) (STEMكتيدؼ لتحقيؽ التكامؿ بيف العمكـ

عقده مركز التميز البحثي في تطكير تعميـ العمكـ كالرياضيات

كالرياضيات كالتكنكلكجيا كاليندسة مف خالؿ المشركعات

في جامعة الممؾ سعكد بالمممكة العربية السعكدية ,ككاف

االستقصائية كالمدخؿ التكاممي في التدريس .كبالفعؿ فقد تـ

المؤتمر األكؿ في الكطف العربي عف ).(STEM

إنشاء مدرسة المتفكقات الثانكية في العمكـ كالتكنكلكجيا (لمبنات)

كمف الممكف أف يتضمف تعميـ ) (STEMالمتكامؿ عدة

في زىراء المعادم بالقاىرة ,كمدرسة المتفكقيف الثانكية في

شيكعا في المدارس,
مستكيات منيا أف اليندسة تصبح أكثر
ن

العمكـ كالتكنكلكجيا (لمبنيف) في مدينة السادس مف أكتكبر عاـ
.[18[ 2012

كتكامؿ اليندسة مع المناىج المدرسية في الكاليات المتحدة ال

كنظر ألىمية االتجاىات اإليجابية نحك العمـ كالتكنكلكجيا
نا

يعني إضافة منيج جديد ,كزيادة عبء الجدكؿ الدراسي,
فالرياضيات أساسية لتقديـ المفاىيـ اليندسية ,أما العمكـ ففييا

كأساس لبناء الحضارة لمقرف الحالي كأىميتيا في مساعدة الفرد

العديد مف المفاىيـ العممية التي يمكف مف خالليا تقديـ المفاىيـ

عمى اتخاذ القرار كممارسة العديد مف الميارات فقد أجريت عدة

اليندسية [.[12,13

دراسات عف أثر التعميـ بمدخؿ ) (STEMعمى اتجاىات

كاليندسة تمدنا بالسياؽ الكاقعي كالحقيقي لتعمـ ] .[14فاليندسة

كميكؿ التالميذ نحكه منيا دراسة [5] Stohlmann, M. etal

في تعميـ ) (STEMتؤكد عمى عممية التصميـ اليندسي

التي تكصمت إلى أف تعميـ ) (STEMيحسف تحصيؿ كميكؿ

بدال مف التأكيد عمى الحمكؿ فقط كذلؾ ما أكده
كتصميـ الحمكؿ ن

التالميذ في المرحمة المتكسطة نحك العمكـ كالرياضيات ,كأصبح

[.[13,9

التالميذ لدييـ تكجيات لاللتحاؽ بالميف المرتبطة ب ػ)(STEM

كعممية التصميـ اليندسي ىي سياؽ ذك معنى لتعمـ

كدراسة ] Marsh [19التي بينت أف اتجاىات كمعرفة تالميذ

المفاىيـ كالميارات العممية كالرياضياتية كالتكنكلكجية كالربط

المرحمة المتكسطة الذيف اشترككا في مخيمات العمكـ الصيفية

بينيا ,كما أنيا تثير ميارات التفكير العميا  ,كتمثؿ است ارتيجية

القائمة عمى ) (STEMتفكقكا كتحسنت اتجاىاتيـ نحكه بصكرة

تربكية مفيدة [ .]15باإلضافة إلى أنو مف خالؿ عممية التصميـ

إحصائيا.
دالة
ن

كفي تحميؿ لبرامج كمناىج مختمفة لمػ) ,(STEMاتفؽ

اليندسي يمكف الربط كالدمج بيف الفركع ].[16
كقد بينت دراسة  [14] English, L. D. & Kingأف

الباحثكف كالتربكيكف عمى أف جكىر تكامؿ ) (STEMيكمف في

تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي يمكنيـ االشتغاؿ في عممية

حؿ المشكالت مف خالؿ بناء الحمكؿ كتنفيذىا .ككذلؾ مف

التصميـ اليندسي كتطبيؽ المعارؼ المتعممة في )(STEM

خالؿ االستقصاء .لذلؾ فإف تدريس ) (STEMالمتكامؿ ال

كذلؾ في تصميـ نمكذج ثالثي األبعاد لمطيراف.

أيضا عمى ميارات حؿ
يحتاج فقط إلى التركيز عمى المعرفة بؿ ن
المشكالت كالتعمـ القائـ عمى االستقصاء [.[1

كقد حثت منظمات مينية كثيرة مثؿ رابطة العمكـ القكمية

كمف خالؿ مدخؿ ) (STEMيمكف تقديـ أنشطة تعتمد عمى

) (NSFكرابطة البحث القكمية ) ,(NRCكاألكاديمية القكمية
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حؿ المشكالت البيئية مثؿ المكضكعات المتعمقة بمكضكع

• إمكانية تكامؿ المفاىيـ المرتبطة بفركع المعرفة لؿ )(STEM

الطاقة ,كتصميـ أجيزة لتحكيؿ الطاقة مف الشمس كالرياح,

كدمجيا في مناىج التعميـ العاـ عمى أم مستكل [.[26

كالتغير المناخي كالمخمفات البيئية؛ حيث يمكف فيـ كتعريؼ

• تالميذ المرحمة االبتدائية يمكنيـ االشتغاؿ في أنشطة

األسباب المؤدية ليذه المشكالت ,كايجاد التصميـ الذكي ليا

) (STEMكالتصميـ اليندسي [.[3

كاتخاذ القرار نحكىا [.[20

• ىناؾ احتياج لمناىج تقكـ بعمؿ تكامؿ بيف فركع ),(STEM
كتدريس ىذا المحتكل بطريقة ذات معنى تتخطى الحكاجز

كتعتبر ميارات حؿ المشكالت مف ميارات القرف الحادم
كالعشريف التي يحتاج التالميذ الكتسابيا ليتمكنكا مف مكاجية

التقميدية بيف فركع المعرفة ليذا المدخؿ [.[1

الحياة كالعمؿ كالمكاطنة في ىذا القرف [.[21

حاليا لتعميـ
• ) (STEMىك أكثر المصطمحات المتداكلة
ن

كيتفؽ حؿ المشكالت مع طبيعة عممية التعمـ ,التي

العمكـ ,كاليندسة ىي االمتداد الطبيعي كالتكسع المنطقي لتعمـ

تقضي أنو يكجد لدل المتعمـ ىدؼ يسعى إلى تحقيقو؛ كما يتفؽ

العمكـ ,فاإلطار العاـ لتعميـ العمكـ كالجيؿ التالي لمعايير العمكـ

مع مكاقؼ البحث العممي فيي تنمي ركح االستقصاء كالبحث

أكدا عمى تعميـ اليندسة كالتكنكلكجيا لمتالميذ في التعميـ العاـ

العممي ,كتجمع في إطار كاحد بيف محتكل التعمـ كطريقتو,

[.[27,10,12

فالمعرفة العممية كسيمة لمتفكير العممي كنتيجة لو في نفس الكقت

• الحاجة إلى تدريس مكضكعات الطاقة البديمة كطاقة الرياح

[.[22

لمطالب مف خالؿ أنشطة تعميمية استقصائية تقكـ عمى دمج
العمكـ ,كالتكنكلكجيا ,كاليندسة كالرياضيات ,كذلؾ ما أكدت عميو

كتنمية ميارات حؿ المشكالت لدل المتعمـ تقكـ بدكر
حاسـ في نمكه المعرفي ,فيذه الميارات تتضمف العديد مف

دراسة  [29] Pererكمما يدعـ الشعكر بمشكمة البحث:

الممارسات مثؿ تحديد مصادر المعمكمات كاستخداميا كطرح

• قامت الباحثة بتحميؿ محتكل كتب العمكـ بالمرحمة االبتدائية

األسئمة كجمع المعمكمات كتحميميا كالربط بينيا كفرض الفركض

في الصفكؼ الرابع كالخامس كالسادس االبتدائي بيدؼ معرفة

ارت المناسبة ,لذا تعد ميارات حؿ
كاختبارىا كاتخاذ القر ا

مدل تضميف كتب العمكـ لمعالقة التكاممية بيف العمكـ

المشكالت ميارات حياتية أساسية تسيـ في تكامؿ البنى

كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات.

المعرفية كالكجدانية لمفرد في تآلؼ كتكافؽ [.]23

كتكصمت الباحثة إلى ما يمي:
• تكجيو كتب المدرسة لمتالميذ الستخداـ شبكة المعمكمات في

كتؤكد كثيقة المستكيات المعيارية لمحتكل مناىج العمكـ
لمتعميـ قبؿ الجامعي عمى أىمية تنمية ميارات حؿ المشكالت

البحث عف المعرفة.

لدل المتعمـ ,حيث أنيا متضمنة في "ميارات االستقصاء

• استخداـ الرياضيات كسيمة لتحقيؽ القكانيف العممية المكجكدة

كالبحث ,كعمميات العمـ ,كجمع المعمكمات كتفسيرىا كتكظيفيا"

في كتب المدرسة.

[.[24

• ال تتضمف كتب العمكـ بالمرحمة االبتدائية أم مفاىيـ مرتبطة
باليندسة أك عممية التصميـ اليندسي.

 .2مشكمة الدراسة

• ال تتضمف كتب العمكـ بالمرحمة االبتدائية أم أنشطة عف

مما سبؽ يتضح ما يمي:
• تأكيد تقرير ([] (PCAST 25عمى تشجيع جميع التالميذ

العالقة التكاممية بيف العمكـ كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات

عمى تعمـ ) (STEMكاتقاف مجاالت المعرفة المرتبطة بو

كفي حدكد ما اطمعت عميو الباحثة اتضح أنو ال تكجد دراسة

كااللتحاؽ بالميف المرتبطة بو.

عربية تناكلت تدريس كحدة مقترحة في ضكء مدخؿ )(STEM
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كأثر ىذه الكحدة في تنمية االتجاه نحكه كميارات حؿ المشكالت

 -اإلسياـ في أف يككف التمميذ ىك محكر عممية التعمـ كأف

لتالميذ المرحمة االبتدائية.
لذا يحاكؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس
التالي :ما أثر تدريس كحدة مقترحة في ضكء مدخؿ )(STEM

إيجابيا نشطنا فيك مخطط كمصمـ كمنفذ كمبتكر
عضكا
يككف
ن
ن
سمبيا.
كليس ن
متمقنا ن
 -مساعدة معممي العمكـ في اإللماـ بمدخؿ ) (STEMككيفية

في تنمية االتجاه نحكه كميارات حؿ المشكالت لتالميذ الصؼ

الدمج بيف العمكـ كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات ,كتقديـ دليؿ

الخامس االبتدائي؟ كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة اآلتية:

لممعمميف ممكف أف يساعدىـ عمى تدريس العمكـ في ضكء مدخؿ

أ .أسئمة الدراسة

) (STEMفي مكضكع الكحدة المقترحة.

 -1ما أسس بناء الكحدة المقترحة في ضكء مدخؿ )(STEM

 -تكجيو أنظار الباحثيف في التربية العممية إلى مدخؿ

لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي؟

) (STEMكتناكلو بمزيد مف األبحاث.

 -2ما صكرة الكحدة المقترحة في ضكء مدخؿ )(STEM

 -تكجيو أنظار القائميف عمى برامج إعداد الطالب المعمـ إلى

لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي؟

المدخؿ التكاممي ) (STEMكأىميتو في إعداد الطالب المعمـ

 -3ما أثر تدريس الكحدة المقترحة في تنمية االتجاه نحك

لمقرف الحالي.
د .حدود الدراسة

) (STEMلتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي؟

اقتصر البحث الحالي عمى:

 -4ما أثر تدريس الكحدة المقترحة في تنمية ميارات حؿ
المشكالت لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي؟

 -استخداـ التالميذ التكنكلكجيا كأداة لجمع المعمكمات كالبيانات

ب .أهداف الدراسة

كالرسكمات مف خالؿ شبكة المعمكمات (النت) ,كاستخداـ اآللة
الحاسبة إلجراء العمميات الحسابية كلـ يتطرؽ البحث الحالي إلى

ىدؼ البحث الحالي إلى:
 -إعداد كحدة دراسية مقترحة في ضكء مدخؿ )(STEM

استخداـ برامج كمبيكتر في عممية التصميـ أك التصميـ

لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.

حاسكبيا.
التكنكلكجي أك معالجة البيانات
ن

 -دراسة أثر الكحدة المقترحة في تنمية االتجاه نحك )(STEM

 -خطكات عممية التصميـ اليندسي :أسأؿ ,تخيؿ ,خطط ,ابف,

لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.

حسف.
ّ

 -دراسة أثر الكحدة المقترحة في تنمية ميارات حؿ المشكالت

 -المفاىيـ الرياضياتية التي سبؽ لمتالميذ دراستيا بالمرحمة

لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.

االبتدائية األشكاؿ اليندسية :المربع – المثمث – المستطيؿ –

ج .أهمية الدراسة

الدائرة – رسميا ,مساحتيا ,الزكايا.
المجسمات :مكعب ,متكازم المستطيالت ,تعييف الحجـ لممكعب

ترجع أىمية البحث الحالي إلى:
 -استجابة لمتكجيات العالمية المعاصرة التي تنادل بضركرة

كمتكازم المستطيالت .كنظرية الزكايا المتجمعة حكؿ نقطة,

االخذ بمدخؿ ) (STEMفي تدريس العمكـ

أنكاع المثمثات ,مجمكع زكايا المثمث.

 -تقديـ كحدة مقترحة في العمكـ في ضكء مدخؿ )(STEM

 -محاكر مقياس االتجاه نحك ) (STEMاالستمتاع بتعمـ العمكـ

لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ,ممكف أف تساعد مصممي

مف خالؿ ) ,(STEMالكفاءة الذاتية لتعمـ العمكـ مف خالؿ

كمطكرم مناىج العمكـ في صياغة بعض كحدات منيج العمكـ

) ,(STEMقيمة تعمـ العمكـ مف خالؿ ) ,(STEMااللتزاـ نحك

في ضكء مدخؿ ). (STEM

تعمـ العمكـ مف خالؿ )(STEM
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 -مجمكعة مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ,كذلؾ ألف

كاليندسة كالتكنكلكجيا ال تضاؼ كمكاد دراسية لباقي مكاد المنيج

الصؼ السادس االبتدائي ُيمثؿ شيادة إتماـ المرحمة االبتدائية

بؿ تدمج ممارسات اليندسة كالتكنكلكجيا مع دركس العمكـ
كالرياضيات لتساعد التالميذ عمى اكتساب ميارات القرف الكاحد

كاألغمبية العظمى لمديرم المدارس يفضؿ عدـ تطبيؽ األبحاث

كالعشريف [.[31

عمى ىذا الصؼ ,كما أف الصؼ الرابع االبتدائي يككف أكؿ

ائيا بأنو مدخؿ بيني لمتعمـ يزيؿ الحكاجز
عرؼ إجر ن
ُ
كي ّ

صؼ بالمرحمة االبتدائية يدرس العمكـ كبالتالي ليس لدييـ خمفية
معرفية كافية عف المفاىيـ العممية كذلؾ بأحد المدارس االبتدائية

التقميدية بيف فركع األربعة  M ،E ،T ،Sكيكامؿ بينيا في

بمحافظة القاىرة لمعاـ الدراسي .2015-2014

خبرات تعمـ مناسبة ككاقعية ككاضحة لتنظيـ كتدريس الفركع

 تحديد نتائج البحث كفقنا لحدكد المكاف كالزماف التي تـ فيياالتطبيؽ.

معا ,كاليندسة كالتكنكلكجيا ال تضاؼ كمكاد دراسية بؿ
األربعة ن
تدمج ممارسات اليندسة كالتكنكلكجيا مع دركس العمكـ لتساعد

فرضيات الدراسة:

التالميذ عمى اكتساب االتجاه نحكه كميارات حؿ المشكالت.

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات

االتجاه ))(Attitude Toward (STEM

التالميذ في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك

عرؼ االتجاه بأنو :المكقؼ الذم يتخذه الفرد أك
ُي ّ

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات

أك قضية معينة إما بالقبكؿ كالمكافقة أك بالرفض كالمعارضة

التالميذ في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات حؿ

كذلؾ نتيجة مركره بخبرة معينة ترتبط بذلؾ الشيء أك الحدث أك

المشكالت ككؿ كمياراتو الفرعية لصالح التطبيؽ البعدم.
ه .مصطمحات الدراسة

ائيا :محصمة استجابة التمميذ بالقبكؿ
عرؼ إجر ن
القضية [ُ .]32
كي ّ

كالمكافقة أك الرفض كالمعارضة لدراسة العمكـ مف خالؿ عالقتيا

الكحدة الدراسية :الكحدة الدراسية ىي ذلؾ النشاط التعميمي الذم

التكاممية مع التكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات كتُقاس بمجمكع

يدكر حكؿ مركز رئيس ُيشتؽ مف المادة الدراسية ذاتيا ,كلكنو

الدرجات التي يحصؿ عمييا تمميذ الصؼ الخامس اإلبتدائي في

االستجابة التي يبدييا نحك شيء معيف أك حدث ما أك مكضكع

) (STEMككؿ كمحاكره الفرعية لصالح التطبيؽ البعدم.

يعالج ناحية ذات أىمية في حياة التالميذ ,كال يتقيد بتنظيـ

مقياس االتجاه نحك ) (STEMالمعد لذلؾ في البحث الحالي.

منطقيا ,كما أنو ال يمتزـ
تنظيما
الحقائؽ التي تدرس في الكحدة
ن
ن
بالحدكد الفاصمة بيف فركع المادة [.[30

ميارات حؿ المشكالت Problem- Solving Skills
ميارات متتابعة يمر بيا الفرد مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ

كبناء عمى ىذا التعريؼ قامت الباحثة بكضع التعريؼ

المشكمة التي يكاجييا ,كيتطمب ذلؾ استخداـ المفاىيـ كالقكاعد

اإلجرائي التالي لمكحدة الدراسية ىي ذلؾ النشاط التعميمي الذم

التي سبؽ تعمميا ,كتكليد مفاىيـ جديدة لتحديد المشكمة كالبحث

يدكر حكؿ مكضكع الطاقة الخضراء في ضكء العالقة التكاممية

عف حؿ ليا مف خالؿ فرض الفركض كاختبار صحتيا كتفسيرىا

بيف العمكـ كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات باعتبار أنيا ذات

كتعميميا [.[33
ائيا بأنيا مجمكعة مف الميارات (الشعكر
كتُعرؼ إجر ن

صمة كثيقة بحياة التالميذ.
مدخؿ ) :(STEM) (STEM Approachىك مدخؿ بيني

بالمشكمة كتحديدىا ,جمع المعمكمات كالبيانات المتصمة

لمتعمـ يزيؿ الحكاجز التقميدية التي تفصؿ بيف الفركع األربعة ، S

بالمشكمة ,تحديد البدائؿ لحؿ المشكمة ,اختبار صحة الحمكؿ,

 M ،E ،Tكيكامؿ بينيا في خبرات تعمـ مناسبة ككاقعية

تعميـ النتائج) ,يستخدميا تمميذ الصؼ الخامس االبتدائي

معا,
ككاضحة ,كطريقة مقصكدة لتنظيـ كتدريس الفركع األربعة ن

لمتكصؿ إلى حؿ المشكمة التي يكاجيا ,كتقاس بمجمكع الدرجات
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التي يحصؿ عمييا التمميذ في اختبار ميارات حؿ المشكالت

 .3اإلطار النظري

المعد لذلؾ في البحث الحالي.

المحكر األكؿ :مدخؿ )(STEM
نسبيا ,فقد كاف المصطمح
مصطمح ) (STEMحديث
ن

إجراءات الدراسة:

) SMET (Sالعمكـ (M) ,الرياضيات (E) ,اليندسة(T) ,

لإلجابة عف أسئمة البحث كالتحقؽ مف صحة فركضو اتبعت

التكنكلكجيا حتى سنة  2001كأعادت رابطة العمكـ القكمية

الدراسة الحالية اإلجراءات اآلتية:
 -1االطالع عمى األدبيات كالدراسات السابقة في إعداد

) (NSFترتيب المصطمح ) (SMETليصبح )(STEM

الكحدات الدراسية كمدخؿ ) ,(STEMكاالتجاه نحك ),(STEM
كميارات حؿ المشكالت.

تغير في فمسفتو ,فقد كانت برامج )(STEM
أيضأ نا
ليعكس ن

مكجية بصفة أكبر لمتالميذ مرتفعي التحصيؿ الذيف لدييـ

 -2تحديد األسس التي ينبغي أف تُبنى في ضكئيا الكحدة

احتماؿ أكبر لاللتحاؽ بالميف المرتبطة بالعمكـ ,كالرياضيات,

المقترحة.

كاليندسة ,كالتكنكلكجيا ,ثـ ركزت الرابطة عمى تقديـ )(STEM

 -3إعداد الكحدة المقترحة في ضكء األسس السابقة كذلؾ

لجميع مدارس التعميـ العاـ ).[34] (K- 12

كالتالي:

تعريؼ مدخؿ )(STEM
تناكلت األدبيات مصطمح مدخؿ ) (STEMمف كجيات

أ) اختيار مكضكع الكحدة الرئيسي ,كتحديد مكضكعات الكحدة
المتضمنة بيا كعرضيا عمى المحكميف.

نظر مختمفة منيا مف تناكلو كمدخؿ بيني لمتعمـ:

ب) تحديد األىداؼ العامة كتحديد محتكل الكحدة.

• التعميـ باستخداـ (STEM) (STEM) Education

ج) تحديد األىداؼ اإلجرائية لدركس الكحدة.

 -ىك مدخؿ بيني لمتعمـ تذكب فيو الحدكد الفاصمة بيف فركع

د) تحديد الطرؽ كاألنشطة كالمصادر التعميمية لمكحدة.

المعرفة األربعة  S,T,E,Mكىك طريقة لتقديـ المحتكل المعرفي,

ق) تحديد طرؽ التقكيـ.

كيرتكز عمى التعمـ القائـ عمى المشركع كالمرتبط بالحياة الكاقعية

ك) ضبط الكحدة كعرضيا عمى المحكميف

[.[35

 -4إعداد دليؿ المعمـ لتدريس الكحدة المقترحة

 -ىك مدخؿ بيني لمتعمـ يزيؿ الحكاجز التقميدية التي تفصؿ

 -5إعداد أداتي البحث كالتأكد مف صدقيما كثباتيما كىي:

بيف الفركع األربعة  S, T, E, Mكيكامؿ بينيا في خبرات تعمـ

أ -مقياس االتجاه نحك )(STEM

مناسبة ككاقعية ككاضحة كطريقة مقصكدة لتنظيـ كتدريس الفركع
معا ,كاليندسة كالتكنكلكجيا ال تضاؼ ككاد
المعرفية األربعة ن

ب -اختبار ميارات حؿ المشكالت
 -6اختيار مجمكعة البحث مف تالميذ الصؼ الخامس

دراسية لباقي مكاد المنيج بؿ تدمج ممارسات اليندسة

االبتدائي بإحدل مدارس محافظة القاىرة.

كالتكنكلكجيا مع دركس العمكـ كالرياضيات لتساعد التالميذ عمى

 -7تطبيؽ أداتي البحث قبميان عمى مجمكعة البحث.

اكتساب ميارات القرف الكاحد كالعشريف [.[31

 -8تدريس الكحدة المقترحة لمتالميذ مجمكعة البحث.

كالتعريؼ السابؽ ىك التعريؼ الذم تبناه البحث الحالي .كمنيـ

بعديا.
 -9تطبيؽ أدكات البحث ن

مف تناكلو كثقافة.
• ثقافة )ُ : (STEM Literacy) (STEMيقصد بيا قدرة

إحصائيا كتفسيرىا.
 -10رصد النتائج كمعالجتيا
ن

 -11تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء النتائج التي تـ

األفراد عمى تطبيؽ فيميـ عف العالـ مف حكليـ مف خالؿ

التكصؿ إلييا.

المجػ ػاالت األربعػ ػة العمميػ ػة كالتكنكلكجيػ ػة كاليندسيػ ػة كالرياضياتية
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كالعالقات المتبادلة بينيـ [.[36

المعرفة التالية:

 -ىي المعرفة كالفيـ لممفاىيـ كالعمميات العممية كالرياضياتية

• العمـ /العمكـ  (S) Scienceىي مصطمح كاسع يكتسب

الالزمة كالمطمكبة التخاذ الق اررات الشخصية ,كاالشتراؾ في
الشئكف المدنية كالثقافية كاالنتاجية كاالقتصادية [.[37

عرؼ مجاؿ خاص يتضمنو مثؿ الفيزياء أك
خصكصية حينما ُي ّ

أكثر خصكصية كالفيزياء الجزئية ,كتتضمف العمكـ مجاالت

 -ىي اكتساب األفراد لمفيـ المفاىيمي كالميارات كالقدرات

خاصة تككف مكاد دراسية قائمة بذاتيا مثؿ الفيزياء كالكيمياء,

اإلجرائية العممية لمكاجية القضايا العالمية كاالجتماعية

كفيـ الييكؿ المعرفي لمعمـ ضركرم لمتعمـ[ .]4كىك دراسة العالـ

كالشخصية المرتبطة بفركع المعرفة لؿ ) (STEMكمكاطنيف
ميتميف كفاعميف كبنائيف [.[38

متضمنا القكانيف المرتبطة بالفيزياء ,الكيمياء,
الطبيعي
ن

البيكلكجي كتطبيقات الحقائؽ كالمبادئ كالمفاىيـ المرتبطة بيذه

• كمنيـ مف تناكلو مف منظكر المناىج بأنو مصطمح لتصميـ

الفركع فالعمـ ىك بناء مف المعرفة كعممية استقصاء عممي

المناىج الدراسية المتكاممة ,ككيفية إعادة بناء ما ندرسو لمتالميذ

الكتشاؼ معرفة جديدة كالعمـ كما يتضمنو مف معرفة كعمميات

كيقّدـ
كما يتعممكنو ,فيك خركج ُمالحظ عف الطريقة التي نيّنظـ ُ

يبمغ كعممية التصميـ اليندسي [ ]34التكنكلكجيا )(T

بيا التعميـ في المدارس ,فالمكاد الدراسية  M ،E ،T ، Sتتكامؿ

Technology
 -ىي مجمكعة مختمفة كمتنكعة مف المعارؼ كالعمميات التي

كضكحا العالقات الكظيفية داخؿ كبيف
لتعرض بصكرة أكثر
ن

يستخدميا الناس ليطكركا قدراتيـ البشرية كيشبعكا احتياجاتيـ

فركع المعرفة السابقة لتُستخدـ المعرفة عبر مجاالت الدراسة

[.[39

األربعة في مكاقؼ الحياة اليكمية [.[4

كيقصد بيا أم شيء
 -ىي مصطمح أكسع مف مصطمح العمـُ ,

• كمف منظكر التربية المعاصرة يقصد بتعميـ ) (STEMعدة

مصمـ كصنعو اإلنساف كحينما تُعرؼ التكنكلكجيا كعمـ اختراع

أشياء منيا:

أداة دقيقة كصغيرة في حجميا ,تككف التكنكلكجيا ىي عمـ بيني

 -1أىمية العمكـ كعالقتيا الكطيدة بالتكنكلكجيا كاليندسة في

كمتكامؿ ,يربط بيف المعرفة التكنكلكجية كالمعرفة النظرية,

المناىج الدراسية.

كالتطبيقات التكنكلكجية تستخدـ المعرفة النظرية [ .]4كىي

 -2كما يجب أف تعني تأكيد متزايد عمى التكنكلكجيا في المناىج

المعرفة كاألساليب كاألنظمة كالمنتجات التي صنعيا اإلنساف

الدراسية ,ألف ىناؾ العديد مف التكنكلكجيا التي تؤثر عمى

لتحقيؽ رغباتو كاحتياجاتو ,كمعظـ التكنكلكجيا الحديثة ىي نتاج

حياتنا ,كالمكاطنكف لدييـ معرفة قميمة عنيا ,كالتأكيد عمى تعمـ

لمعمكـ كاليندسة [.[34

التكنكلكجيا أكثر مف التأكيد عمى تكنكلكجيا االتصاالت

• اليندسة (E) Engineering

كالمعمكمات.

اليندسة بالنسبة لمناىج ) (STEMىي األنشطة اليدكية التي

 -3ككذلؾ تعني ) (STEMالتأكيد عمى تعمـ اليندسة مف K

يشترؾ التالميذ فييا لبناء أشياء مختمفة مثؿ الركبكت ,أك نمكذج

حتى الصؼ الثاني عشر ,فاليندسة مرتبطة بصكرة مباشرة بحؿ

لصاركخ [.[39

المشكالت كاالبتكار.

اليندسة :ىي اإلعداد لمزاكلة ميف خاصة ,تُ ّدرس عمى المستكل

 -4كؿ فركع المعرفة المرتبطة ب) (STEMتُقّدـ الفرص

الجامعى ,كاليندسة مثؿ التكنكلكجيا تستخدـ بانتقاء المعرفة

لمتأكيد عمى تنمية ميارات القرف الكاحد كالعشريف.

النظرية مف العمكـ كالرياضيات حسب مجاؿ العمؿ [.[4

 (STEM) -5تعني مدخؿ لممناىج المتكاممة لدراسة التحديات

• كما أنيا تشير إلى بناء مف المعرفة عف التصميـ كالمنتجات

الكبيػ ػرة المرتبطػ ػة بعصرنػ ػا [ ]38كيشتمػ ػؿ ) (STEMعمػى فركع

التي مف صنع اإلنساف كىي حؿ لممشكالت ,كعممية التصميـ
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تككف في ضكء معايير أكليا كأىميا أف عممية التصميـ اليندسي

التخاذ الق اررات الشخصية كاالجتماعية السميمة كتطبيؽ الحمكؿ

تككف في ضكء قكانيف العمـ كىناؾ معايير أخرل مثؿ :الكقت,

االبداعية في حياتيـ اليكمية [.[3,35,37,38

كالتكمفة ,كالمكاد المتاحة ,كالبيئة ,كالتصنيع ,كتستفيد اليندسة

كأكضح ] (NRC) [37أف األىداؼ السابقة ىي أىداؼ كاسعة

مف المفاىيـ في العمكـ كالرياضيات باإلضافة إلى األدكات
التكنكلكجية [.[34

كبعيدة المدل لتعميـ ) ,(STEMكما ّبيف أف ىناؾ أىدافنا عديدة
متكسطة تندرج تحت األىداؼ الكاسعة المدل كىي:

• الرياضيات (M) Mathematics

) (1تعمـ محتكل كممارسات ). (STEM

 -ىي مادة نظرية ,معركفة عمى نطاؽ كاسع في المدارس,

) (2تككيف اتجاىات إيجابية نحك )(STEM

طبؽ في األنشطة التعميمية
كتُستخدـ المفاىيـ الرياضياتية كتُ ّ

) (3إعداد المتعمميف لمتعمـ مدل الحياة.
) (4إعداد مكاطنيف لمكاجية تحديات مجتمع مدفكع بالعمـ

المختمفة [.[4

كالتكنكلكجيا.

كىي دراسة األنماط كالعالقات بيف الكميات كاألرقاـ كاألشكاؿ,

كأكضح  Wangأف اليدؼ مف تكامؿ كاندماج فركع

فركعا خاصة مثؿ الجبر ,كاليندسة ,كالحساب ,كحساب
تتضمف
ن

المعرفة األربعة :العمكـ ,كالتكنكلكجيا ,كاليندسة ,كالرياضيات ىك

المثمثات ,كتُستخدـ الرياضيات في العمكـ كاليندسة [.[34

تعميؽ كتكسيع فيـ التالميذ لكؿ فرع مف فركع ) (STEMمف

أىداؼ تعميـ ):(STEM

خالؿ سياؽ مفاىيمي ,كاجتماعي ,كثقافي مالئـ [.[1

أكد ركاد التربية كالسياسيكف منذ عدة سنكات عمى ضركرة
تعميـ ) (STEMكحصؿ عمى الدعـ كاالىتماـ الكبير في

فكائد تعميـ  : (STEM) Education benefitsتجعؿ التالميذ

الكاليات المتحدة كذلؾ لعدة أىداؼ منيا:

أكثر ميارة في حؿ المشكالت ,مبتكريف ,مخترعيف ,لدييـ

 -1زيادة عدد الطالب الممتحقيف بالميف المرتبطة بمجاالت

اعتماد عمى الذات كتفكير منطقي كثقافة تكنكلكجية.

) (STEMكذلؾ ألف الميف المرتبطة بػ  STEMىي مف أكثر

 -تكامؿ العمكـ كالرياضيات لو تأثير إيجابي عمى اتجاىات

الميف التي تؤثر في النمك االقتصادم فنمك الميف المرتبطة بػ

كميكؿ التالميذ في المدرسة كدافعيتيـ لمتعمـ كتحصيميـ.

 STEMمف المتكقع أف يككف مف عاـ 2018 – 2008

 -يدفع التالميذ لاللتحاؽ بالميف المرتبطة بمجاالت)(STEM

بمقدار  .%17كباإلضافة إلى االحتياج إلى إعداد كبيرة مف

 -يسمح لممعمميف بالتركيز عمى األفكار الكبرل المرتبطة

الخبراء في مجاالت ) (STEMلزيادة االبتكار كالحفاظ عمى

بمجاالت )[14,5] (STEM

الدكر التنافسى لمدكلة في االقتصاد العالمي لمقرف الكاحد

نمكذج لالعتبارات الالزمة لتدريس  STEMالمتكامؿ :كضع

كالعشريف فبراءات االختراع المسجمة في العمكـ كاليندسة مف عاـ

نمكذجا لالعتبارات الالزمة لتدريس
ستولمان وزمالؤه ][5
ن

المسجمة في كؿ المجاالت األخرل في أمريكا [.[3,35,37

التمميذ ىك مركز العممية التعميمية ,كيككف التركيز عمى الترابط

 -2االحتياج لمكاطنيف لدييـ ثقافة ) (STEMبغض النظر عف

كالعالقات بيف فركع ) (STEMكحؿ المشكالت كفيـ تصكرات

مجاؿ عمميـ في المستقبؿ ىك ىدؼ أساسي مف أىداؼ تعميـ

التالميذ الخطأ كالبناء عمى المعرفة السابقة ,أما ممارسات حجرة

) (STEMففي القرف الكاحد كالعشريف نحتاج إلى إكساب

الصؼ فعمييا أف تتيح الفرصة أماـ التالميذ لطرح األسئمة كعمؿ

التالميذ المعرفة كالفيـ العممي كالتكنكلكجي باإلضافة إلى

التنبؤات كاالستقصاء كاجراء األنشطة كالتركيز عمى فيـ األنماط

إكسابيـ الميارات القابمة لمتطبيؽ خارج حدكد المدرسة ,كذلؾ

كالتعاكف بيف التالميذ بعضيـ كبعض [.[5

) (STEMالمتكامؿ في التخطيط لمدرس يؤخذ في االعتبار أف
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) (STEMبصكرة منفردة ,أك تدريس الفركع األربعة ككضع
تأكيد متزايد عمى فرع أك أكثر ,أك دمج محتكل اليندسة في

إف تقديـ تعميـ ) (STEMفي المناىج المدرسية يكاجو عدة

أخير صير الفركع
مقررات العمكـ ,كالتكنكلكجيا كالرياضيات ,ك نا

صعكبات منيا:
 -1صعكبة تضميف التكنكلكجي كاليندسة بفاعمية في المناىج
المدرسية ,كيمكف مكاجية ىذه الصعكبة بتضميف التكنكلكجيا

معا كتُ ّدرس كمقرر كاحد .كأحد طرؽ تكامؿ )(STEM
األربعة ن

في المناىج مف خالؿ إضافة نشاط تصميمي لكحدة حيث يتكقع

كاليندسة في تعميـ العمكـ كالرياضيات كيرل بايبي أف اقتراح

مف التالميذ تطبيؽ المعرفة التي اكتسبكىا في مجاالت المعرفة

تضميف التكنكلكجيا كاليندسة في تعميـ العمكـ ليس بجديد ففي

المرتبطة ب ) (STEMفي ىذا النشاط التصميمي ,كالطريؽ

عاـ  1993أثبتت الرابطة االمريكية لمتقدـ العممي )(AAAS

اآلخر ىك مف خالؿ بدء الكحدة بتحدم التصميـ كتقديـ مفاىيـ

American Association for the Advancement of

مجاالت المعرفة في ) (STEMمف خالؿ الكحدة ليتـ حؿ

 Scienceأف اليندسة ترتبط باالستقصاء العممي كالقيـ العممية,

مشكمة التصميـ.

كجكىر اليندسة ىك عممية التصميـ اليندسي في ضكء المعايير.

كلجعؿ تعميـ ) (STEMذا معنى يجب أف يشعر التالميذ

ثـ جاءت معايير تعميـ العمكـ القكمية في ] NRC [40كالتي

أف المشكالت كاقعية كحقيقية ,ككمما استطاع التالميذ تعمـ

تضمنت معايير لمعمكـ كالتكنكلكجيا لجميع الصفكؼ مف

المفاىيـ كالميارات العممية كالرياضياتية ,كالربط بينيا كبيف

الحضانة حتى الصؼ الثاني عشر كالتي ناقشت قدرات عممية

بعضيا كفيـ أثرىا في بناء كتككيف شيء جديد كمبتكر مف

التصميـ التكنكلكجي كقدرات متممة لعممية االستقصاء العممي

خالؿ عممية التصميـ ,أصبحت ىذه المفاىيـ كالميارات ذات

[ .]38ثـ كاف الجيؿ التالي لمعايير العمكـ  [10] NGSSالتي

أيضا بانتقاؿ أثر التعمـ [.[15
معنى كمالئمة ,كسمح ذلؾ ن

أكدت عمى ممارسات العمكـ كاليندسة ) ,(K-12كاألفكار

محتكل كممارسات The (STEM) content and Practices

المحكرية التي تتضمف اليندسة كالتكنكلكجيا كتطبيقات العمكـ.

بيف  [42] Rogersأف محتكل كممارسات )(STEM

 -2التركيز عمى تقديـ القضايا المرتبطة بػ ) (STEMمثؿ

يكتسبيا التالميذ مف خالؿ قياميـ باالستقصاء لممفاىيـ العممية,

كفاءة الطاقة  Energy efficiencyكالتغير المناحي Climate

كاالشتغاؿ في ممارسات اليندسة ,كتكظيؼ المفاىيـ التكنكلكجية

 changeتخفيؼ المخاطر  Shazard mitigationتنمية

كاستخداـ الميارات الرياضياتية المتنكعة.

الميارات المرتبطة بالقضايا التي يكاجييا التالميذ كمكاطنيف.

كأكضح  [38] Bybeeأف ممارسات ) (STEMتتمخص

اىتماما
تعميميا ييتـ
كلعؿ مكاجية ىذه الصعكبة يتطمب مدخالن
ن
ن

في طرح األسئمة ,كتحديد المشكالت ,كبناء كاستخداـ النماذج,

ئيسا بالقضايا العالمية كمكاقؼ الحياة ,كاستخداـ الفركع
ر ن

كتخطيط كتنفيذ االستقصاءات ,كتحميؿ كتفسير البيانات,

المعرفية األربعة ) (STEMلفيـ كمكاجية ىذه القضايا [.[38

كاستخداـ الرياضيات ,كبناء التفسيرات كتصميـ الحمكؿ,

كما أكد التقرير المقدـ عف المستقبؿ األمريكي أف

كالشتغاؿ في الجدؿ القائـ عمى الدليؿ ,كالحصكؿ عمى

قادر عمى حؿ المشكالت
تعميـ ) (STEMىك الذم سيككف نا

المعمكمات كتقييميا كاالتصاؿ بيا.

المرتبطة بالطاقة ,كالصحة ,كحماية البيئة ,كاألمف القكمي

أما  [16] Englishفقد نبيف أف محتكل ) (STEMيجب

[.[25

أف يركز عمى تكامؿ المعرفة المحكرية لفركع )(STEM

كيفية تناكؿ ) (STEMفي المناىج المدرسية:

كممارسات

عددا مف الطرؽ يمكف أف
يرل  [41] Asundaأف ىناؾ ن

)(STEM

ىي

العمميات

البينية

 Interdisciplinary processesالتي تركز عمى تنمية

يتـ تعميـ ) (STEMبيا كىي تدريس كؿ فرع مف فركع
196

ميارات القرف الكاحد كالعشريف ,مثؿ :حؿ المشكالت ,التفكير

 -كعممية التصميـ اليندسي قد تككف خطكاتيا كالتالي :تحميؿ

الناقد ,التفكير اإلبداعي ,االبتكار.

(التحدم) ,المشكمة ,تكليد األفكار لحؿ التحدم ,استقصاء

المحكر الثاني :العمكـ كعالقتيا باليندسة كالتصميـ اليندسي

المفاىيـ العممية كالرياضياتية الالزمة لمكاجيو التحدم ,بناء أك

أ -فكائد تعميـ اليندسة مف K- 12

اختبار النماذج لمحصكؿ عمى التغذية الراجعة ,التأمؿ ,إعادة

The Benfits of K-12 Engineering Education

التصميـ في ضكء التغذية الراجعة ,كقد استخدمت ىذه الخطكات

ُ .1يحسف تعمـ كتحصيؿ العمكـ كالرياضيات :فعندما يتعمـ

مع تالميذ الصؼ الثامف لتعمـ العمكـ كالتصميـ اليندسي كىندسة

التالميذ مفاىيـ كميارات العمكـ كالرياضيات أثناء حؿ المشكالت

الركبكت [.[44

اليندسية ,فإنيـ يككنكف أكثر قدرة عمى فيـ مفاىيـ العمكـ

 -كقد تككف خطكات عممية التصميـ اليندسي كالتالي :تحديد

كالرياضيات كتعمـ الميارات المرتبطة بيما بسيكلة كاالحتفاظ بيا

المشكمة ,تكليد األفكار ,التصميـ ,البناء ,التقكيـ كاعادة التصميـ

بصكرة أفضؿ ,كذلؾ ألف التصميـ اليندسي يمدىـ بسياؽ لمحياة

كذلؾ كما في دراسة  [14] English, L. D. & Kingالتي

الكاقعية لفيـ المفاىيـ المجردة جيدان [.[5

استخدمت ىذه الخطكات مع تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي

 .2تعميـ اليندسة مف  K – 12يزيد الكعى باليندسة كعمؿ

لتصميـ نمكذج ثالثي األبعاد لمطيراف.

الميندسيف ,كتقدير كيؼ تسيـ اليندسة كالعمكـ في النمك

-

االقتصادم كجكدة الحياة كالرعاية الصحية كاالمف القكمى [.[14

كقد تككنت خطكات عممية التصميـ اليندسي مف

التالي:

 .3تعميـ اليندسة مف ُ K-12يحسف مف الثقافة التكنكلكجية

= اسأؿ  Ask:ما ىي المشكمة؟ ما المعرفة العممية المرتبطة

[.[34

بالمشكمة؟ ىؿ ىناؾ مكاصفات أك معايير أك متطمبات لحؿ

اشتغاؿ التالميذ في تحديات التصميـ اليندسي في

المشكمة؟ ىؿ ىناؾ عقبات لحؿ المشكمة؟ ما المكاد الالزمة

الصفكؼ الدراسية  K-12يؤدل إلى اكساب التالميذ ميارات

كالمستخدمة في حؿ المشكمة؟ ما ىي مجمكعة األفراد التي

القرف الكاحد كالعشريف مثؿ اإلبداع ,كالتفكير الناقد ,كحؿ

ستشترؾ معي في حؿ المشكمة؟

المشكالت ,كالتكاصؿ كالتعاكف ذلؾ ألف طبيعة المشكالت

= تخيؿ  Imagine:كىي عممية عصؼ ذىني لمحمكؿ الممكنة,

مفتكحة النياية لتحديات التصميـ اليندسي تشجع التالميذ عمى

كالحمكؿ المقترحة كمشاركتيا كمناقشتيا كصياغة الحمكؿ,

اإلبداع كاالبتكار حتى يصمكا إلى التصميـ النيائي كفي النياية

كاختيار أفضؿ الحمكؿ ,ككضع الخطة لتنفيذىا ,كيتطمب ذلؾ

يككف جكىر اليندسة ىك عممية حؿ المشكالت [.[43

التكاصؿ بيف كؿ أعضاء الفريؽ كالتبرير كالدفاع عف حمكليـ.

ب -عممية التصميـ اليندسيThe Engineering Design :

= خطط  Plan:ارسـ شكؿ تخطيطي لمتصميـ (أفضؿ الحمكؿ)

process

اكتب قائمة بالمكاد كاألدكات الالزمة لمتصميـ ,كحدد المكاد

عممية التصميـ اليندسي ىي المدخؿ الذل يستخدمو

الالزمة لتنفيذ التصميـ ,اكتب خطكات تنفيذ التصميـ.

الميندسكف لحؿ المشكالت اليندسية فالميندسكف جميعيـ عمى

= ابف  Creat:نفذ الحؿ بناء عمى الخطة كنفذ التصميـ كاختبر

اختالؼ تخصصاتيـ يستخدمكف عممية التصميـ اليندسي

= حسف  Improve:تأمؿ التصميـ ,عدؿ التصميـ كحسنو

كجكىر اليندسة ىك حؿ المشكالت [.[43

لتجعمو أفضؿ ,اختبر التصميـ مرة أخرل.

عممية التصميـ في اليندسة ىي سمسمة مف الخطكات

كقد استخدمت ىذه الخطكات مع تالميذ المرحمة الثانكية

تمثؿ االداة لحؿ المشكالت التي يكاجييا الفرد ,كبإمكاف أم فرد

في دراسة غانـ [ ]2التي ىدفت إلى إعداد كحدة مقترحة في

القياـ بعممية التصميـ.
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أيضا التفكير في مشكالت أخرل كحمكؿ
التي قامكا بعمميا ,بؿ ك ن

العمكـ البيئية لطالب الصؼ الثالث الثانكم كفاعميتيا في تنمية

أكثر ديناميكية [.[15

ميارات التصميـ التكنكلكجي كاتخاذ القرار كقد تبنى البحث

ج -خصائص عممية التصميـ اليندسي [.[34,14

الحالي الخطكات السابقة لعممية التصميـ اليندسي ,كاعتمدت

 .1عممية ىادفة مقصكدة Purposeful
يبدأ المصمـ بيدؼ كاضح ,كغاية مقصكدة ييدؼ إلى تحقيقيا.

طريقة التدريس في الكحدة المقترحة عمى ىذه الخطكات ,حيث

 .2التصميـ بتشكؿ في ضكء مكاصفات أك معايير كعقبات

تتميز ىذه الخطكات بكضكحيا كبساطتيا.

المكاصفات /المعايير كىي تمثؿ الشركط الكاجب تكافرىا في

كيالحظ مما سبؽ أف خطكات عممية التصميـ اليندسي
تتضمف ميارات مثؿ تحديد المشكمة ,العصؼ الذىني لمحمكؿ

التصميـ.

الممكنة لممشكمة ,رسـ كتخطيط لمحمكؿ كما يتضمف ذلؾ مف

العقبات :كىى تمثؿ الحدكد التي يجب أف يأخذىا المصمـ في

جمع معمكمات كبيانات كمكاد كأدكات ,كاجراء أنشطة

اعتباره مثؿ التكمفة كالمكاد المستخدمة كحجـ المتطمبات كالحدكد

استقصائية ,تنفيذ الحمكؿ كتحسينيا كذلؾ ما كجو الباحثة

الفيزيائية لحجـ المتطمبات.

الختيار المتغير التابع كىك ميارات حؿ المشكالت باإلضافة

 .3عممية التصميـ) (STEMعممية منيجية  Syaticكنمطية/

إلى معرفة أثر دراسة التالميذ لمكحدة المقترحة كممارستيـ

متكررة

كتعاكنية

لألنشطة االستقصائية كخطكات عممية التصميـ اليندسي في

,Collaborative

اتجاىاتيـ نحك )(STEM

اتصاؿ communication

كعممية التصميـ اليندسي تتطمب مف التالميذ أال يستخدمكا

كاجتماعية

iterative

إبداعية

social
Creative

كبيا

• منيجية بمعنى انيا تتـ مف خالؿ خطكات محددة ليا

عممية التصميـ القائمة عمى المحاكلة كالخطأ ,بؿ أف يستخدمكا

خصائص محددة.

االستقصاء العممي كالحسابات الرياضية الختيار أفضؿ الحمكؿ

• نمطية متكررة :بمعنى أف كؿ تصميـ جديد يختبر كيعدؿ كلكف

لمتصميـ كالتنبؤ بقدرة التصميـ فعميان عمى أدائو في كقت محدد,

ذلؾ ال يعنى أف التصميـ عممية خطية فالميندسكف يعممكف في

كذلؾ مثؿ الميندسيف في الكاقع الحقيقي فيـ ال يصممكف المبنى

أنشطة التصميـ في فرؽ كاالتصاؿ بينيـ كبيف العمالء أك

أك جسر عمى المحاكلة كالخطأ بؿ باستخداـ الحسابات الدقيقة.

المستفيديف اآلخريف لتحقيؽ أىداؼ التصميـ.
• كالتصميـ اليندسي عممية إبداعية بيا اتصاؿ.

كمف خالؿ عممية التصميـ اليندسي يجب أف يدرؾ
التالميذ اىمية استخداـ العمكـ كالرياضيات في عممية التصميـ,

 .4األفضمية :بمعنى أنو ليس ىناؾ حؿ صحيح في عممية

لذلؾ ال يقكـ التالميذ بعممية تصميـ تقميدية كيخمنكف النتائج.

التصميـ بؿ عدد مف الحمكؿ المختمفة لممشكمة كاالختيار بيف

فتككف بيذا عممية التصميـ التي تعتمد عمى المحاكلة كالخطأ

ىذه الحمكؿ أمر ال مفر منو بناء عمى اعتبارات منيا التكمفة,

ىي عممية تصميـ مخالفة لألصكؿ العممية كتككف عممية شكمية

كالكقت كاالعتبارات الشخصية ,كالتكنكلكجية.

 ,Informed Designأما عممية التصميـ التي تستخدـ مفاىيـ

عالقة اليندسة بالعمكـ كالرياضيات:
العالقة بيف اليندسة كالعمكـ كالرياضيات عالقة متبادلة

كميارات العمكـ كالرياضيات كالتنبؤ كاستخداـ الحسابات الدقيقة

تسير في اتجاىيف فاليندسة ضركرية لمعمكـ كالرياضيات حيث

فيي عممية تصميـ نمكذجية .[15] Formal design
كفي نياية عممية التصميـ ,ال بد أف يسمح المعمـ لتالميذه

أف عمماء العمكـ كالرياضيات يستخدمكف منتجات اليندسة في

بالتأمؿ في تصميماتيـ كمشاركتيـ الحمكؿ مف خالؿ النماذج

أعماليـ كما أف كؿ مجاؿ مف مجاالت اليندسة يتطمب فيمان
198

لمعمـ كالرياضيات أساسية لمعمكـ كاليندسة لكصؼ البيانات

ىدفت إلى دراسة فاعمية حقائب العمؿ القائمة عمى التقكيـ

كتحميميا كبذلؾ يتضح العالقة المتبادلة بيف اليندسة كالعمكـ

الضمني في تنمية التفكير الضمني كاالتجاه نحك مادة العمكـ

كالرياضات.

لتالميذ المرحمة اإلعدادية ككانت أبعاد مقياس االتجاه نحك ماده

المحكر الثالث :االتجاه نحك )(STEM

العمكـ ىي :قيمة العمكـ كأىميتيا كاالستمتاع بالعمكـ كطبيعة مادة
العمكـ كثقة التالميذ في تعمـ مادة العمكـ.

مف متطمبات العصر الحالي في شتى مياديف الحياة,
اكتساب االتجاىات اإليجابية نحك العمـ كالتكنكلكجيا كأساس

ككذلؾ دراسة عبد المطيؼ [ ]48التي استخدمت

لبناء حضارة القرف الحالي ,كترجع أىمية االتجاىات في أنيا

استراتيجية قرائية لتدريس العمكـ لتنمية االستيعاب المفاىيمي

تساعد الفرد عمى اتخاذ القرار كممارسة العديد مف الميارات

كاالتجاه نحك استخداـ االستراتيجية لتالميذ الصؼ الرابع

حيث يمكف تغيير اتجاىات األفراد عف طريؽ التعمـ كالتكجيو

االبتدائي ككانت محاكر مقياس االتجاه نحك االستراتيجية ىي

كالمناقشة كالحكار [.[45

الرغبة في قراءة كتب العمكـ ,االستمتاع باستخداـ االستراتيجية
القرائية ,استخداـ االستراتيجية القرائية في مكاد أخرل كالحياة

كقد اختمؼ عمماء النفس في تحديد مفيكـ االتجاه ,فال

اليكمية.

يكجد تعريؼ جامع مانع يعترؼ بو جميع المشتغميف بالتربية

أما دراسة صادؽ [ ]49فقد ىدفت إلى دراسة التفاعؿ بيف

كعمـ النفس كيرجع ذلؾ إلى كثرة المدارس السيككلكجية كتعددىا,
كمف ىذه التعريفات.

التعمـ المبنى عمى االستقصاء كمستكل الذكاء في التحصيؿ

 -االتجاه كظاىرة نفسية – تربكية عبارة عف مجمكعة مف

كبعض عادات العقؿ كاالتجاه نحك العمكـ لتالميذ الصؼ السابع

المككنات المعرفية كالسمككية التي تتصؿ باستجابة الفرد أك

األساسي بسمطنة عماف ,ككانت ابعاد مقياس االتجاه نحك العمكـ

الطالب نحك قضية أك مكضكع اك مكقؼ ككيفية تمؾ االستجابة

ىي :العمكـ كالمجتمع ,االستمتاع بالعمكـ كمعمـ العمكـ ,مختبر

مف حيث القبكؿ أك الرفض [.[46

العمكـ.

 -كيتفؽ مازف [ ]32مع ذلؾ فاالتجاه ىك المكقؼ الذم يتخذه

كأجرت الحمفاكم [ ]50دراسة قامت بدراسة فاعمية

الفرد أك االستجابة التي يبدييا نحك شيء معيف أك حدث ما أك

التدريس باستخداـ خرائط التعارض المعرفي في تصكيب

مكضكع أك قضية معينة إما بالقبكؿ كالمكافقة أك بالرفض

التصكرات الخطأ في مادة العمكـ كتنمية االتجاه نحكىا لطالبات

كالمعارضة نتيجة مركره بخبرة معينة ترتبط بذلؾ الشيء أك

المرحمة المتكسطة بالسعكدية ككانت محاكر مقياس االتجاه نحك

الحدث أك القضية ,كىك التعريؼ الذم تبناه البحث الحالي.

العمكـ ىي :االستمتاع بماده العمكـ ,أىمية دراسة مادة العمكـ,

 -االتجاه استعداد كجداني مكتسب ,ثابت نسبيان يحدد شعكر

مكقؼ الطالبة مف تعمـ مادة العمكـ ,طبيعة مادة العمكـ.

الفرد كسمككو نحك مكضكعات معينة كتتضمف حكما عمييا

أما حبيب [ ]51فقد ىدفت دراستيا إلى التعرؼ عمى

بالقبكؿ اك الرفض كىذه المكضكعات قد تككف أشياء أك

فاعمية نمكذج أبعاد التعمـ في تنمية التحصيؿ كاتخاذ القرار

أشخاص أك أفكار أك مبادئ أك نظمان اجتماعية كقد تككف ذات

كاالتجاه نحك العمكـ لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم ,ككانت

الفرد نفسو كحسب الذات أك احتراميا أك السخط عمييا اك

محاكر مقياس االتجاه نحك العمكـ :االىتماـ كاالستمتاع بمادة

ضعؼ الثقة فييا [.[33

العمكـ كالقيمة النفعية لمادة العمكـ ,دكر معمـ العمكـ.
كبناء عمى ىذه الدراسات تـ التكصؿ إلى المحاكر التالية

كمف خالؿ االطالع عمى الدراسات التي تناكلت مقاييس

لمقياس االتجاه نحك ) (STEMفي البحث الحالي:

االتجاىات المختمفة كما في دراسة رضا حجازم [ ]47التي
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السمكؾ اإلنساني تعقيدان كأىمية .كيتعمـ المتعمميف حؿ المشكالت
ليصبحكا قادريف عمى التكيؼ في حياتيـ.

االستمتاع بمادة العمكـ يدؿ عمى مشاعر أك حاالت
السركر كالسعادة كالضيؽ التي ترتبط بدراسة العمكـ يعكس ىذا

كنظ انر ألف حؿ المشكمة يقع في قمة التعمـ اليرمى فإف

البعد مشاعر السركر أك الضيؽ التي ترتبط لدل التالميذ عند

ميارات حؿ المشكالت تعتبر مككنان أساسيان مف مككنات التفكير

دراستيـ لمعمكـ مف خالؿ تكامميا مع اليندسة كالتكنكلكجيا

العميا .كترجع أىمية تنمية ميارات حؿ المشكالت لدل المتعمـ

كالرياضيات [.[33

ككنيا:

 .2الكفاءة الذاتية لتعمـ العمكـ مف خالؿ )(STEM

• تساعد في الكشؼ عف كجية نظر المتعمـ كمعرفة كيؼ يفكر,
كسبب تفكيره كما لديو مف مفاىيـ خاطئة كمف ثـ محاكلة

ينبغي أف يتسـ األفراد بالمكضكعية في تقييـ كفاءاتيـ
الذاتية ,كتجنب الشعكر بالعجز حياؿ حؿ المشكالت ,كعندما

تصكيبيا.

يفتقر األفراد إلى القدرة عمى التقييـ المكضكعي لكفاءاتيـ الذاتية,

• تساىـ في بناء كتطكير أبنية المتعمـ المعرفية ,كفيـ أعمؽ

فإف ذلؾ يعيؽ حؿ المشكالت ,كيحتاج األفراد إلى أف يركا

لممعرفة كاالحتفاظ بيا كنقميا إلى مكاقؼ جديدة كمف ثـ يصبح

المشكالت كجزء طبيعي مف الحياة ,كأف يعتقدكا أنيـ قادركف

التعمـ ذا معنى ,كينتقؿ أثره إلى حؿ المشكالت اليكمية.

عمى مكاجية معظـ المشكالت بفعالية كالمتعقدات المكجكدة لدل

• تساعد في تنمية ميارات التكاصؿ مع اآلخريف كالقدرة عمى

التالميذ حكؿ كفاءتيـ في القياـ بالمياـ كاألنشطة العممية

التعبير بأساليب مختمفة بما يسيـ في مزيد مف نمكه االجتماعي.

كاالشتراؾ مع بعضيـ البعض في تصميـ كبناء النماذج مف

• تسيـ في زيادة اىتمامو كميكلو كدافعيتو لمتعمـ كادراكو لكفاءتو

خالؿ عالقة العمكـ بالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات [.[52

الشخصية كاكتساب المزيد مف الثقة بالنفس ,كاحتراـ الذات

 .3قيمة تعمـ العمكـ مف خالؿ )(STEM

كبالتالي يزداد النمك النفسي.

يدؿ عمى إدراؾ المتعمـ لقيمة العمكـ كأىميتيا في حياتو

• تساعد المتعمـ في استخداـ مصادر التعمـ المختمفة كاالعتماد

كمدل ارتباطيا بالمكاد األخرل كيعكس ىذا البعد اتجاه التالميذ

عمى الذات كمف ثـ ينمك اتجاىو نحك التعمـ المستمر [.[23,53

نحك قيمة كأىمية تعمـ العمكـ في عالقتيا بالتكنكلكجيا كاليندسة

تعريؼ ميارات حؿ المشكالت:
ُيعرؼ يكسؼ [ ]52ميارات حؿ المشكالت بأنيا نشاط

كالرياضيات في حياة الفرد كالمجتمع [.[33

عقمي يتضمف مجمكعة مف الخطكات أك العمميات يؤدييا

 .4االلتزاـ نحك تعمـ العمكـ مف خالؿ )(STEM
يعكس ىذا البعد الحرص كااللتزاـ عمى معرفة الجديد في

المتعمـ ,كالتي تبدأ بمعرفة اليدؼ المراد الكصكؿ إليو ,كمحاكلة

العمكـ كعالقتو بالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات ,كاالشتراؾ في

التغمب عمى الصعكبات التي تكاجيو مستخدمان فييا الفرد ما

أيضا اختيار
األنشطة التي تتضح فييا ىذه العالقة التكاممية ,ك ن

لديو مف معمكمات كمعرفة سابقة مف أجؿ الكصكؿ لميدؼ.
كيعرؼ العياصرة [ ]22ميارات حؿ المشكالت بأنيا

المينة في المستقبؿ المرتبطة بيذه العالقة التكاممية بيف العمكـ

كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات.

مجمكعة العمميات التي يقكـ بيا الفرد مستخدمان المعمكمات

المحكر الرابع :ميارات حؿ المشكالت

كالمعارؼ التي سبؽ تعمميا ,كالميارات التي اكتسبيا في التغمب

يعد حؿ المشكالت مطمبان في حياة الفرد ,فكثير مف

عمى مكقؼ بشكؿ جديد كغير مألكؼ لو في السيطرة عميو

المكاقؼ التي تكاجينا في الحياة اليكمية ىي أساسيان مكاقؼ

كالكصكؿ إلى حؿ لو .أك أف ميارات حؿ المشكالت يستخدميا

تتطمب حؿ المشكالت ,كيعتبر حؿ المشكالت أكثر أشكاؿ

المتعمػ ػـ لمكص ػ ػكؿ إل ػ ػى حالػ ػة االتزاف المعرفي كذلؾ عند اكتشاؼ
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المؤثرة في المشكمة أك التفسيرات كاختيار أفضميا الختبارىا.

الحؿ أك اإلجابة أك االكتشاؼ.

 .4اختبار صحة الحمكؿ:

كيعرفيا سعادة [ ]54بأنيا تمؾ الميارة التي تستخدـ
لتحميؿ ككضع استراتيجيات تيدؼ إلى حؿ سؤاؿ صعب أك

اختبار الحمكؿ أك البدائؿ أك الفركض في ضكء المعمكمات

مكقؼ معقدا أك مشكمة تعيؽ التقدـ في جانب مف جكانب الحياة.

كالبيانات المتكفرة كجمع نتائج ىذا االختبار كتحميميا كتفسيرىا,

كيعرفيا النجدم كآخركف [ ]33بأنيا ميارات متتابعة يمر

كالكصكؿ إلى النتيجة التي تمثؿ حؿ المشكمة كذلؾ باستخداـ

بيا الفرد مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ المشكمة التي يكاجييا,

التجربة العممية حيث يتـ بحث أثر المتغير التجريبي (المستقؿ)

كيتطمب ذلؾ استخداـ المفاىيـ كالقكاعد التي سبؽ تعمميا ,كتكليد

عمى المتغير التابع أك بالمالحظة الجيدة كالدقيقة كالشاممة.

مفاىيـ جديدة لتحديد المشكمة كالبحث عف حؿ ليا مف خالؿ

 .5تعميـ النتائج:
ىي تمؾ الميارة التي تستخدـ لبناء مجمكعة مف العبارات

فرض الفركض كاختبار صحتيا كتفسيرىا كتعميميا كىذا
التعريؼ ىك الذل تبناه البحث الحالي.

أك الجمؿ التي تشتؽ مف العالقات بيف المفاىيـ ذات الصمة ,

كتتحدد ميارات حؿ المشكالت في الميارات التالية [.[22,54

كتمثؿ عبارات يمكف تطبيقيا في معظـ الحاالت ,كالميارات

 .1الشعكر بالمشكمة كتحديدىا:

السابقة ىي الميارات التي تبناىا البحث الحالي.

تعنى ىذه الميارة شعكر المتعمـ بالمشكمة كىذا يكلد لديو

كنظ انر ألىمية ميارات حؿ المشكالت فقد تناكلتيا العديد مف

نكعان مف اإلثارة كالدافعية لحميا ,كالتحدم العقمي ,كتحديد

الدراسات منيا :دراسة لبيب [ ]55التي ىدفت إلى إعداد برنامج

المشكمة يعنى كصفيا بدقة كتمييزىا عف سكاىا كالكشؼ عف

قائـ عمى التعمـ البنائي لتنمية القيـ البيئية كميارات حؿ

العالقات كالركابط بيف المشكمة كالبنى المعرفية لممتعمـ ,كالربط

المشكالت في العمكـ لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ككانت

بيف عناصر المشكمة كتحديد مككناتيا بدقة.

ميارات حؿ المشكالت( .تحديد المشكمة – تحديد البدائؿ –

 .2جمع المعمكمات كالبيانات المتصمة بالمشكمة:

اختبار صحة الحمكؿ – تعميـ النتائج(

قياـ المتعمـ بتحديد أفضؿ المصادر المتاحة لجمع

أما دراسة عبد الفتاح [ ]56فقد ىدفت إلى إعداد كحدة في

المعمكمات كالبيانات المتصمة بالمشكمة ,كقد يككف ذلؾ مف

الكيمياء قائمة عمى المدخؿ المفيكمي لتنمية ميارات حؿ

االنترنت كالكتب كالمجالت كالدكريات كالمراجع حيث يمكف

المشكالت الكيميائية الحياتية لطالب المرحمة الثانكية ,كتناكلت

لممتعمـ أف يجمع المعمكمات كينظميا كيرتبيا.

عدد مف ميارات حؿ المشكالت (تحديد المشكمة – جمع

 .3تحديد البدائؿ لحؿ المشكمة:

المعمكمات – فرض الفركض – اختبار صحة الفركض –
استخالص النتائج(.

كىك يعنى قدرة الفرد عمى اقتراح البدائؿ أك الفركض اك
الحمكؿ المناسبة لحؿ المشكمة ,كالتي تتحسف نتيجة التساع

كأجرت حسيف [ ]57دراسة استخدمت استراتيجية الذكاءات

الخبرة كالتدريب عمى ميارات التفكير العممي ,كالفرض الجيد ىك

المتعددة في تنمية التحصيؿ الدراسي كميارات حؿ المشكالت

الذل يككف لو عالقة بمكضكع المشكمة كمتفؽ مع الكاقع كقابؿ

في مادة الفيزياء لطالب الصؼ األكؿ الثانكم ,ككانت ميارات

لالختبار سكاء كاف ذلؾ بالمالحظة أك التجربة كيصاغ بصكرة

حؿ المشكالت (الشعكر بالمشكمة – تحديد المشكمة – جمع

كاضحة تيسر فيمو ككضعو مكضع االختبار ,كتستخدـ ىذه

المعمكمات – فرض الفركض – اختبار صحة الفركض –

الميارة مف أجؿ طرح حمكؿ تجريبية لمشكمة ما ,كتتمثؿ

الكصكؿ إلى حؿ المشكمة – تعميـ النتائج(.
أمػ ػا دراس ػ ػة عبػ ػدالرحمػ ػف [ ]58فقػ ػد ىدفت إلى دراسة فعالية

ف ػي ال ػقدرة عم ػى استخػ ػداـ المعمكم ػات المتكفػ ػرة في تحديد العكامؿ
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استخداـ خرائط التفكير عمى التحصيؿ كاكتساب ميارات حؿ

فخطكات عممية التصميـ اليندسي ىي سياؽ ذك معنى لتعمـ

المشكالت في العمكـ لتالميذ مرحمة التعميـ األساسي ,ككانت

المفاىيـ كالميارات العممية كالرياضياتية كالتكنكلكجية كالربط

ميارات حؿ المشكالت (تحديد المشكمة – أفضؿ الطرؽ

بينيـ .كقد انعكس ذلؾ في بناء الكحدة المقترحة في تكضيح

لمحصكؿ عمى بيانات متعمقة بالمشكمة – فرض الفركض –

العالقة التكاممية بيف العمكـ كالرياضيات كاليندسة كالتكنكلكجيا

اختبار صحة الفركض – تعميـ النتائج في المكاقؼ الجديدة(.

مف خالؿ دركس كأنشطة الكحدة.
ب -خصائص التالميذ في المرحمة االبتدائية

مما سبؽ يتضح أف ميارات حؿ المشكالت ليست ثابتة أك
إلزامية في تتابعيا ,كاف ىذه الميارات قابمة لمتطكير كالنمك لدل

تعد المرحمة االبتدائية ىي األساس التعميمي لكؿ المعطيات

المتعمـ ,إذا ما تكافرت لدية المعارؼ كالخبرات كالميارات الكافية

التربكية كالتعميمية الالحقة .فيذه المرحمة يشترؾ فييا كؿ أبناء

ليا .كقد استفادت الباحثة مف اإلطار النظرل في إعداد أدكات

المجتمع ,كتعد مرحمة منتيية بالنسبة لعدد مف المتعمميف يدخمكف

البحث كتفسير النتائج.

سكؽ العمؿ بعدىا ,كما أف ىذه المرحمة في نفس الكقت أساس
لما بعدىا مف مراحؿ تعميمية أعمى .كالتالميذ في ىذه المرحمة 6

المحكر الخامس :أسس بناء الكحدة:
في ضكء الدراسة النظرية كاالطالع عمى األدبيات

–  12سنة ينتمكف لمرحمة العمميات الحسية كفقان لنظرية بياجيو,

كالدراسات السابقة تكصؿ البحث الحالي إلى أسس بناء الكحدة

كيتميز األطفاؿ في ىذه المرحمة ببعض الخصائص العامة منيا:

كالتالي:

 -األطفاؿ بطبيعتيـ محبكف لالستطالع ,يرغبكف في التعرؼ

أ -مدخؿ ) :(STEMيسعى مدخؿ ) (STEMإلى كسر

عمى األشياء المختمفة في كؿ مجاالت الحياة.

الحكاجز بيف المكاد الدراسية (العمكـ .التكنمكجيا ,اليندسية,

 -أطفاؿ المرحمة االبتدائية يحبكف البحث كاالكتشاؼ بأنفسيـ,

الرياضيات) كمف خالؿ ىذا المدخؿ يمكف أف نقدـ لمتالميذ

كىـ يحبكف فؾ كتركيب األشياء.

أنشطة تعتمد عمى حؿ المشكالت البيئية مثؿ المكضكعات

 -أطفاؿ المرحمة االبتدائية لدييـ طاقة كبيرة كبالتالي فيـ

المتعمقة بمكضكع الطاقة كتصميـ أجيزة لتحكيؿ الطاقة مف

يتميزكف بالنشاط المستمر.

الشمس كالرياح ,التغير المناخي ,كغيرىا ,فيمكف فيـ كتعريؼ

 -تالميذ المرحمة االبتدائية يمكنيـ تنمية ميارات االستقصاء

األسباب المؤدية ليذه المشكالت كايجاد التصميـ الذكي ليا [.[2

المتضمنة في سمكؾ حؿ المشكالت عمى أف يتعامؿ مع المشكمة

كتعميـ ) (STEMيؤكد عمى:

بصكرة حسية حيث تنقصو القدرة عمى التجريد كقد تـ مراعاة

 .1أىمية العمكـ كعالقتيا الكطيدة بالتكنكلكجيا كاليندسة في

ذلؾ في إعداد دركس كأنشطة الكحدة [.[59
ج -حاجات كمتطمبات المجتمع في العصر الحالي:

المناىج المدرسية.

يشيد العالـ اليكـ ثكرة عممية كتكنكلكجية فاقت ما سبقتيا

 .2التكنكلكجيا كاليندسة في المناىج المدرسية مف  Kحتى
الصؼ الثاني عشر.

مف ثكرات عمى مر العصكر ,كقد كاف طبيعيان أف تثير ىذه

 .3كؿ فركع ) (STEMتؤكد عمى تنمية ميارات القرف الكاحد

المستحدثات مشكالت كقضايا ميمة مثؿ :الطاقة – االحتباس

كالعشريف.

الحرارم – التمكث.
كلما كاف التقدـ العممي كالتكنكلكجي كالحضارم الذل نعيشو

 .4مدخؿ ) (STEMىك مدخؿ لممناىج المتكاممة لدراسة

اليكـ ىك ثمرة جيكد أفراده المبدعيف فإف ذلؾ يتطمب أف يككف

التحديات الكبيرة المرتبطة بعصرنا [.[38

أفراد المجتمع لدييـ القدرة عمى حؿ ىذه المشكالت كالقضايا,

كاليندسة تمدنا بالسياؽ الكاقع ػي كالحقيقي لتعمـ )(STEM
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الفركض كحؿ المشكالت.

أيضا لدييـ اتجاىات إيجابية نحك
كاتخاذ الق اررات السميمة فييا ,ك ن

مجاالت المعرفة المرتبطة بالعمـ كالتكنكلكجيا لمكاجية ىذه

• تضمف مكضكع الطاقة العديد مف المفاىيـ العممية التي يحتاج

المشكالت بأسمكب عممي سميـ ,كقد انعكس ذلؾ في اختيار

التمميذ إلى معرفتيا بصكرة سميمة.

مكضكع كىك الطاقة الخضراء.

ككانت خطكات إعداد الكحدة كالتالي:
أ -تحديد مكضكعات الكحدة الدراسية:

كبيذا تمت اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة البحث,

قامت الباحثة باالطالع عمى األدبيات كالدراسات العممية

كىك ما أسس بناء كحدة مقترحة في العمكـ في ضكء مدخؿ

المرتبطة بمكضكع الكحدة الدراسية( .الطاقة الخضراء) كتحديد

) (STEMلتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي؟

المكضكعات المناسبة لبناء الكحدة كالمتفقة مع أسس بناء

 .4الطريقة واإلجراءات

الكحدة ,كتـ كضعيا في قائمة مبدئية كعرضيا عمى المحكميف

أ .منهج الدراسة
اتبع البحث الحالي المنيج الكصفي التحميمي لكصؼ

إلبداء الرأم فييا حكؿ مناسبتيا لمكضكع الكحدة كمناسبة

كتحميؿ األدبيات كالدراسات السابقة ذات الصمة بمشكمة البحث

المكضكعات لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ,كقد تـ تعديؿ

كاعداد الكحدة الدراسية المقترحة كاعداد أدكات البحث كتفسير

القائمة في ضكء أراء المحكميف ,كما تـ إعداد قائمة بالمفاىيـ

كمناقشة النتائج.

الرياضياتية الالزمة لمكحدة المقترحة ,كالتي سبؽ في نفس الكقت
دراستيا خالؿ المرحمة االبتدائية كتحكيميا مف السادة المحكميف

ككذلؾ اتبع المنيج شبو التجريبي القائـ عمى التصميـ

كتعديميا في ضكء آرائيـ.

كبعديا
التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة كتطبيؽ األدكات قبميا
ن

ب -تحديد االىداؼ العامة لمكحدة :تحددت األىداؼ العامة

بيدؼ قياس أثر المتغير المستقؿ في تدريس الكحدة الدراسية في

ضكء مدخؿ ) (STEMعمى المتغير التابع كيتمثؿ في االتجاه

الكحدة فيما يمي:

نحك ) (STEMكميارات حؿ المشكالت.

• فيـ المفاىيـ العممية المرتبطة بمكضكع الطاقة الخضراء

أكالن :الكحدة المقترحة:

بصكرة كظيفية.
• معرفة مفيكـ التكنكلكجيا ,كالتكنكلكجيا الخضراء ,كاليندسة

تـ اختيار مكضكع الكحدة في الطاقة الخضراء كذلؾ لعدة
أسباب منيا:

الخضراء.

• ىذا المكضكع يتناسب مع مدخؿ ) ,(STEMالذل يمكف مف

• اكتساب فيـ أف عممية التصميـ اليندسي ىي الطريقة اليادفة

خاللو تقديـ أنشطة تعتمد عمى حؿ المشكالت المرتبطة بالطاقة

لمكصكؿ لمحمكؿ العممية لممشكالت .

كتصميـ اجيزة لتحكيؿ الطاقة مف الرياح.

• اكتساب ميارات التصميـ اليندسي.

• مكضكع الطاقة يحتكل عمى العديد مف المفاىيـ العممية

• تطبيؽ المفاىيـ العممية كالرياضياتية الالزمة لتصميـ دكارة

الحيكية كاالساسية التي يجب أف ُيمـ بيا التالميذ كالتي تؤسس

رياح كحافظة عازلة لمح اررة
• تنمية االتجاه نحك )(STEM

لفيـ عميؽ في العمكـ.

• مكضكع الطاقة يتضمف العديد مف التجارب كاألنشطة العممية

• تقدير دكر العمكـ كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات في

التي يمكف أف يقكـ بيا التالميذ.

حياتنا.

• احتػ ػكل مكضػ ػكع الطاق ػ ػة العديػ ػد م ػ ػف المكضكع ػ ػات الت ػ ػي

• اكتساب ميارات حؿ المشكالت.

تثي ػ ػر التساؤالت لػ ػدل التالمي ػذ مم ػا يشجعيـ عمى التفكير كفرض

ج -تحديد محتكل الكحدة:
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ك -تحديد األنشطة التعميمية:
مف خالؿ عممية التصميـ اليندسي يمارس التالميذ انشطة

عالقة تكاممية مع المفاىيـ المرتبطة بالتصميـ اليندسي

تعميمية متنكعة منيا :أنشطة جمع المعمكمات كالبيانات كالصكر

درسا كما يمي:
كالرياضيات كتككنت الكحدة مف  16ن

باستخداـ شبكة المعمكمات (االنترنت) كأنشطة استقصائية كحؿ

 -1الطاقة صكرىا كتحكالتيا

مفيكـ الطاقة – أىميتيا – صكرىا – تحكالتيا.

المشكالت .كىذه األنشطة متضمنة في دركس الكحدة المقترحة

أمثمة لتحكالت صكر الطاقة في بعض التطبيقات التكنكلكجية:

(كتاب التمميذ).

 -1مصادر الطاقة:

ز -تحديد المصادر التعميمية:
يستخدـ التالميذ مجمكعة متنكعة المصادر التعميمية مثؿ:

الطاقة غير المتجددة – الطاقة المتجددة (الطاقة الخضراء)
 -2التكنكلكجيا الخضراء

مكاقع إلكتركنية ,مجالت عممية ,األدكات كالمكاد الالزمة

مفيكـ التكنكلكجيا – سمبيات كايجابيات بعض التطبيقات

لألنشطة كتصميـ كبناء دكارة رياح إحداىا لرفع ثقؿ كاآلخر

التكنكلكجية  -مفيكـ التكنكلكجيا الخضراء

لتكليد تيار كيربائي بسيط كنمكذج حافظة عازلة لمح اررة.

 -3اليندسة الخضراء:

ح -تحديد طرؽ التقكيـ:

عممية التصميـ اليندسي – اليندسة الخضراء

أثناء دراسة الكحدة استخدـ التقكيـ التككيني كممفات إنجاز

 -4األشكاؿ كالمجسمات اليندسية

التالميذ

 -5طاقة الرياح

ط -ضبط الكحدة الدراسية:
كذلؾ مف خالؿ عرضيا عمى بعض المحكميف لمتعرؼ

 -6تصميـ دكارة رياح لرفع ثقؿ الشكؿ اليندسي لريش دكارة
الرياح – عددىا – المادة المصنكعة منيا.

مف خالليا عمى مدل مالءمتيا لمستكل التالميذ الصؼ الخامس

 -7بناء دكارة رياح لرفع ثقؿ

االبتدائي ,كمناسبتيا لتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا ,كدقة المادة

 -8المغناطيس كخصائصو

العممية .كقد تـ إجراء التعديالت في الكحدة في ضكء آراء السادة

 -9تكليد تيار كيربي باستخداـ مغناطيس كممؼ

المحكميف ,كبذلؾ أصبحت الكحدة في الصكرة النيائية.
كبيذا تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث

 -10تصميـ كبناء دكارة رياح لتكليد تيار كيربي بسيط
 -11الطاقة الح اررية

كىك :ما صكرة الكحدة المقترحة في العمكـ (كحدة الطاقة

 -12طرؽ انتقاؿ الح اررة

الخضراء) في ضكء مدخؿ ) (STEMلتالميذ الصؼ الخامس

 -13تصميـ كبناء حافظة عازلة لمح اررة

االبتدائي؟

المكاد المختمفة لمعزؿ الحرارم – سمؾ المادة العازلة لمح اررة

ثانيا :إعداد دليؿ المعمـ لتدريس كحدة (الطاقة الخضراء)
أعدت الباحثة دليؿ المعمـ لتدريس كحدة الطاقة الخضراء

د -تحديد األىداؼ اإلجرائية:
متضمنو بصكرة تفصيمية في دليؿ المعمـ

لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي كتضمف الدليؿ :مقدمة الدليؿ,

ق -تحديد طريقة التدريس:

فمسفة الكحدة ,نبذة عف مدخؿ ) ,(STEMخطكات عممية

اعتمدت طريقة التدريس في الكحدة المقترحة عمى:

التصميـ اليندسي ,تكجييات عامة لممعمـ عند التدريس,

 -خطكات عممية التصميـ اليندسي كىي :أسأؿ ,تخيؿ ,خطط,

األىداؼ العامة لمكحدة ,الجدكؿ الزمنى لتدريس الكحدة,

ابف ,حسف ,كالمكضحة بالتفصيؿ في دليؿ المعمـ.

إجراءات تنفيذ دركس الكحدة ,كاألنشطة التعميمية لكؿ درس,
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التقكيـ الخاص بكؿ درس .كقد تـ ضبط الدليؿ مف خالؿ

 .3تجنب استخداـ العبارات المنفية.

عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف كاجراء التعديالت الالزمة

 .4أف تحتكل عمى عبارات مكجبة كعبارات سالبة.

كبذلؾ أصبح الدليؿ صالح لمتطبيؽ.

أبدا.
 .5تجنب استخداـ كممات تتصؼ بالعمكمية مثؿ دائما – ن

ب .أدوات الدراسة

 .6أال تكحي صياغة العبارات باستجابة معينة.

مقياس االتجاه نحك ) (STEMتـ إعداد مقياس االتجاه نحك

 -4صدؽ المقياس:
بعد إعداد المقياس في صكرتو األكلية ( )30عبارة تـ

) (STEMكفقان لمخطكات اآلتية:
 -1اليدؼ مف المقياس :ىدؼ ىذا المقياس إلى قياس مدل نمك

عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف أساتذة التربية العممية

االتجاه نحك ) (STEMلتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي قبؿ

إلبداء آرائيـ في مقياس االتجاه نحك ) (STEMمف حيث:

كبعد دراستيـ الكحدة المقترحة (الطاقة الخضراء) المعدة في

 -مدل صدؽ عبارات المقياس لقياس ما كضعت لقياسو.

ضكء مدخؿ )(STEM

 -مدل ارتباط عبارات المقياس باألبعاد.

 -2محاكر المقياس:

 مدل مالءمة العبارات مف حيث الصياغة المفظية. -مدل مالءمة العبارات لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.

في ضكء االطالع عمى الدراسات السابقة المرتبطة

 -مدل تقارب العبارات المكجبة كالعبارات السالبة.

بإعداد مقاييس االتجاه تـ إعداد عبارات المقياس الحالي في

تـ تعديؿ بعض عبارات المقياس في ضكء آراء الساده

أربعو محاكر ىي:
 -1االستمتاع بتعمـ العمكـ مف خالؿ )(STEM

المحكميف حتى أصبح في صكرتو الحالية المستخدمة في

 -2الكفاءة الذاتية لتعمـ العمكـ مف خالؿ )(STEM

البحث .كمف أمثمة التعديالت التي اقترحيا المحكمكف ما يمي:

 -3قيمة تعمـ العمكـ مف خالؿ )(STEM

 -استمتع بتعمـ مكضكعات العمكـ فقط (قبؿ التعديؿ)

 -4االلتزاـ نحك تعمـ العمكـ مف خالؿ )(STEM

* استمتع بتعمـ مكضكعات العمكـ البعيدة عف عالقتيا

 -3صياغة عبارات المقياس:

بالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات (بعد التعديؿ)

تمت الصياغة األكلية لعبارات المقياس طبقان ألسمكب ليكرت ذم

 -مف الميـ دراسة عالقة مادة العمكـ بالتكنكلكجيا كاليندسة

المستكيات الثالثة مف االستجابة (مكافؽ – متردد – غير مكافؽ)

كالرياضيات (قبؿ التعديؿ)

كقد ركعي في إعداد عبارات المقياس ما يمي:

* دراسة العمكـ كعالقتيا بالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات

 .1أف تتسـ عبارات المقياس بسيكلة القراءة كبساطة التعبير كأال

ضركرية لمتقدـ العممي كالتكنكلكجي( .بعد التعديؿ) ,كبذلؾ تككف

تككف غامضة.

المقياس مف ( )30عبارة مكزعة عمى األبعاد األربعة كما

 .2أف تككف العبارات ممثمة البعد الذل تقيسو.

يكضحيا جدكؿ المكاصفات التالي
جدول . 1

يوضح مواصفات مقياس االتجاه نحو ()STEM
العبارات الموجبة

العبارات السالبة

محاور المقياس
1

االستمتاع بتعمـ العمكـ مف خالؿ ()STEM

23 ,22 ,17 ,1

25 ,11 ,10 ,5

8

2

الكفاءة الذاتية لتعمـ العمكـ مف خالؿ ()STEM

27 ,26 ,15 ,14

21 ,18 ,6 ,2

8

3

قيمة تعمـ العمكـ مف خالؿ ()STEM

29 ,24 ,20 ,19

30 .13 ,7 ,3

8

4

االلتزاـ نحك تعمـ العمكـ مف خالؿ ()STEM

12 ,9 ,4

28 ,1 6 , 8

6

15

15

30

المجمكع الكمي
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 -2تحديد ميارات االختبار:

 -5التجربة االستطالعية:
قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى مجمكعة استطالعية

بعد االطالع عمى الدراسات السابقة المرتبطة بإعداد

مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي عددىـ ( )45تمميذان مف

اختبارات ميارات حؿ المشكالت تـ تحديد ميارات االختبار

أحد فصكؿ مدرسة التجريبية المكحدة بإدارة شرؽ مدينة نصر

كالتالي :الشعكر بالمشكمة كتحديدىا ,كجمع المعمكمات كالبيانات

التعميمية بمحافظة القاىرة يكـ  2015/2/15في الفصؿ الدراسي

المتصمة بالمشكمة ,تحديد البدائؿ لحؿ المشكمة ,اختبار صحة

الثاني لمعاـ الدراسي  2015/2014كذلؾ بيدؼ:

الحمكؿ ,تعميـ النتائج.

أ -تحديد زمف المقياس:

 -3صياغة عبارات االختبار:

تـ حساب الزمف الالزـ لإلجابة عف مفردات المقياس عف

صيغت مفردات االختبار في صكرة فقرات تمثؿ مشكالت

طريؽ تسجيؿ الزمف الذل استغرقو كؿ تمميذ في اإلجابة عمى

عممية يمى كؿ منيا ثالثة بدائؿ تـ تكزيعيا عشكائيان ,بحيث ُيمثؿ

المقياس ,ثـ حساب المتكسط لمزمف الذل استغرقو جميع التالميذ

إحداىا اإلجابة الصحيحة بينما تمثؿ البدائؿ األخرل إجابات

لإلجابة عمى المقياس ,ككاف الزمف المناسب ىك ( )35دقيقة بما

خطأ ,كتككف االختبار في صكرتو األكلية مف ( )25عبارة ,كقد

فييا قراءة تعميمات المقياس.

ركعي في إعداد فقرات االختبار ما يمي:

ب -حساب ثبات المقياس:

 صياغة الفقرات بصكرة لفظية سيمة كبسيطة ككاضحة كغيرغامضة.

تـ حساب الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية حيث
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف العبارات الزكجية كالعبارات

 -أف تككف الفقرات ممثمة لمبعد الذل تقيسو.

الفردية باستخداـ معادلة سبيرماف براكف ثـ تطبيؽ معادلة التنبؤ

 -أف تككف الفقرات معبرة عف مكاقؼ حياتية قد يتعرض ليا

إليجاد معامؿ ثبات االختبار كمو كما في البيي [ ]60ككاف

المتعمـ في حياتو.

معامؿ الثبات  0.8مما يدؿ عمى أنو عمى درجة عالية مف

 -أال تكحي صياغة الفقرات باستجابة معينة.

الثبات.

 -أف يتضمف البديؿ فكرة كاحدة كمحددة.

 -6تصحيح المقياس:

 -4صدؽ االختبار:

لتصحيح المقياس كانت الدرجات ( )1 ,2 ,3تقابؿ

بعد إعداد االختبار في صكرتو األكلية ( )25فقرة ,تـ

(مكافؽ – متردد – غير مكافؽ) في حالة العبارات المكجبة,

التحقؽ مف صدؽ االختبار بعرضو عمى عدد مف المحكميف مف

ككانت الدرجات ( )3 ,2 ,1تقابؿ (مكافؽ – متردد – غير

أساتذة التربية العممية إلبداء الرأم فيو مف حيث :مناسبة

مكافؽ) في حالة العبارات السالبة كبذلؾ تككف الدرجة العظمى

المكاقؼ لمستكل التالميذ ,كمدل سالمة الصياغة كالدقة العممية

لممقياس ىي ( )90درجة كالدرجة الصغرل ( )30درجة.

كالمغكية ,كمالءمة المكاقؼ لمبعد الذل تنتمى إليو ,إضافة أك

اختبار ميارات حؿ المشكالت:

تعديؿ ما يركنو مناسبا.
كقد أبدل السادة المحكميف عدد مف المالحظات تـ األخذ

تـ إعداد اختبار ميارات حؿ المشكالت كفقان لمخطكات التالية:

بيا كتعديميا مثؿ :تعديؿ بديؿ أحد االسئمة ليصبح ارتفاع إعداد

 -1اليدؼ مف االختبار:

بدال مف ارتفاع إعداد
المصابيف بأمراض الجياز التنفسي ن

ىدؼ ىذا االختبار إلى قياس ميارات حؿ المشكالت

المصابيف باالنفمكن از.

لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي قبؿ كبعد دراستيـ الكحدة

كبذلؾ تككف االختبار مف ( )25عبارة مكزعة عمى خمسة

المقترحة في "الطاقة الخضراء " في ضكء مدخؿ )(STEM
206

ميارات كما يكضحيا الجدكؿ التالي.
جدول 2

يوضح مواصفات اختبار مهارات حل المشكالت
عدد المواقف

أرقام المواقف باالختبار

االوزان النسبية لممهارة

مهارات االختبار

5

5-4-3-2-1

%20

ثانيا :جمع المعمكمات كالبيانات المتصمة بالمشكمة

5

10-9-8-7-6

%20

ثالثاُ :تحديد البدائؿ لحؿ المشكمة

5

15-14-13-12-11

%20

5

20-19-18-17-16

%20

5

25-24-23-22-21

%20

اكالن :الشعكر بالمشكمة كتحديدىا

رابعان :اختبار صحة الحمكؿ

خامسان :تعميـ النتائج

الكمي

%100

25

ق -التجربة االستطالعية:
قامت

الباحثة

الخضراء) في ضكء مدخؿ )(STEM
مجمكعة

المتغيرات التابعة :االتجاه نحك ) (STEMكما يقيسو االختبار

بتطبيؽ

االختبار

عمى

استطالعية مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي بمغ عددىـ

المعد لذلؾ .كاختبار ميارات حؿ المشكالت كما يقيسو االختبار

( )45تمميذان مف أحد فصكؿ مدرسة التجريبية المكحدة االبتدائية

المعد لذلؾ.

بمدينة نصر بالقاىرة – إدارة شرؽ القاىرة التعميمية يكـ

 .2التصميـ التجريبي:
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أثر تدريس كحدة

 2015/2/15في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي
 2015/2014كذلؾ بيدؼ:

مقترحة (كحدة الطاقة الخضراء) في ضكء مدخؿ ) (STEMفي

ا-تحديد زمف اإلجابة عف االختبار:

تنمية االتجاه نحك ) (STEMكميارات حؿ المشكالت لتالميذ
الصؼ الخامس االبتدائي كذلؾ مف خالؿ التصميـ التجريبي ذم

استخدمت نفس الخطكات التي تبعت في تحديد زمف اإلجابة
عمى مقياس االتجاه نحك ) (STEMككاف الزمف الالزـ لإلجابة

المجمكعة الكاحدة.

عف االختبار ىك ( )40دقيقة بما فييا قراءة تعميمات االختبار.

 .3اختيار مجمكعة البحث:
تـ اختيار مجمكعة البحث مف تالميذ الصؼ الخامس

ب -حساب ثبات االختبار:
تـ حساب الثبات باستخداـ معادلة كيكرد – ريتشاردسكف

االبتدائي كذلؾ ألنو سبؽ ليـ دراسة العمكـ في الصؼ الرابع

 ]61[ K-R21كقد كجد أنو يساكم ( )0.6مما يدؿ عمى أف

االبتدائي كبالتالي سيككف لدييـ بعض مف المفاىيـ العممية التي
تمكنيـ مف االشتراؾ بفاعمية في الكحدة المقترحة ,كما تـ تدريس

االختبار يتمتع بدرجة مقبكلة.

الكحدة

ج -تصحيح االختبار:
لتصحيح االختبار يحصؿ المتعمـ عمى درجة كاحدة عند

المقترحة

في

الفصؿ

الدراسي

الثاني

لمعاـ

.2015/2014

اختيار البديؿ الصحيح لمسؤاؿ ,كصفر عند اختيار البديؿ الخطأ

كتـ اختيار مجمكعة البحث فصؿ  1/5بالمدرسة

كبذلؾ تككف النياية العظمى لالختبار ىي ( )25درجة كالدرجة

التجريبية المكحدة بإدارة شرؽ مدينة نصر التعميمية بمحافظة

الصغرل (صف انر).

القاىرة لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي .2015/2014

خامسان :التصميـ التجريبي كاجراءات التجربة:

 .4القائـ بالتدريس:
قامت الباحثة بتدريب معممة الفصؿ عمى تدريس الكحدة

 .1متغيرات الدراسة:
تتمثؿ متغيرات البحث فيما يمي:

المقترحة ,كامدادىا بدليؿ المعمـ لكيفية تدريس الكحدة.

المتغي ػرات المستقمػ ػة :تدري ػس الكح ػ ػدة المقتػ ػرحػ ػة (كح ػدة الط ػاق ػ ػ ػ ػ ػة

 -5المدة الزمنية:
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تـ استخداـ اختبار(ت) لمعرفة داللة الفرؽ بيف متكسطيف
مرتبطيف في كؿ مف مقياس االتجاه نحك ) (STEMكاختبار

األربعاء  2015/2/18حتى يكـ  2015/4/1في الفصؿ
الدراسي الثاني لمعاـ  2015/2014بكاقع ثالث فترات في

ميارات حؿ المشكالت .كما تـ حساب ) (dلحساب حجـ التأثير

األسبكع ,ككاف العدد الكمي لفترات الكحدة ( 16فترة).

[.[62

 -6التطبيؽ القبمي ألداتي البحث:

 .5النتائج ومناقشتها

تـ تطبيؽ أداتي البحث عمى مجمكعة البحث كذلؾ يكـ

فيما يمي عرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا لإلجابة
عف أسئمة البحث كالتحقؽ مف صحة فركضو:

الثالثاء  2015/2/17بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات القبمية
التي تساعد في العمميات اإلحصائية.

ينص الفرض األكؿ عمى أنو "تكجد فركؽ ذات داللة

 -7التدريس لمجمكعة البحث:

إحصائية بيف متكسطات درجات التالميذ في التطبيقيف القبمي

قامت الباحثة بإجراء عدة مقابالت شخصية مع معممة

كالبعدم لمقياس االتجاه نحك ) (STEMككؿ كمحاكره الفرعية

العمكـ التي ستقكـ بالتدريس لمتالميذ كذلؾ بيدؼ تكضيح اليدؼ

لصالح التطبيؽ البعدم" تـ حساب المتكسط كاالنحراؼ المعيارم

مف البحث كخطكات التدريس ,كقد تـ تزكيد المعممة بدليؿ المعمـ

لدرجات التالميذ مجمكعة البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم

المكضح بو جميع الخطكات التنفيذية لدركس الكحدة.

لمقياس االتجاه نحك ) (STEMبمحاكره الفرعية ,ثـ حساب

 -8التطبيؽ البعدم ألداتي البحث:

قيمة (ت) لممجمكعات المرتبطة لمعرفة داللة الفرؽ بيف

بعد االنتياء مف تدريس الكحدة المقترحة ,أعيد تطبيؽ أداتي

المتكسطات في التطبيقيف القبمي كالبعدم ,ثـ حساب حجـ

البحث بعديان في يكـ .2015/4/2

التأثير لمعرفة حجـ الفرؽ بيف المتكسطات كما في الجدكؿ

 -9المعالجة اإلحصائية:

التالي.
جدول 3

المتوسطات واالنحراف المعياري وقيمة (ت) وحجم التأثير في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس االتجاه نحو ) (STEMلمجموعة البحث
قبمي

ع

م

بعدي

قيمة (ت)*

حجم**

م

محاور المقياس

1

االستمتاع بتعمـ العمكـ مف خالؿ ()STEM

17.4

2.7

19.8

2.9

3.9

1.2

2

الكفاءات الذاتية لتعمـ العمكـ مف خالؿ ()STEM

17.3

2.9

19.5

2.8

3.5

1.1

3

قيمة تعمـ العمكـ مف خالؿ ()STEM

16.9

3.7

19.5

3.2

3.4

1.1

4

االلتزاـ نحك تعمـ العمكـ مف خالؿ ()STEM

10.5

2.2

12.8

1.6

5.3

1.7

62.1

9.3

71.6

9.6

4.5

1.4

الكمي

م

* دالة عند مستكل 0.05

ع

التأثير

المستقؿ (الكحدة المقترحة) في المتغير التابع االتجاه نحك
) ,(STEMكقد يرجع ذلؾ إلى:

يتضح مف الجدكؿ ( )3كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند
مستكل داللة ( )0.05بيف متكسطات درجات التالميذ مجمكعة

• تنكع كتعدد األنشطة التي يقكـ بيا التالميذ ,فيي ما بيف بحث

البحث في كؿ مف التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك

عمى النت ,كأنشطة استقصائية ,كعصؼ ذىني لألفكار كعمؿ

) (STEMككؿ كمحاكره الفرعية لصالح التطبيؽ البعدم كبذلؾ

رسكمات لمتصميـ ,كتطبيؽ لممفاىيـ الرياضياتية كاعداد لممكاد

تـ التحقؽ مف صحة الفرض األكؿ لمبحث.

كاألدكات الالزمة لمتصميـ ,كتنفيذ التصميـ كاختباره كتحسينو,

كما يتضح مف الجدكؿ قيمة ) (dالتي تخطت  0.8كمما

ىذه األنشطة المتنكعة كالمتعددة ساعدت عمى تجنب الشعكر

يدؿ عمى حجـ التأثير الكبير كيدؿ ذلؾ عمى أثر المتغير

بالممؿ كالضيؽ ,كنمت الشعكر بالمتعة كالبيجة كاالستمتاع بتعمـ
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العمكـ مف خالؿ ) ,(STEMكظير ذلؾ في نتائج المحكر

 -دراسة عبد الجميؿ [ ]64التي تكصمت إلى فاعمية كحدة

األكؿ لممقياس :االستمتاع بتعمـ العمكـ مف خالؿ )(STEM

مقترحة مف منيج مقترح تـ إعداده في ضكء المعايير القكمية

• شعكر التالميذ بالتحدم كاشتراكيـ معان في خطكات التصميـ

لمتعميـ في مصر كطرؽ تدريسيا في ارتفاع مستكل التحصيؿ

اليندسي أدل إلى شعكرىـ بالنجاح كتحمؿ المسئكلية كالقدرة

كتنمية ميارات عمميات العمـ كاالتجاه نحك مادة العمكـ لتالميذ

عمى القياـ بالمياـ كانجازىا كاتضح ذلؾ في نتائج التالميذ

الصؼ الثالث االبتدائي.

لممحكر الثاني لممقياس :الكفاءة الذاتية لتعمـ العمكـ مف خالؿ

 -دراسة صقر [ ]65التي تكصمت إلى فعالية استراتيجيات

)(STEM

الذكاءات المتعددة في تدريس العمكـ في تنمية التحصيؿ

• اشتراؾ التالميذ معان في العصؼ الذىني كالتصميـ اليندسي

كميارات عمميات العمـ كالتفكير اإلبداعي كاالتجاه نحك العمكـ

نمى لدل التمميذ الشعكر بقيمة العمـ كدكره كدكر كؿ مف

لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي.

التكنكلكجيا كالرياضيات كاليندسة في اختراع الكثير مف

 -دراسة  [66] Lou, S. J. etalالتي تكصمت إلى أف تدريس

التكنكلكجيا كتحقيؽ الرفاىية لمفرد كالمجتمع ,فعمى سبيؿ المثاؿ

المعرفة المتكاممة في العمكـ كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات

أثناء عممية التصميـ لدكارة الرياح استخدـ التالميذ بعض

باستخداـ التعمـ القائـ عمى المشكمة أدل لزيادة االتجاىات

المفاىيـ الرياضياتية التي سبؽ دراستيا مثؿ االشكاؿ اليندسية.

اإليجابية نحك العالقة التكاممية لدل طالبات المرحمة الثانكية.

المساحة كالزكايا ,مما كاف لو كبير األثر في تنمية اتجاىات

 -دراسة  [19] Marsh, M. R.التي تكصمت إلى أف اتجاىات

إيجابية نحك عالقة العمكـ بالرياضيات ,كدكر العمكـ كالرياضيات

تالميذ المرحمة المتكسطة نحك ) (STEMتحسنت بصكرة دالة

في ابتكار كاختراع الكثير مف التكنكلكجيا مف حكلنا ,كذلؾ

احصائيا بعد اشتراكيـ في مخيمات العمكـ الصيفية القائمة عمى

استخداـ تكنكلكجيا اآللة الحاسبة ,كالنت في عمؿ الحسابات

)(STEM

كجمع البيانات كالصكر كاف لو أثر في تنمية الشعكر اإليجابي

 -دراسة خيرل كعبد العزيز [ ]67التي تكصمت إلى فعالية كحدة

بأىمية كقيمة التكنكلكجيا في حياتنا اليكمية .كانعكس ذلؾ إيجابيان

مقترحة باستخداـ المدخؿ البيني في تنمية االتجاىات نحك البيئة

في نتائج التالميذ لممحكر الثالث لممقياس :قيمة تعمـ العمكـ مف

لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي.
كالتحقؽ مف صحة الفرض الثاني الذل ينص عمى أنو "

خالؿ ). (STEM
• عمؿ التالميذ في األنشطة المتعددة كالمتنكعة ,كالكصكؿ

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات التالميذ

لمنتيجة النيائية كالشعكر بقيمة دكر العمـ كالتكنكلكجيا كاليندسة

في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات حؿ المشكالت

كالرياضيات في االختراعات كتقدـ المجتمعات ساعد في تككيف

ككؿ كميارات الفرعية لصالح التطبيؽ البعدم"
تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لدرجات

اتجاىات إيجابية لدل التالميذ في االلتزاـ نحك تعمـ العمكـ مف

التالميذ مجمكعة البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار

خالؿ ) (STEMكىك المحكر الخامس.

ميارات حؿ المشكالت ككؿ كمياراتو الفرعية ثـ حساب قيمة

كيتفؽ ذلؾ مع ما تكصمت إليو الدراسات التالية في تنمية
االتجاه باستخداـ استراتيجيات تدريس ككحدات مقترحة كما في:

(ت) لممجمكعات المرتبطة لمعرفة داللة الفرؽ بيف المتكسطات

 -دراسة الغكؿ [ ]63التي تكصمت إلى فاعمية نمكذج (ككدز)

في التطبيقيف القبمي كالبعدم كما في جدكؿ ( )4ثـ حساب حجـ

البنائي في تنمية التحصيؿ كاالتجاه نحك العمكـ لتالميذ الصؼ

التأثير لمعرفة حجـ الفرؽ بيف المتكسطات.

الثاني اإلعدادم بميبيا.
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جدول 4

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) وحجم التأثير في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مهارات حل المشكالت لمجموعة البحث
محاور االختبار

م

قبمي

م

ع

م

قبمي

قيمة (ت)*

ع

حجم**
التأثير

1

الشعكر بالمشكمة كتحديدىا

2.1

1.1

3.7

0.8

7.6

2.4

2

جمع المعمكمات كالبيانات المتصمة

2.3

1.1

3.5

1.2

6.2

1.9

بالمشكمة
3

تحديد البدائؿ لحؿ المشكمة

2.3

1.2

3.3

1.1

5

1.6

4

اختبار صحة الحمكؿ

1.9

1.1

3.02

0.77

6.3

1.9

5

تعميـ النتائج

2.05

1.3

2.9

0.9

4.5

1.4

10.6

3.7

16.4

2.7

12

3.75

الكمي

يتضح مف الجدكؿ ( )4كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

كخطكة خطط :كما تضمنتو مف مناقشة تفاصيؿ التصميـ كعمؿ

عند مستكل داللة ( )0.05بيف متكسطات درجات التالميذ

رسكمات كجمع المعمكمات ككتابة قائمة بالمكاد كاألدكات الالزمة

مجمكعة البحث في كؿ مف التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار

لتنفيذ التصميـ أسيـ في اكتساب التالميذ ميارة جمع المعمكمات

ميارات حؿ المشكالت ككؿ كمياراتو الفرعية لصالح التطبيؽ

كالبيانات كالبحث في النت عف الصكر كالمعمكمات ,باإلضافة

البعدم كبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض الثاني لمبحث.

إلى ما تضمنتو ىذه الخطكة مف إجراء لألنشطة االستقصائية

كما يتضح مف الجدكؿ قيمة ) (dالتي تخطت  ,8مما يدؿ عمى

لتحديد افضؿ البدائؿ كاختيار أنسب الحمكؿ ساعد التالميذ عمى

حجـ التأثير الكبير ,كيدؿ ذلؾ عمى أثر المتغير المستقؿ

اكتساب ميارة اختبار صحة الحمكؿ.

(الكحدة المقترحة) في المتغير التابع تنمية ميارات حؿ

كخطكتي البناء كالتحسيف :مف بناء كتنفيذ لمتصميـ كاختباره,

المشكالت ,كقد يرجع ذلؾ إلى:

ساعدت في اكتساب التالميذ ميارة اختبار صحة الفركض ,ثـ

* الكحدة المقترحة كما تضمنتو مف محتكل كاستراتيجية تدريس

تحسيف التصميـ كتطكيره ساعدت التالميذ في اكتساب ميارة

(خطكات عممية التصميـ اليندسي) كأنشطة استقصائية ,أسيـ

تقكيـ النتائج كتعميميا.

في أف يضع التمميذ في مكقؼ يحتكل عمى مشكمة تتحدل ما

 -قياـ التالميذ بجمع الصكر كالمعمكمات مف خالؿ شبكة

لديو مف معرفة ,كتثير لديو الدافع لمبحث عف حؿ ليا ,كمف ثـ

المعمكمات (النت) أسيـ في إمدادىـ بخبرات كمعرفة جديدة

ممارستو لميارات حؿ المشكالت.

ساعدت في تكسيع افقيـ عف مصادر جمع المعمكمات كالبيانات

فخطكات عممية التصميـ اليندسي ساعدت التالميذ عمى

لحؿ المشكمة التي تكاجييـ ,حيث تمثؿ شبكة المعمكمات احد

اكتساب ميارات حؿ المشكالت ,فخطكة أساؿ :ساعدت التالميذ

المصادر لجمع المعمكمات كالبيانات باإلضافة إلى الكتب

عمى طرح األسئمة كاكتساب ميارة تحديد المشكمة المطمكب

كالمجالت.

حميا ,كتحديد العقبات التي تقؼ في طريؽ تنفيذ التصميـ,

 -قياـ التالميذ باألنشطة االستقصائية لتحديد أفضؿ البدائؿ

كتحديد ما لدييـ كما ينقصيـ مف معرفة لتنفيذ التصميـ ,كمعيار

لعمؿ التصميـ كبناء النمكذج ساعدت التالميذ عمى إدراؾ أف

تنفيذ التصميـ.

التجربة العممية مف أفضؿ الطرؽ الختبار البدائؿ.

كخطكة تخيؿ :كما يقكـ فييا التالميذ بعصؼ ذىني لمحمكؿ

 -تنظيـ النتائج التي تكصؿ إلييا التالميذ مف األنشطة

الممكنة لممشكمة ساعدت التالميذ عمى اكتساب ميارة فرض

االستقصائية ساعد في تنفيذ كبناء التصميـ كساعد في تعميـ

الفركض.

ما تكصمكا إليو مف معرفة كخبرات في تطكيػ ػر كتحسيػ ػف التصميـ
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المقترح.

 .4دراسة  [71] Jacqueline, V.& Paulالتي تكصمت إلى

 -تنكع األنشطة خالؿ الكحدة ما بيف البحث عف الصكر

فعالية استخداـ خرائط الشكؿ  Vكخرائط المفاىيـ في صفكؼ

كالمعمكمات خالؿ (النت) كعمؿ رسكمات كأنشطة استقصائية

المرحمة االبتدائية في تنمية ميارات حؿ المشكالت كاتخاذ

كما تضمنتو مف مفاىيـ عممية كرياضياتية.

القرار.

 -بيئة عمؿ التصميـ كما تضمنتو مف تحديد لما لدييـ كما

 .6التوصيات
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية

ينقصيـ مف معرفة عممية كتطبيؽ ىذه المعرفة كممارسة
األنشطة االستقصائية كالتكصؿ إلى النتائج كاستخداميا في بناء

تكصي الباحثة بما يمي:

التصميـ كالعصؼ الذىني لمحمكؿ الممكنة لممشكمة ,كالمناقشات

 .1تطكير بعض كحدات مناىج العمكـ في جميع مراحؿ التعميـ

التي دارت بيف التالميذ بخصكص مكاد كأدكات التصميـ كتنفيذه

العاـ في ضكء مدخؿ ).(STEM

ساىـ في اكتساب ميارات حؿ المشكالت.

 .2تدريب معممي العمكـ في الخدمة عمى التدريس مف خالؿ
).(STEM

• كضكح العالقة التكاممية بيف العمكـ كالرياضيات مف خالؿ
دراسة الكحدة المقترحة كدكر كؿ مف العمكـ كالرياضيات في

 .3تدريب الطالبة المعممة عمى التدريس مف خالؿ مدخؿ

عمؿ تصميمي دكارة الرياح كحافظة عازلة لمح اررة ,حيث كانت

).(STEM

العمكـ تمثؿ الخمفية المعرفية العممية الالزمة لعمؿ التصميـ

 .4عمؿ كحدات دراسية أخرل في ضكء مدخؿ ) (STEMفي

كدكر الرياضيات في التصميـ أسيـ في تنمية ميارات حؿ

مفاىيـ أخرل بخالؼ الطاقة كقياس اثرىا عمى متغيرات مثؿ

المشكالت ,كيتفؽ ذلؾ مع ما أكضحو يكسؼ [ ]52أف المعرفة

الفيـ العميؽ ,اتخاذ القرار ,التفكير االبتكارم.

الرياضياتية مف العكامؿ المؤثرة في حؿ المشكالت.

 .5تشجيع الطالب في جميع مراحؿ التعميـ العاـ كالجامعي

كتتفؽ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية مع

عمى عمؿ التصميمات اليندسية كاالبتكار.

نتائج دراسات سابقة تكصمت إلى فعالية نماذج كاستراتيجيات

 .6تنمية الثقافة العممية كالتكنكلكجية مف خالؿ كحدات مقترحة

أخرل في تنمية ميارات حؿ المشكالت.

في ضكء مدخؿ ).(STEM

 .1دراسة الضفيرم [ ]68التي تكصمت إلى فاعمية نمكذج أبعاد

 .7تنمية ميارات القرف الكاحد كالعشريف في ضكء مدخؿ

التعمـ (لمارزانك) في تنمية المفاىيـ العممية كميارات حؿ

).(STEM

المشكالت في مادة العمكـ لتالميذ الصؼ الثامف المتكسط في

المراجع

دكلة الككيت.

أ .المراجع العربية

 .2دراسة حسف [ ]69التي تكصمت إلى فاعمية برنامج في
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ميارات حؿ المشكالت كالتفكير الناقد لتالميذ الصؼ السادس

كفاعميتيا في تنمية ميارات تصميـ النماذج التكنكلكجية

االبتدائي.
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في تنمية التحصيؿ كالقدرة عمى حؿ المشكالت في العمكـ لدل

.54-1

تالميذ المرحمة االبتدائية.
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A PROPOSED UNIT IN THE LIGHT OF
(STEM) APPROACH AND ITS EFFECT ON
DEVELOPING ATTITUDES TOWARD
(STEM) AND PROBLEM SOLVING SKILLS
FOR PRIMARY STUDENTS
AYAT HASSAN SALEH
Ain Shams University
ABSTRACT_ Internationally, There is a growing concern for developing (Science-TechnologyEngineering-Mathematics) Approach to prepare students for a scientifically and technologically
advanced society. The research aimed at studying the effect of a proposed unit on developing
Attitudes toward (STEM) and Problem solving skills for primary students. The research prepared
a proposal unit based on bases which are: (STEM) approach, Characteristics of primary students
and the Needs of Egyptian society and This Age. Engineering Design process (STEM) was used in
teaching a proposed unit ,The study took place on fifth –grade students. Results shows there are
statistically significant differences between the means of scores of the students in the Attitudes
toward (STEM) S cale as a whole and each dimension separately before and after the application
of the proposed unit in favor of the post application. And there are statistically significant
differences between the means of scores of the students in the Problem Solving Skills Test as a
whole and each dimension separately before and after the application of the proposed unit in favor
of the post application.
KEY WORD_ STEM Approach, Attitudes toward STEM, Problem solving skills, Engineering
Design process- Primary students.
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