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 ممخص البحث:
م  عمى تنمية في تدريس العمو   STEMىدف البحث إلى قياس فاعمية استخدام مدخل 

 83بعض ميارات التفكير التحميمي لدى تالميذ المرحمة االعدادية, وتكونت مجموعة البحث من 
طالبة لممجموعة الضابطة من تالميذ الصف الثاني االعدادي  83طالبة لممجموعة التجريبية و

اسة وكر    STEMبمدرسة الخياط االعدادية  بنات, وقد تم اعداد دليل المعمم وفق لمدخل 
أنشطة واستخدام أدوات البحث المتمثمة في اختبار ميارات التفكير التحميمي وبالتطبيق القبمي 

( بين متوسطي 0,0,والبعدي أشارت النتائج إلى أنو يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى)
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير التحميمي لصالح 

موعة التجريبية , كما تبين وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالب المجموعة المج
 التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التفكير التحميمي لصالح التطبيق البعدي.

 الكممات المفتاحية:
 تدريس العموم -التفكير التحميمي -   STEMمدخل 



 جامعة أسيوط –كمية التربية  –المجمة التربوية لتعميـ الكبار 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

26 

 و0202ينايز   -  األولانعدد   -  انثانث  جملهدا
 

Abstract 

The aim of the research was to measure the effect of using the 
STEM approach in teaching science on developing some analytical 
thinking skills among middle school students, and the research group 
consisted of 38 female students for the experimental group and 38 
students for the control group of students of the second grade of middle 
school at Al Khayyat Preparatory School for Girls, and the teacher's 
guide was prepared according to. The results indicated that there is a 
statistically significant difference at the level of (0.01) between the mean 
scores of the experimental group and the control group in the test of 
analytical thinking skills in favor of the experimental group. A statistically 
significant difference between the mean scores of the experimental 
group students in the pre and post applications for the test of analytical 
thinking in favor of the post application. 
key words: 
STEM  approach - Analytical Thinking - Science Teaching 
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 مقدمة:
يتميز العصر الحالي بالتطور العممي والتقني في جميع مجاالت الحياة, مما يتطمب إعداد      

طالب يمتمكون الميارات المطموبة في عالم اليوم والمستقبل, كذلك يتطمب من المعممين استخدام 
 مداخل تدريس حديثة تنمي ميارات وقدرات الطالب لمواجية ىذا التطور السريع. 

ومن ضمن التوجيات في مجال تدريس العموم مدخل التكامل بين العموم والتكنولوجيا      
( الذي يسعى إلى إعداد جيل متنور عممًيا وتكنولوجًيا ولديو القدرة STEMواليندسة والرياضات )

 عمى مواجية المشكالت المستقبمية من خالل تطبيق المعارف والميارات.
و كل من المممكة المتحدة كأحد أىم البرامج التي تيدف الى دعت إلي STEMفمدخل الـ       

تحقيق جودة مخرجات النظام التعميمي, والواليات المتحدة األمريكية في حممة التعميم من أجل 
التكاممي, كذلك اعتمدت  STEMالتجديد, بيدف منح جميع الطالب فرصة التعميم في إطار 

المتفوقين من خالل مدارس متخصصة في ىذا  لمطالب STEMكوريا الجنوبية نظام مناىج 
 .(5,02المنيج وتطبيقو من خالل برامج إبداعية)فاطمة مصطفى محمد, 

 Science, Technology, Engineering and Math ىو اختصار لـ  STEMمدخل      
approach  (ويتضمن التخصصات التاليةWhite,2014:) 

ة التي ترتكز عمى دراسة العموم الطبيعية, حيث تشتمل ويقصد بيا المعرفة العممي: (Sالعمـو )
عمى قوانين الطبيعة المرتبطة بالفيزياء والكيمياء واألحياء, وكذلك الحقائق والمفاىيم والمبادئ 
وتطبيقاتيا, كما أنيا تعتمد عمى االستقصاء بيدف اكتشاف معارف جديدة واتخاذ القرارات 

 الصحة والتقنية والبيئة.المناسبة بتأثير العموم في الحياة و 
 استخدام التقنيات  واألدوات الحديثة لحل المشكالت.: (Tالتكنولوجيا )

نشاء منتجات : (Eاليندسة ) التطبيق العممي لمبادئ العموم والرياضيات من خالل التصميم وا 
 كناتج لتطبيق المعرفة.

اضيات في دراسة العموم دراسة العالقات بين األرقام والكميات وتوظيف الري :(Mالرياضيات)
 واليندسة والتقنية, مما يطور قدرة المتعمم عمى التحميل والتفسير.

                                                 
 ( التوثيق المتبعAPA ).)اسم المؤلف, السنة, رقم الصفحة( 
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عمى فمسفة مؤداىا توفير أنشطة ومشروعات   STEMوُيبنى التعمم القائم عمى مدخل الـ 
تعميمية تقوم عمى التكامل بين العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات من أجل مساعدة المتعمم 

         ى إثارة التفكير واكساب المعرفة العممية وتطبيقيا في مواقف أخرى في العالم الحقيقي؛عم
             بيدف حل ما يواجيو من مشكالت وتحقيق اتصال بين المدرسة والمجتمع وسوق العمل

( Williams &Mangan,2016.) 

م والتكنولوجيا واليندسة لمتكامل بين العمو  STEMومن أىم مبررات االىتمام بمدخل الـ 
 (:Carroll,2015؛Koch,2018؛Mansour &El-Deghaidy,2015والرياضيات ما يأتي )

يربط المحتوى العممي متعدد التخصصات بحياة وواقع المتعممين من خالل تقديم مشكالت  -
 ومواقف يعيشيا المتعمم في مجتمعو.

التكنولوجية واليندسية الموجودة  يعطي فرصة لممتعممين لمتعامل مع العديد من التطبيقات -
حول المتعمم في بيئتو, مما يزيد من دوافعو الذاتية لالستقصاء العممي داخل وخارج فصول 

 العموم.
يتعمم التالميذ بطريقة المشروعات, مما يساعد عمى اكتساب ميارات البحث العممي وزيادة  -

 االتجاىات اإليجابية لدى التالميذ.
القدرة عمى االفتراض والتحقق العممي من خالل استخدام األدوات ُيمكن المتعممين من  -

 اليندسية والتكنولوجية الحديثة.
 يسيم في تنمية القدرات العقمية لدى التالميذ, وتنمية أنماط مختمفة من التفكير. -
 اكساب التالميذ ميارات القرن الواحد والعشرين وميارات التصميم التكنولوجي. -

ير ىدًفا من أىداف تدريس العموم, فأصبح عمينا تزويد المتعممين بميارات ولما كان التفك    
 التفكير الالزمة لمتوصل إلى المعرفة العممية وحل المشكالت التي تواجييم.

ويعد التفكير التحميمي من أىم ميارات التفكير التي يكتسبيا الفرد بالتدريب والممارسة, فيو     
العميا التي يشتمل عمييا التنظيم العقمي والمعرفي, وىو نشاط عقمي يمثل إحدى العمميات العقمية 

 (.5,00كامن ال يمكن مالحظتو مباشرة ولكن يستدل عميو من أثره)ليمى عبد اهلل, 

فالتفكير التحميمي ُيمكننا من تحميل األشياء إلى مكوناتيا, سعًيا إلى تحديد طبيعة ىذه    
 (. 2,,5لموضوع أو الشيء محل االىتمام)أيمن عامر, المكونات ومعرفة أجزاء الموقف أو ا
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تحديد السمات أو الصفات أو الخواص, منيا: ويتضمن التفكير التحميمي عدة ميارات     
            المالحظة, تحديد عالقة الجزء بالكل, التتابع )الترتيب(,التمييز بين المتشابو والمختمف 

بويب )التصنيف(, تنظيم وعمل المتسمسالت, تحديد السبب )المقارنة والمقابمة(, التجميع والت
 (.5,03؛ شيرين شحاتو,5,02)ميرفت حامد محمد,والنتيجة, التعميم
 مشكمة البحث:

ُتعد ميارات التفكير التحميمي من الميارات الحياتية التي تساعد عمى التصور وتحميل     
شكالت وتمييز األسباب واتخاذ القرارات مكونات المشكالت والقضايا, ووضع الحمول المناسبة لمم

 في ضوء المعمومات المتاحة.
ومن خالل االطالع عمى الدراسات السابقة التي أوضحت أن ىناك تدنًيا في مستوى     

( ومرفت حامد 5,02التالميذ في ميارات التفكير التحميمي منيا: دراسة ناريمان جمعة إسماعيل)
( و إبراىيم عبد العزيز 5,02فاطمة مصطفى )( و 5,02( وحياة عمى محمد)5,02)
 (.5,00( و ليمى عبد اهلل)5,08( ومحمد فخرى)5,08)

وتم تطبيق دراسة كشفية لميارات التفكير التحميمي وذلك لموقوف عمى مستوى التالميذ     
 وجاءت النتائج كالتالي:من تالميذ الصف الثاني االعدادي ( تمميذ  ,5وكان عددىم )

 %5502ميذ عمى ميارة المالحظة: أداء التال
 %8502أداء التالميذ عمى ميارة تحديد الخصائص: 

 %52052أداء التالميذ عمى ميارة تحديد العالقة: 
 %0,08أداء التالميذ عمى ميارة الترتيب: 

 %5,08أداء التالميذ عمى ميارة تحديد السبب والنتيجة: 
 %5404أداء التالميذ عمى ميارة التعميم: 

 %.58082التالميذ في االختبار ككل أداء 
يتضح من النتائج السابقة أن ىناك قصور لدى الطالب في ميارات التفكير التحميمي    

والمتمثمة في ميارة المالحظة, تحديد الخصائص, تحديد العالقة, الترتيب, تحديد السبب 
يارات التفكير في تنمية بعض م STEMوالتعميم, لذا يحاول البحث الحالي استخدام مدخل 

 التحميمي لدى تالميذ المرحمة االعدادية.
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 سؤاؿ البحث:
  ما فاعمية مدخلSTEM  في تدريس العموم لتنمية بعض ميارات التفكير التحميمي لدى

 تالميذ المرحمة اإلعدادية؟
 مصطمحات البحث:

يا واليندسة مجموعة األنشطة العممية القائمة عمى التكامل بين العموم والتكنولوج :STEMمدخؿ 
 والرياضيات الستقصاء المعرفة العممية وتوظيفيا في النشاطات الحياتية بطريقة ميسرة.

Pimthong,P.& Williams,J.,2018)  ) 
: مدخل قائم عمى توفير مجموعة من األنشطة التي   STEMالتعريؼ اإلجرائي لمدخؿ     

ضيات لتنمية بعض ميارات التفكير تحقق التكامل بين العموم والتكنولوجيا واليندسة والريا
 التحميمي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.

القدرة العقمية التي تمكن الفرد من تحديد الفكرة وتجزئتيا إلى عناصرىا أو  التفكير التحميمي:
مكوناتيا الفرعية وتنظيم المعمومات الالزمة التخاذ قرار أو إصدار حكم, وبناء معيار لغرض 

 (.5,02ستنتاج )محسن عمى عطية,التقويم واال
نشاط عقمي يقوم بو التالميذ حينما ُيطمب منيم تحميل مفيوم ما أو أي معرفة عممية إلى    

أجزائيا أو عناصرىا ويمارس التمميذ عدًدا من الميارات المختمفة مثل: ميارات )تحديد الخواص 
 (.5,02نة والمقابمة()ناريمان جمعة,والتفرقة بين المتشابو والمختمف والتصنيف والتخمين والمقار 

التعريف اإلجرائي لمتفكير التحميمي: قدرة التالميذ عمى المالحظة, وتحديد الخصائص    
والصفات وتحديد العالقة والترتيب وتحديد السبب والتعميم وُيقدر بالدرجة التي يحصل عمييا 

 التالميذ في اختبار التفكير التحميمي. 
 ىدؼ البحث:

 .STEMعض ميارات التفكير التحميمي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية باستخدام مدخل تنمية ب
 أىمية البحث:

 .ُيعد استجابة لالتجاىات التربوية الحديثة التي تنادي بالتكامل بين فروع العمم 
  ُيساعد مخططي المناىج عمى تصميم مناىج العموم في ضوء مدخلSTEM. 
 وم أو بعض الباحثين في مجال التربية في كيفية تطبيق يفيد بعض الميتمين بتدريس العم

 .في الفصول STEMمدخل 
  يساعد التالميذ عمى معرفة العالقات التي تربط بين التخصصات المختمفة وكيفية تحقيق

 وحدة المعرفة والشعور بالمشكالت البيئية والتفكير في حميا.
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 فروض البحث:
 ( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 0,2,يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى )

 التطبيقين القبمي والبعدي في اختبار ميارات التفكير التحميمي لصالح التطبيق البعدي.
 ( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 0,2,يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى )

             التحميمي لصالحوالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات التفكير 
 المجموعة التجريبية.

 حدود البحث:
 مجموعة من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة الخياط اإلعدادية بمحافظة أسيوط. -0
الوحدة الثانية من كتاب العموم لمصف الثاني اإلعدادي الفصل الدراسي األول بعنوان  -5

 "الغالف الجوي وحماية كوكب األرض"
 -تحديد العالقة -تحديد الخصائص أو الصفات-ت التفكير التحميمي)المالحظة بعض ميارا -3

 التعميم.  -تحديد السبب  -الترتيب 
 منيج البحث:

تم استخدام المنيج التجريبي ذي التصميم شبو التجريبي القائم عمى  المجموعتين الضابطة       
في تنمية بعض  STEMفاعمية  مدخل والتجريبية وتطبيق أدوات الدراسة قبمًيا وبعدًيا لقياس 
 ميارات التفكير التحميمي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.

 قامت الباحثة بإعداد المواد التالية:مواد البحث:  
                    دليل المعمم   -0
 كراسة نشاط لمتمميذ.  -5

 اختبار ميارات التفكير التحميمي.            أدوات البحث:
 ي:االطار النظر 

( مدخال بينيًا يزيل STEMالرياضيات")  –اليندسة  -التكنولوجيا -يعد مدخل "العموم
, واليندسة Technology, والتكنولوجيا  Scienceالحواجز بين فروع المعرفة األربع: العموم 

Engineering  والرياضيات ,Mathematics  ويكامل بينيا إذ ُيقدم لمتالميذ خبرات تعمم من
اة الواقعية أكثر من كونو يقدم حقائق منفصمة مفككة, وىو طريقة ابتكارية في مواقف الحي

 .(Wang, H  et al.,2011)التدريس تؤثر عمى التعمم بطريقة إيجابية 
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بأنو اكتساب معارف العموم والتقنية  STEM( مدخل 2010)  Bybeeوقد عرف 
ساب معارف جديدة و وتطبيق واليندسة والرياضيات لتستخدم في التعرف عمى المشكالت واكت

 . STEMىذه المعارف عمى القضايا المتصمة بتعميم 
( يعطي المتعممين PBLعمى تعميم مرتكز عمى المشاريع )  STEMويعتمد مدخل 

الفرصة ليشاركوا في وضع المشكمة وحميا, واتخاذ القرارات المناسبة, مما يساعد في االنتقال من 
الحفظ والتكرار المذين ينفران المتعممين, ويجعميم فاقدين لميارات  التعميم التقميدي المرتكز عمى

التفكير المختمفة إلى التعميم الذي يعتمد عمى النظرية البنائية, و بالتي سيصبح الطالب ىو 
 (.5,03شاكر محمد شاكر جبر و عمي محمد عمي الزعبي, محور العممية التعميمية وأساسيا.)

وعة من األنشطة والممارسات الصفية التي تتم داخل عمى مجم( STEMويقوم مدخل )
 ( :5,02بيئة التعمم وىى كاآلتي) رضا مسعد السعيد و وسيم محمد عبده الغرقي,

تدمج بين مناىج وذلك من خالل أنشطة تعمم تكامل و دمج أو تكامل لتخصصات أو مناىج:  -0
عات وتوليد معرفة جديدة, الرياضيات والعموم واليندسة والتكنولوجيا من خالل تصميم المشرو 

ويطمق عميو التكامل الرباعي )المحتوى, العمميات, الناتج, البيئة( حيث يدمج المتعمم بين 
المحتوى الدراسي لممواد التعميمية والقيام ببعض العمميات واألنشطة من أجل منتج إبداعي 

 من تصميمو واستخدام المواد البيئية.
يث يقوم الطالب بالبحث واالستقصاء عن المشكالت التعمم القائم عمى االستقصاء: ح -5

والتحديات الكبرى وتعميق الفيم لمظواىر والقضايا البيئية, ويستخدم المعمم العصف الذىني 
 لتوليد الحمول لممشكالت.

التعمم القائم عمى المشروعات: فمن خاللو يقوم الطالب بتصميم مشروعات ابتكارية  عممية  -8
موعات التعمم التعاوني, ويقوم الطالب بمجموعة من النماذج قائمة أثناء تعاونيم داخل مج

عمى التكامل بين مجاالت الرياضيات والعموم واليندسة والرياضيات طوال مدة الدراسة ثم 
تقوم كل مجموعة بتصميم مشروع نيائي ليا في نياية العام الدراسي أو الفصل الدراسي 

 (.STEM- Capstoneويطمق عمى المشروعات االبتكارية )
قائم عمى توفير مجموعة من األنشطة التي  تحقق   STEMمما سبق نستنتج أن مدخل 

 التكامل بين العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات لتنمية ميارات التفكير لدى التالميذ.
ويعد التفكير نشاط عقمي يقوم بو االنسان ويستخدم ذكاءه معتمدًا عمى الخبرات السابقة  

في معالجة المعمومات  وفيم طبيعة األشياء وحل المشكالت والتكيف مع الواقع, ومن أنماط 
 التفكير الميمة التي يحتاجيا الفرد في حياتو التفكير التحميمي.
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ويمثل التفكير التحميمي أحد أنماط التفكير الميمة التي يسعى الكثير من الباحثين لتنميتيا  
م المختمفة, وىو يساعد الفرد عمى مواجية المشكالت بطريقة منيجية لدى المتعممين بمراحل التعم

واالىتمام بالتفاصيل وجمع أكبر قدر ممكن من المعمومات وتنظيميا, والتخطيط بحرص قبل 
اتخاذ القرار, وتوضيح األشياء حتي يتمكن من الوصول إلى استنتاجات عقالنية من خالل 

 (.2,,5واضح وحدد لمتقويم) أحمد النجدي وآخرون,الحقائق التي يعرفيا, ثم بناء معيار 
فالتفكير التحميمي نشاط عقمي يمارسو المتعمم من خالل عدد من الميارات مثل: تحديد 
السمات أو الصفات, والمقابمة أو المقارنة بين شيئين من عدة زوايا, والتنبؤ أو التوقع, ورؤية 

 (.5,02العالقات, والتعميم)حياة عمي محمد,
ن تعريفو إجرائيًا بأنو: قدرة تالميذ الصف الثاني اإلعدادي عمى المالحظة وتحديد ويمك

 الخصائص أو السمات أو الصفات وتحديد العالقة والترتيب وتحديد السبب والتعميم.
 ميارات التفكير التحميمي:

؛ 5,03؛ شرين شحاتو,5,02منيا)مرفت حامد محمد, ويتضمن التفكير التحميمي ميارات
 (:Chen-yao,2014؛ 5,00عبد اهلل حسام,ليمي 

القدرة عمى اختيار األدوات واإلجراءات المالئمة التي ترشد وتساعد في  اجراء المالحظة: .0
 عممية جمع المعمومات.

تحديد السمات العامة والصفات المميزة لألشياء,  تحديد السمات أو الصفات او الخواص: .5
 أو القدرة عمى استنباط الوصف الجامع.

عالقة األشياء ومكوناتيا, بمعنى معرفة األجزاء الصغيرة التي تكون  ةقة الجزء بالكؿ:عال .8
 الكل, ثم معرفة ماذا يحدث لمكل لو لم يوجد ىذا الجزء منو, ومعرفة وظيفتو بالنسبة لمكل.

: ترتيب الحوادث أو الفقرات أو األشياء أو المحتويات بشكل منظم ودقيق, أو أنو التتابع .2
 ألشياء بتنظيم محدد يتم اختياره بعناية فائقة.يعني وضع ا

: تحديد أجو التشابو وأوجو االختالق بين بعض التمييز بيف المتشابو والمختمؼ .2
الموضوعات أو األفكار أو األحداث أو تحديد األشياء المتشابية واألشياء المختمفة ضمن 

 مجال محدد.
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ين أو شخصين أو فكرتين, أو أكثر عن : القدرة عمى المقارنة بين شيئالمقارنة والمقابمة .,
طريق فحص العالقات بينيما. ورؤية ما ىو موجود في أحدىما ومفقود في اآلخر, وىذه 
الميارة تضيف عنصر التشويق واإلثارة لمموقف التعميمي, كما أنيا تدخل في العديد من 

 .القرارات التي نتخذىا يومًيا, وتفيد في فيم األشياء واألمور بشكل أفضل

: تجميع وتبويب األشياء أو العناصر المتشابية في مجموعة بناء عمى التجميع والتبويب .2
 سمات أو خصائص أساسية تم بناؤىا مسبًقا.

: ىذه الميارة ليست بمثابة إعطاء مسميات لألشياء فقط, ولكنيا أىم وأعمق من التصنيؼ .3
ووضعيا في  مجرد اختيار تسمية, فيي تقوم عمى تصنيف المعمومات وتنظيمييا

مجموعات, وتعمم ىذه الميارة يعني تعمم الخصائص المشتركة بين جميع مفردات فئة أو 
 عائمة معينة غير متوافرة لدى مفردات أو عائمة أخرى في األشياء أو الكائنات.

: القدرة عمى تحديد وتقدير المعايير األكثر فائدة التي يمكن استخداميا في بناء المعيار .4
 أو بنود ألىميتيا, أى وضع حدود لمخيارات الممكنة.تقييم عناصر 

: وتسمى ميارة السمسمة أي القدرة عمى وضع البنود أو األحداث تنظيـ وعمؿ المتسمسالت .,0
في تسمسل بناء عمى قيم نوعية, أو ترتيب أحداث معينة, أو وضع شيء بعد شيء, أو 

المتخصصة: الترتيب بحسب  فكرة بعد أخرى وفًقا لترتيب معين, ومن أشير أنواع السمسمة
التسمسل األبجدي, أو الترتيب الزمني, أو حسب الفئة )الكمية, أو النوع( أو بحسب الفائدة 

 في مجال معين أو بحسب قيمة الشيء.

: أي القدرة عمى تحديد األسباب أو النتائج الكبرى واألكثر قوة, تحديد السبب والنتيجة .00
 ألفعال وأحداث سابقة.

دم لبناء مجموعة من العبارات والجمل التي تشتق من العالقات بين المفاىيم : يستخالتعميـ .05
ذات الصمة, أو بناء جمل أو عبارات واسعة يمكن تطبيقيا في معظم الظروف واألحوال إن 

 لم يكن في جميعيا.

المالحظة, تحديد الخصائص أو ويقتصر البحث الحالي عمى الميارات التالية: 
 ة, الترتيب, تحديد السبب والتعميم.السمات, تحديد العالق
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 والتفكير التحميمي: STEMمدخؿ 
يقوم عمى فكرة التكامل بين فروع المعرفة ولتحقيق التكامل  STEMحيث أن مدخل 

البد من معرفة العالقات التي تربط بين العموم المختمفة وىذه ميارة من ميارات التفكير 
يقوم عمى عدة استراتيجيات منيا التعمم  STEMالتحميمي)تحديد العالقة( , كما أن مدخل 

               باالستقصاء وحل المشكالت والمشروعات والعصف الذىني والتعمم التعاوني وكميا
تتضمن في خطواتيا التساؤل وىي تنمي لدى الطالب القدرة عمى تحديد السبب والنتيجة 

تحميمي, وأيضا توجد دراسة وتحديد سمات األشياء وىذه ميارات التفكير ال والمالحظة
Patcharee c.,Boonnak and Chatree F. (2016 ) أشارت نتائجيا إلى أن أنشطة

STEM تالميذالقائمة عمى اساس التعمم القائم عمي حل المشكمة ساعدت عمى تنمية قدرات ال 
عمى التفكير التحميمي, وتمكنت من دمج معارفيم في مختمف المجاالت لحل مشاكل وخمق 

( التي ىدفت إلى التعرف عمى فعالية 2016) .Sudibyo et alدراسة و تكارات جديدة, اب
استخدام نموذج التعمم المتمركز حول المشكالت) نموذج تعمم الفيزياء في السياق الرياضي( في 
تحسين التفكير التحميمي لدى طالب العموم الرياضية, وأظيرت النتائج ازدياد التحسن في ميارات 

(  ىدفت إلى 2017) Irwanto et al.ودراسة  التحميمي لدى طالب العموم الرياضية,  التفكير
التعرف عمى العالقة بين ممارسة األنشطة المعممية في الكيمياء لدى طالب الصف الحادي 
عشر من إحدى المدارس الثانوية العميا, واتقان ميارات عمميات العمم والقدرة عمى التفكير 

النتائج أن ىناك عالقة ارتباطية بين ممارسة األنشطة المعممية واتقان ميارات  التحميمي, وأظيرت
 عمميات العمم وتحسن القدرة عمى التفكير التحميمي.

 إجراءات البحث
 إلعداد مواد البحث تـ اتباع التالي:إعداد مواد البحث: 

سات السابقة التي بعد االطالع عمى البحوث والدرا إعداد ةقائمة بميارات التفكير التحميمي:
(, ناريمان جمعة 5,02دراسة ميرفت حامد محمد ) تناولت ميارات التفكير التحميمي ومنيا:

(, سماح فاروق المرسي 5,02(, ميرفت حسن فتحي و سحر حمدي فؤاد)5,02إسماعيل)
( تم وضع قائمة بميارات التفكير التحميمي ثم عرض 5,03(, حنان مصطفى أحمد )5,03)

تم التوصل لمميارات المناسبة لتالميذ الصف الثاني  المحكمين وبعد أخذ آرائيم القائمة عمى
 االعدادي وىي: المالحظة, تحديد الخصائص, تحديد العالقة, الترتيب, تحديد السبب والتعميم.
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تم اختيار موضوع "الغالف الجوي وحماية كوكب األرض" من مقرر العموم تحديد وحدة الدراسة:
عدادي نظرًا الرتباط الوحدة ببعض التحديات التي تواجو المجتمع وىي مشكمة لمصف الثاني اال

مكانية تطبيق استراتيجيات  STEMالتغير المناخي ومشكمة التموث, ومناسبة الوحدة لفمسفة  وا 
االستقصاء والتعمم التعاوني والتعمم بالمشروعات, كما أن الوحدة تناقش موضوعات بيئية ميمة 

ياة الطالب والمجتمع ككل. وتم توضيح العالقة بين العموم والرياضيات ليا تأثير عمى ح
والتكنولوجيا واليندسة في كل درس من الدروس واقتراح أنشطة تطبيقية لحل المشكالت, وتحديد 
ضافتيا لموحدة.  جوانب التعمم التي تحقق التكامل بين العموم والرياضيات والتكنولوجيا واليندسة وا 

تم تحديد المشروعات المتعمقة (:Capstoneت العممية التكاممية )الكابستوف تحديد المشروعا
التي تواجو المجتمع المصري  Grand challengesبالوحدة في ضوء التحديات الكبرى 

تصميم بارومتر لقياس الضغط الجوي  والمتمثمة في )مشكمة التغير المناخي( وىي: مشروع
تصميم مقياس لمرطوبة, مشروع تصميم مقياس لمرياح, والتنبؤ بأحوال الطقس, مشروع تصميم 

مشروع تصميم راديو بأدوات بسيطة, مشروع لتصميم نموذج لغرف سيارة تعمل بطاقة الرياح, 
األشعة بالمستشفيات, مشروع تصميم صوبة زجاجية, مشروع تصميم حديقة أو بستان لمتغمب 

الطاقة الشمسية في تطيير المياه, مشروع  عمى ارتفاع درجة الحرارة, مشروع كيفية االستفادة من
 لمبحث عن اليندسة المناخية.

بعد إضافة جوانب التعمم السابق عرضيا والتي تحقق  STEMإعادة صياغة الوحدة وفؽ مدخؿ 
التكامل بين العموم والرياضيات والتكنولوجيا واليندسة: حيث تم توضيح التكامل بين المفاىيم 

االحتباس  -األوزون -طبقات الغالف الجوي -الرطوبة -لرياحا -العممية )الضغط الجوي
اليندسة المناخية( والرياضيات عن طريق استخدام معادالت لحساب الضغط الجوي  -الحراري

واستخدام الرسم البياني لتمثيل نتائج بعض التجارب واستخدام العمميات الحسابية المختمفة 
يندسية وتطبيق خواص كل شكل في تصميم المشروع وتطبيقات اليندسة في استخدام األشكال ال

 playمتجر وأيضًا الجانب التكنولوجي بإظيار التطبيقات التكنولوجية الحديثة الموجودة في 
  لتحميل مقياس الضغط الجوي. 

: لتوضيح الخطوات التي يسير عمييا المعمم وعرضو عمى المحكمين واجراء إعداد دليؿ المعمـ
 تعديالتيم.
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وقد تضمنت كراسة األنشطة مجموعة من النشاطات و األسئمة التي  راسة األنشطة:إعداد ك
تساعد الطالب عمى التمكن من ميارات التفكير التحميمي, وأثناء إعداد كراسة األنشطة تم مراعاة 

, STEMالمعايير التالية: األىداف السموكية الخاصة بالدرس, مراحل تنفيذ الدروس وفقًا لمدخل 
وقدرات المدرسة, ومن خالل النشاط يتم عمل المشروعات حيث ُيقسم التالميذ إلى إمكانات 

مجموعات كل مجموعة تختار ليا اسم وُيكتب أسماء أفراد المجموعة, وُيكتب اليدف من إعداد 
المشروع والمواد واألدوات المستخدمة لتنفيذ المشروع وخطوات العمل لتصميم المشروع و 

لتي توصمت إلييا المجموعة, ثم عرض كراسة األنشطة عمى مجموعة من المالحظات والنتائج ا
 المحكمين, ثم إجراء التعديالت.

 إعداد أدوات البحث:
 إعداد اختبار ميارات التفكير التحميمي

ىدف االختبار إلى قياس ميارات التفكير التحميمي لدى تالميذ  تحديد اليدؼ مف االختبار:
 الصف الثاني االعدادي.

في ضوء قائمة ميارات التفكير التحميمي التي تم إعداداىا والتي تشتمل بنود االختبار:  صياغة
عمى ست ميارات فرعية ىي: المالحظة, تحديد الخصائص, تحديد العالقة, الترتيب, تحديد 

مفردة  من نوع أسئمة االختيار من  ,5السبب والتعميم , تمت صياغة مفردات االختبار في 
مفردة ليا أربعة بدائل, وتمت صياغة بنود االختبار في صورة مواقف  حيث  متعدد, بحيث كل

يجاد الشواىد واألدلة عمى أن  االختبارات الموقفية ُتظير قدرة الطالب عمى التفسير والتطبيق وا 
( يوضح توزيع 0وجدول ) معرفتو, واستخدام ما تعممو في مواقف حياتية جديدة وغير مألوفة

 ى الميارات الفرعية.مفردات االختبار عم
 (:توزيع مفردات االختبار عمى الميارات وعددىا وأىميتيا النسبية1جدوؿ)

 األىمية النسبية عدد األسئمة أرقام المفردات ميارات التفكير التحميمي
 %02 8 ,, 2, 8 المالحظة

 %,5 2 03, 02, 02, 08 تحديد الخصائص
 %02 8 3, 2, 5 تحديد العالقة

 %02 8 ,5, ,0, 02 الترتيب
 %,5 2 05, 4, 2, 0 تحديد السبب

 %02 8 04, 00, ,0 التعميم
 %,,0 ,5 المجموع



 جامعة أسيوط –كمية التربية  –المجمة التربوية لتعميـ الكبار 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

66 

 و0202ينايز   -  األولانعدد   -  انثانث  جملهدا
 

 حساب صدؽ اختبار التفكير التحميمي: 
تم عرض اختبار التفكير التحميمي عمى مجموعة من الصدؽ الظاىري ) صدؽ المحكميف (:

عض المدرسين في مجال السادة المحكمين المتخصصين في مجال المناىج وطرق التدريس وب
العموم, وتم اجراء تعديالت عمى صياغة بعض فقرات االختبار, واتفق المحكمون عمى عبارات 

 االختبار. 
 تمميذة( وتم حساب اآلتي: ,8لحساب صدق االختبار تم تطبيقو عمى عينة استطالعية )و 

لمتحقق من مدى : Internal Consistency Validityاالتساؽ الداخمي لالختبار صدؽ 
ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكمية لمبعد الذي تقيسو, تم حساب معامل ارتباط بيرسون, بين 
درجة كل سؤال مع الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية عمى االختبار, وجاءت النتائج عمى النحو 

 :(5الموضح في جدول)
 (2جدوؿ )

 يمياالتساؽ الداخمي الختبار التفكير التحم

االرتباط  السؤال الميارات
 االرتباط بالميارة السؤال الميارات بالميارة

 المالحظة
8 ,.8,4* 

 الترتيب
02 ,.22,** 

2 ,.,03** 0, ,.843* 
2 ,.234** 5, ,.220** 

تحديد 
 الخصائص

08 ,.832* 
تحديد 
 السبب

0 ,.233** 
02 ,.834* 2 ,.,23** 
02 ,.223** 4 ,.,20** 
03 ,.242** 05 ,.,,2** 

تحديد 
 العالقة

5 ,.243** 
 التعميم

0, ,.,,2** 
2 ,.83,* 00 ,.25,* 
3 ,.203* 04 ,.242** 

 0.05*دالة عند مستوى   
  0.01**دالة عند مستوى       
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كما تم حساب معامل االرتباط بين درجات االبعاد والدرجة الكمية لالختبار كما ىو      
 :(8موضح بجدول)

 (3جدوؿ )

 معامؿ االرتباط بيف درجات االبعاد والدرجة الكمية الختبار التفكير التحميمي

 االرتباط بالدرجة الكمية لالختبار الميارات م

 **,22., المالحظة 0

 **220., تحديد الخصائص 5

 **2,8., تحديد العالقة 8

 **235., الترتيب 2

 **84,., تحديد السبب 2

 **04,., التعميم ,

  0.01**دالة عند مستوى   

( 0,.,( أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة )8يتضح من جدول)       
والذي يؤكد صدق االتساق الداخمي لمفقرات مع االختبار, وىذا يعني ان االختبار بوجو عام 

 صادق ويمكن االعتماد عميو.

نان عمى ثبات اختبار التفكير التحميمي تم لالطمئ:  Reliability حساب معامؿ الثبات
تطبيق اختبار التفكير التحميمي عمى عينة استطالعية  معامؿ الفا كرونباخ، حيث تـاستخدام 
  تمميذ وتم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة الفا كرونباخ, كما ىو موضح ,8قدرىا 

 (:2بجدول )
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 (4جدوؿ )

 كير التحميميةقيـ معامالت الثبات الختبار التف

 معامل الثبات )الفا كرونباخ( الميارات م

 3,2., المالحظة 0

 232., تحديد الخصائص 5

 243., تحديد العالقة 8

 285., الترتيب 2

 302., تحديد السبب 2

 3,4., التعميم ,

 324., االختبار ككل

ام معادلة الفا كرونباخ وقد بمغت قيمة معامل الثبات الختبار التفكير التحميمي باستخد      
مما يدل عمى ان االختبار يتمتع  2.,, ويالحظ ان قيم معامالت الثبات كانت أكبر من 324.,

 بثبات مقبول.

تم تطبيق تجربة البحث عمى مجموعة من تمميذات الصف الثاني اإلعدادي  البحث: عينة
ط في الفصل الدراسي األول ( تمميذة من مدرسة الخياط االعدادية بنات بمحافظة أسيو 83قدرىا )
 .5,50 /,5,5لمعام 

 تجربة البحث:
 التطبيؽ القبمي: التكافؤ بيف مجموعتي الدراسة في التطبيؽ القبمي الختبار التفكير التحميمي:

في التطبيؽ القبمي لمتحقق من التكافؤ بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 
اختبار "ت" لمعينات المستقمة وفيما يمي جدول يوضح نتائج تم استخدام  الختبار التفكير التحميمي

 ىذا االختبار:
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 (5جدوؿ )
 التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي الختبار التفكير التحميمي

 العدد المجموعة الميارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

الداللة 
 صائيةاإلح

 المالحظة 0
 ,,., ,2., 83 الضابطة

 غير دالة 50., 22
 20., 22., 83 التجريبية

5 
تحديد 

 الخصائص
 2,., 34., 83 الضابطة

 غير دالة ,2., 22
 ,,., 24., 83 التجريبية

 تحديد العالقة 8
 ,2., 22., 83 الضابطة

 غير دالة 28., 22
 20., ,2., 83 التجريبية

 الترتيب 2
 24., ,2., 83 الضابطة

 غير دالة 42., 22
 23., ,,., 83 التجريبية

 تحديد السبب 2
 ,3., 22., 83 الضابطة

 غير دالة 22., 22
 28., 35., 83 التجريبية

 التعميم ,
 5,., 24., 83 الضابطة

 غير دالة 8,.0 22
 23., ,,., 83 التجريبية

الدرجة الكمية 
ر ميارات الختبا

 التفكير

 3,.0 2.52 83 الضابطة
 غير دالة 40., 22

 0.24 8.34 83 التجريبية

عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات ( 5ويتضح مف جدوؿ )
حيث كانت جميع  في التطبيؽ القبمي الختبار التفكير التحميميالمجموعتين التجريبية والضابطة 

يا مما يدل عمى تحقق التكافؤ بين درجات المجموعتين التجريبية " غير دالة احصائقيم "ت
 .في التطبيؽ القبمي الختبار التفكير التحميميوالضابطة 

الي  ,5,5 /,0 /,5 تم تطبيق التجربة االساسية لمبحث في الفترة من المعالجة التجريبية:
باالستعانة بدليل  STEMحيث تم  التدريس لممجموعة التجريبية باستخدام مدخل ,52/00/5,5

 المعمم الذى تم اعداده ليذا الغرض, بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة.
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بعد االنتياء من تدريس الوحدة لممجموعة التجريبية قامت التطبيؽ البعدي ألدوات البحث: 
ضابطة, وذلك الباحثة بتطبيق اختبار ميارات التفكير التحميمي عمى المجموعتين التجريبية وال

 في تنمية ميارات التفكير التحميمي. STEMلمتعرف عمى فاعمية استخدام مدخل 
 عرض النتائج وتفسيرىا

في تنمية  STEMما فاعمية استخداـ مدخؿ لإلجابة عف السؤاؿ  الذى ينص عمى "
لدى تالميذ المرحمة االعدادية؟ تـ التحقؽ مف صحة الفرضيف  بعض ميارات التفكير التحميمي

 األوؿ والثاني وفيما يمي النتائج التي تتعمؽ بالفرضيف:
 نتائج الفرض األوؿ:  -أوالً 

ينص الفرض األول عمى انو "يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة 
التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي في اختبار ميارات التفكير التحميمي لصالح التطبيق 

 Pairedلمعينات المرتبطة اختبار "ت" ن صحة ىذا الفرض تم استخدام البعدي", ولمتحقق م
Samples t Test  وذلك لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية

( يوضح نتائج ,في القياسين القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير التحميمي بأبعاده وجدول )
 ىذا االختبار:

 (6جدوؿ )
اختبار "ت" لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  نتائج

 (38القياسيف القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير التحميمي )ف=
درجات  تجريبية بعدي التجريبية قبمي الميارات م

 الحرية
قيمة 
 "ت"

 حجم األثر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

)ايتا 
 تربيع(

d 

 ,2.3 325., 0,.02 82 22., 5.54 20., 22., المالحظة 0
 2,.2 3,2., 05.80 82 ,,., 5.22 ,,., 24., تحديد الخصائص 5
 8.40 248., 00.34 82 4,., 5.03 20., ,2., تحديد العالقة 8
 8.42 ,24., 5,.05 82 4,., ,5.5 23., ,,., الترتيب 2
 ,,.8 45,., 4.05 82 4,., ,5.5 28., 35., تحديد السبب 2
 8.25 222., 84.,0 82 ,,., 5.50 23., ,,., التعميم ,

 ,2.8 480., 55.84 82 5.02 ,08.2 0.24 8.34 درجة كمية لالختبار
 (0,.,جميع قيم "ت" الواردة بالجدول دالة احصائيا عند مستوى )
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 ( ما يمي:6ويتضح مف جدوؿ)
 بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  0,.,فرق دال احصائيا عند مستوى داللة  وجود

وذلك لصالح الختبار ميارات التفكير التحميمي في القياسين القبمي والبعدي لمدرجة الكمية 
( وىي قيمة دالة احصائيا عند 55.84مساوية ) القياس البعدي حيث كانت قيمة "ت"

الحظ من الجدول السابق ان قيمة )ايتا تربيع( بمغت (, كما ي0,.,مستوى داللة )
(, وىي قيمة كبيرة مما يدل عمى ان استخدام مدخل ,2.8) d(, وبمغت قيمة 480.,)

STEM  في تدريس العموم لو فاعمية كبيرة في تنمية ميارات التفكير التحميمي لدى
 المجموعة التجريبية.

ني عمى انو "يوجد فرق دال إحصائيا بين ينص الفرض الثانتائج الفرض الثاني: -ثانياً 
متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات 

 التفكير التحميمي لصالح المجموعة التجريبية".
اختبار "ت" لمعينات المستقمة ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام 

Independent Samples t Test  ذلك لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات و
المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي الختبار ميارات التفكير التحميمي بأبعاده 

 ( يوضح نتائج ىذا االختبار:2وجدول )
 (7جدوؿ )

نتائج اختبار "ت" لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
 (38في القياس البعدي الختبار ميارات التفكير التحميمي )ف=والضابطة 

درجات  تجريبية بعدي ضابطة بعدي الميارات م
 الحرية

قيمة 
 "ت"

 حجم األثر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

)ايتا 
 تربيع(

d 

 ,,.5 53,., 00.02 22 22., 5.54 2,., 22., المالحظة 0
 5.83 ,23., 52.,0 22 ,,., 5.22 ,2., 0.03 تحديد الخصائص 5
 5.52 ,22., 2,.4 22 4,., 5.03 24., ,2., تحديد العالقة 8
 0.35 225., 2.35 22 4,., ,5.5 28., 0.52 الترتيب 2
 ,0.3 223., 2.22 22 4,., ,5.5 22., ,4., تحديد السبب 2
 5.52 222., ,,.4 22 ,,., 5.50 24., 45., التعميم ,

 8.44 244., 02.02 22 5.02 ,08.2 0.33 2.30 درجة كمية لالختبار
 (0,.,جميع قيم "ت" الواردة بالجدول دالة احصائيا عند مستوى )
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بين  0,.,وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ما يمي: 7ويتضح مف جدوؿ )
الختبار ي القياس البعدي لمدرجة الكمية متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة ف

مساوية  وذلك لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة "ت"ميارات التفكير التحميمي 
(, كما يالحظ من الجدول السابق 0,.,( وىي قيمة دالة احصائيا عند مستوى داللة )02.02)

ي قيمة كبيرة مما يدل عمى (, وى8.44) d(, وبمغت قيمة 244.,ان قيمة )ايتا تربيع( بمغت )
في تدريس العموم لو فاعمية كبيرة في تنمية ميارات التفكير التحميمي  STEMان استخدام مدخل 

 لدى المجموعة التجريبية.

لو دور كبير في تنمية ميارات التفكير  STEMومن خالل النتائج السابقة اتضح أن مدخل 
في  STEMنص عمى: ما فاعمية استخدام مدخل التحميمي وبذلك تم االجابة عن السؤال الذي ي

لدى تالميذ المرحمة االعدادية؟ والتحقق من صحة  تنمية بعض ميارات التفكير التحميمي
 الفرضين األول والثاني.

 تفسير النتائج:
يتضح مف النتائج السابقة أف تمكف التالميذ مف ميارات التفكير التحميمي  وفى االختبار ككؿ     

 ؿ أكبر لدى تالميذ المجموعة التجريبية، وةقد أرجعت الباحثة ذلؾ إلى ما يمى:ةقد نما بشك

استخدام المشروعات العممية أدى إلى تنمية قدرة التالميذ عمى التفكير وتحديد األسباب  -0
 وتحميل العوامل والقدرة عمى التعميم من خالل تنفيذ المشروعات ووضع تصميم ليا.

أدى إلى زيادة إيجابية المتعمم داخل حجرة الدراسة  في التدريس STEMاستخدام مدخل  -5
 وزيادة مشاركتو في العممية التعميمية.

ساعد في تنظيم المحتوى وساعد التالميذ عمى بناء وتكوين  STEMاستخدام مدخل  -8
 المعمومات في ذاكرتيم  بصورة منطقية منظمة.

ميذ وبعضين البعض فرصة الحوار بين المعمم والتالميذ وبين التال STEMيتيح مدخل  -2
 مما أدى إلى تنمية قدرة المتعمم عمى الفيم واالستيعاب وتطبيق ما درسو في مواقف جديدة.

توفر مجموعة من األنشطة التعميمية المختمفة التي يمارسيا الطالب بمفرده أو بالتعاون مع  -2
            ينوزمالئو أو بمساعدة المعمم مما يزيد من درجة التفاعل بين الطالب وزمالءه وب

 وبين المعمم.
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في تقديم المحتوى بما يشتمل  عميو من عالقات وارتباطات بين  STEMاستخدام مدخل  -,
العموم والرياضيات والتكنولوجيا واليندسة  يزيد من قدرة التالميذ عمى الدمج بين المعرفة 

ممية مما يسيل الجديدة والمعرفة السابق دراستيا كما يساعد عمى تنظيم محتوى المادة الع
 عممية التعمم.

ساعد في دراسة منظومة العالقات بين المفاىيم  العممية  STEMاستخدام مدخل  -2
والرياضية والتكنولوجية واليندسية واالىتمام بالتكامل  بينيا مما يزيد من درجة تشويق 

 الطالب لمتعمم.
مومات المتضمنة في جعل ىناك تنافس بين الطالبات لمتعبير عن اكتسابيم لممعارف والمع -3

دروس الوحدة وعرضيا في تقرير المشروع؛ فقد أبدت الطالبات رغبة في تصميم 
 المشروعات وكتابة تقرير عن المشروع.

          ( 5,02شيماء عبد السالم عبد السالم سميم): وتتفؽ ىذه النتيجة مع الدراسات التالية   
                      ( 5,03المييمن عبد الحميم)( و يسرا سيد عبد 5,03و أحمد ياسر محمد ىمام)

Patcharee chonkaew,Boonnak Sukhummek and Chatree و  

Faikhamata(2016 و )Sudibyo et al (2016و دراسة عبد اهلل ميدي عبد الحميد ) 
 (.,5,5( و دراسة ابراىيم محمد عبد اهلل)5,04)
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 التوصيات:
 صي الباحثة باآلتي:تو  النتائج فى ضوء ما أسفرت عنو

o .تطوير المقررات بما يحقق التكامل بين المواد الدراسية 
o  استخدام مدخلSTEM  .في المراحل الدراسية المختمفة 
o .تدريب المعممين عمى كيفية إعداد المشروعات وتنفيذىا وتقويميا 
o  تدريب المعممين أثناء الخدمة عمى استخدام مدخلSTEM .في التدريس 
o بالمستحدثات التكنولوجية الحديثة. تزويد المدارس 
o .تطوير المدارس ليتمكن الطالب من عمل المشروعات 
o  إعداد معممي العموم والرياضيات بكمية التربية الستخدام مدخلSTEM   .في التدريس 

 البحوث والدراسات المقترحة:
  دراسة فاعمية مدخلSTEM في تنمية ميارات التفكير المنتج لدي تالميذ المرحمة 

 االعدادية.
  دراسة فاعمية مدخلSTEM .في تنمية التواصل العممي لدي تالميذ المرحمة االعدادية 
  دراسة فاعمية مدخلSTEM .في تنمية الذات األكاديمية لدي تالميذ المرحمة االعدادية 
  دراسة فاعمية مدخلSTEM في تنمية ميارات التفكير الجانبي لدي تالميذ             

 عدادية.المرحمة اال
  دراسة فاعمية مدخلSTEM  في تنمية ميارات التفكير الفراغي لدي تالميذ           

 المرحمة االعدادية.
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 المراجع:
اتجاىات حديثة لتعميـ العمـو في ضوء المعايير العالمية، (: 2,,5أحمد النجدي وآخرون) .0

 , القاىرة: دار الفكر العربي.وتنمية التفكير والنظرية البنائية
( لتنمية STEM(: فاعمية وحدة مقترحة في ضوء مدخل )5,03أحمد ياسر محمد ىمام) .5

التفكير التصميمي في مادة العموم لدى تالميذ المدارس الرسمية لمغات, 
 , كمية التربية, جامعة حموان.رسالة ماجستير غير منشورة

اىرة: مركز تطوير الق التفكير التحميمي )القدرة والميارة واالسموب(،(: 2,,5أيمن عامر) .8
 الدراسات العميا والبحوث.

(: فاعمية وحدة مقترحة في العموم وفق منظور كوستا 5,08إبراىيم عبد العزيز محمد) .2
وكاليك لعادات العقل في تنمية التفكير التحميمي والميول العممية لدى 

مجمة التربية تالميذ الصف األول المتوسط بالمممكة العربية السعودية, 
 .082-84, سبتمبر, 2,ع,0, مج ةالعممي

 -اليندسة -التكنولوجيا -(: وحدة مقترحة في ضوء " العموم,5,0آيات حسن صالح) .2
الرياضيات" وأثرىا في تنمية االتجاه نحوه وميارات حل المشكالت لتالميذ 

, العدد 2, المجمد المجمة الدولية التربوية المتخصصةالمرحمة االبتدائية, 
2 ,03,-502. 

(: أثر أنشطة إثرائية في الكيمياء قائمة عمى مدخل 5,02محمد عمي اسماعيل) حمدان .,
في تنمية الوعي  STEMالعموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات 

بالمين العممية والميول المينية لطالب المرحمة الثانوية ذوي استراتيجيات 
لمجمد , االمجمة المصرية لمتربية العمميةالتعمم العميق والسطحي, 

 .,2-0العشرون, العدد الثاني, فبراير, 
(: تصميم وحدة في العموم في ضوء نظرية تنظيم الفيم 5,03حنان مصطفى أحمد زكي) .2

و أثرىا في تعميق المفاىيم وتنمية ميارات التفكير التحميمي والمسئولية 
المجمة المصرية لمتربية العممية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي, 

           , أكتوبر,,0, ع50الجمعية المصرية لمتربية العممية, مج , العممية
0-23. 
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(: التفاعل بين استراتيجيات قبعات التفكير الست والنمو 5,02حياة عمى محمد رمضان) .3
العقمي في تحصيل المفاىيم الفيزيائية وتنمية ميارات التفكير التحميمي 

دراسات عربية في واتخاذ القرار لدى طالب الصف األول الثانوي, 
 .,2-08, مارس, 2, ج 22, عالتربية وعمـ النفس

(:فاعمية برنامج مقترح قائم عمى المدخل 4,,5رباب عبده محمد صالح الشافعي) .4
المنظومى بمساعدة الكمبيوتر في تنمية المفاىيم الرياضية والتفكير 

ة , كمية التربي، رسالة دكتوراه غير منشورةالتحميمي لدى أطفال الرياض
 النوعية ببورسعيد, جامعة قناة السويس.

(مدخل قائم عمى STEM(: )5,02رضا مسعد السعيد و وسيم محمد عبده الغرقى) .,0
المشروعات االبداعية لتطوير تعميم الرياضيات في مصر والوطن 

المؤتمر العممي السنوي الخامس عشر لمجمعية المصرية العربي, 
مـ الرياضيات وتنمية ميارات لتربويات الرياضيات بعنواف: تعميـ وتع

 .024-088أغسطس,  4-3, القرف الحادي والعشريف
(:استخدام نموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم 5,03سماح فاروق المرسى األشقر) .00

لتنمية التفكير التحميمي وتقدير الذات لدى تالميذ الصف الثالث 
زء الثاني, العدد , الج82, المجمد مجمة كمية التربية بأسيوطاإلعدادي, 

 33-22الثالث.
(: استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية القائمة عمى 5,04سوزان محمد حسن السيد) .05

نموذج التنظيم الذاتي لتنمية بعض ميارات التفكير التحميمي والحس 
المجمة التربوية العممي في مادة العموم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية, 

 .224-,,2د الثامن والخمسون, فبراير, , العدبجامعة سوىاج
(: أثر نشاطات قائمة عمى 5,03شاكر محمد شاكر جبر و عمي محمد عمي الزعبي) .08

( التفكير  STEMالتكاممية بين العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات) 
ما وراء المعرفي في تنمية المعرفة البيداغوجية وتقدير الذات لدى معممي 

مجمة جامعة القدس المفتوحة رحمة األساسية العميا, الرياضيات لمم
          , 55, المجمد السابع, العددلألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

2,-38 
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(: فاعمية مقرر العموم المتكاممة اإللكتروني في تنمية 5,03شرين شحاتو عبد الفتاح) .02
ي لدى طالب كمية ميارات التفكير التحميمي واالتجاه نحو التعمم اإللكترون

 .84-0, مايو, 2, ع82, مجمجمة كمية التربية بأسيوطالتربية, 
( وفق الصفوف STEM(: استخدام أنشطة )5,02شيماء عبد السالم عبد السالم سميم) .02

المقموبة في العموم لتنمية ميارات التفكير األساسية والقيم العممية لتالميذ 
, المجمد العشرون, بية العمميةالمجمة المصرية لمتر المرحمة االعدادية, 

 .,,0-052العدد العاشر, أكتوبر, 
(: والتي ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية وحدة 5,04عبد اهلل ميدي عبد الحميد طو) .,0

 -اليندسة -التكنولوجيا -مقترحة في الفيزياء في ضوء مدخل" العموم
لتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لدى طالب  STEMالرياضيات

مجمس النشر  -, جامعة الكويتالمجمة التربويةمرحمة  الثانوية, ال
 .083-44,الجزء الثاني, مارس,,08, ع88العممي, مج 

في إكساب  STEM(: برنامج مقترح قائم عمى مدخل 5,03عمي محمد غريب عبد اهلل) .02
معممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية ميارات التميز التدريسي وأثره عمى 

مجمة تربويات التفكير المتشعب لدى طالبيم,  تنمية ميارات
 .,,8-520,الجزء األول, أبريل, 2,ع50,مجالرياضيات

(: استخدام استراتيجيات التقييم من أجل التعمم في 5,02فاطمة مصطفى محمد رزق) .03
تحسين التفكير التحميمي والتواصل العممي في العموم لدى تالميذ الصف 

, 22, العدد ة في التربية وعمـ النفسدراسات عربيالسادس االبتدائي, 
 .045 -020نوفمبر, 

التكاممي لتعمم العموم في  STEM(: استخدام مدخل 5,02فاطمة مصطفى محمد رزق) .04
تنمية ميارات القرن الواحد والعشرين وميارات اتخاذ القرار لدى طالب 

, دراسات عربية في التربية وعمـ النفسالفرقة األولى بكمية التربية, 
 .053-24, يونيو, ص 5,ع

(:تدريس بعض القضايا البيئية بالجدل العممي 5,00ليمى عبد اهلل حسين حسام الدين) .,5
لتنمية القدرة عمى التفسير العممي والتفكير التحميمي لطالب الصف األول 

 .032 -020, أكتوبر, 2, ع 02, مج مجمة التربية العمميةالثانوي, 
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في تنمية  STEM عمية تدريس العموم بمدخل(: فا5,03ماجد محمد حسن المالكي) .50
            لدى طالب المرحمة االبتدائية,  ISEFميارات البحث بمعايير

              , أغسطس,0, ع2, مجوالنفسية المجمة الدولية لمدراسات التربوية
008-082. 

دار  ,عمان:التفكير )أنواعو ومياراتو واستراتيجيات تعميمو((:5,02محسن عمى عطية) .55
 صفاء.

(: فاعمية برنامج تعمم الكترونى مدمج في تدريس ىندسة 5,08محمد فخرى أحمد العشري) .58
رسالة الفراكتال وتنمية التفكير التحميمي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية, 

 غير منشورة, كمية التربية باإلسماعيمية, جامعة قناة السويس. دكتوراه
ة استخدام التكامل بين الخرائط الذىنية اليدوية (: فاعمي5,02مرفت حامد محمد ىاني) .52

وااللكترونية لتنمية التحصيل في العموم وميارات التفكير التحميمي 
والدافعية لدى التالميذ مضطربي االنتباه مفرطي النشاط بالمرحمة 

 .524-042, أغسطس, 3,ع,5, مجمجمة التربية العمميةاالبتدائية, 
أثر استخدام استراتيجية جاليين لمتخيل الموجو عمى  (:5,02ناريمان جمعة إسماعيل) .52

تنمية بعض ميارات التفكير التحميمي في العموم لدى تالميذ المرحمة 
 .0,0-004, فبراير, 5, ع ,5, مج مجمة التربية العمميةاإلعدادية, 

( وفعاليتو STEM(: تطوير منيج العموم في ضوء مدخل)5,03والء محمد محمد الدري) .,5
ميارات التفكير الناقد والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ المرحمة في تنمية 
 , كمية التربية, جامعة المنصورة.رسالة دكتوراه غير منشورةاإلعدادية, 

لتنمية  STEM(: فاعمية تدريس وحدة في ضوء توجيات الـ ,5,0ىبة فؤاد سيد أحمد) .52
لمرحمة ميارات حل المشكالت واالتجاه نحو دراسة العموم لدي تالميذ ا

, المجمد التاسع عشر, العدد الثالث, مجمة التربية العمميةاالبتدائية, 
054-02,. 

(: فاعمية برنامج مقترح قائم عمى المستحدثات 5,03يسرا سيد عبد المييمن عبد الحميم) .53
( لتنمية التفكير التخيمي والميارات STEMالبيولوجية في ضوء مدخل )

غير  رسالة دكتوراهب المرحمة الثانوية, الحياتية والثقافة البيولوجي لطال
 منشورة, كمية التربية, جامعة حموان.
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