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فى تنمية مهارات التفكير اإلستداللى   STEMفاعلية برنامج مقترح فى األنشطة العلمية قائم على مدخل 
 ل نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. والمي

 مستخلص البحث: 
فى تنمية مهارات    STEMهدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح فى األنشطة العلمية قائم على مدخل        

الهدف تم إعداد البرنامج المقترح فى  التفكير اإلستداللى والميل نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ,  ولتحقيق هذا  
مجموعة من األنشطة العلمية والتى فى ضوئها تم إعداد األدوات التالية : اختبار مهارات التفكير اإلستداللى )اإلستقراء   صورة

صف األول  اإلستنباط( فى ضوء األنشطة المقترحة , ومقياس الميل نحو مادة العلوم , وقد تكون مجتمع الدراسة من تالميذ ال–
إدارة   رباح  ابن  بالل  بمدرسة  اإلعدادى   األول  الصف  تلميذات  من  عشوائية  بطريقة  الدراسة  عينة  اختيار  وتم   , اإلعدادى 

المنوفية وعددهم )  التعليمية بمحافظة  المنهج شبه التجريبى ذو المجموعة الواحدة ,  34السادات  الدراسة  ( تلميذة , استخدمت 
علية البرنامج المقترح فى تنمية مهارات التفكيراإلستداللى لتالميذ المرحلة اإلعدادية , وتنمية الميل وأسفرت نتائج البحث عن فا 

 نحو مادة العلوم , وقدم البحث مجموعة من التوصيات والمقترحات .
 , الميل نحو العلوم, التفكيراإلستداللى STEMالكلمات المفتاحية :األنشطة العلمية , مدخل     

Abstract: The aim  of this research was  to identify the effectiveness of 

Suggested program in scientific activities based on  STEM approach in developing 

inferential thinking skills and Attitudes towards Science among  Preparatory Stage 

Pupils , and to achieve this goal the Suggested program was prepared in the form of a 

set of topics and each topic includes a set of activities in the light of goals In light of 

which the following tools were prepared: a test of inferential thinking skills (induction - 

deduction) in the light of the Suggested topics, and a measure of attitudes towards the 

subject of science, and the study community may be among the first preparatory grade 

students, and the study sample was randomly chosen from (34) female students, first 

class middle school students, at Belal Ebn Rabah School, Sadat Educational 

Administration, Menoufia Governorate. The study used the quasi-experimental one-

group approach, and the results of the research resulted in the effectiveness of 

Suggested program in developing inferential thinking skills for preparatory stage 

students, and developing attitudes towards science subject, and the research presented 

a set of  recommendation   

         Keywords: scientific activities, STEM approach, tendency towards science, 

inferential thinking. 
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                                                                                                                                                                                                                         البحث:                                                                                                   مقدمة       
معلوماتية وتكنولوجية هائلة فى جميع مجاالت الحياة , وقد أصبح التطور والتغير شهد القرن الحادى والعشرين ثوررة         

فى   فاعلية  أكثر  لتصبح  التربوية  العملية  فى  النظر  إعادة  فالبد من  المستمر  والتغير  التطور  هذا  ولمواكبة  العصر  هذا  سمة 
يفكرون  الحياة وتعليمهم كيف  التكيف مع مستجدات  المجتمع على  أفراد  المعلوماتية    مساعدة  الثورة  يمكنهم من مالحقة  ,مما 

 والتكنولوجية والتكيف مع متطلبات العصر  .  
مواجهة          لمتطلبات  استجابة  التفكير   مهارات   تعليم   ،وأصبح   الراهن  العصر  يفرضها  ضرورة  التفكير  تعليم  فيعد 

العالم من  تغير  المجتمعات وما يشهده  العلم والمعرفة  واالختراع  وتدفق   التحديات فى مختلف جوانب حياة  ات متسارعة فى 
 .1( 3 ,2006المعلومات  وما توفره وسائل  اإلتصال  من إمكانات  للفرد  والمجتمع .)أحمد علوى 

العل       التربويون  يؤكد  يفكرون ال  وحيث  الطلبة كيف  بتعليم  يتمثل  العلوم وتدريسها  أهداف مناهج  أحد  أن  باالجماع  ميون 
أو توظيفها فى الحياة ولتحقيق ذلك ينبغى أن يركز تدريس العلوم   كيف يحفظون المناهج والكتب المقررة دون فهمها واستيعابها

اط التفكير والطريقة فى البحث والتفكير واالستقصاء العلمى  على مساعدة الطلبة ومساندتهم على اكتساب األسلوب العلمى وأنم
  –والتحليلى    –اإلستقرائى    –اإلستداللى    –اإلبداعى    –التأملى    –وعلى هذا يمكن تحديد أنماط التفكير ومنها التفكير  )الناقد   .

اطة يجمعهم عنصر مشترك وهو قيام وهذه المسميات ليست متطابقة وإنما ببس ما وراء المعرفى (  -واإلستنتاجى    -والتباعدى  
  (  587, 2010الفرد باستخدام اإلستدالل العقلى فى مواجهة الموقف المشكل ومحاولة الكشف عنه بموضوعية )عايش زيتون,

فكير وعليه فقد اتجهت التربية الحديثة إلى تنمية الت فإذا ما أريد النهوض بالمستوى العلمى ينبغى اإلهتمام بأنواع التفكير,      
بأنماطه المختلفة ويعد التفكيراإلستداللى نمطا من أنماط التفكير المهمة التى تسعى المؤسسات التربوية لتطويره وتدعيمه لصدد  
جعله عادة وذلك ألن هذا النمط يتطلب استعمال مقادير كبير ة من المعلومات بهدف الوصول إلى حلول منطقية .)محمد ولى 

 .   (17, 2015,باسم العبيدى ,
واإلستدالل عملية معالجة عقلية يستخدمها المتعلم فى توظيف ما استفاده من فهمه للمعرفة العملية ,وهذه العملية تتعدى       

البسيطة لما تم تعلمه من معرفة علمية لتشمل استخالص دالالت من تلك المعرفة لحل  عمليات اإلسترجاع والفهم والتطبيق 
 (. 48, 2008تخاذ قرارات )ليلى معوض ,مشكالت او إصدار أحكام او ا

( إلى أن التفكير اإلستداللى ينمو فى مرحلة العمليات الشكلية او المجردة من عمر  9,    2006ويشير أشرف شلبى )       
أ ( سنة فينتقل التفكير عند المراهق من التفكير المحسوس الى التفكير الصورى او التفكير الغرضى اإلستداللى , ويبد11-15)

المراهق فى معالجة مشكالته فى هذه المرحلة بالنظر إلى الواقع العقلى على أنه أحد احتماالت , محاوال فحص االحتماالت أ  
 العالقات الممكنة جميعها ليصل الى التفكير اإلستداللى وذلك نظرا ألهميته. 

اإلستداللى ومنها دراسة ممدوح عبد المجيد,عبدهللا    وقد أشارت العديد من الدراسات إلى إمكانية تنمية مهارات التفكير        
( ( وقد  2016( , صفاء حسن )2013( , حكمت اسماعيل )2012( , سماح سلمان )2012( , نوال خليل )  2011جميل)  

 
 السادس فى المتن حيث  )اسم المؤلف, سنة النشر , رقم الصفحة( APA( تتبع الباحثة نظام توثيق  1



4 
 

حل    اوصت بضرورة تنمية التفكير االستداللى لما له من عالقة قوية بزيادة تحصيل المتعلم وزيادة فهمه للمحتوى وقدرته على
 المشكالت المتعلقة به .

العلوم , والتى لها  دور كبير فى تشكيل شخصية             العلوم من األهداف الرئيسية لتدريس  الميل نحو  كما أن تنمية 
علم  الطالب العلمية ,حيث تثير اإلهتمام والنزعة العلمية لديه وإشراكه بصورة فاعلة فى العمليةالتعليمية, مما يؤدى الى سرعة الت

(,  وحيث تختلف طبيعة تدريس العلوم عن طبيعة تدريس المواد االخرى فالعلوم  66,  2007واالحتفاظ به )ابراهيم المحيسن,  
بتنمية  تقوم  بدورها  والتى  العلم  عمليات  العديد من  العلمية وممارسة  النشاطات  فى  المتعلمين  إشراك  على  كبير  بشكل  تعتمد 

 كتشاف البيئة وتفسير ما يشاهدونه فيها.الميول لديهم وتشبع رغبتهم فى إ 
ويرى بعض المهتمين بتدريس العلوم أن تكوين  الميول  العلمية  يبدأ وضوحه بين  التالميذ بين سن العاشرة والرابعة       

 (. 76,  2008عشر من عمرهم  وأن للمعلم وطرق التدريس المتبعة دورا هاما فى تنمية هذه الميول )حسام مازن , 
( , المعتز باهلل عبد  2007ومن الدراسات التى أشارت إلى إمكانية تنميةالميل نحو العلوم دراسة كالمن )فاطمة السيد )       

( ( والتى يتم من خاللها إستخدام استراتيجيات متنوعه كالتعلم التعاونى ,والتعلم الفردى  2017( , منى الحربى ) 2009الرحيم )
لتعزيز المعرفى )نموذج سوشمان ( وأوصت  نتائجها  بأن تنمية الميول العلمية أمرا ضروريا بعض النماذج كنموذج مكارثى وا

 يجب اإلهتمام به. 
ومن         المهارات  تنمية  برامج  وخاصة  تعليمى  منهج  اى  نجاح  عوامل  أكثر  من  تعتبر  التعليمية  األنشطة  أن  وحيث 

ت األنشطة  من  عدد  تعليمى  منهج  ألى  الضرورية  بموضوعات اإلحتياجات  تتصل  وكذلك  التالميذ  بين  الفردية  الفروق  راعى 
أن  الطبيعى  ومن  المختلفة  العلمية  والمجاالت  المواقف  فى  واإليجابية  بالفاعلية  يتصف  أن  يجب  النشاط  أن  كما   , الدراسة 

اإلهتمام باألنشطة العلمية أحد    الفاعلية واإليجابية ال يتحققان للتلميذ إال فى وجود مناهج تقوم على اإليجابية والفاعلية ,ويعتبر
 (. 94, 71, 2009أسس المناهج التكاملية التى تهتم بنشاط المتعلم حيث تعتبره أساس العملية التعليمية )شوقى حسن , 

التعليم  المختلفة         المداخل واإلتجاهات الحديثة التى فرضت نفسها على مناهج  العلوم وتدريسها بمراحل  وحيث تعددت 
مقابلة  التطورات  المتسارعة  والمشكالت  البييئية  المختلفة , وتحديا للمستقبل بمناهج تتيح  الفرص للمتعلمين  وتعمل وذلك ل

( ظهرت أحد  المداخل  الحديثة و  هو  32,  2006على  تنمية أساليب  تفكيرهم   وتنمية ميولهم  العلمية  )يسرى السيد ,
)العلوم  اختصار  الربعة      (  وهو  STEMمدخل ) الطالب فى  المدرسة وهى     –التكنولوجيا    –علوم معرفية  يدرسها   
الرياضيات (وتتطلب هذه العلوم التكامل والدمج فى تعليمها وتعلمها ,كما أن طبيعة هذه العلوم تتطلب تجهيز بيئات   –الهندسة  

مشروعات التعليمية التى تمكنهم من الوصول الى  بحيث تساعد الطالب على اإلستمتاع فى األنشطة وال تعليمية حقيقية وواقعية
النظرية التى يدرسونها بصورة تقليدية داخل الفصول   المفاهيم  المعرفة الشاملة والمترابطة للموضوعات المتعلقة بها بعيدا عن 

تصميم   المناهج     والمداخل العالمية فى(   ويعد  مدخل ستيم  من أهم   اإلتجاهات   20,  2015الدراسية )المحيسن ,وخجا  
والمملكة   المتحدة      اآلن  بعد  أن أثبت فعاليته  على مدار  ثالثة  عقود من    تطبيقه   فى   الواليات  المتحدة  األمريكية

 .    (132,  2011’وجنوب  افريقيا  وبعض الدول االخرى)تفيدة غانم ,
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بتعليم        اهتمت  التى  األجنبية  الدراسات  )(Robert ,2013ة)دراس  STEMومن   ,  )Burns,2013   & (Shepherd 
Anita ,2016) (Clonidine ,2014)   (Simmons, 2017  التدريس فى  المدخل  هذا  استخدام  فاعلية  إلى  (وأشارت   )

 ألهميته فى تحسين تعلم الطالب حيث أنه يعد أحد  أساليب  التعلم النشط الذى يركز على المتعلم .
( , حسن ياسر  2016( دراسة حكمت السعيد )STEMالتى اهتمت وأشارت إلى  فاعلية مدخل )  ومن الدراسات العربية     

(2016( اسماعيل  حمدان  العالمية 2017(  اإلتجاهات  مع  يتناسب  بما  العلوم  مناهج  تطوير  بضرورة  أوصت  والتى   )  )
ال توفر الفرصة الكافية إلعداد هؤالء التالميذ  واإلقليمية المبذولة فى مجاالت العلوم وتطبيقاتها حيث  أن مناهج العلوم المقررة  

مدخل   وأن  والتكنولوجية  العلمية  المعرفة  من  والسريعة  الهائلة  التطورات  مع  بفاعلية  لتحسين   STEMللتعامل  محاولة  يعتبر 
م مدخل  فى تدريس العلوم تحاول الباحثة فى هذه الدراسة استخدا (STEMتدريس العلوم بصفة عامة, ونظرا ألهمية مدخل )

(STEM لتنمية مهارات التفكير االستداللى فى العلوم ) 

 مشكلة البحث : 
( , )ليلى معوض 2009( , )المعتز باهلل عبد الرحيم ,2004من خالل نتائج بعض الدراسات ومنها  ) عبد الرازق همام , •

تدنى فى مستوى مهارات    ( ( والتى توصلت الى وجود2016( , )مبارك بن غدير ,2012( , )محمد ابو شامة  2008,
التفكير اإلستداللى لدى التالميذ فى مراحل التعليم المختلفة  وقد أرجعت هذه  الدراسات هذا  التدنى  إلى التدنى فى طرق  
أهم   من  والتى  العلمية  باألنشطة  اإلهتمام  ,وعدم  التربوية  األهداف  تحقيق  فى  كبير  دور  من  لها  لما  المتبعة  التدريس  

 ة تفكير الطالب وميولهم العلمية   . وظائفها تنمي
المداخل هو مدخل   • هذه  وأحد  جديدة  تدريس  استراتيجيات ومداخل  اتباع  أهمية  إلى  الدراسات  من  العديد  أشارت  وحيث 

STEM    والذى أثبت فاعليته فى تنمية أنماط مختلفة من التفكير مثل التفكير الناقد والتفكير اإلبداعى والتفكير المستقبلى
)وال حامد  إيمان  دراسة)  ومنهم  الفراغى  والتفكير   المفاهيمى  ) 2015تفكير  عبدالوهاب  والء   , ياسر 2016(  حسن   ,  )
(وغيرها    (Newcomb ,2010)( ,   Blanton&Kaput, 2011( , )Han,2013( , )2012( , تفيدة غانم )2016)

 المختلفة .من الدراسات التى تناولت مدخل ستيم وأهميته فى تنمية أنماط التفكير 
القديمة التى   نتائج الدراسة اإلستطالعية : • التدريس  والتى أظهرت نتائجها أن المعلمون يستخدمون طرق واستراتيجيات 

 .                                STEMتعتمد على التلقين وأن معظم المعلمون ليس لديهم فكرى بمداخل التدريس الحديثة كمدخل 
المرحلة   التالميذ فى  العلوم لدى  التفكير االستداللى والميل نحو  البحث فى ضعف مهارات  فى ضوء ما تقدم تحددت مشكلة 

 اإلعدادية وتحاول الدراسة الحالية التغلب على مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئيسى التالى: 
( فى تنمية مهارات التفكير اإلستداللى والميل نحو STEMفى األنشطة العلمية قائم على مدخل )  ما فاعلية برنامج مقترح

  مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية؟ 
  ويتفرع من السؤال الرئيسى مجموعة من األسئلة الفرعية التالية : 

 ( ؟ STEMخل  )ما التصور المقترح لبرنامج فى األنشطة العلمية فى ضوء معايير مد -1
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(فى تنمية مهارات التفكير اإلستداللى لدى STEMما فاعلية البرنامج المقترح فى األنشطة العلمية القائم على  مدخل ) -2
 تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟ 

القائم على مدخل ) -3 العلمية  البرنامج المقترح فى  األنشطة  الميل نحو  مادة العلوم   STEMما فاعلية  لدى  (فى تنمية 
 تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟ 

 حيث هدف البحث الحالى إلى :  أهداف البحث:
 (. STEMعمل تصورمقترح لبرنامج األنشطة العلمية فى ضوء معايير مدخل ) -1
2-  ( مدخل  على   القائم  العلمية  األنشطة  فى  المقترح  البرنامج  فاعلية  عن  التفكير  STEMالكشف  مهارات  تنمية  (فى 

 تالميذ المرحلة اإلعدادية .  اإلستداللى لدى
لدى تالميذ    ( فى تنمية الميل نحو العلومSTEMتحديد فاعلية البرنامج المقترح فى األنشطة العلمية القائم على مدخل ) -3

 المرحلة اإلعدادية  . 
 قد تفيد هذه الدراسة :  أهمية البحث :

(, واإلسهام فى  STEMم نحو مادة العلوم باستخدام مدخل )الطالب : بتنمية مهارات التفكير اإلستداللى وتنمية ميوله -1
 أن يكون التلميذ هو محور العملية التعليمية وأن يكون عضوا نشطا .

2- ( بمدخل  اإللمام  فى  العلوم  معلمى  بمساعدة   : والهندسة  STEMالمعلمين  والتكنولوجيا  العلوم  بين   الدمج  وكيفية   )
للمعلمين يم دليل  العلوم فى ضوء مدخل  والرياضيات وتقديم  أنشطة  (, وتوجيه (STEMكن أن يساعدهم فى تدريس 

 أنظارهم إلى أهمية التكامل بين مجاالت ستيم األربعة اثناء تدريس العلوم . 
أدلة معلم توضح كيفية استخدام مدخل    -3 إلى وضع  المناهج  القائمين  بوضع  المناهج : بتحفيز  الموجهون وواضعى 

STEM)ة  العلوم , وتوجيه انظارهم الى اهمية مدخل  ( فى تدريس أنشطSTEM) فى اعداد الطالب المتنور علميا )
                وتكنولوجيا .                                                                                                                 

ه انظارهم إلى بناء برامج أخرى تهدف إلى ربط األنشطة العلمية ببيئة الطالب الباحثين فى مجال المناهج : فى توجي -4
 ومشكالتهم 

 فروض البحث : 

( بين متوسطى درجات تالميذ مجموعة الدراسة فى التطبيقين القبلى ,01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )   -1
 التطبيق البعدى والبعدى إلختبار مهارات التفكير اإلستداللى لصالح 

( بين متوسطى درجات تالميذ مجموعة الدراسة فى التطبيقين القبلى ,01(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة -2
 والبعدى  فى مقياس الميل نحو العلوم لصالح التطبيق البعدى .

 منهج البحث:
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بعدى ( يستخدم فى دراسة فاعلية    –قبلى    ( وعة الواحدة  تم استخدام المنهج شبه التجريبى : القائم على تصميم  المجم     
فى تنمية مهارات التفكير اإلستداللى والميل نحو العلوم لدى     STEMالبرنامج المقترح فى األنشطة العلمية فى ضوء مدخل  

 تالميذ المرحلة اإلعدادية .  
 :أدوات البحث

 مواد المعالجة التجريبية وتشمل :  .أ
 لتنمية مهارات التفكير اإلستداللى والميل نحو مادة العلوم .  STEMالقائم على مدخل  طة العلمية المقترحبرنامج األنش •
   STEMلتنفيذ البرنامج المقترح القائم على مدخل  دليل المعلم •
 .أوراق عمل التلميذ •
 .  ممقياس الميل نحو العلو = 2.  إختبارمهارات التفكير االستداللى-1أدوات القياس  .ب

 : حدود البحث
 :عينة من تلميذات الصف األول اإلعدادى بإدارة السادات التعليمية بمحافظة المنوفية.الحدود البشرية  -1
 : تقتصر هذه الدراسة على ما يلى :  الحدود الموضوعية -2

 تقتصر الدراسة على عدد محدد من الموضوعات )يتضمن كل موضوع عدد من األنشطة العلمية (  •
 اإلستقرائى( –تصر الدراسة على مهارات التفكير اإلستداللى )اإلستنباطى تق •
 : مدرسة بالل بن رباح إحدى مدارس ادارة السادات التعليمية بمدينة السادات .  الحدود المكانية -3
 .     2019/2020: مدة تنفيذ البرنامج  خالل الترم األول للعام  الحدود الزمنية -4

 :إجراءات البحث
 لإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها يتم السير فى  الدراسة على النحو التالى:    

 اإلطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات البحث وموضوعه.  -1
 إختيار موضوعات البرنامج المقترح وتحديد محتواها  -2
المقترح وعرضه فى صورته ا  -3 ألولية على السادة المحكمين المتخصصين فى المناهج وطرق تدريس العلوم  إعداد البرنامج 

 وإجراء التعديالت الالزمة فى ضوء آرائهم .
 دليل المعلم ( .  –اعداد المواد التعليمية متمثلة فى كتاب )كراسة نشاط الطالب  -4
 نحو العلوم .إعداد أدوات الدراسة :إختبار مهارات التفكير اإلستداللى, مقياس الميل  -5
 عرض األدوات على مجموعة من المحكمين للتأكد من صدقها ,ثم تعديلها فى ضوء آرائهم  -6
 اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية كمجموعة تجريبية واحدة .   -7
 التطبيق القبلى ألدوات الدراسة على عينة البحث .   -8
 على المجموعة التجريبية .(STEMتطبيق البرنامج المقترح المعد فى ضوء مدخل ) -9
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 التطبيق البعدى ألدوات الدراسة   -10
 رصد البيانات ومعالجتها احصائيا واختبار صحة الفروض .  -11
 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات .  -12

 مصطلحات الدراسة 
العلمية   األنشطة  المواقف  و  )  ( Scientific Activities Programبرنامج  من  مجموعة   : بأنه  إجرائيا  الباحثة  تعرفه 

واإلجراءات والتدريبات الصفية وغير الصفية التى تؤدى الى إكساب المتعلمين خبرات علمية أعدت فى برنامج قائم على انشطة  
 علمية منظمة ومترابطة بحيث تثير مهارات التفكير عند المتعلم .  

 STEM Approach( : STEMمدخل )
: بأنه مدخل من مداخل التكامل المتعدد التخصصات الذى يجمع بين العلوم ودمجها من    إجرائيا  STEMالباحثة مدخل  تعرفه  

التعليم بطريقة علمية  أنشطة مقترح للصف األول اإلعدادى يمارس فيه  لبناء برنامج  الرياضيات والتكنولوجيا والهندسة  خالل 
 ه الباحثة من أجل تنمية مهارات التفكير اإلستداللى والميل نحو مادة العلوم.تعتمد على االستقصاء والتجريب, والذى أعدت 

   :(Inferential Thinkingالتفكير اإلستداللى )
بأنه الدرجة التى يحصل عليها تلميذ الصف األول اإلعدادى  من خالل اجابته على جميع مفردات   :  وتعرفه الباحثة إجرائيا    

الذى أعدته الباحثة , ويضم عددا من المواقف المتضمنة للعالقات اإلستداللية بين المقدمات والنتائج    اختبار التفكير اإلستداللى
 التى يمكن من خاللها إيجاد الحل الصحيح للمشكلة فى الوقت المحدد   

 ( ( The Tendency to Scienceالميل إلى  العلوم :
ا تلميذ الصف األول اإلعدادى من خالل إجابته على جميع عبارات بأنه الدرجة التى يحصل عليه  : وتعرفه الباحثة إجرائيا

 مقياس الميل نحو العلوم الذى أعدته الباحثة . 
 )اإلطار النظرى والدراسات السابقة( 

 المحور األول : األنشطة العلمية   
 أوال : ماهية األنشطة العلمية : 

متتيح        بجميع  العلوم  ممارسة  للطالب  العلمية  العلمية األنشطة  األنشطة  وتتم  درسوه,  لما  العملى  بالتطبيق  وذلك  جاالته 
داخل الفصل أو خارجه وتتم تحت إشراف المعلم أو بتوجيه منه , وتعد األنشطة العلمية جوهرا أساسيا فى تعلم العلوم وتعليمها  

الممارسة  وتعددت مفاهيم األ  الطالب بخبرات ال يمكن أن يكتسبها إال عن طريق  العلمية ومنها  تعريفعلى حيث تمد  نشطة 
( ,  18,  2004ناصر  أحياء   , ,كيمياء  فيزياء  الطبيعية  العلوم  بمجاالت  تتعلق  التى  واألنشطة  البرامج  مجموعة  بأنها   :  )

من خالل   وقدراتهم  مهاراتهم  وتنمى  العلمية  الطالب  وميول  رغبات  تلبى  التى  اآللى,  الحاسب  وعلوم  الرياضيات   , جيولوجيا 
أو الممارسة   التعليمية  االدارات  أو  المدارس  مستوى  على  خارجها  أو  المدرسة  داخل  والميدانية,  المعملية  والتطبيقات  العلمية 

 مستوى وزارة التربية والتعليم وذلك بتخطيط المشرفين فى تلك الجهات.
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 ثانيا : أهمية األنشطة العلمية   
( إلى أهمية  79,   2016( , فرج المبروك )119,  2013انى )( , أحمد اللق139, 2012حيث يشير أحمد عبد المجيد )     

 األنشطة العلمية وهى  كالتالى :  
على عملية   النشاط العلمى يتيح للتلميذ الفرصة لتحقيق ذاته وإشباع حاجاته وتنمية مهاراته ومن ثم يكون أكثر إقباال  -1

 التعلم وأكثر انضباطا وانتظاما بالمدرسة . 
 يذ على النمو الشامل فى جميع النواحى وتعديل سلوكهم .مساعدة التالم -2
يسهم فى تنمية ميول الطالب و إكتشاف مهاراتهم وقدراتهمم واكتشاف المواهب ويساعد على تنميتها وتشجيعها لتشق    -3

 طريقها فى الحياة .
ت والعادات السليمة   وذلك من خالل  يسهم النشاط العلمى بشكل كبير فى تثبيت المفاهيم والمعلومات والمعارف والمهارا -4

 ما قام به المتعلم أثناء مزاولة وممارسة  النشاط  . 
 تعمل على تنمية قدرات الطالب على التفكير العلمى وحل المشكالت والعمل الجماعى والتعاونى  -5
ستفادة    منها, من خالل تقديمها  يترجم الموضوعات النظرية إلى ممارسة عملية تيسر على المتعلم فهمها واستيعابها واإل  -6

 إليه بصورة جذابة وشائقة . 
 يجعل النشاط المادة الدراسية سهلة وأبقى أثرا فى الذاكرة .   -7
 يتيح الفرصة للتالميذ لإلنتقال إلى البيئة والتفاعل معها لتحقيق مزيد من التكامل واإلندماج .  -8
 ى لما يمتاز به من تشويق وإثارة وجذب للمزيد من    التعلم.  يحفز النشاط التالميذ على التحصيل العلم  -9

 إثراء روح التعاون ودعم القدرة على التكيف مع اآلخرين من خالل التدريب على أساليب العمل الجماعى والعمل التعاونى   -10
, الخطوات اإلجرائية , الصور   ويتكون  النشاط العلمى من : عنوان النشاط , أهداف النشاط , قائمة المواد واألدوات      

 والرسوم واألشكال والجداول  والتقويم .
 الرياضيات ( -الهندسة –التكنولوجيا  –)العلوم   STEMالمحور الثانى : مدخل 

 :   STEMأوال : ماهية مدخل 
دار سنوات عديدة   من المداخل الحديثة فى مجال تصميم المناهج وذلك بعد أن أثبت فعاليته على م   STEMيعد مدخل       

ومن ثم تم تطبيقه فى العديد من الدول األخرى وهو مدخل يتم فيه التكامل    2001منذ ان تم تطبيقه فى الواليات المتحدة عام  
فقد   المدخل  فقط وعندما جاء هذا  العلوم والرياضيات  تكامل  التركيز على  يتم  قديما  فكان  أربعة مجاالت معرفية مختلفة  بين 

ال مجالى  وتعزيز أدخل  للطالب  والتكنولوجيا  والهندسة  والرياضيات  العلوم  تعلم  تحسين  إلى  يؤدى  وهذا   والتكنولوجيا  هندسة 
 ( National Research Councile ,2009,8اهتمامهم بالهندسة والوعى بها كمهنة وايضا زيادة المعرفة التكنولوجية .)

        ( وآخرون    برينر  اختصار ألربعة    )  Brriner,Harkness ,Johnson, Koehler ,2012,5فيعرفه كال من  بأنه 
الرياضيات ( يدرسها الطالب فى المدرسة وحيث تتطلب هذه    –الهندسة    –التكنولوجيا    –مجاالت معرفية مختلفة وهى )العلوم  
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اع الطالب بعملية التعلم العلوم فى دراستها إلى التكامل فى تعليمها كماتتطلب بيئة تعليمية واقعية وحقيقية مما يؤدى إلى استمت
التى   النظرية  المفاهيم  عن  بعيدا  بها  المتعلقة  للموضوعات  والشاملة  المترابطة  المعرفة  إلى  الوصول  على  يساعد  بدوره  وهذا 

 يدرسها الطالب فى الفصول بطريقة تقليدية . 
 ( (Gonzalez &Kutenai ,2012,16ويقصد بكل مجال من المجاالت األربعة ما يلى 

: وهى الدراسة المنظمة للطبيعة وسلوك المواد ,وتتم بواسطة عمليات االستقصاء ,واإلكتشاف Scienceلوم الع -1
 والتجريب ,وتنتج القوانين والنظريات التى تشرح وتفسر الظواهر المختلفة .

واقعية وتستخدم :وهى استخدام األجهزة واألدوات الهندسية والقيام بعمليات لحل مشاكل  Technology التكنولوجيا -2
 عمليات اإلدارة والتحكم والضبط لتوفير احتياجات االنسان  

: هى التطبيق المنهجى لمبادىء العلوم , والرياضيات لتصميم وإنتاج االالت والمنتجات   Engineeringالهندسة  -3
 وتتم بواسطة عمليات التصميم واإلختراع وحل المشكالت , وتنتج أدوات وأجهزة متنوعة .

: وهى علم األنماط والعالقات المتعلقة بالتعامل مع األرقام والكميات واألشكال   Mathematicsالرياضيات  -4
                                     والفراغات والعالقات الداخلة فيها وتستخدم عمليات التحليل والتفسير واالتصال وتنتج حلول للمشاكل الرياضية .  

 :  STEMنشطة العلمية القائمة على مدخل ثانيا : خصائص األ 
(  فى دراسته أنه من أهم Bybee,2013  (32,( و بايبى  (Merril ,Reardon,Brown, 2011,5  ويشير ميريل وآخرون 

 التالى :    STEMخصائص أنشطة 
لما أن أهداف  تعد وسيلة لتعزيز الكفاءة الشخصية حيث تساعد فى تحديد أهداف الحياة وتعزيز النجاح التعليمى طا -1

 ومحتوى األنشطة المقدمة جيدا . 
تعد وسيلة للطالب لفهم أفضل للمفاهيم العلمية والعمليات واإلجراءات فهى تزيل أى غموض فى المفاهيم أو  -2

 الموضوعات التى يقومون بدراستها .
 ات االتصال . تسمح هذه األنشطة باكتساب مهارات البحث العلمى وتطوير المنطق العلمى وتحسين مهار  -3
تسهم هذه األنشطة فى تحقيق أعلى درجات التحصيل العلمى وتحفيز الطالب للعمل معا ومشاركة أقكارهم وخبرتهم   -5

 ومعرفتهم مع بعضهم البعض .
هذه األنشطة لها دور كبير فى دفع الطالب إلى المنافسة وحيث أن جو المنافسة يشجع الطالب على بناء شراكات   -6

 تعاونية .
 تعتمد على االستقصاء والتحرى وحل المشكالت . -7
 تعتمد على فعالية المتعلم وتحفز لديه طرق التفكير العلمى .   -8
بمثابة الجسر الذى يربط الطالب بأفراد المجتمعات  المختلفة من أجل    STEMتعمل األنشطة القائمة على مدخل  -9

 تحقيق أهدافهم .
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 ميع التخصصات األربعة فى كل نشاط بنفس الدرجة والعمق . من الممكن أال يتم معالجة ج -10
 تركز على التصميم وابتكار النماذج كالمجسمات وغيرها .   -11

  (STEM )  ثالثا : معايير مدخل
كما وردت فى    STEMالمعايير واألسس التى يجب أن تعكسها البرامج والمناهج التعليمية التى يتم تصميمها باستخدام مدخل  

 (National Research Council ,2011,25  ),(Honey,Pearson, Schweingruber,2014,107  : وهى كالتالى ) 
 دمج التكنولوجيا والهندسة فى مناهج العلوم والرياضيات  -1
ريقة تعزيز التصميم الهندسى وحل المشكالت وفيها يتم تحديد المشكلة, وابتكار الحلول , التقييم, واعادة التصميم وهى ط -2

 لتطوير الفهم العملى للعالم المصمم .
 تعزيز التحقيق كعملية طرح األسئلة وإجراء التحقيقات كطريقة لتطوير فهم عميق للطبيعة والعلم المصمم .  -3
 أن يتم تطويرها بمواد قياسية للصف وأن تشمل التدريب العملى والعقلى والمناهج التعاونية للتعلم  -4
 ب وتعكس أحدث المعلومات والتفاهمات فى مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .  معالجة نتائج الطال -5
  STEMإتاحة الفرص لربط معلمى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع طالب مجتمع  -6
 تزويد الطالب بوجهات نظر متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات .  -7
جيات المناسبة مثل النمذجة والمحاكاة لتعزيز خبرات وتجارب التعلم والتعليم فى مجال العلوم والتكنولوجيا  استخدام التكنولو  -8

 والهندسة والرياضيات . 
 تقديمها من خالل خبرات التعلم الرسمية وغير الرسمية .  -9

 ( فى تدريس العلوم STEMثالثا: الدراسات واألبحاث التى اهتمت باستخدام مدخل) 
مدخل       فعالية  عن  بالكشف  اهتمت  التي  الدراسات  من  العديد  )ومنها    STEMهناك  السعيد  حكمت  والتى  2016دراسة   )

فى تنمية بعض المهارات العلمية والميول    STEMهدفت الى التعرف على فاعلية برنامج قائم على المدخل الجذعى التكاملى  
الم اإلعدادى  الثالث  الصف  تالميذ  لدى  لصالح  المهنية  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  نتائجها  كشفت  والتى  هنى 

البعدى, ودراسة ويد  ) التطبيق  التحقق من تأثير منهج    )  Wade,2016المجموعة التجريبية فى  إلى  على     STEMوالتى 
طالب المشاركين فى  درجات تحصيل الطالب وانجازهم فى العلوم والرياضيات فى المدارس المتوسطة, وأظهرت النتائج تفوق ال

المادتين معا فى نهج   STEMدراسة منهج   ارتباطية بين دراسة  العلوم والرياضيات ووجود عالقة  لمادتى  اإلنجاز والتحصيل 
STEM   ( ( والتى هدفت الى التعرف على اثر استخدام أنشطة)2017و دراسة شيماء سليمSTEM     وفق الصفوف المقلوبة )

العلوم لتنمية مهارات ا النتائج تفوق تالميذ المجموعة  فى  لتفكير األساسية والقيم العلمية لتالميذ المرحلة االعدادية , وأظهرت 
( والتى هدفت إلى التعرف على  2018وفق الصفوف المقلوبة, ودراسة أحمد همام )   STEMالتجريبية اللذين يدرسون أنشطة  

فكير التصميمى فى مادة العلوم لدى تالميذ المدارس الرسمية ( لتنمية مهارات الت STEMفاعلية وحدة مقترحة فى ضوء مدخل)  
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( لتنمية مهارات التفكير التصميمى فى  STEM  (للغات وأظهرت نتائج البحث فاعلية تدريس الوحدة المقترحة فى ضوء مدخل
 مادة العلوم لدى عينة البحث .  

 المحور الثالث :التفكير اإلستداللى  
 اللى : أوال : ماهية التفكير اإلستد

بنعمة العقل والتفكير و للتفكير أهمية بالغة فى حياتنا فال يمكن للطالب أن يحصل  ميز هللا اإلنسان عن سائر المخلوقات        
فى  اإلهتمام  هذا  تمثل  وقد  ملحوظا  إزديادا  التفكير  بموضوع  العلمى  اإلهتمام  زاد  ولقد  بالتفكير,  إال  الحقيقية  المعرفة  على 

م التفكير والبرامج التعليمية ويعتبر التفكير آداة أساسية فى تحصيل المعرفة حيث لم تعد النظم التربوية تهدف الكثير من قوائ
إلى ملء عقول الطالب بالمعارف والحقائق فقط بل تعدت ذلك إلى العمل على تنمية وتعليم التفكير ليتمكن الفرد من التعامل  

 (  .  29,  2007محمد نوفل ,  -دومع متطلبات الحياة المعاصرة )صالح أبو جا
التربوية        المؤسسات  تسعى  التى  الهامة  التفكير  أنماط  أحد  اإلستداللى  التفكير  أن  و  للتفكير  مختلفة  أنماط  يوجد  وحيث 

 لجعله عادة لما له من أهمية بالغة وخاصة فى مادة العلوم وذلك لطبيعتها الخاصة التى تتطلب هذه األنواع من التفكيرويوجد
 تعريفات عدة للتفكير اإلستداللى ومنها: 

لتنفيذ أو ممارسة عمليات معالجة    2007،526تعريف ) فتحى جروان,      ( : عرفه بأنه مهارة تفكيرية تقوم بدور المسهل 
بع المعرفية  التفكير  عمليات  من  الثالث  المستوى  في  ويضعه  والتقييم،  والتركيب  والتحليل  التفسير  تضم  التي  د  المعلومات 

 استراتيجيات التفكير المعقدة .
إلى حقيقة مجهولة   424,   2007كما عرفه ) يوسف قطامى        الوصول  إلى  ( : بأنه عملية بحث ذهنية منظمة تهدف 

 بمساعدة الحقائق والمعلومات المعلومة.
 ودورها فى تنمية أنماط التفكير المختلفة:  STEM ثانيا : أنشطة 

لها دور كبير فى تنمية العديد من أنماط التفكير وذلك من حيث أنها     STEM راسات أن أنشطةأشارت العديد من االد      
تعمل على ربط الطالب بالبيئة وبمشكالت البيئة الحقيقية التى يحاول حلها عن طريق العمل فى مجموعات تعاونية ليتشارك 

إلى مه الطالب  يتعرض  المهام وعندما  النوع من  التفكير إليجاد حلول  مع زمالؤه فى حل هذا  فعن طريق  تعليمية متنوعة  ام 
أو نوع المهمة , وحيث أشارت مجموعة من الدراسات أن هناك   إبداعية لهذه المهام  يختلف نوع التفكير بحسب نوع المشكلة

الع المعروف أن تعليم  العلمى ومن  التفكير  التعليم وتنمية وتطوير  المستخدمة فى عملية  القائم على  عالقة بين األساليب  لوم 
االستقصاء واالستفسار يشجع قدرات التفكير العلمى  فالدراسات التى أجريت على المدارس اإلعدادية والثانوية مهارات التفكير  

 العلمى بأنواعه المختلفة أعلى فى المدارس التى تدرس المناهج بالطرق التقليدية .
  2016( لها فاعلية على أنماط التفكير المختلفة دراسة )حسن ياسر , ( STEMومن الدراسات التى أشارت إلى أن أنشطة       

( فى تنمية التفكير التصميمى ,  2018( والتى أشارت إلى فاعلية األنشطة فى تنمية التفكير المفاهيمى , ودراسة )أحمد همام ,



13 
 

( , ودراسة   Abbas&AlSayed,2017ودراسة  البصرى  االستقرائى  التفكير  تنمية  فى   )(Newcombe ,2010)   تنمية فى 
 التفكير الفراغى .

( أن هناك عالقة ارتباط وثيقة بين التفكير  Jensen, Neeley, Hatch, Piorczynski, 2017,128وقد أشارت دراسة)     
وأنشطة   على     STEMاالستداللى  الطالب  يساعد  فسوف  العلوم  تعليم  لعملية  منه  البد  أمر  االستداللى  التفكير  أن  فحيث 

أعمق لتحليل مفاهيم معقدة ومجردة للعلوم وتنظيم هيكل المعرفة بشكل منهجى فى البنية المعرفية أو المخطط فحيث أن مستوى 
 الطرق المتبعة فى تدريس العلوم والتى يمكن أن تعزز التفكير العلمى بأنواعه المختلفة, وهذا أيضا ما تحاول هذه الدراسة اثباته  

 بالتفكير اإلستداللى فى تدريس العلوم ثالثا : الدراسات التى إهتمت 
( والتى  هدفت إلى الكشف عن فاعلية استخدام نموذج وودز فى تدريس العلوم على تنمية عادات  2016دراسة مبارك العنزى )

بين   احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  البحث  وتوصل  المتوسط  الثالث  الصف  تالميذ  لدى  اإلستداللى  والتفكير  العقل 
ى درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى الختبار التطبيق االستداللى لصلح المجموعة التجريبية, متوسط

الشمرانى ) الذهنية اإللكترونية فى 2016ودراسة خلود  الخرائط  فاعلية استخدام  التعرف على  إلى  الدراسة  ( والتى هدفت هذه 
التفكي العلوم , وأظهرت نتائج تنمية التحصيل الدراسى ومهارات  الثالث المتوسط فى مقرر  ر اإلستداللى لدى تلميذات الصف 

( والتى هدفت إلى معرفة العالقة بين التفكير االستداللى واإلنجاز   Sajna,2017الدراسة تفوق المجموعة التجريبية, ودراسة ) 
جود ارتباط ايجابى كبير بين االنجاز فى الكيمياء والتفكير فى مادة الكيمياء لدى طالب المرحلة الثانوية, وتوصلت النتائج إلى و 

العلمية بمعدل كبير, ودراسة كريم خلف ) المفاهيم  إلى تعلم  فاعلية    2018االستداللى وأدى هذا  إلى معرفة  ( والتى هدفت  
ال طالبات  لدى  االستداللى  الفكير  ومهارات  األحياء  علم  مادة  تحصيل  فى  األفضلية  هرم  العلمى,  استراتيجية  الرابع  صف 

 وتوصلت النتائج إلى فاعلية استراتيجية هرم األفضلية ووجود فروق ذات داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية .   
 المحور الرابع : الميل نحو العلوم  

 أوال : ماهية الميل نحو العلوم :
من العوامل على ميول  المتعلم  بما فى ذلك التجارب   أظهرت العديد من الدراسات واألبحاث أنه يمكن أن تؤثر العديد      

السابقة والتأثيرات اإلجتماعية فمن الممكن أن يؤثر نوع المواد العلمية التى تم أخذها والخبرات العلمية السابقة ومعلمى العلوم  
   -ه التعريفات  ما يلى  :وعوامل أخرى مختلفة على ميل الطالب إلى العلوم, وقد تعددت تعريفات الميول العلمية ومن هذ

 ( عرف الميل نحو العلوم على أنه مشاعر إيجابية أو غير مواتية عن العلم كموضوع دراسى. Craker,2006,8تعريف ) 
( حيث عرفها بأنها  مايهتم به الطالب ويفضلونه  من أشياء وأنشطة ودراسات وتحديات   392,   2014وتعريف )عايش زيتون,
من أعمال وأنشطة علمية محببة إليهم و يشعرون خاللها بقدر كبير من الحب واإلرتياح وتعد هذه نزعة  علمية وما يقومون به  

 شخصية سلوكية لدى الفرد لإلنجذاب ألنشطة العلوم . 
 : ثانيا : خصائص الميل نحو العلوم

 ( أن من أهم خصائص الميل العلمى : 54,  2011ويذكر سليم الخزرجى ) 
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 تمع و البيت والمدرسة ويمكن تطويره  بالتفاعل مع البيئة . يتكون الميل فى المج -1

 يميل إلى اإلستقرار النسبى بمجرد تكونه . -2

 يحقق ذاتية المتعلم وغيابه يؤدى إلى اإلضطرابات النفسية .  -3

 يمكن قياسه من خالل مالحظة السلوك أو االستجابات اللفظية .  -4

 .  يقترن بالسلوك حيث يعزز الميل السلوك -5

 يختلف باختالف الجنس والعمر . -6
 ودورها فى تنمية الميول العلمية:   STEMثالثا: أنشطة 

ومنها)       الدراسات  من  مجموعة   & Dabney, et all. 2012 & Hamil .2004 &Tinadall, 2010وأشارت 
Career, 2001به الشباع حاجا المحيطة  الظروف  الفرد مع  تفاعل  نتيجة  ينشأ  الميل  أن  أن (  والمشتقة, وحيث  األولية  ته 

بناء   فى  النشاط  التركيز على دور  فهنا يجب زيادة  باإلتجاهات والقيم  إذا ما قورنت  أقل  ثبات  العلمية تتصف بدرجة  الميول 
 لها دور فى تنمية ميول الطالب فعن طريقها:   STEMبيئات تعلم مثيرة لإلهتمام فوجد إن أنشطة 

التى تتضح فيها العالقة بين حاجات التالميذ وميولهم بحيث تؤدى إشباع هذه الحاجات    يتم توفير المواقف التعليمية •
 إلى توليد الميول الصالحة لدى التالميذ . 

 تعمل على توجيه ميول التالميذ بالصورة التى تنمى فيهم القدرة على اإلبتكار . •
 هام فى توجيه ميول التالميذ لدراسة المواد المختلفة .  يتم فيها التفاعل اإليجابى بين المعلم والتالميذ وهذا له أثر •
 يتم فيها ارتباط التالميذ بالبيئة المحيطة وهذا يؤدى إلى تنمية الميول والعادات واإلتجاهات المرغوبة  STEMأنشطة  •

 رابعا : الدراسات التى اهتمت بالميل نحو مادة العلوم  
لى التحقق من فاعلية تدريس وحدة في العلوم قائمة على مدخل االكتشاف في  (والتى هدفت إ 2015دراسة بندر عبدالكريم ) 

تنميةعمليات العلم األساسية والميل نحو العلوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة  
الضابطة التجريبية والمجموعة  المجموعة  العلم األساسية ومقياس    احصائية بين متوسطى درجات تالميذ  فى اختبار عمليات 

الميل نحو العلوم) االهتمام بالعلوم , الحصص المدرسية للعلوم , معلم العلوم ( لصالح المجموعة التجريبية, دراسة زينب كاظم  
الصف2016) تلميذات  لدى  العلوم  مادة  نحو  الميل  فى  الكاريكاتيرية  الرسوم  أثر  على  التعرف  إلى  هدفت  والتى  الخامس    ( 

االبتدائى وخلصت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية,  
( والتى هدفت إلى التعرف على فاعلية استخدام نموذج مكارثى فى تنمية عمليات  2017دراسة حنان محمد , منى الحربى )

طالبات الصف األول المتوسط , وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى العلم والميل نحو العلوم لدى  
والضابطة ( لصالح المجموعة التجريبية فى كال من اختبار عمليات العلم االساسية ومقياس   –درجات المجموعتين )التجريبية  

لتعرف على فاعلية المدخل المنظومى فى تدريس العلوم  ( والتى هدفت إلى ا2018الميل نحو العلوم, ودراسة مها عبد الطيف )
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لتنمية بعض المفاهيم الكيميائية والميل العلمى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية, وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية  
 يل نحو العلوم والضابطة ( لصالح المجموعة التجريبية فى مقياس الم –بين متوسطى درجات المجموعتين )التجريبية 

 أوجه اإلستفادة من أدبيات البحث )اإلطار النظرى والدراسات السابقة (:
بما يتناسب مع البحث الحالى , والذى تم اإلستفادة منه فى تطبيق البرنامج المقترح  STEMوضع تعريف إجرائى لمدخل  •

ى بما يتناسب مع الدراسة الحالية والذى تم  , تحديد التعريف اإلجرائى للتفكير اإلستدالل  STEMالذى يعتمد على مدخل 
اإلستفادة منه فى إعداد إختبار مهارات التفكير اإلستداللى, تحديد التعريف اإلجرائى للميل نحو العلوم  بما يتناسب مع  

 الدراسة الحالية والذى تم اإلستفادة منه فى إعداد إختبار مقياس الميل نحو العلوم.
األسس التى يجب أن توضع فى اإلعتبار عند تصميم البرنامج المقترح الذى سيتم تطبيقه على عينة اإلشارة إلى المبادىء و  •

 . STEMالدراسة على النحو المتضح فى اجراءات الدراسة حتى نتمكن من تحقيق الألهداف المنشودة من أنشطة 
شطة التعليمية باستخدام البرنامج المقترح القائم توضيح دور المعلم وأدوار المتعلمين والخطوات الواجب اتباعها لتنفيذ األن •

 .   STEMعلى مدخل 
 لتنمية التفكيراإلستداللى والميل نحو العلوم من خالل البرنامج المقترح . STEMكيفية اعداد واستخدام أنشطة  •

 إجراءات الدراسة 
o ل المحور األول : بناء البرنامج المقترح فى األنشطة العلمية القائم على مدخSTEM  

 ويمكن عرض خطوات بناء البرنامج المقترح كما يلى :
 STEMوقد تم تحديد هذه األسس بالرجوع إلى مبادىء مدخل  أوال:  تحديد األسس العلمية التى يقوم عليها البرنامج :

 وخصائصه ومراحله, وقد تم استخالصها من اإلطار النظرى. 
م تحديد األهداف للبرنامج المقترح والتى تتسم بوضوحها وذلك للمساعدة على  ت ثانيا : صياغة أهداف البرنامج التعليمية:

 إمكانية تحقيقها , وجاءت هذه األهداف وهى مشتقة من أهداف تدريس العلوم للصف األول اإلعدادى 
  –الحرارة  –ية الكهرب –الطاقة   –المادة  –تم اختيار موضوعات البرنامج وتشمل ) الكثافة  ثالثا: وضع المحتوى الدراسى:

 االحتكاك(  والتى تتضمن مجموعة من األنشطة المقترحة المتسلسلة وهى تشتمل على بعض األنشطة المقررة.
اعتمد تدريس األنشطة المقترحة فى هذا البرنامج  على   تحديد نموذج التدريس المستخدم فى البرنامج المقترح :رابعا : 

  STEMويعد هذا النموذج أحد نماذج التدريس المعتمد فى تنظيم أنشطة  E'S 5 علم النموذج التعليمى القائم على دورة الت
  -مرحلة التهيئة فيستخدمه المعلم من بداية كل نشاط وحتى عملية التصميم الهندسى والذى يتكون من خمس مراحل رئيسة )

 يم (   مرحلة التقو  - مرحلة تطبيق وتعميق المفهوم  -مرحلة العرض  -مرحلة اإلستكشاف 
تضمن البرنامج ثمانية عشر نشاطا تعليميا مقترحا فى ضوء مدخل  خامسا :تحديد األنشطة العلمية التى يتضمنها البرنامج : 

STEM   . تندرج كل ثالثة أنشطة تحت موضوع من الموضوعات 
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للبرنامج: المستخدمة  التعلمية  الوسائل  إختيار  التعليمي  سادسا:  والوسائل  األدوات  تحديد  المقترح تم  للبرنامج  المسخدمة  ة 
بوربوينت برنامج  باستخدام  تقديمية  عروض  لوحة    Point Power وتشمل  )مثل  ورقية  لوحات  المتنوعة,  الفيديو  مقاطع   ,

 خطوات التصميم الهندسى (, رسوم وجداول وصور ونماذج توضيحية .
  -كالتقويم القبلى  م المتنوعة فى البرنامج المقترح تم استخدام مجموعة من أساليب التقوي:  سابعا : تحديد أساليب التقويم 

 .التقويم النهائى  -التقويم البنائى أو المرحلى 
 STEMثامنا: إعداد دليل المعلم للبرنامج المقترح فى ضوء مدخل  
ليل المعلم  لكي يكون مرشًدا وموجًها لمعلم مادة العلوم وتم عرض موضوعات من د  STEMتم اعداد دليل المعلم وفق مدخل  

علي مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في مناهج وطرق تدريس العلوم للتأكد من صالحيته للتطبيق وتعديله في  
 (. 4ملحقللتطبيق والدليل في صورته النهائية)  وقد أجمع السادة المحكمين على صالحية دليل المعلم ضوء آرائهم ومقترحاتهم، 

 STEMلمعدة وفق منهجية تاسعا: كراسة نشاط التلميذ ا
وتم عرض بعض أوراق عمل التلميذ لبعض    STEMتم إعداد أوراق عمل التلميذ لألنشطة المقترحة فى ضوء مدخل      

األنشطة علي مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في مناهج وطرق تدريس العلوم للتأكد من صالحيتها للتطبيق  
للتطبيق والكراسة  في   وقد أجمع السادة المحكمين على صالحية كراسة نشاط التلميذتهم، وتعديلها في ضوء آرائهم ومقترحا 

  (.5ملحقصورتها النهائية )
 عاشرا : ضبط البرنامج 

القائم على مدخل     المقترح  البرنامج  المعلم    STEMلتطبيق  المتمثلة فى برنامج األنشطة ودليل  التعليمية  المواد  تم عرض 
الت المحكمين  وكراسة نشاط  السادة  , وعلى مجموعة من معلمى 2لميذ على  للعلوم  التدريس  المناهج وطرق  فى  المتخصصين 

نشاط,    STEMمدارس   فى كل  ودقة صياغتها  التعليمية  األهداف  فى مدى وضوح  رأيهم  إبداء  وبهدف   , للتأكد من صدقها 
, وقدتم التعديل فى    STEMمختارة , مالئمة إعداد األنشطة بشكل يتالئم مع منهجية  ارتباط األهداف بمحتوى الموضوعات ال

 ( . 3ضوء آراء السادة المحكمين وأصبح البرنامج فى صورته النهائية)ملحق 
o المحور الثانى إعداد أدوات البحث 

 بإعداد أدوات البحث التالية : للتأكد من صحة فروض الدراسة الحالية واإلجابة على تساؤالت البحث, قامت الباحثة  
 وتم بناء اإلختبار وفق للخطوات التالية :  إختبار التفكير اإلستداللى أوال/

: تم اعداد هذا االختبار لقياس مدى تمكن تالميذ الصف األول اإلعدادى من مهارات التفكير اإلستداللى )   تحديد الهدف من اإلختبار -1
 العلوم قبليا وبعديا .االستنباط واإلستقراء ( فى مادة 

اإلختبار -2 أبعاد  نوعين من   تحديد  تحديد  تم   , االستداللى  التفكير  بتنمية  اهتمت  التى  والدراسات  البحوث  على  اإلطالع  فى ضوء   :
 .مهارات التفكير االستداللى وهما ) اإلستنباط واإلستقراء ( 

 
 (السادة المحكمين   2( ملحق) 2
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 وقد وزعت أسئلة اإلختبار بحيث تناسب الوزن النسبى  : حيث تم توزيع تلك المهاراتبناء جدول مواصفات اإلختبار -3
: تم تحديد نوع اإلختبار وعدد مفرداته فقد تضمن فى صورته األولية ثالثين مفردة من نوع اإلختيار من صياغة مفردات اإلختبار  -4

 وتضمنت كل مفردة  :  Multiple-choice-testمتعدد 
ذى من خالله تم طرح المشكلة التى سيبحث التلميذ عن حل لها من بين البدائل , وتم  : وتشمل جزء من السؤال ال مقدمة السؤال (1

 صياغتها بصورة واضحة مألوفة وتضمنت ما يحتاجه الطالب من بيانات لإلجابة عن السؤال  
 : وتشمل مقترحات اإلجابة وعددها أربعة بدائل ,أحدها اإلجابة الصحيحة .  البدائل (2

: تمت صياغة التعليمات على صورة مقدمة تبين هدف اإلختبار وكيفية اإلجابة  وتحديد درجة تصحيحه ختبارصياغة تعليمات اإل  -5
عن فقراته وقد راعت الباحثة سهولة ودقة اللفاظ المستخدمة ومناسبتها لمستوى التالميذ, ووضوح تعليمات اإلختبار واعداد ورقة إجابة 

 التاريخ ( ومثال محلول لتوضيح طريقة اإلجابة . -الفصل  -المدرسة  – )اإلسم  تشتمل على اسم التلميذ وبياناته
 تم ضبط اإلختبار احصائيا من خالل التالى :ضبط اإلختبار احصائيا:   -6
االختبار .1 النحو  صدق  علي  الداخلي  االتساق  المحتوي وصدق  التحقق من صدق  االختبار من خالل  من صدق  التحقق  تم   :

 :  التالي

تم عرض االختبار في صورته األولية علي مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال مناهج وتدريس   حتوي:صدق الم .أ
للتعرف علي مدي مناسبة كل مفردة من مفردات االختبار لكل  (1ملحق)العلوم ومجموعة من موجهي ومعلمي مادة العلوم

وقد أجمع السادة المحكمون على اإلختبار اإلعدادي،  مهارة من مهارات التفكير اإلستداللى ومستوى تالميذ الصف األول
 وأصبح  بصورته النهائية.

تم حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم  :  صدق اإلتساق الداخلى لإلختبار  .ب
موعة من تالميذ الصف األول  ( وذلك بعدما تم تطبيق االختبار في صورته األولية علي مجSPSSاالجتماعية )

( تلميذة  37اإلعدادي)غيرالمشاركة في التجريب( بمدرسة بالل بن رباح بادارة السادات التعليمية بمحافظة المنوفية وعددهم ) 
( مما يشير إلي تمتع اختبار 0,01عند مستوي داللة)( 0,909- 0,883حيث وجد أن الدرجة الكلية لالختبار تراوحت ما بين)

 مليات العلم بدرجة عالية من االتساق الداخلي.  مهارات ع

 ثبات اإلختبار   .2
للتحقق من ثبات اإلختبار تم تطبيق اإلختبار فى صورته األولية على مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعدادى , وبلغ عدد        

سادات التعليمية بمحافظة المنوفية يوم األحد الموافق ( بمدرسة بالل بن رباح اإلعدادية التابعة إلدارة ال37أفراد العينة اإلستطالعية )
   Alpha cronbchم( ولحساب قيمة معامل الثبات الختبار التفكير اإلستداللى تم استخدام قيمة معامل ألفا كرونباخ 6/10/2019)

 ( مما يشير إلى تمتع اإلختبار بدرجة عالية من الثبات ز 0,84ووجد أنها تساوى )
من خالل خطوات التجريب السابقة قام الباحث بحساب زمن االختبار من خالل حساب الزمن  :   تبارحساب زمن اإلخ .3

 الذي استغرقه كل تلميذ في اإلجابة علي االختبار علي العدد الكلى للتالميذ.
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بعد المرور بالخطوات السابقة وأصبح اإلختبار يتكون   3تم وضع اإلختبار فى صورته النهائية الصورة النهائية لإلختبار : .4
( مفردة من نوع اإلختيار من متعدد  ليشمل جميع الموضوعات المتضمنة بالبرنامج , وبحيث يغطى مهارتى 30من )

  (  مفتاح تصحيح اختبار التفكير اإلستداللى 6التفكير اإلستداللى ولكل سؤال أربعة بدائل ويوضح ملحق )
 ثانيا / إعداد مقياس الميل نحو العلوم 
   وتم بناء المقياس وفق للخطوات التالية :

 : هدف المقياس إلى التعرف على ميول تالميذ الصف األول اإلعدادى نحو العلوم.  الهدف من المقياس -1
لى الدراسات السابقة وتحددت أبعاد  : تم تحديد أبعاد مقياس الميل نحو مادة العلوم بعد اإلطالع عأبعاد المقياس الفرعية  -2

 المقياس كالتالى : الميل نحو معلم العلوم, الميل نحو حصة العلوم واالهتمام بالعلوم.
( عبارة  تندرج تحت أبعاد المقياس الثالثة ولكل عبارة 34تكون المقياس من )  إعداد عبارات مقياس الميل نحو مادة العلوم : -3

 غير موافق(. –محايد   –ق ثالثة استجابات وهى) مواف
المقياس -4 تعليمات  ألفاظ   صياغة  ودقة  سهولة  راعت  وقد  اإلجابة  عند  التالميذ  بها  ليسترشد  المقياس  تعليمات  صياغة  تم   :

طريقة   ليوضح  محلول  مثال  وجود  مع  عباراته  عن  اإلجابة  وكيفية  المقياس  هدف  تبين  مقدمة  على صورة  فجاءت  التعليمات, 
 اإلجابة .

الثالثى الذى يضم ثالثة بدائل لإلجابة عن عباراته الموجبة وهى )    قة تصحيح المقياس :طري -5 الباحثة مقياس ليكرت  اعتمدت 
 ( على التوالى والعكس فى حالة العبارات السالبة .  1,2,3موافق , محايد, غير موافق ( وحددت درجات المقياس )

 العلوم احصائيا من خالل التالى : تم ضبط مقياس الميل نحو ضبط المقياس احصائيا  -6
المقياس: .1 الداخلي علي    صدق  المحتوي وصدق االتساق  التحقق من صدق  المقياس من خالل  التحقق من صدق  تم 

 : النحو التالي

تم عرض المقياس في صورته األولية علي مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال مناهج وتدريس   صدق المحتوي:-أ
ومجم العلومالعلوم  مادة  ومعلمي  موجهي  من  وضوح   للتعرف  (1ملحق)وعة  ومدى  التالميذ،  لمستوى  المقياس  مالئمة  مدى 

وأصبح بصورته    المقياسوقد أجمع السادة المحكمون على تعليمات المقياس، ومدى ارتباط كل مفردة بالبعد التي تندرج أسفلها،  
 ( 7ملحقالنهائية )

للمقياس -ب الداخلى  اإلتساق  اإلحصائى    صدق  البرنامج  باستخدام  للمقياس  الداخلى  اإلتساق  صدق  حساب  تم   :SPSS   
( بمدرسة  37)وذلك بعدما تم تطبيق المقياس في صورته األولية علي مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة

، حيث وجد م(  10/2019/ 6حد الموافق )بالل بن رباح اإلعدادية التابعة إلدارة السادات التعليمية بمحافظة المنوفية يوم األ
مقياس الدافعية  ( مما يشير إلي تمتع  0,01)عند مستوي داللة  (0,805-0,670أن الدرجة الكلية للمقياس تراوحت ما بين)
 لإلنجاز بدرجة عالية من االتساق الداخلى  

المقياس: -ج ثبات  من  استطالعية   التحقق  تجربة  اجراء  تم  المقياس  ثبات  من  األول    للتحقق  الصف  تالميذ  من  مجموعة  على 
( بمدرسة بالل بن رباح اإلعدادية التابعة إلدارة السادات التعليمية بمحافظة  37اإلعدادى , وبلغ عدد أفراد العينة اإلستطالعية )

مة معامل ألفا  م( ولحساب قيمة معامل الثبات لمقياس الميل نحو العلوم تم استخدام قي6/10/2019المنوفية يوم األحد الموافق ) 
 

 ( 6حق رقم )( اختبار التفكير اإلستداللى مل 3
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(  وهى قيمة مرتفعة لمعامل الثبات  0.811ووجد أن معامل الثبات لمقياس الميل نحو العلوم هو)     Alpha cronbchكرونباخ  
 مما يشير إلى المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها فى التطبيق الميدانى للدراسة . 

زمن الالزم لإلجابة عن المقياس عن طريق جمع الزمن الذي يستغرقه كل تلميذ في اإلجابة  تم حساب ال  حساب زمن المقياس: -7
 عن المقياس وقسمته علي العدد الكلى للتالميذ. 

( عبارة 34من )بعد التحقق من صدق وثبات المقياس تم التوصل إلي المقياس في صورته النهائية  الصورة النهائية للمقياس: -8
ن العبارات الموجبة والعبارات السالبة , على أبعاد المقياس الثالثة )الميل نحو معلم العلوم, الميل نحو حصة  موزعة بالتساوى بي

 .  العلوم , اإلهتمام بالعلوم(
 : إجراءات البحث وخطوات تنفيذه المحور الثالث: ➢

القائم علي تصميم  المنهج شبه التجريبى    تتضمن اإلجراءات الخاصة بالتجربة الميدانية الخطوات التالية: حيث اتبعت الباحثة
يمكن  بعدى ( وبإجراء التطبيق القبلي والبعدي ألدوات البحث لكل من تالميذ المجموعة عينة البحث –المجموعة الواحدة )قبلى 

لى والميل  فى تنمية مهارات التفكير اإلستدال  STEMالتوصل لفاعلية البرنامج المقترح فى األنشطة العلمية القائم على مدخل  
 نحو مادة العلوم لدى عينة البحث .

 نتائج البحث 
 أوال : نتائج اختبار التفكير اإلستداللى  

( بين متوسطى درجات  0,01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ولإلجابة عن السؤال تمت صياغة الفرض التالى : 
ى كل بعد من أبعاد إختبار مهارات التفكير اإلستداللى  واإلختبار ككل لصالح  تالميذ مجموعة الدراسة فى التطبيقين القبلى والبعدى ف

التطبيق البعدى, وللتحقق من صحة الفرض تمت المعالجة اإلحصائية لنتائج مجموعة الدراسة فى التطبيقين القبلى والبعدى إلختبار 
المعيارية لدرجات التالميذ مجموعة الدراسة فى اختبار التفكير  التفكير اإلستداللى , وتم ذلك بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 

 اإلستداللى القبلى والبعدى وحساب قيمة )ت( لمعرفة داللة الفروق بين هذه المتوسطات . 
( داللة الفروق بين متوسطى درجات التالميذ في التطبيقين القبلي والبعدي لمجموعة الدراسة لكل بعد من أبعاد 9جدول ) 

 ر التفكير االستداللي ولإلختبار ككل. اختبا
اختبار مهارات التفكير  

 اإلستداللى  
 قيمة )ت(   التطبيق البعدي التطبيق القبلي 

 المحسوبة 
درجة  
 الحرية 

 مستوى الداللة 
 34ن= 34ن=

 2ع 2م 1ع 1م

مهارات التفكير  
 االستنباطي 

8,18 2,72 14,88 0,33 14,12  
 

33 

 
دالة عند  
مستوى  

 (01,0 ) 
 

مهارات التفكير  
 االستقرائي  

7,71 3,11 14,71  0,58 12,29 

 15,34 0,66 29,59 4.99 15,88 االختبار ككل  
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اتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة لداللة الفروق بين متوسطات درجات التالميذ قبل تدريس البرنامج وبعد تدريسه 
( وهذا مما أشار إلى وجود فرق ذو داللة احصائية فى  0,01( الجدولية عند مستوى داللة ) ( وهى أكثر من قيمة )ت15,34)

متوسط درجات إختبار التفكير اإلستداللى بين التطبيقين البعدى والقبلى لمجموعة الدراسة لصالح التطبيق البعدى , وذلك فى كل بعد 
 من أبعاد التفكير اإلستداللى وكذلك فى اإلختبار.

 فى تنمية مهارات التفكير اإلستداللى لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى  STEMعلية البرنامج المقترح القائم على مدخل حساب فا
فى تنمية مهارات التفكير اإلستداللى لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى  STEMلحساب فاعلية البرنامج المقترح القائم على مدخل   

 ك وجاءت النتائج كالتالى: , تم حساب معادلة الكسب لبال
 جدول قيمة معدل الكسب لبالك وداللته للكشف عن فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التفكير االستداللي لمجموعة البحث

 مهارات  المتغير المستقل 
 التفكير االستداللي 

 داللة الكسب  قيمة معدل الكسب  الدرجة النهائية  المتوسط الحسابي
 البعدي القبلي 

 
ترح 

لمق
ة ا

شط
األن

ج 
رنام

ب
 

 
خل 

 مد
على

ئم 
القا

ST
EM

   

 فعال ومقبول  1,43 15 14,88 8,18 مهارة التفكير االستنباطي  
 فعال ومقبول  1,42 15  14,71 7,71 مهارة التفكير االستقرائي  

 فعال ومقبول  1,42 30 29,59 15,88 االختبار ككل 

لكسب المعدل لبالك لمهارات التفكير اإلستداللى أكبر من الحد الفاصل الذى حدده بالك حيث من الجدول السابق  اتضح أن نسبة ا
(, مما  298-297،  2011كما هو مبين في )عزت عبد الحميد حسن،    1,2  ≤نسبة الكسب المعدل لبالك تكون فعالة عندما تكون  
 عض مهارات التفكير اإلستداللىفى تنمية ب STEMيدل على فاعلية البرنامج المقترح القائم على مدخل 

 ب.تفسير نتائج اختبار التفكير اإلستداللى 
فى تنمية مهارات التفكير  STEMأشارت النتائج السابقة والمتمثلة فى فاعلية برنامج األنشطة العلمية المقترح القائم على مدخل        

فى   STEMة حجم تأثير البرنامج المقترح القائم على مدخل اإلستداللى لتالميذ للصف األول اإلعدادى ) مجموعة الدراسة ( وزياد
 تنمية مهارات التفكير اإلستداللى بصورة كبيرة ويمكن تفسير هذه النتائج كمايلى : 

نموذج التدريس المستخدم فى تدريس البرنامج كان فعاال فى تنمية مهارات التفكير اإلستداللى والذى سمح للتالميذ بحرية إنتاج  •
تستند على النظرية البنائية والتفكير اإلستداللى أيضا فأدى   STEMأنشطة  ر, حيث يستند النموذج إلى النظرية البنائية وأن  األفكا

مما  المبدأ  أو  القانون  أو  العلمى  للمفهوم  والتوصل  والتحديات  التجارب  وإجراء  العلمية  باألنشطة  بأنفسم  التالميذ  قيام  إلى  ذلك 
المعرف التفكير ساعدهم على تطبيق  تنمية مهارات  إلى  أدى  بدوره  , وهذا  الحقيقية  بالبيئة  يتعلموه  فى مواقف جديدة وربط ما  ة 

 اإلستداللى
البرنامج المقترح له تأثيرا إيجابيا فى تنمية مهارات التفكير اإلستداللى طبقا إلختبار )ت( وكانت هذه اإليجابية مرضية وفق نسبة  •

 الكسب المعدل لبالك . 
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وقد إتفقت نتائج الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات التى استخدمت برامج واستراتيجيات متنوعة مثل دراسة نوال عبد الفتاح       
 ( وغيرها من الدراسات.   2018( , ودراسة كريم خلف )2015خالد العتيبى )دراسة ( , 2014( , دراسة عصام سيد )2012)

 حو العلوم ثانيا نتائج مقياس الميل ن
,( بين متوسطى 05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة) ولإلجابة عن السؤال تمت صياغة الفرض التالى :        

درجات تالميذ مجموعة الدراسة فى التطبيقين القبلى والبعدى  فى كل بعد من أبعاد مقياس الميل نحو العلوم  والمقياس ككل 
وللتحقق من صحة الفرض تمت المعالجة اإلحصائية لنتائج مجموعة الدراسة فى التطبيقين القبلى لصالح التطبيق البعدى,  

والبعدى فى مقياس الميل نحو مادة العلوم وتم ذلك بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات التالميذ 
 وحساب قيمة )ت( لمعرفة داللة الفروق بين هذه المتوسطات  مجموعة الدراسة فى مقياس الميل نحو مادة العلوم القبلى والبعدى

جدول داللة الفروق بين متوسطى درجات التالميذ في التطبيقين القبلي والبعدي لمجموعة الدراسة لكل بعد من أبعاد مقياس 
 الميل نحو مادة العلوم والمقياس ككل.

 
مقياس الميل  
 نحو العلوم   

 قيمة )ت(   ديالتطبيق البع التطبيق القبلي 
 المحسوبة 

درجة  
 الحرية 

 مستوى الداللة 
 34ن= 34ن=

 2ع 2م 1ع 1م

الميل نحو معلم  
 العلوم  

27,68 5,72 35,50 1,05 8,56  
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دالة عند  
مستوى  

 (01,0 ) 
 

الميل نحو حصة  
 العلوم  

22,71 4,93 35,50  0,93 15,27 

 12,62 0,48  29,79 5,05 19,03 اإلهتمام بالعلوم  
 17,10 1,43 100,79 11.15 69,41 المقياس ككل  

اتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة لداللة الفروق بين متوسطات درجات التالميذ قبل تدريس البرنامج وبعد تدريسه  
جود فرق ذو داللة احصائية فى متوسط ( وهذا مما يشير إلى و 0,01( وهى أكثر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) 17,1)

درجات مقياس الميل نحو العلوم بين التطبيقين البعدى والقبلى لمجموعة الدراسة لصالح التطبيق البعدى , وذلك فى كل بعد من أبعاد  
 المقياس كما هو واضح من الجدول السابق , وهكذا تم التحقق من صحة الفرض الثانى من فروض البحث

 فى تنمية الميل نحو مادة العلوم  لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى:  STEMلية البرنامج المقترح القائم على مدخل حساب فاع   
فى تنمية الميل نحو مادة العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى ,   STEMلحساب فاعلية البرنامج المقترح القائم على مدخل      

 ( 14ءت النتائج كما هو بجدول )تم حساب معادلة الكسب لبالك وجا
 جدول قيمة معدل الكسب لبالك وداللته للكشف عن فاعليةالبرنامج المقترح  في تنمية الميل نحو العلوم  لمجموعة البحث       

 داللة الكسب  قيمة معدل الكسب  الدرجة النهائية  المتوسط الحسابي الميل نحو مادة العلوم   المتغير المستقل 
 لبعديا القبلي 
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متوسط   1,16  36 35,50 27,68 الميل نحو معلم العلوم 
 الفعالية 

 فعال ومقبول  1,31 36  35,50 22,71 الميل نحو حصة العلوم 
 فعال ومقبول  1,34 30  29,79 19,03 اإلهتمام بالعلوم 
 فعال ومقبول  1,27 102 100,79 69,41 المقياس ككل 

العلوم ككل أكبر من الحد الفاصل الذى حدده  14اتضح من الجدول السابق )   الميل نحو  ( أن نسبة الكسب المعدل لبالك لمقياس 
-297، 2011 كما هو مبين في )عزت عبد الحميد حسن، 1,2 ≤بالك حيث أن نسبة الكسب المعدل لبالك تكون فعالة عندما تكون 

( من النسبة التى حددها بالك وهى نتيجة    1,2,    1( وهى قيمة متوسطة تنحصر بين )1,16( ,  ويعد المحور األول ونسبته)298
غير مرضية وربما ترجع إلى أنه مازال المعلم يفرض تعليماته على التالميذ وهذا مما يقلل ميل التالميذ له , ولكن بالنظر إلى القيمة 

لل مدخل  الكلية  على  القائم  المقترح  البرنامج  فاعلية  على  تدل  فنجدها  تالميذ   STEMمقياس  لدى  العلوم  مادة  نحو  الميل  تنمية  فى 
 الصف األول اإلعدادى . 

 ب.تفسير نتائج مقياس الميل نحو مادة العلوم  
ة الميل نحو مادة العلوم بصورة كبيرة  ويمكن فى تنمي STEMأشارت النتائج السابقةإلى فاعلية البرنامج المقترح القائم على مدخل       

 إرجاع تلك النتائج إلى:  
مدخل   • على  القائمة  األنشطة  لمعظم    STEMوفرت  ومعنى  أهمية  له  العلوم  تعلم  يجعل  مما  والسرور,  البهجة  من  نوع 

العملية واآلداء ا  إلى تحسن  انتباههم وهذ مما يؤدى  لديهم , وبالتالى  التالميذ , وهذا مما يثير مشاعرهم ويجذب  لمعرفى 
 يجعلهم أكثر إهتماما بمادة العلوم .

على المشاركة والتواصل حيث يتم التفاعل بين التالميذ فى مواقف تتطلب    STEMساعدت األنشطة القائمة على مدخل   •
التلميذ مستمعا غير    إعمال العقل , وهذا ما يتفق مع روح البنائية واإلبتعاد عن جو التعلم النمطى العادى الذ يجلس فيه

 فعاال .
البرنامج المقترح أثر تأثيرا إيجابيا فى تنمية الميل نحو العلوم طبقا إلختبار )ت( ولكن هذه اإليجابية كانت غير مرضية  •

  وفق نسبة الكسب لبالك ) بالنسبة للبعد األول( , وقد يرجع السبب إلى أن المعلم ما زال يفرض تعليماته على التالميذ وهذا 
 مما يقلل ميل التالميذ له وهذا يحتاج إلى تدريب المعلمين فترة أطول لتطبيق البرامج واإلستراتيجيات الجديدة . 

وتتفق نتائج البحث مع العديد من الدراسات التى استخدمت برامج واستراتيجيات متنوعة أدت إلى تنمية الميل نحو العلوم مثل       
( و دراسة مها عبد  2017( وحنان محمد , منى الحربى )2016زينب كاظم )دراسة  (و2015كريم )دراسات كل من: دراسة بندر عبدال

 ( . 2018الطيف )
 توصيات الدراسة : 

 فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية يمكن التوصية بما يلى : 
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بمدخل   (1 تعريفية  ندوات  وكذلك    STEMعقد   , استخدامه  وطرق  أهميته  على  للتعرف  للمعلمين   للمعلمين  تدريبية  دورات  عقد 
 وكيفية التكامل بين المجاالت األربعة . STEMلتدريبهم على منهجية 

الدراسية بالمشكالت والمواقف التى   (2 التفكير اإلستداللى والعمل على تنميتها وتطويرها من خالل دعم المناهج  اإلهتمام بمهارات 
 تساعد على تنمية التفكير اإلستداللى .

 مام بالميول العلمية وتوفير األنشطة والمواقف التى تعمل على إرتفاع مستوى الميول العلمية للتالميذ. اإلهت (3
اإلهتمام بتنمية مهارات التفكير اإلستداللى من خالل مادة العلوم , باعتبارها من أكثر المهارات ارتباطا بمادة العلوم , وتعتبر من  (4

 المرحلة اإلعدادية . أساسيات المعرفة وخاصة لدى تالميذ 
بناءا على ما أثبتته الدراسة الحالية من فاعلية هذا المنهج فى خلق جيل      STEMبناء مناهج العلوم وتصميمها وفقا لمنهجية   (5

 متنور علميا , وتكنولوجيا. 
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