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 البحث ملخص

يف تةدرض    STEMهدف البحث إىل تعرف أثر مدخل العلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا     
العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث املتوةة,  ولتحقيةه هةاا انةدف       

مةن مدرةة  يدضنة  الرضةا          ( طالبً 50تجرضيب  إذ تكونت عين  البحث من )اةتخدام املنهج شبه ال
إىل جمموعتني متساوضتني يف العدد همةا  امموعة  التجرضبية  وامموعة  الةةابب   طبةه علةى         تقسميهنَّ

امموعتني اختبار عادا  العقل املنتج  قبل وبعةد تببيةه بربة  التةدرض  ا اصة  بالبحةث  وتوصةل        
( أو أقةل بةني متوةةبر درجةا      0,05ا عنةد مسةتوى الدةلة  )   إىل وجود فروق دال  إحصائي ًّ البحث

امموع  التجرضبي  وامموع  الةابب  يف التببيه البعدي ةختبار عادا  العقل املنتج   لصاحل امموع  
ندةةة  التجرضبية   ممةا توصةل البحةةث إىل وجةود أثةر مرتدةم ةةةةتخدام مةدخل العلةوم والتقنية  وان         

يف تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتجة  لةدى طالبةا  الصةف الثالةث       STEMوالرضاايا  
 املتوة,.

العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا        مستوضا  التدكري العليةا  ربة, املعةارف    الكلما  املدتاحي  
STEM .,تدرض  العلوم  والصف الثالث املتوة   
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The Effect of a STEM approach in teaching science on the development 
of the mind habits of third-grade students 

 

Dr. Nora Saleh Al-Moqbil 
 

Abstract: 

This research aims to identify the effect of a STEM approach in teaching science on 
the development of the habits of mind as produced by third-grade students. To achieve the 
objective of the study, a quasi-experimental research design was utilized. A sample of 50 
female students from a school at Riyadh city participated in the study. The sample was 
divided into two equal groups: experimental and control groups. The two groups took a 
pretest and a posttest of mind habits prior and after the application of the teaching 
experiment of the study .The present study found significant differences at the level of 
significance less or equal to (0.05), between the mean scores of the experimental and 
control groups in the posttests of the mind habits, on the part of the experimental group . 
The findings also indicated a high impact of the use of the STEM approach in teaching 
science on enhancing mind habits of the participating third-grade female students. 

   
Keywords: higher-order thinking, linking knowledge, mind habits, third-grade students 

 ة:ـــاملقدم

عملي  املوازن  بةني مةا ضدةهدل العصةر ا ةالر مةن تبةورا  عليمة  وتقنية            دَُّعُت
ني ما ميتلكه الدرد من املهارا  والقةدرا  مةن اومةور املهةيت الة   ة        وابتكارض  وما ب

الرتميز عليها يف العملي  التعليمي   نظر ا ون تبوضر ا ربا  التعليمي  لدى أي فرد حتقةه  
له التكيف مم مواقف ا ياة املعاصر املتنوع   وتدجر الباقا  الكامن  لدضه  وبعله أمثر 

اته العقلي  يف اإلنتاج والتبوضر يا ضتوافه مم متبلبةا  العصةر    قدرة على توظيف إمكاني
 مديد ا لندسه ومتمم لالرتقاء به إىل رم  اوميت املتقدم .    افعاًل اوضسهيت يف جعله عنصر 

يف تنمية  مهةارا  البالة   وتعنةى      اوتؤدي عدضد من اونظم  الرتبوض  دور ا مهمًّ
من املعارف واملهارا  ال  ضتيت معاجلتها  اعدضد بصقل شخصيته  وذلك من خالل إمسابه 

على جمموع  من اوة  املعرفي  والوجداني  ال  ارتببت بصورة مباشرة يجموعة  مةن   
اوندب  ال  ضقوم بها العقل  أو ما ضبله عليه عادا  العقةل املنتجة   والة  هةر  ةور      

 (.2018لعملي  التعليت ورميزتها )عبد الرحييت  
العقل املنتج  أحد أبعاد التعليت ال  نا دور مهيت يف رفم مداءة اوداء  ومتثل عادا 

وتيسري التعليت اإلبداعر  لالك ضنبغر أن ضتةمن منهج التعلييت تدرضس ةا صةرًاا وااةح ا    
لالباها  واإلدراما  والعادا  العقلي  ذا  املستوى الرفيم ال  تيسةر الةتعليت  ثيةث    

حكيت فيها باندعاةته مما ضزضد من حتصيله اومةادمير )عبةد   ضصبح الدرد أمثر قدرة على الت
 (.2011الوهاب والوليلر  

وقد أصةبح وااةح ا اةهتمةام بتنمية  عةادا  العقةل املنتجة  متةةار للتبةوضر          
املؤةسة  اومرضكية  لتقةدم العلةوم      2061الرتبوي  فقد عة  مدةروا الثقافة  العلمية      

Association for the Advancement of Science (AAAS بتحدضةةد عةةدد  مةةن  )
العادا  العقلي  ال  ضرمز على تنميتها تعلييت العلوم  ومنها )التكامل  واةجتهاد  وح  
اةةتبالا  واةندتاح على اوفكار اجلدضدة  والتدةكك املةب  علةى املعرفة   والتخيةل       

ثالثة    وغريها(  بينما صنف مارزانو عةادا  العقةل املنتجة  علةى وجةه ا صةو  إىل      
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  والقةدرة علةى   مستوضا  هر )القدرة على تنظييت الاا   والقدرة على الةتدكري الناقةد  
 (.2017)عمر   التدكري اإلبداعر(

ونظر ا وهمي  تنمي  عادا  العقل املنتجة  يف العلةوم مةون اوندةب  املرتببة  بهةا       
)اجلعدةري    منهةا دراةة    ترتب, بواقم ا ياة  فقد تناولت عدضد من الدراةا  تنميتهةا  

  2016صةةباح    2016السةةوضلميني    2015مدةةك وعبةةد السةةالم وزبيةةدة    2012
ن تنمية  قةدرة البالة  علةى توظيةف      إ(  إذ 2018السعداوي    و2017العزب ومبر 

قدراته العقلي  يف تنديا اوندب  املتعلق  بواقم ا يةاة مةن خةالل الةرب, بةني مةا ضتعلمةه        
ا  املتبورة  وانندة  والرضاايا   عله أمثر قدرة على بالعلوم من املواوعا  والتقني

ن التببيه العملةر ضسةهيت بدةكل إ ةابر     إاإلنتاج واةبتكار وضدفعه حنو تعليت العلوم  إذ 
لرفم املهارا  والقدرا  ال  ضكتسبها البال  أثناء التعليت  ولةالك بةا  الرتميةز علةى     

  من أهيت اومور ال  تنادي بها اووةةا   الرب, بني العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا
 التعليمي  العاملي .

 Science Technologyمةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا        دَُّعة وُض

Engineering Math (STEM     أحد مداخل الرتبي  العلمي  التقنية  ا دضثة  الةاي ضةوفر )
رواب, بني البنةى املعرفية  لةدضهيت      تنظيم ا متكامًلا للمعرف   مما ضساعد البالب على إ اد

 (.Sanders, 2012فيسهل تامر هال املعرف  واةتخدامها يف املستقبل )
علةى الةدمج بةني     STEMوضقوم مدخل العلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا     

املنهج البي  وضستخدم التصميما  املتمرمزة حول البال   والتصميما  املرتمزة حةول  
يها حتدضد املدةكال  الواقعية  بهةدف طرحهةا للبةالب ثيةث تةةيت        املدكال   وضتيت ف

جوان  مةن علةوم لتلدة  مانندةة  والعلةوم والرضااةيا  والتصةمييت انندةةر ومةن          
  التصةامييت  STEMالتصميما  الرئيس  ملدخل العلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا     

نهج القةائيت علةى ا ةربا     املتمرمزة حول املتعليت ومن اومثل  عليه "مةدخل الندةا   املة   
التعليمي   التصمييت اإلنسانر"  واملةدخل املتمرمةز حةول املدةكال  ومةن اومثلة  عليةه        

 (.2018"املواقف ا ياتي   التصمييت اجلوهري" )احملمدي  

ةةت  أةة  رئيسة      STEMوتوجد ملدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
مة  علةى مةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة           مراعاتهةا عنةد تصةمييت املنةاهج القائ    

وهر  التكامل بني العلوم والتقني  والتصمييت انندةر والرضاايا    STEMوالرضاايا  
وإجراء عملية  اةةتقصةاء وتنمية  طةرق الةتدكري  ودراةة  وتببيةه عملية  التصةمييت          

وضيت البالب انندةر  وتدعييت التعلييت باةتخدام القدرا  التقني  وبرامج الكمبيوتر  وتق
باةتخدام أدوا  التقوضيت الدامل والواقعر  ورب, البال  ببيئته وجمتمعه احمللةر )غةا     

2013.) 
بتهةداف   STEMونظر ا وهمي  رب, مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  

العملي  التعليمي  فقد قامةت اململكة  العربية  السةعودض  بتةب  هةاا املةدخل مةن خةالل          
ةرتاتيجيا  الوطني  لتبوضر التعلييت العام يا ضةمن التحول النةوعر يف أداء  إلمبادرا  ا

النظام التعليمر السعودي لتبوضر التعلييت؛ وهر أحد السياةا  املنصو  عليها لتحسني 
أداء البالب يف العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  )مدةروا امللةك عبةد ات لتبةوضر     

 (.2010التعلييت  
على ذلك تعدد  الدراةا  الة  رمةز  علةى تببيةه مةدخل العلةوم       وتتةيس ا 

  2017يف تةدرض  العلةوم  ومنهةا )إياعيةل       STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  
نةه  إ(  حيةث  2019السةالما      و2017العنزي واجلرب   2017ةلييت    2017البيز  

مجةاة  اوربعة    مدخل تكاملر ضهدف للتصدي إىل اعف لرجا  التدرض  املندرد لل
لتحقيه مهارا  القرن ا ادي والعدرضن  وضتده ذلك مم توصيا  مؤمتر القم  لالبتكار 

أهمي  اةرتقاء يهارا  البالب يف جماة  العلةوم والتقنية    على يف التعلييت وال  أمد  
(  ومةن هنةا   2018وانندة  والرضاايا  لبناء قوى عامل  مبتكةرة وتنافسةي  )املةالكر     

أثةةر مةةدخل العلةةوم والتقنيةة  وانندةةة  علةةى  لتعةةرف لفكةةرة البحةةث ا ةةالر  جةةاء 
يف تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقةل املنتجة  لةدى طالبةا       STEMوالرضاايا  

 الصف الثالث املتوة,.
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باةتخدام أدوا  التقوضيت الدامل والواقعر  ورب, البال  ببيئته وجمتمعه احمللةر )غةا     

2013.) 
بتهةداف   STEMونظر ا وهمي  رب, مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  

العملي  التعليمي  فقد قامةت اململكة  العربية  السةعودض  بتةب  هةاا املةدخل مةن خةالل          
ةرتاتيجيا  الوطني  لتبوضر التعلييت العام يا ضةمن التحول النةوعر يف أداء  إلمبادرا  ا

النظام التعليمر السعودي لتبوضر التعلييت؛ وهر أحد السياةا  املنصو  عليها لتحسني 
أداء البالب يف العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  )مدةروا امللةك عبةد ات لتبةوضر     

 (.2010التعلييت  
على ذلك تعدد  الدراةا  الة  رمةز  علةى تببيةه مةدخل العلةوم       وتتةيس ا 

  2017يف تةدرض  العلةوم  ومنهةا )إياعيةل       STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  
نةه  إ(  حيةث  2019السةالما      و2017العنزي واجلرب   2017ةلييت    2017البيز  

مجةاة  اوربعة    مدخل تكاملر ضهدف للتصدي إىل اعف لرجا  التدرض  املندرد لل
لتحقيه مهارا  القرن ا ادي والعدرضن  وضتده ذلك مم توصيا  مؤمتر القم  لالبتكار 

أهمي  اةرتقاء يهارا  البالب يف جماة  العلةوم والتقنية    على يف التعلييت وال  أمد  
(  ومةن هنةا   2018وانندة  والرضاايا  لبناء قوى عامل  مبتكةرة وتنافسةي  )املةالكر     

أثةةر مةةدخل العلةةوم والتقنيةة  وانندةةة  علةةى  لتعةةرف لفكةةرة البحةةث ا ةةالر  جةةاء 
يف تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقةل املنتجة  لةدى طالبةا       STEMوالرضاايا  

 الصف الثالث املتوة,.
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 مشكلة البحث:

اةعف أداء  إىل  2015للعةام   TIMSSأشار  نتائج اةختبارا  الدولي  للتميةز  
توةب  يف العلوم يف اململك  العربي  السعودض   حيةث حصةلت اململكة     طالب املرحل  امل

( دول  شارمت يف هاا اةختبار  وقةد  39( من بني )35العربي  السعودض  على الرتتي  )
( وجانة  التببيةه   ٪35حوى اةختبار عدد ا مةن الدقةرا  ميثةل فيهةا جانة  املعرفة  )      

عك  قدرة البالب على توظيةف  (  وهال اجلوان  ت٪30( وجان  اةةتدةل )35٪)
قدراته العقلي  املتعلقة  يحتةوى مةنهج الرضااةيا  )الدةمرانر والدةمرانر والربصةان        

 ل(.1438والدروانر  
؛ 2016؛ العنةزي   2012وقد أمد ذلك عدضد مةن الدراةةا  منهةا )اجلعدةري      

ب يف مستوى امتساب البال ( إذ أشار  إىل وجود تدٍن2017؛ الداود  2016العنزي  
يف املرحل  املتوةب  يف اململك  العربي  السعودض  لعادا  العقل املنتج  يف العلةوم  إذ أثةر   
ذلك يف قدرة البالب على اةةتخدام مهةارا  الةتدكري العليةا منهةا الةتدكري اإلبةداعر        
والتدكري الناقد  وقد أمد  هال الدراةا  على أن السب  الرئي  يف ذلك هةو قصةور   

نهةا تعتمةد علةى أةةلوب الةتلقني والتكةرار        إخدم  يف العلوم  إذ أةالي  تدرض  املست
وترمز على دور املعليت يف عملي  التعليت  مما ضهمش دور البال  الند, يف علمي  الةتعليت   
وارمه من حه التداعل واملدارم  والتدكري أثناء ا ص  مما  عل عقله موجه حنو تكدض  

 رة على توظيدها يواقف تعليمي  جدضدة.املعلوما  وحدظها دون فهيت أو عدم القد
من  اولقد ةحظت الباحث  من خالل تدرضسها للعلوم يف املرحل  املتوةب  أن مثري 

إىل حدظ املعلوما  عندما بد صعوب  يف فهمها  مما  علهن عاجزا  عن  َنالبالبا  متْل
 َنة تسةتبع   اةرتجاا هال املعلوما  وتوظيدهةا يف مواقةف تعليمية  جدضةدة  وبالتةالر     

إنتاج أفكار مبتكرة من خالل الرب,  َنة تستبع  إصدار اوحكام وتدسري الظواهر مونهنَّ
 تكتسبنها. السابق  وا ربا  اجلدضدة ال     أنبني ا ربا  التعليمي  

ولتعزضز ذلك قامت الباحث  بةججراء دراةة  اةةتبالعي  علةى عينة  مةن طالبةا         
مةدى امةتال     علةى  تعةرف اليدضن  الرضا  بهدف  148  الصف الثالث املتوة, يدرة

البالبا  لعادا  العقل املنتج   ولتحقيه هاا انةدف أعةد  الباحثة   اختبةار عةادا       
العقل املنتج   يف وحدة "الكهرباء واملغناطسيس " من متاب العلوم للصف الثالث املتوة, 

مةن طالبةا     ( طالبً 22من ) الدصل الدراةر الثانر  حيث   تببيقها على عين  مكون 
الصف الثالث املتوة,  وقد تبني نا من خالل هال الدراة  وجود تدٍن مستوى امتساب 

( علةى تقةدضر   %56طالبا  الصف الثالث املتوة, لعادا  العقل املنتجة   إذ حصةل )  
اعيف يف اختبار عادا  العقل املنتج   بينما مل حتصةل أي طالبة  علةى تقةدضر ممتةاز يف      

ختبار  وبالتالر حتدد  مدكل  البحث ا الر يف وجود تدٍن يف مستوى عادا  العقل اة
املنتج  لدى طالبا  الصف الثالةث املتوةة,  وللتغلة  علةى هةال املدةكل  مةان مةن         
الةروري البحث أن أةالي  فعال  يف تدرض  العلوم  أثبتت أثرها يف رفةم العدضةد مةن    

الدور الند, للبالب  يف ا ص   وبعلها أمثر قةدرة  املخرجا  التعليمي   تسهيت يف تدعيل 
على توظيف قدراتها العقلي  يف اإلنتاج والتدكري  ولالك فجن البحةث ا ةالر ةةعى إىل    

يف تدرض  العلةوم   STEMالتقصر عن أثر مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
 ملتوة,على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث ا

 أهداف البحث:

 ةعى البحث إىل حتقيه اوهداف التالي  
 .عادا  العقل املنتج  ال     تنميتها لدى طالبا  الصف الثالث املتوة, على تعرفال .1
يف تةدرض    STEMأثر مدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا       على تعرفال .2

 لبا  الصف الثالث املتوة,.العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طا

  أسئلة البحث:

 حاول البحث اإلجاب  عن السؤالني اآلتيني 
 ما عادا  العقل املنتج  ال     تنميتها لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,؟ .1
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ولتعزضز ذلك قامت الباحث  بةججراء دراةة  اةةتبالعي  علةى عينة  مةن طالبةا         
مةدى امةتال     علةى  تعةرف اليدضن  الرضا  بهدف  148  الصف الثالث املتوة, يدرة

البالبا  لعادا  العقل املنتج   ولتحقيه هاا انةدف أعةد  الباحثة   اختبةار عةادا       
العقل املنتج   يف وحدة "الكهرباء واملغناطسيس " من متاب العلوم للصف الثالث املتوة, 

مةن طالبةا     ( طالبً 22من ) الدصل الدراةر الثانر  حيث   تببيقها على عين  مكون 
الصف الثالث املتوة,  وقد تبني نا من خالل هال الدراة  وجود تدٍن مستوى امتساب 

( علةى تقةدضر   %56طالبا  الصف الثالث املتوة, لعادا  العقل املنتجة   إذ حصةل )  
اعيف يف اختبار عادا  العقل املنتج   بينما مل حتصةل أي طالبة  علةى تقةدضر ممتةاز يف      

ختبار  وبالتالر حتدد  مدكل  البحث ا الر يف وجود تدٍن يف مستوى عادا  العقل اة
املنتج  لدى طالبا  الصف الثالةث املتوةة,  وللتغلة  علةى هةال املدةكل  مةان مةن         
الةروري البحث أن أةالي  فعال  يف تدرض  العلوم  أثبتت أثرها يف رفةم العدضةد مةن    

الدور الند, للبالب  يف ا ص   وبعلها أمثر قةدرة  املخرجا  التعليمي   تسهيت يف تدعيل 
على توظيف قدراتها العقلي  يف اإلنتاج والتدكري  ولالك فجن البحةث ا ةالر ةةعى إىل    

يف تدرض  العلةوم   STEMالتقصر عن أثر مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
 ملتوة,على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث ا

 أهداف البحث:

 ةعى البحث إىل حتقيه اوهداف التالي  
 .عادا  العقل املنتج  ال     تنميتها لدى طالبا  الصف الثالث املتوة, على تعرفال .1
يف تةدرض    STEMأثر مدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا       على تعرفال .2

 لبا  الصف الثالث املتوة,.العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طا

  أسئلة البحث:

 حاول البحث اإلجاب  عن السؤالني اآلتيني 
 ما عادا  العقل املنتج  ال     تنميتها لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,؟ .1
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يف تةدرض  العلةوم علةى     STEMما أثر مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   .2
 لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,؟ تنمي  عادا  العقل املنتج 

 فروض البحث:

 لتحقه من صح  الدراني التاليني إىل اةعى البحث 
( بةني متوةةبر درجةا     0,05ا عنةد مسةتوى الدةلة  )   توجد فروق دال  إحصةائي ًّ  .1

امموع  التجرضبي  وامموعة  الةةابب  يف التببيةه البعةدي ةختبةار عةادا  العقةل        
 وع  التجرضبي .املنتج   لصاحل امم

يف تدرض  العلوم على  STEMضوجد أثر مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   .2
 تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,.

 منهجية البحث:

اةتخدم املنَهج شبه التَّجرضيب الاي ضتخا بتصمييت امموعتني التجرضبية  والةةابب    
ج أقرب مناهج البحث  ل املدكال  بالبرضق  العلمية   وذلةك بهةدف    لكون هاا املنه

تعرف العالق  بني املتغري املستقل املتمثل يف )مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
STEM     (  املتغري التابم املتمثل يف )عادا  العقل املنتج ( لةدى طالبةا  الصةف الثالةث

 ملنهج شبه التجرضيب.( تصمييت ا1املتوة,  وضواح الدكل )

 

 

 

 
 (  تصمييت املنهج شبه التجرضيب1شكل )

التببيه البعدي ةختبار 
 عادا  العقل املنتج 

علوم المدخل 
 والتكنولوجيا وانندة 

 STEM والرضاايا 

التببيه القبلر ةختبار 
 عادا  العقل املنتج 

التببيه البعدي ةختبار 
 عادا  العقل املنتج 

التدرض  باةتخدام 
 البرضق  التقليدض 

التببيه القبلر ةختبار 
 عادا  العقل املنتج 

 التجرضبي   امموع 

 الةابب   امموع 

 جمتمع البحث:  

تكون جمتمم البحث من مجيم طالبا  الصف الثالث املتوة, باملةدارر املتوةةب    
للبنا  التابع  إلدارة التعلييت يدضن  الرضا   خالل الدصةل الدراةةر الثةانر مةن العةام      

 هة(.1439/1440الدراةر )

 عينة البحث:

املتوةب  للبنةا  يف مدضنة  الرضةا   إذ     148اقتصر  عين  البحث على املدرة  
بدكل عدوائر مدصلني مةاملني مةن        اختيارهنَّ( طالبً 50تكونت عين  البحث من )

( 25فصول الصف الثالث املتوة,  إذ ميثل أحد الدصةلني جمموعة  برضبية  وعةددهن )    
( ضواةح  1  واجلدول )( طالبً 25) اآلخر جمموع  اابب  وعددهنَّ  وميثل الدصل طالبً 

 توزضم عين  البحث.
 .توزضم عين  البحث على امموعتني التجرضبي  والةابب  1جدول

 عدد الطالبات المدرسة المجموعة
 25 المتوسطة 148 التجريبية
 25 الضابطة

 50 المجموع

 و  اب, العين  وفه اآلتر  
 زم  للبالبا   العمر ال -أ 

اتةح من خالل الرجوا إىل ةجال  البالبا  الريي  باملدرة  أن العمر الزم  
(  مما ضؤمد أن هنةا   14,5( ةن   ويتوة, عمري )15 -14للبالبا  ضرتاوح ما بني )

 بني أعمار طالبا  امموعتني التجرضبي  والةابب . ابانس 
 املنتج   بي  والةابب  يف مستوى عادا  العقلامموعتني التجرضالتحقه من تكافؤ  -ب 

للتتمد من تكافؤ امموعتني )التجرضبي  والةابب ( يف مستوى عادا  العقل املنتج  
قبل تببيه برب  التدرض  ا اص  بالبحث قامت الباحث  بتببيه مقيةار عةادا  العقةل    
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 جمتمع البحث:  

تكون جمتمم البحث من مجيم طالبا  الصف الثالث املتوة, باملةدارر املتوةةب    
للبنا  التابع  إلدارة التعلييت يدضن  الرضا   خالل الدصةل الدراةةر الثةانر مةن العةام      

 هة(.1439/1440الدراةر )

 عينة البحث:

املتوةب  للبنةا  يف مدضنة  الرضةا   إذ     148اقتصر  عين  البحث على املدرة  
بدكل عدوائر مدصلني مةاملني مةن        اختيارهنَّ( طالبً 50تكونت عين  البحث من )

( 25فصول الصف الثالث املتوة,  إذ ميثل أحد الدصةلني جمموعة  برضبية  وعةددهن )    
( ضواةح  1  واجلدول )( طالبً 25) اآلخر جمموع  اابب  وعددهنَّ  وميثل الدصل طالبً 

 توزضم عين  البحث.
 .توزضم عين  البحث على امموعتني التجرضبي  والةابب  1جدول

 عدد الطالبات المدرسة المجموعة
 25 المتوسطة 148 التجريبية
 25 الضابطة

 50 المجموع

 و  اب, العين  وفه اآلتر  
 زم  للبالبا   العمر ال -أ 

اتةح من خالل الرجوا إىل ةجال  البالبا  الريي  باملدرة  أن العمر الزم  
(  مما ضؤمد أن هنةا   14,5( ةن   ويتوة, عمري )15 -14للبالبا  ضرتاوح ما بني )

 بني أعمار طالبا  امموعتني التجرضبي  والةابب . ابانس 
 املنتج   بي  والةابب  يف مستوى عادا  العقلامموعتني التجرضالتحقه من تكافؤ  -ب 

للتتمد من تكافؤ امموعتني )التجرضبي  والةابب ( يف مستوى عادا  العقل املنتج  
قبل تببيه برب  التدرض  ا اص  بالبحث قامت الباحث  بتببيه مقيةار عةادا  العقةل    
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باحثة  ثسةاب املتوةة,    املنتج  تببيًقا قبلي ا على مجيم أفةراد العينة   ومةن ثةيت قامةت ال     
 ( ضواح ذلك.2ا سابر  واةحنراف املعياري  ومالك قيم  ) (  وجدول )

املتوة, ا سابر واةحنراف املعياري وقيم  ) ( ودةلتها اإلحصائي  لدرجا  طالبا  امموعتني   2جدول
 التجرضبي  والةابب  يف التببيه القبلر ملقيار عادا  العقل املنتج 

 البعد
قيم   (25امموع  الةابب  العدد ) (25وع  التجرضبي  العدد )امم

) ( 
مستوى 
املتوة,  الدةل 

 ا سابر
اةحنراف 
 املعياري

املتوة, 
 ا سابر

اةحنراف 
 املعياري

مجم املعلوما  باةتخدام 
 ا وار

 غري دال  0,88 0,59 1,52 0,69 1,68

تببيه املعارف املااي  يف 
 أوااا جدضدة

 غري دال  0,19 0,74 1,96 0,76 2,00

التساؤل وطرح 
 املدكال 

 غري دال  1,01 0,37 1,16 0,46 1,28

 غري دال  0,65 0,41 1,80 0,46 1,72 التدكري التبادلر
التدكري والتواصل بدق  

 وواوح
 غري دال  1,02 0,79 1,72 0,59 1,52

 ل غري دا 1,72 0,58 1,56 0,73 1,88 اإلبداا التصور التجدضد
 غري دال  1,33 0,78 1,76 0,71 1,48 التدكري يرون 

 غري دال  1,36 0,65 1,40 0,80 1,68 التدكري حول التدكري
 غري دال  0,58 2,11 12,88 2,42 13,24 الدرج  الكلي  لالختبار

( بةني  0,05( عدم وجود فرق دال إحصائي ا عند مسةتوى ) 2ضتةح من اجلدول )
مموعتني التجرضبية  والةةابب  يف التببيةه القبلةر لالختبةار      متوةبر درجا  طالبا  ا

عادا  العقل املنتج  على أبعاد اةختبار والدرجة  الكلية  لالختبةار  ممةا ضؤمةد بةان        
 امموعتني وتكافؤهما يف هاا املتغري قبل بدء التجرب .

 أدوات البحث:

  STEM  وحدة دراةي  قائم  على مدخل أوًة
 هر   عدة مراحل تبااابSTEM الدراةي  مبورة قائم  على مدخل    إعداد الوحدة

 املرحل  اووىل  حتدضد وحدة "الكهرباء واملغناطيسي "  
 هر     اختيار وحدة "الكهرباء واملغناطيسي " لعدة أةباب

وجود أندب  متعددة لتببيه واةتكداف طرضق  عمةل الدةحنا  الكهربائية   حيةث      .1
درة على اةتيعاب طرضق  ةريان التيار الكهربائر داخل اوةةال   بعل البالب  أمثر ق

 الكهربائي .
توفر عدد من املدارضم ال  تتعله يواوعا  الوحدة وال  ترتب, بالتقنية  وانندةة     .2

والعلةةوم والرضااةةيا   منهةةا عمةةل احملرمةةا  الكهربائيةة   واملولةةدا  الكهربائيةة     
 لتوالر والتوازي.واجلرر  والدوائر الكهربائي  على ا

مواوعا  الوحدة حتدز التدكري اةبتكاري والتدكري الناقد لدى البالب  و علها ذلك  .3
أمثر قدرة على اةتخدام عادا  العقةل املنتجة  يف توليةد اوفكةار وحةل املدةكال        

 وإصدار اوحكام أثناء ممارةتها لألندب  املتنوع  ال  ترتب, يواوعا  الوحدة. 
بةة, مواةةوعا  الوحةةدة مةةم أهةةداف مةةدخل العلةةوم والتقنيةة  وانندةةة  ةةةهول  ر .4

ثيةث تسةتبيم البالبة  الةرب, بةني العلةوم والتقنية  وانندةة           STEMوالرضاايا  
 والرضاايا  بتببيقها للمدروعا  املتعلق  يواوعا  الوحدة.

ب  بوحدة املرحل  الثاني   حتدضد مداهييت العلوم التقني  وانندة  والرضاايا   املرتب
 "الكهرباء واملغناطيسي " 

  إعداد الوحدة املقرتحة  وفةه مةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا         
STEM     اةتناد ا ملداهييت العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  املرتببة  بوحةدة "الكهربةاء

دضةد هةال   واملغناطيسي " يف متاب العلوم للصف الثالث املتوة,  وقد تبني مةن خةالل حت  
بةالعلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا        امرتبًبة  ا( مدهوم ة 26الوحدة أنهةا تتةةمن )  

( ضواح مواوعا  درور الوحدة واملداهييت ال  ضتةمنها مةل درر مةن   3واجلدول )
 هال الدرور.
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 املرحل  اووىل  حتدضد وحدة "الكهرباء واملغناطيسي "  
 هر     اختيار وحدة "الكهرباء واملغناطيسي " لعدة أةباب

وجود أندب  متعددة لتببيه واةتكداف طرضق  عمةل الدةحنا  الكهربائية   حيةث      .1
درة على اةتيعاب طرضق  ةريان التيار الكهربائر داخل اوةةال   بعل البالب  أمثر ق

 الكهربائي .
توفر عدد من املدارضم ال  تتعله يواوعا  الوحدة وال  ترتب, بالتقنية  وانندةة     .2

والعلةةوم والرضااةةيا   منهةةا عمةةل احملرمةةا  الكهربائيةة   واملولةةدا  الكهربائيةة     
 لتوالر والتوازي.واجلرر  والدوائر الكهربائي  على ا

مواوعا  الوحدة حتدز التدكري اةبتكاري والتدكري الناقد لدى البالب  و علها ذلك  .3
أمثر قدرة على اةتخدام عادا  العقةل املنتجة  يف توليةد اوفكةار وحةل املدةكال        

 وإصدار اوحكام أثناء ممارةتها لألندب  املتنوع  ال  ترتب, يواوعا  الوحدة. 
بةة, مواةةوعا  الوحةةدة مةةم أهةةداف مةةدخل العلةةوم والتقنيةة  وانندةةة  ةةةهول  ر .4

ثيةث تسةتبيم البالبة  الةرب, بةني العلةوم والتقنية  وانندةة           STEMوالرضاايا  
 والرضاايا  بتببيقها للمدروعا  املتعلق  يواوعا  الوحدة.

ب  بوحدة املرحل  الثاني   حتدضد مداهييت العلوم التقني  وانندة  والرضاايا   املرتب
 "الكهرباء واملغناطيسي " 

  إعداد الوحدة املقرتحة  وفةه مةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا         
STEM     اةتناد ا ملداهييت العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  املرتببة  بوحةدة "الكهربةاء

دضةد هةال   واملغناطيسي " يف متاب العلوم للصف الثالث املتوة,  وقد تبني مةن خةالل حت  
بةالعلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا        امرتبًبة  ا( مدهوم ة 26الوحدة أنهةا تتةةمن )  

( ضواح مواوعا  درور الوحدة واملداهييت ال  ضتةمنها مةل درر مةن   3واجلدول )
 هال الدرور.
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 درور وحدة "الكهربائي  واملغناطيسي " واملداهييت املتةمن  بكل درر  3جدول
 املداهييت املتةمن  يف مل درر   ملداهييتعدد ا املواوا الدرر
أضةةون  الدةةحن  الكهربائيةة  السةةامن   عةةازل  موصةةل  أشةةبال     12 التيار الكهربائر اوول

  التدرضة  الكهربةائر    الكهربائرموصال   القوة الكهربائي   امال 
املقاومة   والتيار الكهربائر  الدائرة الكهربائي   اجلهد الكهربةائر   

 الكهربائي 
قانون أوم  دوائر التوصيل على التةوالر  دوائةر التوصةيل علةى      4 الدوائر الكهربائي  الثانر

 القدرة الكهربائي والتوازي  
ا صائص العام   الثالث

 للمغناطي 
الغةةالف املغناطيسةةر وامةةال املغناطيسةةر  املنبقةة  املغناطيسةةي    3

 للكرة اوراي 
الكهربائر  احملر  الكهربةائر  الدةده القبةيب  املولةد     املغناطي   7 الكهرومغناطيسي  الرابم

 احملول الكهربائروالكهربائر  التيار املرتدد  التيار املستمر  

 املرحل  الثالث   

  STEMحتدضد اندف من تصمييت الوحدة املقرتح  وفه مدخل 
إن اندف اوةاةر من تصمييت الوحةدة املقرتحة  وفةه مةدخل العلةوم والتقنية        

هو تنمي  عادا  العقل املنتجة   وذلةك بهةدف امتسةاب      STEM  والرضاايا  وانندة
 البالب  بعض املهارا  وا ربا  ال  تديدها يف حياتها الواقعي  ومنها 

 املثابرة وتكرار احملاول  أثناء التصمييت والرتمي  والتدغيل. .1
 .ا اطئ  والتعدضل عليهاتدكري طرضق  ال مواجه  .2
  طرائه التدكري الصحيح  وتبنيها.اةنتبال إىل .3
 تبادل اوفكار مم اآلخرضن لبناء أفكار نوعي . .4

 احرتام آراء الزميال  يف الدرضه مهما مانت لتلد  وغرضب .,5
 ةهول  تغري التدكري )التدكري يرون (. .6
 طرح حلول لتلد  للمدكل  الواحدة. .7

 وميكن حتقيه ذلك من خالل ما ضلر 
 بني الرضاايا  والعلوم  ضتيت ذلك من خالل ما ضلر الرب,  .1

 تصمييت وبناء دوائر مهربائي  موصول  على التوالر والتوازي. -
 قيار اجلهد بدةل  التيار الكهربائر واملقاوم . -
 حتدضد تتثري زضادة املقاوم  الكهربائي  على مل من التيار الكهربائر واجلهد. -
 اجلهد وخافةا  اجلهد. حتدضد نسب  اجلهد يف رافعا  -

 رب, العلوم بانندة   ضتيت ذلك من خالل ما ضلر  .2
تصمييت املولد مهربائر مةن خةالل اةةتخدام النظرضةا  وخصةائص املغناطيسةي         -

 الدحنا  الكهربائي  والتيار الكهربائر.ووامال املغناطيسر  
التجةاذب   تصمييت  رما  مهربائي  باةعتماد على خصائص اإللكرتونةا  وقةوة   -

 والتنافر بني الدحنا  املوجب  والسالب .
تصمييت جرر باةعتماد على لب, تدصيلر ملكوناته وخصائص املغناطيسي  الة    -

 تستخدم يف عملي  طرق اجلرر املتكررة.
رب, العلوم بالتقني   ضتيت ذلك من خالل اةعتماد على املصادر التعليمي  اإللكرتونية    .3

الدوائر الكهربائي  واملولدا  واحملرما  وابتكار أةالي  وأفكار يف التعرف على عمل 
 جدضدة يف جمال الكهرباء واملغناطيسي .

و  حتقيه هاا الرب, من خالل حتدضد عدد من املدروعا  ال     تنديةاها مةن   
 خالل درور الوحدة وهر 

 ومستمر(. املدروا اوول  تنديا دوائر مهربائي  متنوع  ذا  مصدر تيار )متناوب 
 املدروا الثانر  تنديا دوائر مهربائي  مرتبب  على التوالر والتوازي.

املدروا الثالث  تنديا دوائر مهربائي  نا ميزة تغري املقاوم  لقيةار اجلهةد مةم مةل تغةري      
 وقيم  التيار الكهربائر  عند ثبا  اجلهد وتغيري املقاوم .

 ئر.املدروا الرابم  تنديا دائرة اجلرر الكهربا
 املدروا ا ام   تصمييت املولد الكهربائر.
 املدروا السادر  تصمييت احملر  الكهربائر.
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 تصمييت وبناء دوائر مهربائي  موصول  على التوالر والتوازي. -
 قيار اجلهد بدةل  التيار الكهربائر واملقاوم . -
 حتدضد تتثري زضادة املقاوم  الكهربائي  على مل من التيار الكهربائر واجلهد. -
 اجلهد وخافةا  اجلهد. حتدضد نسب  اجلهد يف رافعا  -

 رب, العلوم بانندة   ضتيت ذلك من خالل ما ضلر  .2
تصمييت املولد مهربائر مةن خةالل اةةتخدام النظرضةا  وخصةائص املغناطيسةي         -

 الدحنا  الكهربائي  والتيار الكهربائر.ووامال املغناطيسر  
التجةاذب   تصمييت  رما  مهربائي  باةعتماد على خصائص اإللكرتونةا  وقةوة   -

 والتنافر بني الدحنا  املوجب  والسالب .
تصمييت جرر باةعتماد على لب, تدصيلر ملكوناته وخصائص املغناطيسي  الة    -

 تستخدم يف عملي  طرق اجلرر املتكررة.
رب, العلوم بالتقني   ضتيت ذلك من خالل اةعتماد على املصادر التعليمي  اإللكرتونية    .3

الدوائر الكهربائي  واملولدا  واحملرما  وابتكار أةالي  وأفكار يف التعرف على عمل 
 جدضدة يف جمال الكهرباء واملغناطيسي .

و  حتقيه هاا الرب, من خالل حتدضد عدد من املدروعا  ال     تنديةاها مةن   
 خالل درور الوحدة وهر 

 ومستمر(. املدروا اوول  تنديا دوائر مهربائي  متنوع  ذا  مصدر تيار )متناوب 
 املدروا الثانر  تنديا دوائر مهربائي  مرتبب  على التوالر والتوازي.

املدروا الثالث  تنديا دوائر مهربائي  نا ميزة تغري املقاوم  لقيةار اجلهةد مةم مةل تغةري      
 وقيم  التيار الكهربائر  عند ثبا  اجلهد وتغيري املقاوم .

 ئر.املدروا الرابم  تنديا دائرة اجلرر الكهربا
 املدروا ا ام   تصمييت املولد الكهربائر.
 املدروا السادر  تصمييت احملر  الكهربائر.
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  STEMاملرحل  الرابع   إعداد الوحدة املبورة لوحدة "الكهرباء واملغناطيسي " وفه مدخل 
   إعداد الوحدة املبورة وفه ا بوا  التالي  

 تناولةت تببيةه مةدخل العلةوم والتقنية       اةطالا على املراجم العربي  واوجنبي  ال  .1
يف تدرض  العلوم  وذلك لتعرف آلية  تببيقهةا  ومةن     STEMوانندة  والرضاايا  

العنةزي واجلةرب      2017ةةلييت     2017البيةز     2017هال الدراةا  )إياعيل  
 (.2019السالما     و2017

خل العلوم والتقني  وانندةة   تنديا عملي  تبوضر وحدة "الكهرباء واملغناطيسي " وفه مد .2
إىل وحدة جدضدة تتةمن عر  مةامني الوحدة بدةكل نقةا     STEMوالرضاايا  

 ددة ووااح   تزضةد مةن اةةتيعاب البالبة  ملواةوعاتها  وقةد تةةمنت الوحةدة         
)لببا  منظومي  لعر  املداهييت الرئيس  املتةمن  بالوحدة ورببها يدةاهييت أخةرى   

عا  ترتب, يواوعا  الوحدة  دد بكل مدروا انةدف  رئيس  وفرعي   ةت مدرو
منه وإجراءا  تنديال وبعض املالحظا  واإلرشادا  املهمة  الة  تسةاعد يف عملية      
التنديا وبعض اوةئل  اإلثرائي  ال  تعزز عملي  التعليت لدى البالبا   مناذج لةبعض  

حدة  أندةب  متنوعة    التصميما  الكهربائي  واإللكرتوني  ال  ترتب, يواوعا  الو
 تعتمد على املصادر اإللكرتوني  يف تندياها(.

عر  الوحدة املبورة على جمموع  من احملكمني املختصني يف مناهج وطرق تةدرض    .3
العلوم لألخا بآرائهيت ومقرتحاتهيت  وال    يف اوئها تعدضل الوحدة بجاةاف  بعةض   

بةاة عةن مةدخل العلةوم     املواوعا  وحاف املكرر منها  وعمةل مقدمة  تتةةمن ن   
الاي    تببيقه يف هةال الوحةدة  وإاةاف      STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  

علةى ذلةك    املزضد من الصور التوايحي  ووةائل اإلضةاح وأةالي  التقةوضيت  وبنةاء   
 أصبحت الوحدة جاهزة للتببيه يف صورتها النهائي .

 ثاني ا  دليل معلم   
عراه يف صةورته اوولية  علةى جمموعة  مةن احملكمةني         صياغ  دليل املعلم   و

املتخصصني يف املناهج وطرق تدرض  العلوم إلبداء آرائهيت حةول اإلجةراءا  املتبعة  يف    

م  مل درر لألهةداف احملةددة لةه     ءالدليل  وةالم  صياغ  اوهداف السلومي   مم مال
دةة  والرضااةيا    إىل جان  اتدةاق صةياغ  الوحةدة مةم مةدخل العلةوم والتقنية  وانن       

STEMم  أةئل  التقةوضيت  ء  وصح  املعلوما  العلمي  الواردة بالدليل  باإلااف  إىل مال
 لقيار اوهداف.

و  إجراء التعدضال  ال  رأى احملكمون ارورة إجرائها  ليكون دليل املعلمة  يف  
 ضلر  صورته النهائي  قابًلا للتببيه على عين  البحث  وتتمثل هال التعدضال  فيما

ملواةوعا    إعادة صياغ  بعض اوهةداف يف بعةض الةدرور لتكةون أمثةر مناةةب ً       -
الدرور يا ضنمةر عةادا  العقةل املنتجة   وأمثةر ارتباًطةا يةدخل العلةوم والتقنية           

 .STEMوانندة  والرضاايا  
إااف  بعض املدروعا  واوندب  يف بعض الدرور جلعل البالبةا  أمثةر اةةتيعاب ا     -

 .STEMيا ضتوافه مم مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  لألفكار 
 إااف  بعض أةئل  التقوضيت املواوعي  ليكون هنا  تنوا يف أةئل  التقوضيت. -
 تعدضل بعض اوخباء اللغوض  جلعل الدليل أمثر واوح ا للمعلم . -

 وقد تةمن الدليل على ما ضلر 
 مقدم . -1
 ملنتج .نباة عن عادا  العقل ا -2
 .STEMنباة عن مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   -3
 الدلسد  ال  ضقوم عليها الدليل. -4
توجيها  عام  لتدرض  الوحدة املبور عن وحدة "الكهرباء وملغناطيسي " وفه مةدخل   -5

 .STEMالعلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
 بورة عن وحدة "الكهرباء واملغناطيسي ".اجلدول الزم  لتدرض  الوحدة امل -6
اوهداف العام  لتدرض  الوحدة املبور عن وحدة "الكهرباء وملغناطيسي " وفه مدخل  -7

 .STEMالعلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
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م  مل درر لألهةداف احملةددة لةه     ءالدليل  وةالم  صياغ  اوهداف السلومي   مم مال
دةة  والرضااةيا    إىل جان  اتدةاق صةياغ  الوحةدة مةم مةدخل العلةوم والتقنية  وانن       

STEMم  أةئل  التقةوضيت  ء  وصح  املعلوما  العلمي  الواردة بالدليل  باإلااف  إىل مال
 لقيار اوهداف.

و  إجراء التعدضال  ال  رأى احملكمون ارورة إجرائها  ليكون دليل املعلمة  يف  
 ضلر  صورته النهائي  قابًلا للتببيه على عين  البحث  وتتمثل هال التعدضال  فيما

ملواةوعا    إعادة صياغ  بعض اوهةداف يف بعةض الةدرور لتكةون أمثةر مناةةب ً       -
الدرور يا ضنمةر عةادا  العقةل املنتجة   وأمثةر ارتباًطةا يةدخل العلةوم والتقنية           

 .STEMوانندة  والرضاايا  
إااف  بعض املدروعا  واوندب  يف بعض الدرور جلعل البالبةا  أمثةر اةةتيعاب ا     -

 .STEMيا ضتوافه مم مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  لألفكار 
 إااف  بعض أةئل  التقوضيت املواوعي  ليكون هنا  تنوا يف أةئل  التقوضيت. -
 تعدضل بعض اوخباء اللغوض  جلعل الدليل أمثر واوح ا للمعلم . -

 وقد تةمن الدليل على ما ضلر 
 مقدم . -1
 ملنتج .نباة عن عادا  العقل ا -2
 .STEMنباة عن مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   -3
 الدلسد  ال  ضقوم عليها الدليل. -4
توجيها  عام  لتدرض  الوحدة املبور عن وحدة "الكهرباء وملغناطيسي " وفه مةدخل   -5

 .STEMالعلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
 بورة عن وحدة "الكهرباء واملغناطيسي ".اجلدول الزم  لتدرض  الوحدة امل -6
اوهداف العام  لتدرض  الوحدة املبور عن وحدة "الكهرباء وملغناطيسي " وفه مدخل  -7

 .STEMالعلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
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درور الوحدة املبور عن وحدة "الكهرباء وملغناطيسي " وفه مةدخل العلةوم والتقنية      -8
 .STEMا  وانندة  والرضااي

 ثالث ا  مراة  اوندب  للبالب  
  إعداد مراةة  اوندةب  يف وحةدة "الكهربةاء وملغناطيسةي " وفةه مةدخل العلةوم         

  وعراها يف صورتها اوولي  علةى جمموعة  مةن    STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  
 احملكمني املتخصصني إلبداء مالحظاتهيت حول واوح التوجيها  ومدى مناةب  صةياغ  

احملتوى مم ما تتةمنه الوحدة املبورة ووفه مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
STEM   إىل جان  مدى مناةب  اوندب  لتنمي  عادا  العقل املنتجة  للبالبةا   و  يف  

اوء ذلك إجراء التعدضال  ال  رأى احملكمون ارورة إجرائها لتكون مراةة  اوندةب    
 قابل  للتببيه على عين  البحث يف صورتها النهائي .  يف صورتها النهائي  

 رابع ا  إعداد اختبار عادا  العقل املنتج  
  بناء اختبار لقيار مدى امتساب طالبا  الصف الثالث املتوة, لعادا  العقل 
املنتج  املتةمن  يف الوحدة املبورة عن وحدة "الكهربائي  واملغناطيسي " وفه مدخل العلوم 

من متاب العلوم للصف الثالث املتوة, الدصةل   STEMي  وانندة  والرضاايا  والتقن
الدراةر الثانر  حيث مانت بنود اةختبةار مةن نةوا اةختيةار مةن متعةدد  واختةار         
الباحث  هاا النوا من اةختبارا   لول من ذاتي  املصحح  وةةهول  وةةرع  تصةحيحه    

ا من املادة العلمي  املراد اختبار البالبا  بها  واةتخراج نتائجه  مما أنه ضغبر جزء ا مبري 
 وضقي  مستوضا  تعليمي  متنوع   وقد   بناء اةختبار وفًقا للخبوا  التالي  

 ( حتدضد اندف من اةختبار  1)
مدى امتساب طالبةا  الصةف الثالةث املتوةة,      على تعرفالهدف اةختبار إىل 

رة عن وحدة "الكهرباء واملغناطيسةي " وفةه مةدخل    لعادا  العقل املنتج  يف الوحدة املبو
 املتوة,. من متاب العلوم للصف الثالث STEMوالرضاايا  العلوم والتقني  وانندة  

 ( إعداد جدول املواصدا   2)
جدول املواصدا  هو جدول له بعدضن ميثل أحدهما  توى الدصل )املواوعا ( 

تببةة  بهةةاا احملتةةوى  وإلعةةداد جةةدول وميثةةل اآلخةةر لرجةةا  الةةتعليت )اوهةةداف( املر
 تباا ا بوا  التالي  امواصدا  اةختبار عادا  العقل املنتج     

حتدضةد اوهميةة  والةةوزن النسةةيب ملواةةوعا  الوحةةدة املبةةور عةةن وحةةدة "الكهربةةاء   .1
واملغناطيسي " من متاب الصف الثالث املتوة,    حتدضدها ثساب النسب  املئوض  لعدد 

خصص  لتدرض  مل درر مةن درور الدصةل بالنسةب  لعةدد ا صةص      ا صص امل
 الكلر املخصص لتدرض  الدصل بتممله.

حتدضد اوهمي  والةوزن النسةيب لألهةداف    تصةنيف اوهةداف السةلومي  ا اصة          .2
بدرور الوحدة املبةورة علةى أبعةاد عةادا  العقةل املنتجة  وهةر "مجةم املعلومةا           

عةةارف املااةي  يف أواةةاا جدضةدة  التسةةاؤل وطةةرح   باةةتخدام ا ةةوار  تببيةه امل  
املدكال   التدكري التبةادلر  الةتدكري والتواصةل بدقة  وواةوح  اإلبةداا التصةور        

 التدكري حول التدكري".والتجدضد  التدكري يرون   
حتدضد عدد فقرا  اةختبار    اقرتاح عدد ملر للدقرا  ضتناة  مم املرحل  العمرض   .3

الثالث املتوة,  وميكن تقسةيمها بصةورة صةحيح  حسة  اووزان     لبالبا  الصف 
  وبالتةالر    ( فقةرةً 32النسبي  ملواوعا  الوحدة  واوهداف  ولةالك   اقةرتاح )  

حساب عدد اوةئل  ا اص  بكل درر من درور الوحدة حس  مل بعد من أبعةاد  
اء مافة   ( ضواةح جةدول املواصةدا  بعةد إجةر     4عادا  العقل املنتج   واجلةدول ) 

 العمليا  ا سابي  ا اص  به.
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 ( إعداد جدول املواصدا   2)
جدول املواصدا  هو جدول له بعدضن ميثل أحدهما  توى الدصل )املواوعا ( 

تببةة  بهةةاا احملتةةوى  وإلعةةداد جةةدول وميثةةل اآلخةةر لرجةةا  الةةتعليت )اوهةةداف( املر
 تباا ا بوا  التالي  امواصدا  اةختبار عادا  العقل املنتج     

حتدضةد اوهميةة  والةةوزن النسةةيب ملواةةوعا  الوحةةدة املبةةور عةةن وحةةدة "الكهربةةاء   .1
واملغناطيسي " من متاب الصف الثالث املتوة,    حتدضدها ثساب النسب  املئوض  لعدد 

خصص  لتدرض  مل درر مةن درور الدصةل بالنسةب  لعةدد ا صةص      ا صص امل
 الكلر املخصص لتدرض  الدصل بتممله.

حتدضد اوهمي  والةوزن النسةيب لألهةداف    تصةنيف اوهةداف السةلومي  ا اصة          .2
بدرور الوحدة املبةورة علةى أبعةاد عةادا  العقةل املنتجة  وهةر "مجةم املعلومةا           

عةةارف املااةي  يف أواةةاا جدضةدة  التسةةاؤل وطةةرح   باةةتخدام ا ةةوار  تببيةه امل  
املدكال   التدكري التبةادلر  الةتدكري والتواصةل بدقة  وواةوح  اإلبةداا التصةور        

 التدكري حول التدكري".والتجدضد  التدكري يرون   
حتدضد عدد فقرا  اةختبار    اقرتاح عدد ملر للدقرا  ضتناة  مم املرحل  العمرض   .3

الثالث املتوة,  وميكن تقسةيمها بصةورة صةحيح  حسة  اووزان     لبالبا  الصف 
  وبالتةالر    ( فقةرةً 32النسبي  ملواوعا  الوحدة  واوهداف  ولةالك   اقةرتاح )  

حساب عدد اوةئل  ا اص  بكل درر من درور الوحدة حس  مل بعد من أبعةاد  
اء مافة   ( ضواةح جةدول املواصةدا  بعةد إجةر     4عادا  العقل املنتج   واجلةدول ) 

 العمليا  ا سابي  ا اص  به.
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 دا  ةختبار عادا  العقل املنتج جدول املواص  4جدول

 أبعاد عادا  العقل
التيار 

 الكهربائر
الدوائر 
 الكهربائي 

ا صائص 
العام  

 للمغناطي 
 الكهرومغناطيسي 

جمموا 
 اوةئل 

نسب  اوهمي  
 اوهداف

مجم املعلوما  
 12,5 4 1 1 1 1 باةتخدام ا وار

تببيه املعارف املااي  
 يف أوااا جدضدة

1 1 1 1 4 12,5 

التساؤل وطرح 
 12,5 4 1 1 1 1 املدكال 

 12,5 4 1 1 1 1 التدكري التبادلر
التدكري والتواصل بدق  

 12,5 4 1 1 1 1 وواوح

 12,5 4 1 1 1 1 اإلبداا التصور التجدضد
 12,5 4 1 1 1 1 التدكري يرون 

 12,5 4 1 1 1 1 ول التدكريالتدكري ح
 12,5 32 8 8 8 8 جمموا عدد اوةئل 

 100  25 25 25 25 نسب  اوهمي  املواوا

 صياغ  فقرا  اةختبار   (3)
ا من نوا اةختبار من متعدد  حيث اختيارض ًّ ( فقرًة32  بناء اةختبار املكون من )

ثل اإلجاب  الصحيح   وقد صةيغت  بدائل واحد منها مي  ضتكون السؤال من املقدم  وأربع
 فقرا  اةختبار ثيث راعت اومور التالي  

 مشولي  عادا  العقل املراد قياةها. .1
 واوح العبارا  والبدائل وبن  الغمو  فيها. .2
 ةالم  الصياغ  اللغوض  ومالءمتها ملستوى البالبا . .3
 صياغ  تعليما  اةختبار   (4)

ار وإعدادها على ورق  مندصل   و  من خالنا تواةيح    صياغ  تعليما  اةختب
فقراته  ومتت مراعةاة السةهول  والواةوح عنةد      ناندف من اةختبار  وميدي  اإلجاب  ع

 صياغ  هال التعليما .
 ( اب, صدق وثبا  اةختبار 5)
 . حتدضد صدق اةختبار  1

ملتخصصةني يف    عر  اةختبار يف صورته اوولي  على جمموعة  مةن احملكمةني ا   
املناهج وطرق تدرض  العلوم  وذلك إلبداء آرائهيت حول واوح التعليمةا   والصةح    
العلمي  واللغوض  ملدردا  اةختبةار  ومناةةب  املدةردا  وبعةاد عةادا  العقةل املنتجة          

م  اةختبار ملستوى البالبةا . وقةد   ءم  البدائل املقرتح  لكل فقرة  إىل جان  مالءومال
حملكمني إىل ارورة إجةراء بعةض التعةدضال  يف صةياغ  بعةض املدةردا         أشار بعض ا

وأشار بعةهيت إىل تغري بعض البدائل حتةى تكةون قرضبة  مةن اإلجابة  الصةحيح   ممةا        
صححوا بعض اإلجابا  ا اطئ  لألةئل   وغريوا بعض اوةئل  لعةدم مناةةبتها للبعةد    

 احملتوى  وقابل للتببيه. الاي تقيسه  وبالتالر أصبح اةختبار صادًقا من حيث
 . التجرب  اةةتبالعي  لالختبار  2

  اختيار عين  اةتبالعي  غري العين  اوةاةي  للبحث من طالبا  الصف الثالةث  
املتوةب   وذلك لتببيه اختبةار عةادا     148يف املدرة   ( طالبً 25) املتوة, وعددهنَّ

    وذلك بهدف حتدضد ما ضلرالعقل املنتج  عليهنَّ
( حتدضد الزمن املناة  لالختبار    حساب الزمن الالزم لإلجاب  عن مدردا  اةختبار   أ

وذلك برصد الزمن الاي اةتغرقته أول طالب  انتهت مةن اإلجابة  والةاي قةدر بةة      
  ورصد الزمن الاي اةتغرقته آخر طالب  انتهت من اإلجاب  والاي قدر ( دقيقً 35)

ةة, الةزمنني  وأظهةر  النتةائج أن الةزمن املناةة          وثسةاب متو ( دقيقً 45بة )
 .( دقيقً 40لتببيه اةختبار هو )
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ار وإعدادها على ورق  مندصل   و  من خالنا تواةيح    صياغ  تعليما  اةختب
فقراته  ومتت مراعةاة السةهول  والواةوح عنةد      ناندف من اةختبار  وميدي  اإلجاب  ع

 صياغ  هال التعليما .
 ( اب, صدق وثبا  اةختبار 5)
 . حتدضد صدق اةختبار  1

ملتخصصةني يف    عر  اةختبار يف صورته اوولي  على جمموعة  مةن احملكمةني ا   
املناهج وطرق تدرض  العلوم  وذلك إلبداء آرائهيت حول واوح التعليمةا   والصةح    
العلمي  واللغوض  ملدردا  اةختبةار  ومناةةب  املدةردا  وبعةاد عةادا  العقةل املنتجة          

م  اةختبار ملستوى البالبةا . وقةد   ءم  البدائل املقرتح  لكل فقرة  إىل جان  مالءومال
حملكمني إىل ارورة إجةراء بعةض التعةدضال  يف صةياغ  بعةض املدةردا         أشار بعض ا

وأشار بعةهيت إىل تغري بعض البدائل حتةى تكةون قرضبة  مةن اإلجابة  الصةحيح   ممةا        
صححوا بعض اإلجابا  ا اطئ  لألةئل   وغريوا بعض اوةئل  لعةدم مناةةبتها للبعةد    

 احملتوى  وقابل للتببيه. الاي تقيسه  وبالتالر أصبح اةختبار صادًقا من حيث
 . التجرب  اةةتبالعي  لالختبار  2

  اختيار عين  اةتبالعي  غري العين  اوةاةي  للبحث من طالبا  الصف الثالةث  
املتوةب   وذلك لتببيه اختبةار عةادا     148يف املدرة   ( طالبً 25) املتوة, وعددهنَّ

    وذلك بهدف حتدضد ما ضلرالعقل املنتج  عليهنَّ
( حتدضد الزمن املناة  لالختبار    حساب الزمن الالزم لإلجاب  عن مدردا  اةختبار   أ

وذلك برصد الزمن الاي اةتغرقته أول طالب  انتهت مةن اإلجابة  والةاي قةدر بةة      
  ورصد الزمن الاي اةتغرقته آخر طالب  انتهت من اإلجاب  والاي قدر ( دقيقً 35)

ةة, الةزمنني  وأظهةر  النتةائج أن الةزمن املناةة          وثسةاب متو ( دقيقً 45بة )
 .( دقيقً 40لتببيه اةختبار هو )
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( معةةامال  السةةهول  والصةةعوب  والتميةةز ملدةةردا  اةختبةةار    حسةةاب معةةامال   ب
السهول  والصعوب  والتميز لكل مدردة من مدردا  اةختبار  وقد تبني أن معامال  

(  0,60 -0,20املنتجة  تةرتاوح بةني )    السهول  ملدةردا  اختبةار عةادا  العقةل    
 -0,40ومعةةامال  الصةةعوب  ملدةةردا  اختبةةار املدةةاهييت الرضااةةي  تةةرتاوح بةةني ) 

(  وهر إىل حد ما مقبول   باعتبار أن معامل الصعوب  املقبولة  تةراوح قيمتةه    0,80
( فتقةل تعتةرب   0,15(  حيث إن املدردة ال  معامل الصعوب  )0,85 -0,15بني )

( فتمثر تعترب مدةردة  0,85دة الصعوب   واملدردة ال  نا معامل صعوب  )مدردة شدض
شدضدة السهول   مما ضتةح أن معةامال  التمييةز ملدةردا  اختبةار عةادا  العقةل       

(  وهاا ما ضدل على أن اةختبار ضتمتم بدرجة   0,88 -0,50املنتج  ترتاوح بني )
ةل لالختبار هر ال  تزضةد عةن   مقبول  من التمييز  حيث إن معامال  التمييز اوف

 (.2008( )أبو لبدة  0,30)

 -( ثبةةا  اةختبةةار    حسةةاب معامةةل ثبةةا  اةختبةةار باةةةتخدام معادلةة  مةةودر     ج
( ضواح قييت معامل الثبا  لكل بعد من أبعاد 5(  واجلدول )KR-20رضتداردةون )

 . بعد ئل  حس  ملوالدرج  الكلي  لالختبار  وتوزضم اوةاختبار عادا  العقل املنتج  

 5جدول
قييت معامال  الثبا  وتوزضم اوةئل  وعددها حس  مل بعد من أبعاد اختبار عادا  العقل املنتج  والدرج  

 الكلي  لالختبار

 البعد
 -معامل ثبا  مودر
 رضتداردةون

(KR-20) 
 ٪ عدد اوةئل  أرقام اوةئل 

مجم املعلوما  باةتخدام 
 ا وار

0,83 1  2  3  4 4 12,5 

تببيه املعارف املااي  يف 
 أوااا جدضدة

0,77 5  6  7  8 4 12,5 

 البعد
 -معامل ثبا  مودر
 رضتداردةون

(KR-20) 
 ٪ عدد اوةئل  أرقام اوةئل 

التساؤل وطرح 
 املدكال 

0,69 9  10  11  12 4 12,5 

 12,5 4 16  15  14  13 0,80 التدكري التبادلر
التدكري والتواصل بدق  

 وواوح
0,85 17  18  19  20 4 12,5 

 12,5 4 24  23  22  21 0,79 اإلبداا التصور التجدضد
 12,5 4 28  27  26  25 0,67 التدكري يرون 

 12,5 4 32  31  30  29 0,87 التدكري حول التدكري
 100 32 0,81 الدرج  الكلي  لالختبار

( أن قييت معةامال  الثبةا  وبعةاد عةادا  العقةل املنتجة        5تةح من اجلدول )ض
والدرج  الكلي  لالختبار ومجيعها قييت مرتدع  مما ضدل على أن اةختبار على قدر مقبةول  

للتببيه على العينة  اوةاةةي     امن الثبا   وبالتالر أصبح اةختبار بصورته النهائي  قابًل
 ليه يف ا صول على نتائج دقيق  ختدم حتقيه أهداف البحث.للبحث  وميكن اةعتماد ع

 إجراءات البحث:

 تباا اإلجراءا  اآلتي  امن أجل حتقيه أهداف البحث   
اةطالا على البحوث الرتبوض  والدراةا  السابق  ال  تتعله بكل من مدخل العلوم  .1

   وعادا  العقل املنتج .STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  
تبوضر وحدة عن وحدة "الكهربائي  واملغناطيسةي " مةن متةاب العلةوم للصةف الثالةث        .2

املتوة, الدصل الدراةر الثانر وفه مدخل العلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا     
STEM. 

إعداد اختبار عةادا  العقةل املنتجة  علةى الوحةدة املبةورة عةن وحةدة "الكهربائية            .3
 لوم للصف الثالث املتوة, الدصل الدراةر الثانر. واملغناطيسي " من متاب الع



مجلة العلوم التربوية والنفسية 135المجلد )12(  العـدد )1(  134

نورة بنت �ضالح املقبل

 البعد
 -معامل ثبا  مودر
 رضتداردةون

(KR-20) 
 ٪ عدد اوةئل  أرقام اوةئل 

التساؤل وطرح 
 املدكال 

0,69 9  10  11  12 4 12,5 

 12,5 4 16  15  14  13 0,80 التدكري التبادلر
التدكري والتواصل بدق  

 وواوح
0,85 17  18  19  20 4 12,5 

 12,5 4 24  23  22  21 0,79 اإلبداا التصور التجدضد
 12,5 4 28  27  26  25 0,67 التدكري يرون 

 12,5 4 32  31  30  29 0,87 التدكري حول التدكري
 100 32 0,81 الدرج  الكلي  لالختبار

( أن قييت معةامال  الثبةا  وبعةاد عةادا  العقةل املنتجة        5تةح من اجلدول )ض
والدرج  الكلي  لالختبار ومجيعها قييت مرتدع  مما ضدل على أن اةختبار على قدر مقبةول  

للتببيه على العينة  اوةاةةي     امن الثبا   وبالتالر أصبح اةختبار بصورته النهائي  قابًل
 ليه يف ا صول على نتائج دقيق  ختدم حتقيه أهداف البحث.للبحث  وميكن اةعتماد ع

 إجراءات البحث:

 تباا اإلجراءا  اآلتي  امن أجل حتقيه أهداف البحث   
اةطالا على البحوث الرتبوض  والدراةا  السابق  ال  تتعله بكل من مدخل العلوم  .1

   وعادا  العقل املنتج .STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  
تبوضر وحدة عن وحدة "الكهربائي  واملغناطيسةي " مةن متةاب العلةوم للصةف الثالةث        .2

املتوة, الدصل الدراةر الثانر وفه مدخل العلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا     
STEM. 

إعداد اختبار عةادا  العقةل املنتجة  علةى الوحةدة املبةورة عةن وحةدة "الكهربائية            .3
 لوم للصف الثالث املتوة, الدصل الدراةر الثانر. واملغناطيسي " من متاب الع
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عةةر  أدوا  علةةى جمموعةة  مةةن احملكمةةني مةةن ذوي اةختصةةا  ملعرفةة  آرائهةةيت   .4
 املناةب . اوء مالحظاتهيت   إجراء التعدضال ومالحظاتهيت حول هال اودوا   ويف 

مليةا   التتمد من صدق وثبا  ةختبار عادا  العقل املنتجة  مةن خةالل إجةراء الع     .5
 اإلحصائي  املناةب .

 اب, متغريا  البحث للبدء بتببيه التجرب .,6
تنديا التببيه القبلر ةختبار عادا  العقل املنتج  على عين  البحث قبل بدء الدراة   .7

 التجرضبي .
تدرض  الوحدة املبورة عن وحدة "الكهربائي  واملغناطيسي " من متاب العلةوم للصةف    .8

الدصل الدراةر الثانر لبالبا  امموع  التجرضبي   وتدرض  الوحدة الثالث املتوة, 
املقةةرر يف الكتةةاب الصةةادر مةةن الةةوزارة "الكهربةةاء واملغناطيسةةي " لبالبةةا  امموعةة   
الةابب   وقد واجهت عملي  تةدرض  الوحةدة املبةورة بعةض الصةعوبا  يف بداضة        

 هر   عملي  التدرض  تتمثل يف عدة نقا 
لدراة   وول من تدرض  امموع  التجرضبي  أبد  البالبا  عدم تقبلهنَّيف ا صص ا -

هال الوحدة املبورة نظر ا ونها غري موجودة باملنهج  وون املعلوما  املوجةودة فيهةا   
لتلد  عن املعلوما  املوجودة يف الوحدة اوةاةي  ال  يف متاب الوزارة  إة أن هاا 

 ر.مم تقدم الدرو قد تالشى الرفض
عدد ا صص املخصص  لتدرض  العلوم لبالبا  الصف الثالث املتوة, مانت قليل    -

فحاولت الباحث  جاهدة اةتغالل ا صص الدارغ  وحصص الندةا  للتغلة  علةى    
 هال املدكل .

املعمل ا ا  باملدرة  غري جمهز بدكل مالئيت مما جعةل الباحثة  تعمةل علةى تةوفري       -
 ج املدرة  وعلى تكلدتها الدخصي .اودوا  والتجهيزا  من خار

إاةاف  إىل تغةري    نظر ا لعدم معرف  الباحث  بسلو  البالبا  وطرضقة  التعامةل معهةن     -
املعلم  اوةاةي  ال  من متعةودا  علةى أةةلوبها ةحظةت الباحثة  عةدم انةةبا         

علةى أةةلوبها    وتعةودهنَّ  ومةم تعرفهةا أمثةر علةيهنَّ     البالبا  يف ا صةص اووىل  
اعت التغل  على هال املدكل  وأصةبحت البالبةا  أمثةر انةةباًطا وانسةجام ا      اةتب

 .اومدارم  وتداعًل
تببيه اختبار عةادا  العقةل املنتجة  بعةدض ا علةى اممةوعتني التجرضبية  والةةابب            .9

 وتصحيح اةختبار وفه مدتاح التصحيح املعد مسبًقا.
 النتائج.ا من أجل اةتخراج حصائي ًّإ. معاجل  البيانا  10
 ا لنتائجه.. متاب  توصيا  البحث وفًق11

 نتائج البحث ومناقشتها:

بعد تببيه برب  التدرض  ا اص  بالبحث   مجم البيانا  وحتليلةها للوصةول إىل   
نتائج البحث ال  ضتيت من خالنا اإلجاب  عن أةةئلته والتتمةد مةن فرواةه  وفيمةا ضلةر       

 عر  مدصل لالك 
 ؤال اوول للبحث   عر  نتائج السأوًة

"ما عادا  العقل املنتج  ال     تنميتها لةدى طالبةا      نص السؤال اوول على
الصف الثالث املتوة,؟"  من خالل اطالا الباحث  على اودبيةا  والدراةةا  السةابق     
ال  تناولت عادا  العقل املنتج   فقد تبني أن أهيت هال العادا  ال     تنميتها لةدى  

 لصف الثالث املتوة, هر طالبا  ا
مجم املعلومةا  باةةتخدام ا ةوار  عةادة بعةل املسةارا  ا سةي  املختلدة  لةدى           .1

معلومةا  مةن البيئة  احمليبة       َنالبالبا  مدتوح  وضقظة  وندةب  وحةادة  فتسةتوعب     
 قدرة على رببها يف العقل بسهول  بعد معاجلتها. يختلف جوانبها وضكون لدضهنَّ

 رف املااي  يف أوااا جدضدة تببيه املعا .2
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إاةاف  إىل تغةري    نظر ا لعدم معرف  الباحث  بسلو  البالبا  وطرضقة  التعامةل معهةن     -
املعلم  اوةاةي  ال  من متعةودا  علةى أةةلوبها ةحظةت الباحثة  عةدم انةةبا         

علةى أةةلوبها    وتعةودهنَّ  ومةم تعرفهةا أمثةر علةيهنَّ     البالبا  يف ا صةص اووىل  
اعت التغل  على هال املدكل  وأصةبحت البالبةا  أمثةر انةةباًطا وانسةجام ا      اةتب

 .اومدارم  وتداعًل
تببيه اختبار عةادا  العقةل املنتجة  بعةدض ا علةى اممةوعتني التجرضبية  والةةابب            .9

 وتصحيح اةختبار وفه مدتاح التصحيح املعد مسبًقا.
 النتائج.ا من أجل اةتخراج حصائي ًّإ. معاجل  البيانا  10
 ا لنتائجه.. متاب  توصيا  البحث وفًق11

 نتائج البحث ومناقشتها:

بعد تببيه برب  التدرض  ا اص  بالبحث   مجم البيانا  وحتليلةها للوصةول إىل   
نتائج البحث ال  ضتيت من خالنا اإلجاب  عن أةةئلته والتتمةد مةن فرواةه  وفيمةا ضلةر       

 عر  مدصل لالك 
 ؤال اوول للبحث   عر  نتائج السأوًة

"ما عادا  العقل املنتج  ال     تنميتها لةدى طالبةا      نص السؤال اوول على
الصف الثالث املتوة,؟"  من خالل اطالا الباحث  على اودبيةا  والدراةةا  السةابق     
ال  تناولت عادا  العقل املنتج   فقد تبني أن أهيت هال العادا  ال     تنميتها لةدى  

 لصف الثالث املتوة, هر طالبا  ا
مجم املعلومةا  باةةتخدام ا ةوار  عةادة بعةل املسةارا  ا سةي  املختلدة  لةدى           .1

معلومةا  مةن البيئة  احمليبة       َنالبالبا  مدتوح  وضقظة  وندةب  وحةادة  فتسةتوعب     
 قدرة على رببها يف العقل بسهول  بعد معاجلتها. يختلف جوانبها وضكون لدضهنَّ

 رف املااي  يف أوااا جدضدة تببيه املعا .2
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التساؤل وطرح املدكال   عادة بعل البالب  قادرة على طرح تساؤة  مةن شةتنها    .3
أن متأل الدجوا  القائم  بني ما تعرف وما ة تعرف  ومالك توليد عدد من البةدائل  

 بغريها.  ل املدكال   والوعر العميه باوةباب ال  تقف وراءها  وتقيييت عالقتها الوظيدي 
التدكري التبادلر  عادة بعل البالب  قادرة على تربضر اوفكار واختبار مةدى صةالحي     .4

 ا لول والتداعل مم اآلخرضن والعمل اجلماعر واملسةاهم  بداعلية  يف املهةام املوملة     
 للمجموع .

التدكري والتواصل بدق  وواوح  عادة بعل البالبة  قةادرة علةى الةرب, اجليةد بةني        .5
تدكري واللغ   وذلك باةةتخدام اجليد للغ  يف توصيل اوفكار والتعبري عنهةا بدقة    ال

 ةواء شداه  أو متاب .
اإلبداا التصور التجدضد  عادة بعل البالب  قةادرة علةى تصةور حلةول للمدةكال        .6

ببرضق  لتلد  من خالل فحص البدائل من زواضا متعددة  مما ضتصور أصحاب تلةك  
يف أدوار لتلدة   وتكةون لةدضهيت القةدرة علةى اةندتةاح علةى النقةد          العادة أندسةهيت 

 وضستخدمونه ةبتكار حلول جدضدة.
عادة بعل البالب  قادرة على تغيري اوفكةار وتعةدضل وجهةا  النظةر      التدكري يرون   .7

عندما تتعر  ملعلوما  جدضدة حتى وإن تعارات تلك املعلومةا  مةم املعتقةدا     
 تستخدمها للنظر لألشياء من عدة زواضا.الراةخ  لدضها  ف

التدكري حول التدكري  عادة بعل البالبة  قةادرة علةى إدارة مهةارا  الةتدكري لةدضها        .8
وتوجيهها وتقييمها وشرح خبواتها  وحتدضد ما تعرفه وما حتتاج إىل معرفته من أجةل  

 إجناز املهم .
 ثاني ا  عر  نتائج السؤال الثانر للبحث  

"ما أثر مةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا         الثانر علىنص السؤال 
STEM    يف تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصةف الثالةث

 املتوة,؟"  لإلجاب  عن هاا السؤال اتبعت الباحث  ما ضلر 
 "توجةد فةروق دالة     ( التحقه من صح  الدر  اوول للبحةث الةاي نةص علةى أنةه     1

( بةني متوةةبر درجةا  امموعة  التجرضبية       0,05ا عند مستوى الدةلة  ) إحصائي ًّ
وامموع  الةابب  يف التببيه البعدي ةختبار عادا  العقل املنتج   لصاحل امموع  
التجرضبي "  وذلك من خالل حساب املتوةبا  ا سابي  واةحنرافا  املعيارض  واختبار 

 ذلك. ( ضواح نتائج6) (  وجدول )
 6جدول

املتوةبا  ا سابي  واةحنرافا  املعيارض  لدرجا  طالبا  امموعتني التجرضبي  والةابب  يف التببيه البعدي 
 ةختبار عادا  العقل املنتج 

 البعد

امموع  التجرضبي  العدد 
(25) 

امموع  الةابب  العدد 
قيم   (25)

) ( 
مستوى 
املتوة,  الدةل 

 ا سابر
 اةحنراف
 املعياري

املتوة, 
 ا سابر

اةحنراف 
 املعياري

 مجم املعلوما  
 باةتخدام ا وار

 دال  10,45 0,76 1,60 0,51 3,52

 تببيه املعارف املااي  
 يف أوااا جدضدة

 دال  3,87 0,82 2,52 0,44 3,24

 دال  10,73 0,44 2,12 0,51 3,56 التساؤل وطرح املدكال 
 دال  5,21 1,15 1,92 0,69 3,32 التدكري التبادلر

 التدكري والتواصل 
 بدق  وواوح

 دال  10,04 0,76 1,60 0,51 3,44

 دال  6,21 1,02 2,28 0,48 3,68 اإلبداا التصور التجدضد
 دال  5,75 1,07 2,16 0,51 3,52 التدكري يرون 

 دال  5,70 0,97 2,12 0,49 3,36 التدكري حول التدكري
 دال  12,88 3,93 16,32 1,96 27,64 اةختبار مكل
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"ما أثر مةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا         الثانر علىنص السؤال 
STEM    يف تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصةف الثالةث

 املتوة,؟"  لإلجاب  عن هاا السؤال اتبعت الباحث  ما ضلر 
 "توجةد فةروق دالة     ( التحقه من صح  الدر  اوول للبحةث الةاي نةص علةى أنةه     1

( بةني متوةةبر درجةا  امموعة  التجرضبية       0,05ا عند مستوى الدةلة  ) إحصائي ًّ
وامموع  الةابب  يف التببيه البعدي ةختبار عادا  العقل املنتج   لصاحل امموع  
التجرضبي "  وذلك من خالل حساب املتوةبا  ا سابي  واةحنرافا  املعيارض  واختبار 

 ذلك. ( ضواح نتائج6) (  وجدول )
 6جدول

املتوةبا  ا سابي  واةحنرافا  املعيارض  لدرجا  طالبا  امموعتني التجرضبي  والةابب  يف التببيه البعدي 
 ةختبار عادا  العقل املنتج 

 البعد

امموع  التجرضبي  العدد 
(25) 

امموع  الةابب  العدد 
قيم   (25)

) ( 
مستوى 
املتوة,  الدةل 

 ا سابر
 اةحنراف
 املعياري

املتوة, 
 ا سابر

اةحنراف 
 املعياري

 مجم املعلوما  
 باةتخدام ا وار

 دال  10,45 0,76 1,60 0,51 3,52

 تببيه املعارف املااي  
 يف أوااا جدضدة

 دال  3,87 0,82 2,52 0,44 3,24

 دال  10,73 0,44 2,12 0,51 3,56 التساؤل وطرح املدكال 
 دال  5,21 1,15 1,92 0,69 3,32 التدكري التبادلر

 التدكري والتواصل 
 بدق  وواوح

 دال  10,04 0,76 1,60 0,51 3,44

 دال  6,21 1,02 2,28 0,48 3,68 اإلبداا التصور التجدضد
 دال  5,75 1,07 2,16 0,51 3,52 التدكري يرون 

 دال  5,70 0,97 2,12 0,49 3,36 التدكري حول التدكري
 دال  12,88 3,93 16,32 1,96 27,64 اةختبار مكل
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( أو 0,05ا عند مستوى الدةل  )( وجود فروق دال  إحصائي 6ًّضتةح من جدول )
أقل بني متوةبر درجا  امموعة  التجرضبية  وامموعة  الةةابب  يف التببيةه البعةدي       

 ةختبار عادا  العقل املنتج   لصاحل امموع  التجرضبي .
"ضوجد أثر مدخل العلوم  نر للبحث الاي نص على أنه( التحقه من صح  الدر  الثا2

يف تدرض  العلوم على تنمية  عةادا  العقةل     STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  
املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,"  لالك   اةتخدام مربةم إضتةا  وجةدول    

 ( ضواح نتائج ذلك.7)
يف تدرض  العلوم على تنمي  عادا   STEMوالرضاايا   حجيت أثر مدخل العلوم والتقني  وانندة  7جدول

 ة,العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث املتو
 ((2قيم   البعد

 0,70 مجم املعلوما  باةتخدام ا وار
 0,24 تببيه املعارف املااي  يف أوااا جدضدة

 0,71 التساؤل وطرح املدكال 
 0,36 التدكري التبادلر

 0,68 ل بدق  وواوحالتدكري والتواص
 0,45 اإلبداا التصور التجدضد

 0,41 التدكري يرون 
 0,40 التدكري حول التدكري

 0,78 الدرج  الكلي  لالختبار

( للدرج  الكلي  لالختبار  بينمةا  0,78هر ) (2)( أن قييت 7ضتةح من جدول )
ملعارف املااي  (  وبعد تببيه ا0,70مانت لبعد مجم املعلوما  باةتخدام ا وار هر )

(  ولبعةد  0,71(  ولبعد التساؤل وطرح املدكال  هر )0,24يف أوااا جدضدة هر )
(  0,68(  ولبعد التدكري والتواصل بدقة  وواةوح هةر )   0,36التدكري التبادلر هر )

(  ولبعد الةتدكري  0,41(  ولبعد التدكري يرون  )0,45ولبعد اإلبداا التصور التجدضد )
حجيت اوثر  دَُّع( لالك ُض0,14(  ونظر ا ونها مجيعها أمرب من )0,40حول التدكري هر )

(. وهاا ضدري إىل أن حجيت تتثري املةتغري املسةتقل )مةدخل    2013مبري )أبو دق  والصايف  

( على املتغري التابم )عادا  العقل املنتج ( STEMالعلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
 مبري.

 تيجتني مهمتني هما مما ةبه توصل البحث إىل ن
( أو أقةل بةني متوةةبر    0,05ا عنةد مسةتوى الدةلة  )   وجود فروق دالة  إحصةائي ًّ   .1

درجا  امموع  التجرضبي  وامموع  الةةابب  يف التببيةه البعةدي ةختبةار عةادا       
 العقل املنتج   لصاحل امموع  التجرضبي .

يف  STEMنندة  والرضااةيا   وجود أثر مرتدم ةةتخدام مدخل العلوم والتقني  وا .2
 تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,.

 وتعزو الباحث  ما توصل البحث إليه من نتائج إىل عدة أةباب 
أن تببيه املدارضم املرتبب  يدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   وال  تتعله  .1

دة تبل  من البالبا  القيام يهام وأندب  تثري التحةدي واملنافسة    يواوعا  الوح
 بني البالبا   مما  عل البيئ  التعليمي  أمثر إثارة.

وجود الرب, بني مل من العلوم والتقني  وانندةة  والرضااةيا  ضرفةم مةن مسةتوى       .2
واإلبداا أثناء  التدكري لدى البالب  و علها تستخدم قدراتها العقلي  يف عملي  اةبتكار

 دراةتها للوحدة املبورة.
  تدعييت الوحدة املبورة ببعض اوفكار اإلثرائية  الة  تتبلة  مةن البالبة  البحةث        .3

والتقصر عنها من خالل مواقم إلكرتوني   وجعةل عملية  النقةاا وا ةوار تتوةةم      
حس  جماة  البحةث  وبالتةالر منةى لةدى البالبة  عةادا  طةرح اوةةئل  وحةل          

 دكال  ببرضق  عليم .امل
دعيت تدكري البالب  ليكون أمثر مرون  يف ابتكار اوفكار الة   توجود عدد من املدارضم  .4

 ميكن أن تندا بها املدارضم ببرق متميزة.
بعض املواوعا  ال  تةمنتها الوحدة املبورة تتبلة  مةن البالبة  دقة  املالحظة        .5

لقرارا  حونا مما ةاعد يف تنمية  هةال   واةتخدام ا وار لتدسري الظواهر وإصدار ا
 العادة لدى البالبا .
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( على املتغري التابم )عادا  العقل املنتج ( STEMالعلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
 مبري.

 تيجتني مهمتني هما مما ةبه توصل البحث إىل ن
( أو أقةل بةني متوةةبر    0,05ا عنةد مسةتوى الدةلة  )   وجود فروق دالة  إحصةائي ًّ   .1

درجا  امموع  التجرضبي  وامموع  الةةابب  يف التببيةه البعةدي ةختبةار عةادا       
 العقل املنتج   لصاحل امموع  التجرضبي .

يف  STEMنندة  والرضااةيا   وجود أثر مرتدم ةةتخدام مدخل العلوم والتقني  وا .2
 تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,.

 وتعزو الباحث  ما توصل البحث إليه من نتائج إىل عدة أةباب 
أن تببيه املدارضم املرتبب  يدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   وال  تتعله  .1

دة تبل  من البالبا  القيام يهام وأندب  تثري التحةدي واملنافسة    يواوعا  الوح
 بني البالبا   مما  عل البيئ  التعليمي  أمثر إثارة.

وجود الرب, بني مل من العلوم والتقني  وانندةة  والرضااةيا  ضرفةم مةن مسةتوى       .2
واإلبداا أثناء  التدكري لدى البالب  و علها تستخدم قدراتها العقلي  يف عملي  اةبتكار

 دراةتها للوحدة املبورة.
  تدعييت الوحدة املبورة ببعض اوفكار اإلثرائية  الة  تتبلة  مةن البالبة  البحةث        .3

والتقصر عنها من خالل مواقم إلكرتوني   وجعةل عملية  النقةاا وا ةوار تتوةةم      
حس  جماة  البحةث  وبالتةالر منةى لةدى البالبة  عةادا  طةرح اوةةئل  وحةل          

 دكال  ببرضق  عليم .امل
دعيت تدكري البالب  ليكون أمثر مرون  يف ابتكار اوفكار الة   توجود عدد من املدارضم  .4

 ميكن أن تندا بها املدارضم ببرق متميزة.
بعض املواوعا  ال  تةمنتها الوحدة املبورة تتبلة  مةن البالبة  دقة  املالحظة        .5

لقرارا  حونا مما ةاعد يف تنمية  هةال   واةتخدام ا وار لتدسري الظواهر وإصدار ا
 العادة لدى البالبا .
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  الرتميز يف الوحدة علةى املخببةا  املنظومية  الة  تةرب, بةني املدةاهييت الرئيسة            6
ومداهييت فرعي  ومدةاهييت رئيسة  أخةرى ممةا تبلة  مةن البالبة  اةةتخدام خرباتهةا          

 التعليمي  السابق  ورببها با ربا  التعليمي  اجلدضدة.
تكليف البالبا  بعر  مدروعاتها أثناء ا ص  أةهيت يف تنمي  عةادة إدارة مهةارا    ,7

التدكري لدضها وتوجيهها وتقييمها وشرح خبواتها  وحتدضد مةا تعرفةه ومةا حتتةاج إىل     
 معرفته من أجل إجناز املهم .

لبالبا  إىل   اةعتماد أثناء تنديا اوندب  واملدروعا  على التعليت التعاونر بتوزضم ا .8
جمموعا  مما أةهيت يف جعل البالبا  أمثر قدرة على ا وار وتبادل اوفكار للوصول 
إىل النتائج الدقيق  من خالل اختبار مدى صةالحي  ا لةول والتداعةل مةم اآلخةرضن      

 والعمل اجلماعر واملساهم  بداعلي  يف املهام املومل  للمجموع .
ام مةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة      وقد اتدقةت نتةائج البحةث يف أن ةةةتخد    

أثر يف تنمي  العدضد من املخرجا  التعليمي  ومنهةا عةادا  العقةل     STEMوالرضاايا  
املنتج  مم عةدد مةن الدراةةا  الة  تناولةت هةاا املةدخل يف تةدرض  العلةوم ومنهةا           

 السةةالما    2017العنةةزي واجلةةرب   2017ةةةلييت   2017البيةةز   2017)إياعيةةل 
2019 Mentzer, 2011; Peltier, 2011; Holmguist, 2014; Sullivan, 2016؛). 

 ات:ـــالتوصي

 يف اوء ما توصل إليه البحث من نتائج ضوصر يا ضلر 
يف بنةاء وتبةوضر  تةوى     STEMاعتماد مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   -1

 مناهج العلوم باملرحل  املتوةب .
ى مناهج العلوم باملرحل  املتوةب   ثيةث ضةتيت تةةمني مدةارضم     إجراء مراجع  حملتو -2

يف مناهج العلةوم باملرحلة     STEMوفه مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
املتوةب  يا ضتناة  مم متبلبا  رببها بانندة  والتقنية  ومةا   اةتكدةافه حةدضث ا     

 ا.ا وتقني ًّعلمي ًّ
  املتوةب  وتزوضةدها بوةةائل وأدوا  تتناةة  مةم مةا      توفري معامل للعلوم باملرحل -3

تتبلبه املمارة  العلمي  وانندةي  التقنية  الرضااةي  الة   ة  تةةمينها يف منةاهج       
 .STEMالعلوم يا ضتناة  مم مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  

ملعلمةا   يف دورا   STEMتةمني مدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا       -4
الالزمة  جلعلةها أمثةر فعالية  يف تةدرض        العلوم للمرحل  املتوةب  لتنمي  مهةاراتهنَّ 

 العلوم.
املراجع  املستمرة حملتوى مناهج العلوم باملرحل  املتوةب  وتقوميها بصد  دورض   ومن  -5

 ثيت تبوضرها للتوافه مم عادا  العقل املنتج لدى طالبا  هال املرحل .
ى املمارةا  العلمي  وانندةي  والتقني  والرضااي  يف اوندب  املوجودة يف الرتميز عل -6

مت  العلوم للمرحل  املتوةةب  ورببهةا بعةادا  العقةل املنتجة  الة  تتناةة  مةم         
 مستوضا  طالب هال املرحل  العقلي .

تنمي  مهارا  معلمةا  العلةوم للمرحلة  املتوةةب  وفةه مةدخل العلةوم والتقنية           -7
يةةا ضسةةهيت يف تنميةة  عةةادا  العقةةل املنتجةة  لةةدى   STEM  والرضااةةيا  وانندةةة

 طالباتهن.
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 ات:ـــالتوصي

 يف اوء ما توصل إليه البحث من نتائج ضوصر يا ضلر 
يف بنةاء وتبةوضر  تةوى     STEMاعتماد مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   -1

 مناهج العلوم باملرحل  املتوةب .
ى مناهج العلوم باملرحل  املتوةب   ثيةث ضةتيت تةةمني مدةارضم     إجراء مراجع  حملتو -2

يف مناهج العلةوم باملرحلة     STEMوفه مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
املتوةب  يا ضتناة  مم متبلبا  رببها بانندة  والتقنية  ومةا   اةتكدةافه حةدضث ا     

 ا.ا وتقني ًّعلمي ًّ
  املتوةب  وتزوضةدها بوةةائل وأدوا  تتناةة  مةم مةا      توفري معامل للعلوم باملرحل -3

تتبلبه املمارة  العلمي  وانندةي  التقنية  الرضااةي  الة   ة  تةةمينها يف منةاهج       
 .STEMالعلوم يا ضتناة  مم مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  

ملعلمةا   يف دورا   STEMتةمني مدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا       -4
الالزمة  جلعلةها أمثةر فعالية  يف تةدرض        العلوم للمرحل  املتوةب  لتنمي  مهةاراتهنَّ 

 العلوم.
املراجع  املستمرة حملتوى مناهج العلوم باملرحل  املتوةب  وتقوميها بصد  دورض   ومن  -5

 ثيت تبوضرها للتوافه مم عادا  العقل املنتج لدى طالبا  هال املرحل .
ى املمارةا  العلمي  وانندةي  والتقني  والرضااي  يف اوندب  املوجودة يف الرتميز عل -6

مت  العلوم للمرحل  املتوةةب  ورببهةا بعةادا  العقةل املنتجة  الة  تتناةة  مةم         
 مستوضا  طالب هال املرحل  العقلي .

تنمي  مهارا  معلمةا  العلةوم للمرحلة  املتوةةب  وفةه مةدخل العلةوم والتقنية           -7
يةةا ضسةةهيت يف تنميةة  عةةادا  العقةةل املنتجةة  لةةدى   STEM  والرضااةةيا  وانندةةة

 طالباتهن.
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 ( (. تببيقا  عملي  باةتخدام )الةرزم اإلحصةائي    2013أبو دق   ةناء إبراهييت؛ صايف  يري خالد
 آفاق. اةجتماعي ( يف البحث الرتبوي والندسر. غزة  مكتب للعلوم 

 ( مبادئ القيار الندسر والتقيييت الرتبوي. عمان  دار الدكر.2008أبو لبدة  ةبم  مد .) 
 ( أثر أندب  إثرائي  يف الكيمياء قائم  على مةدخل العلةوم والتقنية     2017إياعيل  محدان  مد .)

يف تنمي  الوعر باملهن العلمي  وامليول املهني  لبالب املرحل  الثانوضة    STEMوانندة  والرضاايا  
ا  التعليت العميه والسبحر. امل  املصرض  للرتبي  العلمي   اجلمعي  املصرض  للرتبية   ذوي اةرتاتيجي

 .56-1(  2)20العلمي   
 ( حتليل  توى مت  العلةوم بالصةدوف العليةا مةن املرحلة  اةبتدائية  يف       2017البيز  دةل عمر .)

لعلمية  وتنمية  املةوارد    عامل الرتبية   املؤةسة  العربية  لالةتدةارا  ا    جمل  . STEMاوء متبلبا  
 .69-1(  57)18البدرض   

 ( أثر 2012اجلعدري  ياح حسني .) لتةدرض  مقةرر    اةتخدام غرائ  صور ورةوم اوفكار اإلبداعي
العلوم يف تنمي  التحصيل وبعض عادا  العقل لدى طالبةا  الصةف اوول املتوةة, يدضنة  مكة       

 بي   جامع  أم القرى  مك  املكرم .املكرم . رةال  دمتورال غري مندورة  ملي  الرت
 ( برنامج تدرضسر مقرتح قائيت على مدخل "2017الداود  حص   مد .)STEM  يف التعلييت يف مقةرر "

العلوم وفاعليته يف تنمي  عادا  العقل ومهارا  اختاذ القرار لدى طالبا  الصف الثالث املتوةة,.  
   جامع  اإلمام  مةد بةن ةةعود اإلةةالمي       رةال  ماجستري غري مندورة  ملي  العلوم اةجتماعي

 الرضا .
 ( أثر 2018السعداوي  رانيا عبد الدتاح .)ةرتاتيجي  قائم  على خرائ, التدكري يف تدرض  العلوم إ

لتنمي  عادا  العقل املنتج  ملارزانو لدى تالميا الصف الثانر اإلعدادي. جمل  ملي  الرتبي   جامعة   
 .279-239بنها  ملي  الرتبي   

 ( تصورا  معلمر علوم املرحل  الثانوض  حول منحى التكامةل بةني   2019السالما    مد خري .)
( وعالقتهةا بةبعض املةتغريا . دراةةا  العلةوم      STEMالعلوم والتقني  وانندةة  والرضااةيا  )  

 .761-743(  1)46الرتبوض   اجلامع  اوردني   عمادة البحث العلمر  

 (. اةةتخدام أندةب    2017) ةلييت  شيماء عبد السالمSTEM      وفةه الصةدوف املقلوبة  يف العلةوم
لتنمي  مهارا  التدكري اوةاةي  والقييت العلمي  لتالميا املرحلة  اإلعدادضة . املة  املصةرض  للرتبية       

 .160-127(  10)20العلمي   اجلمعي  املصرض  للرتبي  العلمي   
 ( أثةر  2016السوضلميني  منار بدارة .)ي  مبنية  علةى تدعيةل عةادا  العقةل يف تعةدضل       ةةرتاتيج إ

املداهييت البدضل  يف العلوم وتنمي  مهارا  العليت اوةاةي  لدى طلبة  املرحلة  اوةاةةي . دراةةا      
 .496 -483(  1)43العلوم الرتبوض   عمادة البحث العلمر  اجلامع  اوردني   

  اعيةل ةةالم ؛ الةدروانر  بكيةل     الدمرانر  صاحل علوان؛ الدمرانر  ةعيد  مد؛ الربصةان  إي
(. إاةةاءا  حةةول نتةةائج دول ا لةةيج يف دراةةة  التوجهةةا  الدوليةة  يف العلةةوم    2017أمحةةد )

. مرمز التميز البحثر يف تبوضر تعلييت العلوم والرضاايا   جامع  امللك TIMSS 2015والرضاايا  
 ةعود  الرضا   اململك  العربي  السعودض . 

 ( يف تنمية  بعةض عةادا       -ةحظ -(. أثر توظيف منوذج )تنبت2016صباح  ضايني  مود )فسةر
العقل املنتج يادة العلوم لدى طالبا  الصف السابم اوةاةر. رةال  ماجستري غري مندورة  ملية   

 الرتبي   اجلامع  اإلةالمي  بغزة  فلسبني.
 تخصةص الدراةةر   (. عةادا  العقةل  الدافعية  العقلية   ال    2018الدضن ) رعبد الرحييت  طارق نو

واجلن  ممتغريا  تنبؤضه لكداءة التعليت اإل ابي  لدى طالب جامع  ةوهاج. امل  الرتبوضة   ملية    
 .559-448(  52الرتبي   جامع  ةوهاج  )

   ( العالقة  بةني مةل مةن عةادا       2011عبد الوهاب  صالح شرضف؛ الوليلر  إياعيةل حسةن .)
الثانوضة  مةن    على التحصيل الدراةر لةدى طةالب املرحلة     العقل املنتج  والاماء الوجدانر وأثر ذلك

 .295-230(  76)1اجلنسني. جمل  ملي  الرتبي  باملنصورة  جامع  املنصورة  ملي  الرتبي   
 ( 2017العزب  إميان صابر؛ مبر  أياء إبراهييت .)ةرتاتيجي  مقرتح  يف تةدرض  العلةوم لتنمية     إ

لدى جمموع  من التالميا املتتخرضن دراةي ا بالصةف السةادر    عادا  العقل املنتج  ودافعي  اإلجناز
 .156-112(  110)28بتدائر. جمل  ملي  الرتبي   جامع  بنها  ملي  الرتبي   اة

 ( أثر 2017عمر  علر الوردانر .)ةرتاتيجي  قائم  على خرائ, التدكري يف تةدرض  العلةوم علةى    إ
و لدى تالميا املرحل  اإلعدادض . امل  املصرض  للرتبية   التحصيل وتنمي  عادا  العقل املنتج  ملارزان

 .198-163(  2)20العلمي   اجلمعي  املصرض  للرتبي  العلمي   
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 (. اةةتخدام أندةب    2017) ةلييت  شيماء عبد السالمSTEM      وفةه الصةدوف املقلوبة  يف العلةوم
لتنمي  مهارا  التدكري اوةاةي  والقييت العلمي  لتالميا املرحلة  اإلعدادضة . املة  املصةرض  للرتبية       

 .160-127(  10)20العلمي   اجلمعي  املصرض  للرتبي  العلمي   
 ( أثةر  2016السوضلميني  منار بدارة .)ي  مبنية  علةى تدعيةل عةادا  العقةل يف تعةدضل       ةةرتاتيج إ

املداهييت البدضل  يف العلوم وتنمي  مهارا  العليت اوةاةي  لدى طلبة  املرحلة  اوةاةةي . دراةةا      
 .496 -483(  1)43العلوم الرتبوض   عمادة البحث العلمر  اجلامع  اوردني   

  اعيةل ةةالم ؛ الةدروانر  بكيةل     الدمرانر  صاحل علوان؛ الدمرانر  ةعيد  مد؛ الربصةان  إي
(. إاةةاءا  حةةول نتةةائج دول ا لةةيج يف دراةةة  التوجهةةا  الدوليةة  يف العلةةوم    2017أمحةةد )

. مرمز التميز البحثر يف تبوضر تعلييت العلوم والرضاايا   جامع  امللك TIMSS 2015والرضاايا  
 ةعود  الرضا   اململك  العربي  السعودض . 

 ( يف تنمية  بعةض عةادا       -ةحظ -(. أثر توظيف منوذج )تنبت2016صباح  ضايني  مود )فسةر
العقل املنتج يادة العلوم لدى طالبا  الصف السابم اوةاةر. رةال  ماجستري غري مندورة  ملية   

 الرتبي   اجلامع  اإلةالمي  بغزة  فلسبني.
 تخصةص الدراةةر   (. عةادا  العقةل  الدافعية  العقلية   ال    2018الدضن ) رعبد الرحييت  طارق نو

واجلن  ممتغريا  تنبؤضه لكداءة التعليت اإل ابي  لدى طالب جامع  ةوهاج. امل  الرتبوضة   ملية    
 .559-448(  52الرتبي   جامع  ةوهاج  )

   ( العالقة  بةني مةل مةن عةادا       2011عبد الوهاب  صالح شرضف؛ الوليلر  إياعيةل حسةن .)
الثانوضة  مةن    على التحصيل الدراةر لةدى طةالب املرحلة     العقل املنتج  والاماء الوجدانر وأثر ذلك

 .295-230(  76)1اجلنسني. جمل  ملي  الرتبي  باملنصورة  جامع  املنصورة  ملي  الرتبي   
 ( 2017العزب  إميان صابر؛ مبر  أياء إبراهييت .)ةرتاتيجي  مقرتح  يف تةدرض  العلةوم لتنمية     إ

لدى جمموع  من التالميا املتتخرضن دراةي ا بالصةف السةادر    عادا  العقل املنتج  ودافعي  اإلجناز
 .156-112(  110)28بتدائر. جمل  ملي  الرتبي   جامع  بنها  ملي  الرتبي   اة

 ( أثر 2017عمر  علر الوردانر .)ةرتاتيجي  قائم  على خرائ, التدكري يف تةدرض  العلةوم علةى    إ
و لدى تالميا املرحل  اإلعدادض . امل  املصرض  للرتبية   التحصيل وتنمي  عادا  العقل املنتج  ملارزان

 .198-163(  2)20العلمي   اجلمعي  املصرض  للرتبي  العلمي   
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 ( أثر برنامج قائيت على عادا  العقل يف تنمي  مهةارا  الةتدكري املنةتج    2016العنزي  ةامل مزلول .)
ملك  العربي  السةعودض . جملة  العلةوم    لدى طالب الصدني ا ام  اةبتدائر واوول املتوة, يف امل

 .828-763(  3)9الرتبوض  والندسي   جامع  القصييت  
 ( فاعلي  اةتخدام منوذج وودز يف تدرض  العلوم على تنمية  عةادا    2016العنزي  مبار  غدضر .)

العقل والتدكري اةةتدةلر لدى تالميا الصةف الثالةث املتوةة,. رةةال  الرتبية  وعلةيت الةند          
 .140-119(  53اجلمعي  السعودض  للعلوم الرتبوض  والندسي   ) -ع  امللك ةعودجام

 ( تصورا  معلمةر العلةوم يف اململكة  العربية      2017العنزي  عبد ات موةى؛ اجلرب  جرب  مد .)
( وعالقتهةا بةبعض املةتغريا .    STEMالسعودض  حنو توجه العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  )

 .646-612(  2)33لرتبي   جامع  أةيو   ملي  الرتبي   جمل  ملي  ا
 ( (. أبعاد تصةمييت منةاهج )  2013غا   تديدة ةيدSTEM      وأثةر مةنهج مقةرتح يف اةوئها لنظةام )

( لةدى طةالب املرحلة  الثانوضة .     System Thinkingاور  يف تنمي  مهارا  التدكري يف اونظم  )
 .180-115دضسمرب  اجلزء اوول  جمل  ملي  الرتبي   جامع  ب  ةوضف  عدد 

 ( برنامج مقرتح 2015مدك  نرمني  مد؛ عبد السالم  عبد السالم مصبدى؛ قرنر  زبيدة  مد .)
قائيت على ا رائ, الاهني  املعززة بالوةائ, املتعددة التداعلي  يف حتصيل مادة الديزضاء وتنمي  عادا  

ل  ملي  العلوم  جامع  بورةعيد  ملية  الرتبية     العقل املنتج  لدى طالب الصف اوول الثانوي. جم
(17  )296-315. 

 ( فاعلي  تةدرض  العلةوم يةدخل    2018املالكر  ماجد  مد .)SEMT     يف تنمية  مهةارا  البحةث
لدى طالب الرحل  اةبتدائي . امل  الدولي  للدراةا  الرتبوض  والندسي   مرمةز رفةاد    ISEFيعاضري 

 .135-113(  1)4للدراةا  واوثاث  
 ( (. فاعلي  التةدرض  وفةه مةنهج )   2018احملمدي  جنوى عبيانSTEM     يف تنمية  قةدرة طالبةا )

 .128 -121(  1)7املرحل  الثانوض  على حل املدكال . امل  الدولي  الرتبوض  املتخصص   
 ( مدروا اةةرتاتيجي  الوطني  لتبوضر ا2010مدروا امللك عبد ات لتبوضر التعلييت .) .لتعلييت العام

 شرم  تبوضر للخدما  التعليمي  باململك  العربي  السعودض .
 Abdul-Rahim, T. N. (2018). Habits of mind, mental motivation, specialization, 

and gender as predictive variables for positive learning efficiency among Sohag 
University students. Educational Journal, the School of Education, Sohag 
University, (52), 448-559. 

 AbdulWahab, S. S., & Al-Wailili, I. H. (2011). The relationship between the 
productive habits of mind and emotional intelligence and its impact on the 
academic achievement of high school students of both genders (in Arabic). 

Journal of the School of Education Mansoura, Mansoura University, the School 
of Education, 1 (76), 230-295. 

 Abu-Daqqa, S. I. & Safi, S. K. (2013). Practical applications using statistical 
packages of social sciences in educational and psychological research (in 
Arabic). Afaq Library: Gaza. 

 Abu-Libda, S., M. (2008). Principles of psychological measurement and 
educational evaluation (in Arabic). Amman: Dar Al Fikr. 

 Albiz, D., O. (2017). Analysis of the content of Science textbooks in the upper 
primary grades in the light of the STEM requirements (in Arabic). Alam 
Altarbia, Arab Foundation for Scientific Consultations and Human Resources 
Development, 18 (57), 1-69. 

 Al-Dawood, H. M. (2017). A proposed teaching program based on the STEM 
approach to education in Science course and its effectiveness in developing the 
habits of mind and decision-making skills of  

 third-grade students (in Arabic). Unpublished Master Thesis, College of Social 
Sciences, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Riyadh. 

 Al-Enezi, A., & Aljabber, J. (2017). The perceptions of Science teachers in 
Saudi Arabia towards the STEM approach and its relationship with some 
variables (in Arabic). Journal of the School of Education, Assiut University, 
The School of Education, 33 (2), 612-646. 
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the development of productive thinking skills for both the fifth-grade 
elementary and first-grade primary school students in the Kingdom of Saudi 
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