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في تنمية   STEMمنحى  على فاعلية أنشطة مقترحة في العلوم قائمة
الثالث  القدرة على حل المشكالت العلمية لدى طالبات الصف والتحصيل 
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—�����Ü‚n�½a@ @
ال ل%�ف ع# فاعل"ة أن��ة مق��حة في العل�م قائ�ة على  	راسة إلى اه	ف� ه�ه 

*ال(ات    STEMم'&ى   ل	+  العل�"ة  ال��-الت  حل  على  والق	رة  ال�&1"ل  ت'�"ة  في 
  ، ال��ال"ة  ال&	ود  م'�قة  في  ال���س5  ال7ال6  وت��ن� ال1ف  
ي، ��ال� ال��هج  اس���م 

اخ��اره� ع�0ائ�ًا -ع� أن    ال���س(، ت)ل'ف ال%ال$  ) "ال
ة م� "ال
ات ا٥٢ع��ة ال�راسة م� (
، ث)  ٢٠١٩/٢٠٢٠اخ���ت ال��رسة ال���س8ة ع�0ائً�ا ��7رسة لل���5 خالل العام ال�راسي  

) �ة ت��ن� م� 
��ت  ��إلى م��ع� -اس���ام٢٥ت�ز�عه�  العل�م  مادة  درس�  أن80ة   ) "ال
ة 
م�?ى   على  قائ�ة  (STEMمق��حة  م�  ت��ن�  وضا-8ة  "ال
ة٢٧،  نفDها  س�  در   )  ال�ادة 

ال�F0الت   حل  ل�هارات  ومق�اًسا  ت?'�لً�ا  اخ�
اًرا  اس���ام  ت)  االع��ادHة،  ال8��قة  -اس���ام 
  العل��ة، -ع� ال�أك� ص�قها وث
اتها. 

م�?ى   على  القائ�ة  ال�ق��حة  األن80ة  فاعل�ة  ال��ائج  ت���ة    STEMأPه�ت  في 
ح العل��ة،  ال�F0الت  حل  ومهارات  وج� ال�?'�ل   ��
ت  $�ذات   ف�وق  إح'ائ�ةد  ع��    داللة 

) T��Dمα=ا-8ة  ٠٬٠٥Uة وال�
��) ب�� ال���س8ات ال?Dاب�ة ل�رجات "ال
ات ال���ع��� ال�
على أداتي ال�راسة (االخ�
ار ال�?'�لي، ومق�اس مهارات حل ال�F0الت العل��ة)، وهWا الف�ق 

-اس���ام   درس�  الل�اتي  �ة 
��ال� ال���عة  قائ�ة على م�?ى    مق��حةأن80ة  ل'الح "ال
ات 
STEM.   

  حل ال�F0الت العل��ة. –ال�?'�ل العل�ي -STEM: ال�ف�اح
ةال�ل�ات 
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abstract  
This study aimed to reveal the effectiveness of the proposed 

activities in the sciences. The list of STEM-oriented sciences in 
developing the achievement and ability to solve scientific problems 
among the third-grade intermediate students in the Northern Border 
Region. They were chosen randomly after the middle school was chosen 
randomly as a school for experimentation during the academic year 
2018/2019, and then distributed into two experimental groups consisting 
of (25) students who studied science using suggested activities based on 
the STEM approach, and a control consisted of (27) students who 
studied the same subject using The usual method, an achievement test 
and a measure of scientific problem-solving skills, was used, after 
confirming their validity and reliability. 

 The results showed the effectiveness of the proposed activities 
based on the STEM approach in developing achievement and scientific 
problem-solving skills, as it was found that there are statistically 
significant differences at the level (α = 0.05) between the arithmetic 
averages of the scores of the students of the experimental and control 
groups on the two study tools (achievement test and skills scale 
Scientific Problem Solving), this difference is for the benefit of the 
students of the experimental group who studied using the proposed 
STEM-based activities. 
Key words: STEM - Academic achievement - Solving scientific 
problems. 
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  مقدمة
العل��ة   -ال%�رة  ال?الي  م�ادی�  ���وال��Hاز ع'�نا  -]اللها على   �DFانع وال�ي  �ل�ج�ة 

م�   زاد  وال�ق�ي  العل�ي  واالنفار  م�Dارع  -F0ل  ت��8ر  اإلنDان�ة  فال�عارف  ج��عها،  ال?�اة 
��، ف
�ز في هWا الع'� �Pاه� ع�ة 7الع�ل�ة، واالق�'اد ال�ع�في،  
ان�0ارها، وت�8رها -F0ل 7

ا على  ل_امًا  7ان  ال�الي  ̀و ال�ع�فة،  هWه  مل�لعاوم��ع  م�اك
ة   (�وال�عل ال�̀��ة  مال  في   �
�ات، ومالحقة هWا ال��8ر ال��Dارع في ال�ع�فة وcع�اد م�هج م�رسي معاص� ی�اعي هWا �Dال�
وحل   -أنفDه)  ال�ع�فة  اك�Dاب  على  قادر��  أف�اد  إن�اج  في  ل�Dه)   ،���Dال� العل�ي  ال��8ر 

�( ب?H fWًا وال�فاعل مع العال) ال�  ل أفUل.-F0ه) مF0الته) ذات
وم�هج العل�م Hع� م� ال��اهج ذات ال'
غة العال��ة، ح�$ ی�) ت�ر�Dها في ج��ع دول 
�عة ت�ر�Dها  
�ع ال8ل
ة، و�ع�د ذلh ألس
اب ع�ة م�_تها ع� ال��اد األخ�T م�ها "�العال) ول
على  العل�م   i�ت�ر و�ع�د  العل).  ع�ل�ات  وم�ارسة  الع�ل�ة  األن80ة  في  لل8الب    وcش�اكها 

روح  8الال ل�یه)  وتع_ز  ی�عل��ن،  7�ف  �7عل��ه)  �ع، �لل ت�ر�Dها  ت�ج5  لWا  ع�ة،  -��افع  ب 
ت���ة   إلى  ته�ف  �7ا  اإلحDاس،  ج�ال�ة  مع  ج�5  إلى  ج�
ًا  وال��ض�ع�ة  واإلب�اع   $?
ال
وال?�اة   �lة 
-ال ال��'لة  ال�0اكل  اس��0اف  على  الق�رة  وتع_ز  والع�ل،  ال�ع�فة  روح   ��D?وت

وال في   ع�  
?$ ال��م�ة  الDائ�ة  وال�ع�ق�ات  األف�ار  ح�ل  م�8ق�ة  تDاؤالت  وتق�م  لها،  حل�ل 
�ع ال8الب (�  ).  Sridevi, 2013ال���ع، وهWا ما زاد م� أه���ها ل

ومادة العل�م وم�اهها م� ال��اد العل��ة ال��ت
8ة -�
�ة ال8ال
ة في ال��حلة ال���س8ة 
ال?�اة الع'��ة، ح�$ ت �� في 
ل�م م��عة "�ق عل��ة ت���Dم في ت���ة  العع�  ولها دور 7

لل?قائn واألف�ار    n��ج مع�في دقDن ع�ها ن����عي و�
العال) ال8 وت�8�� مفاه�) ون�اذج ع� 
�ف مهارات عقل�ة ومع�ف�ة لل8ال5، م%ل دقة ال�الح]ة Uنها ت�F- العال)، وت��از hلWال��'لة ب

�n ا
�ة العل��ة الالزمة �ي  لعلوم�ارسة مهارات ال�ف��� ال���لفة، وال�8م�ا DHه) في ب�اء ال��ه
ل�ل ف�د ی�عامل مع ال�االت العل��ة ال���لفة، ح�$ یالحq في ال��Dات األخ��ة ح�وث تق�م  
م�Dارع وم�الحn في مال ال�ع�فة العل��ة، تالح]ه "ال
ة ال��حلة ال���س8ة وت?i -ه خالل  

ول العل�م،  مادة   s'ح وأث�اء  ال��م�ة  العل�م    ی�ة �Dاح�اتها   (�ب�عل االه��ام   5H ال�ق�م  هWا 
 ،fاج�ر
  ). ٢٠١٧؛ ز���ن،   ٢٠١٦وتعل�ها (ال
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ول��، وعلى ال�غ) م� ت�8ر ال��اهج -F0ل عام وم�اهج العل�م -F0ل خاص واله�د  
  Tإلى وج�د ضعف عام ل� ��ال�
Wولة م� وزارة ال�عل�) في ال��ل�ة إال أن ال��ائج ما زال� ت0

ت? في  �ة  ه)  '�لال8ل
ة ��ال�عل ال��احل  ج��ع  في  ال���لفة  العل�م  م�اد  في  العل��ة  لل�ع�فة 
  ).٢٠١٦؛ ال
اج�رf، ٢٠١٥؛ أب� ع�w،  ٢٠١٨وخاصة ال��حلة ال���س8ة (ق�0�، 

�ة ال  D�ات ت�ر��وق� ی�جع هWا الUعف ألس
اب ع�ة، لعل م� أب�زها اس���ام اس��ات
واس  ،i�ال��ر في  ال��اس5  دوره  ال8ال5  ع�  ام  ��� تع8ي  -ع��ة  تقل��Hة  �ة ��تعل وسائل 

ال�ع�فة   qعلى حف _�ال��7 إلى  ال?اس5 اآللي وغ��ها، -اإلضافة  ال����ل�ج�ا، م%ل  م�D?�ثات 
وتف���ه   ودافع��ه  ال8ال5  اتاهات  إثارة  ودون  م�اس5،  -F0ل  وcدراكها  فه�ها  دون  آلي  -F0ل 

�n الع�لي ل�لh ال�ع�فة
؛ أب�    ٢٠١٨؛ ق�0�،    ٢٠١٧ن،  ��� (ز   العل�ي، ودون ̀ر( ال�عل) -ال�8
  ).  ٢٠١٨؛ ج
� وأح��،  ٢٠١٨ال?اج، 

العل�م م�   أث�اء تعل�) وتعل)  العل�ي ل�T ال8ال
ات  ال�?'�ل  وعلى ال�غ) م� أن ت���ة 
ال�هارات  اك�Dاب  ذلh، م%ل  تقل ع�  ال�ئ�Dة وال�ه�ة، إال أن ه�اك أه�افًا أخ�T ال  األه�اف 

إلى  F0الال�ال?�ات�ة وأه�ها مهارات حل   ال�راسات واأل-?اث  فق� أشارت %7�� م�  العل��ة،  ت 
  n�ض�ورة االه��ام -?ل ال�F0الت العل��ة، ل�ا لها م� أه��ة في اك�Dاب ال�ع�فة العل��ة وت?ق

 & Nurita & Hastuti؛  ٢٠١٩؛ الفه��f،  ٢٠١٧أه�اف ت�ر�i العل�م -F0ل عام (ز���ن، 
Sari, 2017 �ال�اقع هار ة م). ول�� ب�غ) أه��ة ت�� العل��ة لل8ل
ة، إال أن  ات حل ال�F0الت 

ال��ر�Dي لل��اد العل��ة -ال��ل�ة ما زال یه�) و��7_ إع8اء ال8ل
ة ال�ع�فة العل��ة وت_و��ه) بها  
  ��ل�% ال���
ع  إن   $�ال�ع�فة وت?'�لها، ح  hتل ال?'�ل على  �ات و"�ق �اس��ات إه�ال  مع 

حاول�   ال�ي  وال�راسات  األ-?اث  ال���لفة  0ف  ال�م�   (�ال�عل م�احل  "ل
ة  ت��ع   Tم� ع� 
  ،f��(الفه ال8ل
ة  ه}الء   Tل� ل���Dاها  وضعف  ت�ٍن   qُیالح العل��ة  ال�F0الت  حل  ل�هارات 

٢٠١٩.(  
�اء على ما س
n، وم� خالل اال"الع على واقع ت�ر�i العل�م في ال��حلة ال���س8ة  ̀و

العل�  معل�ات  -ع~  وآراء  ال8ائف،  م�ی�ة  م�ارس  -في  اخ�
ارات  ال�م  ون�ائج  ال���س8ة،  �حلة 
TIMSS  وPISA   ،ة
یالحq ت�ني ال�?'�ل العل�ي ومهارات حل ال�F0الت العل��ة ل�T ال8ل

(ال?̀�ي،   ال�راسات  %7�� م�  ���ب ال
�صان وآخ�ون،  ٢٠٢٠ك�ا  ) أن س
5 ق'�ر  ٢٠١٦، 
وال�عل�ا  ��ال�عل� اس���م  ح�ل  ی�ور  عام  -F0ل  العل�م   i�ت�ر أه�اف   nال ت?ق �ات  س�ت ��ات
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العل��ة -'�رة جافة ال   لل�ع�فة  ��، و��ع�ض�ن �
ال8ل
ة م�لق�� سل تقل��Hة، جعل� م�   i�ت�ر
وعلى  العل�ي،  ت?'�له)  على  أث�  ب�وره  وهWا  ال��اس5،  -الF0ل  معها  -ال�فاعل  له)  ت�Dح 

  مهارات حل ال�F0الت العل��ة ل�یه). 
وال
اح% العل�م   i�ت�ر على   ��القائ� حاول   hلWخالل ال� �ن  ول م�  ال�F0لة   hل�ل  f�'

�ات وأسال�5 ت�ر�i تق�م  �إعادة ال�]� في ت�ر�i العل�م، و7ان ذلh م� خالل اس���ام اس��ات
للع�ل�ة   ال8ال5 م?�رًا  ال�ي جعل�  العل�م،   i�ل��ر ال�عاص�ة  وال��جهات  ال?�ی%ة  الفلDفة  على 

ال�الي ال?'�ل على ح's وم�اقف صف�ة ون80ة وم?ف_ة لل�عل)،    الةفع  ال�عل��ة ال�عل��ة، ̀و
ال�الي ت?قn األه�اف ال���0دة.      ̀و

م� ال��جهات ال?�ی%ة في م�اهج العل�م Pه� م�?ى ال��امل ب�� العل�م وال�ق��ة واله��سة 
 ,Integrative Approach among Science, Technologyوال��اض�ات  

Engineering and Mathematics )STEMخالل العق� األ hوذل (�� الق�ن ال�اضي  � م خ
) �ة F��األم ال�"��ة  العل�م  م}سDة  العال)، NSFفي  دول  م�   ��%7 إلى   hذل -ع�  ان�قل  ث)   ،(

ل�ل  العل)  اتاه  خالل  م�  �ة F��األم ال��?�ة  ال�الHات  في   (�ال�عل اصالح  على  ف��ته  وقام� 
�في، و�ع Pلها ال�Fال�ع�فة وش ��. ح�$ تق�م فلDف�ه على م
�أ وح�ة �F��ا�ي  األمWن    ه�FH أن

العل�م وال�ق��ة واله��سة  ال�عل��ي م?�ر ن0ا� م�Dع ت��في ف�ه ال?�اج_ ب�� 7ل م�  ال��قف 
(الDالمات،   عل�ه  القائ�ة  �ة ��ال�عل ال
�امج  ت�8��  في  ��ًا 
7 أث�ًا  له  عل H م�ا  وال��اض�ات، 

٧٤٣، ٢٠١٩.(    
م�?ى   ال��ل�   STEM ون]�ًا أله��ة  في   (�ال�عل ت�
ه� وزارة  الDع�دHة فق�  الع̀��ة  ة 

م� االتاه  (  لهWا  عام   Wامج  ٢٠١١�
ال في  االتاه  هWا  �ف Pت� على  ال�زارة  ح�ص�  �7ا   ،(
  (�ل�عل خاص  م�7_  إن0اء  وت)  "اقاته)،  واس�%�ار  لل8ل
ة  م
ادرات     STEMاإلث�ائ�ة  ض�� 

  ،f�٢٠١٥ال�?�ل ال�"�ي (ال�وس    ،f٢٠١٩؛ الغام�
ال�ج�ع إلى ع�د م� ال�راسات ت ��  ). ̀و
  n�
ت8 إلى  ال?اجة  على  ر7_ت  واله��سة  أنها  وال����ل�ج�ا  العل�م   ��ب ال��امل  م�?ى  وت
�ي 

(ال�وس�STEM)،fوال��اض�ات   ال�راسات  هWه  وم�  ال���لفة،   (�ال�عل م�احل  في  ؛    ٢٠١٥) 
�ة،  ��وال0? وال?ارثي   f��وخا،    ٢٠١٥أم
�سع  �D�ال�? ؛  ٢٠١٩ال?̀�ي،  ؛    ٢٠١٥؛ 

  ،f؛  ٢٠١٩الغام�Corbett, 2012 ; Corlu & Capraro & Capraro, 2014 ; 
Ostroff, 2014 ; Breiner & Harkness & Johnson & Koehler, 2012.(  
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  _�واس��اًدا إلى ما س
n، وت�اشً�ا مع ت�جهات وزارة ال�عل�)، وcلى ت�ص�ات م}ت��  ال��
) ال��عق� STEMل��اض�ات  (ت�جه العل�م وال�ق��ة واله��سة وا  في تعل�) العل�م وال��اض�ات األول

؛    ٢٠١٦ال�
�ي،  ، وت�ص�ات -ع~ ال�راسات في ال��ل�ة (٢٠١٥في جامعة ال�لh سع�د عام  
  ،f�ال?̀�ي،    ٢٠١٥ال�وس الغام�f،    ٢٠١٩؛  م�?ى  ٢٠١٩؛  دراسات ح�ل  إج�اء  -أه��ة   (

STEM  وال�هارا العل�ي  ال�?'�ل  ت���ة  في  هWه  وفاعل��ه  جاءت  فق�  ال���لفة،  ال?�ات�ة  ت 
مق��  أن80ة  فاعل�ة  ع�  لل�0ف  م�?ى  ال�راسة  على  قائ�ة  ال�?'�ل    STEMحة  ت���ة  في 

 العل�ي ومهارات حل ال�F0الت العل��ة ل�T "ل
ة ال��حلة ال���س8ة. 
  مشكلة الدراسة 

ي  ت�%ل� مF0لة ال�راسة في ت�ني ت?'�ل "ال
ات ال'ف ال%ال$ ال���س(، وW7لh ت�ن
الع ال�F0الت  حل  مهارات  في  عم��Dاه�   $?
ال -�Fان  األه��ة  م�  ف�ان  7�ف�ة  ل��ة،   �

  - STEMوخاصة م�?ى  -اس���ام ال��جهات ال?�ی%ة في ت'��) ال��اهج و"�ق ت�ر�i العل�م  
هWا  وعDFها ع�لً�ا في ت�ر�i العل�م ل8ال
ات ال'ف ال%ال$ ال���س( ل�عالة تلh ال�F0لة، ̀و

  إلجا-ة على الD}ال ال�ئ�i ال�الي: حاول� ال�راسة ا
قائ�ة على م��ى  ف  ما العل�م  �ة مق��حة في �أن ال��!
ل    STEMاعل
ة  في ت��
ة 
  ل01 /ال.ات ال!ف ال,ال+ ال���س(؟  حل ال��'الت العل�
ةومهارات 

  وفي ض�ء الD}ال ال�ئ�i الDابn ت) ص�اغة األسlلة الف�ع�ة ال�ال�ة: 
العل�م قائ�ة على م�?ى   - ال�  STEMما فاعل�ة أن80ة مق��حة في  العل�ي في ت���ة  �ل '?
  �T "ال
ات ال'ف ال%ال$ ال���س(؟ ل
م�?ى   - على  قائ�ة  العل�م  في  مق��حة  أن80ة  فاعل�ة  ت���ة    STEMما  حل في  مهارات 

 ل�T "ال
ات ال'ف ال%ال$ ال���س(؟  ال�F0الت العل��ة
  فرضيات الدراسة:

��:في ض�ء ال���� ال�ال��  D}ال�� الDا-ق��، ت) ص�اغة الف�ض
داللة   - ذو  ف�ق  مT��D  ی�ج�  ع��  ��  )  α =0,05(اح'ائ�ة �ال?Dاب  ��ال���س8  ��ب

في    fع�
ال ال�?'�لي  االخ�
ار  على  والUا-8ة  �ة 
��ال�  ��ال���ع� "ال
ات  الس�ا-ات 
�ة. 
�� العل�م، وهWا الف�ق ل'الح "ال
ات ال���عة ال�
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ف�ق  - (  ی�ج�   T��Dم ع��  اح'ائ�ة  داللة  ��  )  α =0,05ذو �ال?Dاب  ��ال���س8  ��ب
�ة  الس
��ال�  ��ال���ع� "ال
ات  ال�F0الت  �ا-ات  حل  مهارات  مق�اس  على  والUا-8ة 

�ة. 
��  ال
ع�f، وهWا الف�ق ل'الح "ال
ات ال���عة ال�
  مصطلحات الدراسة وتعريفاتها ا=جرائية:

�ة مق��حة قائ�ة على م��ى  �هي أن80ة قائ�ة على م�?ى ال��امل ب�� العل�م  :  STEMأن
واله��س و وال�ق��ة  وال�ق��ة  العل�م   n�
ت8 ال8ال5  خاللها  م�   �Fی�� وال��اض�ات  اله��سة ة 

ال�الي ت�?قn ال%قافة   وال��اض�ات في م�اقف تعل) العل�م و̀ر8ها -?�اته وم��عه -8��قة فعالة ̀و
). وفي هWه ال�راسة �F�H تع��فها  �Williams, 2013ي (العل��ة وال��افi في االق�'اد العال

مق� أن80ة  م� -أنها  أ̀رعة   ��ب ال�ع  ف�ها  ی�)  العل�م   i�ت�ر في  وال�ق��ة  �حة  العل�م  هي  اد 
�� ح�اة "ال
ة ال'ف ال%ال$ ال���س(.   واله��سة وال��اض�ات وال̀�( ب��ها ̀و

العل�
ة:   ال��'الت  حل  على  (الق1رة  ز���ن  على ١٤٨،  ٢٠١٧ع�فها  ال8ال5  "مق�رة  -أنها   (
 �ی�ة"، و���F تع��فها إج�ائ�ا في هWه ال�راسة -أنها مق�رة  ال�عامل ومعالة ال��اقف الغامUة وال

�n مهارات حل ال�F0لة العل��ة (ت?�ی� ال�F0لة، ج�ع   "ال
ة ال'ف
ال%ال$ ال���س( على ت8
ال ال��ائج)   (�تع� الف�وض،  اخ�
ار  الف�وض،  ف�ض  �انات، 
حل  ال في  ال�راسة  اع���تها  �ي 

م�ض دراسة  أث�اء  لها  ت�ع�ض  ال�ي  ال�ي ال�F0الت  -ال�رجة  ق�اسها  وت)  العل�م،  مادة  �عات 
    رات حل ال�F0الت العل��ة ال�ع� لهWا الغ�ض.ح'ل� عل�ها في مق�اس مها

  أهداف الدراسة
  ه�ف� ال�راسة ال?ال�ة إلى ت?ق�n ما یلي: 

في ت���ة ال�?'�ل    STEMال�0ف ع� فاعل�ة أن80ة مق��حة في العل�م قائ�ة على م�?ى   -
  ل'ف ال%ال$ ال���س(.العل�ي ل�T "ال
ات ا

العل�م قائ�ة على م�?ى   - مهارات في ت���ة    STEMال�0ف ع� فاعل�ة أن80ة مق��حة في 
 ل�T "ال
ات ال'ف ال%ال$ ال���س(. حل ال�F0الت العل��ة
 أهمية الدراسة

ت]ه� أه��ة ال�راسة أه���ها م� أنها ت�
�ى م�?ى او م�هج ح�ی$ في مال5 تعل�) العل�م وه�  
لل�عل�مات،    ،STEMم�?ى   ناقل   i�ول �ة، ��ال�عل �lة 
لل م'��ًا  ال�عل)  لعل  DHعى   fWال
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(العل�م،  األ̀رعة  ال�ع�ف�ة  ال�االت   ��ب ال̀�(  خالل  م�  ال�عل)،  أث�اء  ال8ال5  اب�ة Hا وعلى 
�ات ال����اس��ات وت���ع  األن80ة  على  ی�7_  فال��?ى  هWا  ̀و ال��اض�ات)،  اله��سة،  �ل�ج�ا، 

وال�عل)،  i�ال�عل)    ال��ر  nت?ق وارشادات  وفn خ�8ات  ال�عل)  ت�]�) م��عات  ی�7_ على  �7ا 
 ال�عاوني.  

�F�H أن      STEMك�ا ق�م� هWه ال�راسة م��عة م� األن80ة ال�ق��حة القائ�ة على م�?ى  
�� م�ها معل�ي ومعل�ات العل�م في ت�ف�W ت�ر�Dه)، -اإلضافة اس�فادة القائ��� على ت�8��  �DHف 

 العل�م -ال��حلة ال���س8ة م� تلh األن80ة في ت'��) وت�8�� تلh ال��اهج.   وتأل�ف م�اهج
 ح�ود ال�راسة وم?�داتها:

 D�وال�غ�ا" (ال�ه̀�اء  الDادسة  ال�ح�ة  م�ض�عات  على  ال�راسة  هWه  �7اب اق�'�ت  م�  �ة) 
العل�م ال�ق�ر لل'ف ال%ال$ ال���س(، وعلى "ال
ات ال'ف ال%ال$ ال���س( ع��ة ال�راسة في 

ال�راسي العام  في  ال�0ال�ة  ال?�ود  -��T  ١٤٤١م�8قة  ال��ائج   (�تع� وت?�د  االول،  الف'ل  ه 
 ل�]�ائه� في ال��ارس الDع�دHة. ت�%�ل الع��ة 

اع�� ال�ي  -األدوات  ال��ائج  ت?�دت  به�ا،  ك�ا  ت��ع�  ال�ي  وال%
ات  ال'�ق   Tوم� �ت، 
�n هWه ال
اإلج�اءات ال�ي ات
ع�ها ال
اح%ة في ت�ف�W وت8  �راسة.̀و

 خلفية نظرية 
)، ث) ُع�ل  SMETم، ح�$ 7ان Hع�ف بـ (١٩٩٠) أول م�ة عام  PSTEMه� م�?ى ال��امل (

ال�الHات  STEM (Sanders, 2009)إلى    ٢٠٠١عام   في   fاالق�'اد العامل   �
و�ع�  ،

5 ال�?�رf في ال��7�_ على هWا ال��?ى، وذلh ل�ق�H) حًال م�اسً
ا  Dة ه� ال�F��ال��?�ة االم

االه��ام  لع Hع�ي  األ̀رعة  ب��''اته  االه��ام  إن   $�ح تق�مًا،  أك%�  االق�'اد  م�Dق
ل  ل 
س�اء، ولهWا Pه�ت أص�ات ت̀���ة  -االق�'اد الH fW'5 في م'ل?ة ال���ع والف�د على ح�  

�ة ت�ادf -االه��ام -��?ى  ��
ادرات تعل�- fت�ادSTEM    اج�?H اWوه ،fق� fل اق�'اد
ل��Dق
األف�ا ز�ادة  ت� إلى  إلى  -اإلضافة  ال��?ى،  هWا  في ماالت   ��ال���'' ف�� مه� ووPائف  د 

 .STEM (Barakos & Lujan & Strange, 2012)له}الء األف�اد ض�� ماالت 
الف�وع تع� STEMو�ع�ف م�?ى ال��امل ( ) -أنه م�?ى UH) أ̀رع ف�وع (ت�''ات)، وهWه 

�ة، و���F تع��ف�Hع ال�ه� االكاد�� ): white, 2014, 4ها على ال�?� ال�الي (م�Fًنا أساسً�ا ل
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ال�الح]ة   على  -االع��اد  وال��ن،  ال��اد  وسل�ك  �عة 
ال8 ب�راسة  یه�)   s'ت� ه�  العل�م: 
  الق�اس، وص�اغة الق�ان�� ل�صف ال?قائn -ع
ارات عامة. وال�̀�ة و 

ال�ق� - ١ وسائل  واس���ام  إن0اء  مع  ت�عامل  ال�ي  ال�ع�فة  ف�وع  م�  ف�ع  ه�  �ة،  ال����ل�ج�ا: 
واله��  ال'�اع�ة  الف��ن  على  -االع��اد  �lة، 
وال وال���ع  ال?�اة  مع  والعل�م وت�ا-8ها  سة 

�ق�ة والعل�م ال
?�ة. 
 ال�8
٢ -
ه� ع ال
?�ة،  اله��سة:  العل�م  م�  لل�ع�فة  الع�لي   n�
ال�8 في  ی��%ل  عل)  أو  ف�  ارة ع� 

 م%ل: ب�اء ال�
اني، والDف�، وال�?�7ات، وغ��ها. 
م- ٣ هي  العل�مال��اض�ات:  م�  الع�د   ��عة  ب�راسة  وته�)  واله��سة،   �
-ال ال'لة  ذات 

 اصة.وال���ة والF0ل والفUاء والعالقات ال��
ادلة، -اس���ام م��عة رم�ز خ
ی��اول Sanders, 2009و�ع�َّفه سان�رز (    fWال ال�هج  تعل�) ی�7_ على  -أنه:  أUًHا   (

) األ̀رعة، أو ب�� أح� تلh ال�االت STEMال�عل�) وال�عل) ب�� مال�� أو أك%� م� م�?�ى (
تع���  م�هج  أو   n�
ت8 -أنه:  أUHًا  و�ع�َّف   .T�األخ ال�راس�ة  ال��اد  م�  أك%�  أو  واح�  مع 

ج ال�̀���ة ف�ه على ال����ل�ج�ا وال�'��) اله��سي، ف��) م� خالل م?��T وم�ارسات تعل) ال��اه 
العل�  تعل) م?��T وم�ارسات  (ال����ل�ج�ا واله��سة  )، Wells & Ernst,2012م وال��اض�ات 

�ع أ̀رعة  (William & dugger, 2013, 2ك�ا ع�فه و�ل�) ودوج��) -أنه: تعل�) H]ه� ف�ه ت
(العل دراس�ه  ت�''ات  واح�، وم� خالل  وال��اض�ات) في م�ض�ع  واله��سة  وال����ل�ج�ا  �م 

  ف�دة.ت��ف� لل8ل
ة ف�صة لفه) 7امل للعال)، ول�i تعل) 7ل ت�'F0- sل م
  ) ال��امل  م�?ى  -أن  الق�ل   �F�H  n
س اخ�'ار STEMم�ا  ع�   �
Hع ح�ی$  ت�جه   (

أل̀رعة ت�''ات، وهي: العل�م، وال����ل�ج�ا، واله��سة، وال��اض�ات، ح�$ ی�) إزالة ال?�اج_  
ب�� تلh ال��''ات ل�]ه� �7ح�ة واح�ة أو م�هج واح�. و�ق�م �7
�ات تعل) م�اس
ة لل8ل
ة  

F0ل واضح.     ̀و
م�?ى     DHع�ن   STEMو�ه�ف  الWی�  ال8الب  ع�د  ز�ادة  �ف�ة    إلى Pو درجة   n�ل�?ق

ماالت   في  ال�عل�)  STEMم�ق�مة  وز�ادة  ال�االت،   hتل في   ��ال�}هل الع�ال  ع�د  وز�ادة   ،
اس�%�اء   دون  ال8ل
ة  �ع �ل بها  ث�ماس��  (NRC, 2011وال�%ق�ف   T��و �7ا   ،(

)Thomasian,2011  ل��?ى  ��ال��Dع�ی�    STEM) وج�د ه�ف ال8ل
ة  في ز�ادة ع�د  ت�%ال 
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ال%ان��ة ل��ارسة ال�ه� في ع�ة ماالت ل�ع_�_ الق�رة اإلب�اع�ة للق�T العاملة في    -ع� ال��حلة
ال8ل
ة   ل�ل  وال��اض�ات  واله��سة  وال����ل�ج�ا  العل�م  االت �- ال�ع�في  االتقان  وز�ادة  ال�ولة، 

�� م� ق�رته) في تلh ال�االت. D?ل�  
)  �7Hanover Research, 2011ا ب�� م�7_ -?�ث (  STEMه��ة م�?ى  ه� أ وت]  

  �D?�ُات والف�ص في االق�'اد للق�ن ال?الي، وH�?ة ل��اجهة ال�
في أنه م�?ى Hُع� ج��ع ال8ل
  ���Dال� ال�ه�ي  -ال��8��  و�ه�)  م�احله،  ج��ع  في  ال�عل��ي  لل�]ام  ال0املة  والفاعل�ة   ��ال�أث

ب�%ق  و�ه�)   ،��وهWالل�عل� األ̀رعة،  ال��?ى  ت�''ات  العاملة ح�ل   Tالق� اإلن�اج�ة    �ف  ی_�� 
 واالب��ارات االق�'ادHة. 

       ) ���n هWا ال��?ى ال��املي له أه��ة  Thomasian, 2011ك�ا و��T ث�ماس
) أن ت8
ف�ع]) خ��ي م�?ى    ،fاالق�'اد ال��� واالزدهار   n�
5 ت?قD- ال?الي  واض?ة في ع'�نا 

STEM  ی� للقل�ا  االخ�T ع�ض�ن  ال��''ات  خ��ي  م�  غ��ه)  م%ل  أنه) 
8الة  �7ا   ،
یل�?ق�ن ب�Pائف في ماالت العل�م وال����ل�ج�ا واله��سة وال��اض�ات ال�ي تع�
� األك%� ت�ف�ًا  
هWا   n
ت8 ال�ي  لل�ولة  اق�'ادHًا  ن��ًا  Hع�ي  هWا  ال�الي  ̀و عامًة،  ال�Pائف   ��ب مادHًا  ودخًال 

إل -اإلضافة  وP ال��?ى،  إن   $�ح �في، Pال� األم�  Hع_ز  وتعل�ه  مع�ف�ه  أن  م�?ى  ى  ائف 
STEM    n��� ع�� مقارن�ها -ال�Pائف األخ�T، �7ا أن ه�اك ت�ا-( وث%F- أس�ع ���Dفي ن�� م

ال��املي أك%� م�   ال��?ى  ال�ل�?ق�ن ب�Pائف ماالت هWا  �� االب��ار، ف�ع�
� األف�اد  ب��ه ̀و
 ب�اءات االخ��اع. غ��ه) في خلn األف�ار، وخ'�صًا 

5 م�اعاتها ع��     H ج� ق�اع���القائ�ة على م�?ى    و ال��اهج أو األن80ة   (�ب�اء وت'�
STEM  ،$اح
، ح�$ ت��%ل هWه الق�اع� في االس��اد على معای�� ت�ادf -��?ى ال��امل ب�� ال�

اس���ام   على  وتع���  وت���ل�ج�ة،  ور�اض�ة  عل��ة  م��املة  �ة ��مفاه قاع�ة   i�ال?اس5 وت�ر
�امه، وأن ت��ن أن80ة تع��� على ا �ة -�
�ة  اآللي ̀وD�وال��ارسة، وت̀�( ال��اقف ال��ر ��ل�ف�

اب�ة ل�لh ال��اقف ت�Dح وت0ع ج��ع ال8ل
ة على    ،وواقع ال8ال
ةHة إl�-اإلضافة إلى ت�ع�) ب
5 أن ت���Dم خامات م  ).١٣٨،  ٢٠١١ال�0ار7ة (غان)،  H أل�فة -اإلضافة إلى أن األن80ة

وا االب��ار  �8ة وت?ف_ ه) على D ̀و (ع
�ه، لل8ل
ة،  ال�ه�ل  واك�0اف  ال�F0الت  الب�اع وحل 
١٦، ٢٠١٩ .(  
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   ) ج�لي   ��ب م�?ى  Jolly, 2016ك�ا  على  القائ�ة  األن80ة   W�ت�ف خ�8ات   (STEM 
(ال�رس) -�F0الت  ال�0ا�  ث) ت?�ی� 7�ف�ة وشFل حل   ت��%ل في ̀ر( م�ض�ع  واقع�ة حق�ق�ة، 

ال  hال8لتل ومDاع�ة  اله��سي   (�ال�'� واس���ام  ال�?�Hات  �F0الت،  على  ال�ع�ف  على  
ة 
وت�ج�هه)   -F0ل م��عات  األن80ة   W�ت�ف في  Hع�ل�ن  وال�راسة، وجعله)   $?
ال في  واش�اكه) 

��ها ث) اس��الص ال��ائج ال�هائ�ة.�  الخ��ار أفUل ال?ل�ل وتق
  الدراسات السابقة  

ت�اول�  دراسات  إلى  ال�ج�ع  (  ت)  �ة    ) STEMم�?ى ��ال�عل الع�ل�ة  في  واس���امه 
  ال�عل��ة، وهWه ال�راسات هي:

-ارن وماسFان ( دراسة  ال�0ف Baran & Maskan, 2010ففي  إلى  وال�ي ه�ف�   (
�اء ق
ل  ) ال����D إلى ال�0�وع في ال�?'�ل ل�T ال8ل
ة معل�ي الف�_ STEMع� أث� م�?ى (

ال��ائ   ���ال�ه̀�اء، ب ابي ل��?ى  ال��مة في م�ض�ع Hج وج�د أث� اSTEM   ة
في أداء ال8ل
�ة 7ان� ن�ائه) أفUل م� ن�ائج زمالئه) في  
���� أن "ل
ة ال���عة ال�
ال�عل���، ح�$ ت
ال�ع�فة   T��Dم في   hلW7  �FH ل)  ف��ا  الفه)،   T��Dم ع��  ال�?'�ل  في  الUا-8ة  ال���عة 

�n.  وال�
8  
)  i��وقاف  ��
وفل  f7ال�  ��ب أن Kaldi & Filippatou & Govaris, 2011ك�ا   (

م�?ى   على  قائ�ة  أن80ة  على  ع�لي  -F0ل  "ل
ة    STEMال��ر�5  مع�فة  ت���ة  في   5
س
�� فاعل�ة تلh األن80ة  
اب�ة ل�یه)، �7ا تHاهات إال��حلة االب��ائ�ة لل�?��T وW7لh ت���ة ات

��ها. في ت���ة مهارات حلD?الت ال�ي ت�اجهه) وتF0ال�  
 ) فق� 7ان اله�ف م� دراس�ه�ا  Jensen & Sjaastad, 2013اس�� (أما ج��D وس

ال��و�ي ال��اض�ات  ال��رسة في دافع�ة "ل
ة    ال�0ف ع� أث� م0�وع  الfW ی�) خارج أس�ار 
م�?ى   في   ��ال�0ار7 ال%ان��ة  ق�م�ا  STEMال��حلة  ال�عل��ن  أن  مالح]ة  ت)  ج��ًا، ،  تعل��ًا 

اب�ة، اس���م ال
اHهوخلق�ا أج�اًء إPة، وأ
�ت ال��ائج  ح%ان ال�قابلة ال�اع�ة واالس�
انة مع ال8ل
 ) م
اح$  في  ال�0ار7ة  وز�ادة  العل�ي  ال�?'�ل  دافع��ه)  STEMت���ة  ن��  �7ا  األ̀رعة،   (

  لل?�Uر وال�0ار7ة.
      ) وودز  وم�ران  -ار��  دراسة  أك�ت   ,�7Barret &  Moran & Woodsا 

20140H في ال��ارس ال ��ع�ن م��ل ال��عل��� ن?�  ) أن ال�عل�STEM    م�ن���DH $�ح
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�ة الق��Hة والDائ�ة 7أسل�ب اع��ادf لل�عل�)، وهي ال تDاع� على ت���ة  D�5 وال8�ق ال��ر�األسال
���DHم   م�ارس  ه�اك  ب���ا  ال�F0الت،  حل  على  الق�رة  وال   ،��ال��عل�  Tل�  ��معل��ها ال�ف�

ال�0�وعات، مع االع��اد على ال�ق��ة في ع�ل�ة  أسال�5 و"�ق تعل) تعاون�ة، وحل ال�F0الت، و 
�� ت?'�ل ال8الب في ماالت ال�عل�) عامة، ومال تعل�)  ال�علD?وه� ما أسه) في ت ،(� 

STEM  .(5 ق�راتهD?- ه ال8الب�  خاصة، ح�$ أص
ح دور ال�عل) ت�ج
و7ا و7اب�ارو  هان  حاول  (ك�ا     ) Han & Capraro & Capraro, 2015ب�ارو 

ف ع�  م0ار7 ال�0ف  ال��امل  اعل�ة  م�?ى  وأن80ة  م0�وعات  في  ال8ل
ة  في  (STEMة   (
) م�  الع��ة  ت��ن�  ال��اض�ات،  مادة  في  ال��ارس  ٨٣٦ت?'�له)  -ع~  "ل
ة  م�  "ال
ًا   (

على م�T ثالث   )، وق� حلل ال
اح%ان ب�انات "ل
ة الع��ةSTEMال%ان��ة ال�ي ت���Dم م�?ى (
) في ت?'�ل ال8ل
ة في مادة  STEMعل�ة م�?ى ()، أPه�ت ال��ائج فا٢٠١٠-٢٠٠٨س��ات (

ال��تفع،  األداء   fذو وال8ل
ة  ال���ف~  األداء   fذو ال8ل
ة   ��ب الف�ة  قلل  �7ا  ال��اض�ات، 
ف]ه� ت?�D في أداء واناز ال8ل
ة ذوf األداء ال���ف~ -F0ل واضح أك%� م�ه ل�T ال8ل
ة 

  وf األداء ال��تفع.ذ 
ــ٢٠١٦ك�ـــــــا 7ـــــــان الهـــــــ�ف مـــــــ� دراســـــــة أح�ـــــــ� ( ى ) ب�ـــــــاء وحـــــــ�ة مق��حـــــــة قائ�ـــــــة علـــــ

STEM  ــ�ف ــ� دراســـــة بهـــ ــاه ن?ـــ ــFالت واالتـــ ــل ال�0ـــ ــة مهـــــارات حـــ ــي ت���ـــ ــا فـــ ــاس فاعل��هـــ ق�ـــ
ــ
ة  ــ�هج شـــــ ــاع ال�ـــــ ــ) ات
ـــــ ــاه�ة، تـــــ ــع -القـــــ ــات ال'ـــــــف ال�ا-ـــــ ــ� "ال
ـــــ ــة مـــــ ــ� الع��ـــــ ــ�م، ت��نـــــ العلـــــ


ـــــــي وال�ـــــــ�هج ��ال�?ل�لـــــــي، اع��ـــــــ�ت مق�ـــــــاس حـــــــل ال�0ـــــــFالت ومق�ـــــــاس االتـــــــاه ن?ـــــــ� ال�
ــ ــة 7ـــ ــار ال�راســـ ــة مهـــ ــي ت���ـــ ــة فـــ ــ�ة ال�ق��حـــ ــة ال�حـــ ــائج فاعل�ـــ ــ� ال��ـــ ��ـــ ــة، ̀و ــل أدوات -?%�ـــ ات حـــ
  ال�F0الت.

ــي ( ــا دراســـــة ال�
�ـــ ــة ب�نـــــامج إث�ائـــــي ٢٠١٦أمـــ ــف عـــــ� فاعل�ـــ ــ�ف� إلـــــى ال�0ـــ ) فقـــــ� هـــ
ــ�خلي   ــى مـ ــائ) علـ ــي ت�   STEMقـ ــ��امة فـ ــة ال�Dـ �ـ ــFالت لـــ�T وال�̀� ــل ال�0ـ ــارات حـ ــة مهـ �ـ�

ــة -ــــ�ه، تــــ)  ــات ال��حلــــة االب��ائ�ــ ــ ــ� الع��ــــة مــــ� (م�ه̀� 
ــــي، ت��نــ��ــاد ال�ــــ�هج ال� ) ٣٥اع��ــ
ـــــــة فـــــــي ا ل'ـــــــف�� ال�ـــــــامi والDـــــــادس االب�ـــــــ�ائي، اســـــــ���م� ال�راســـــــة مق�ـــــــاس تل��ـــــــWة م�ه̀�

ــة  ــامج اإلث�ائــــــي ال�ق�ــــــ�ح فــــــي ت���ــــ ــة ال
�نــــ ــائج فاعل�ــــ ــل ال�0ــــــFالت، أPهــــــ�ت ال��ــــ ــارات حــــ مهــــ
�انــــــات ال�ــــــي لهــــــاخ�ــــــi مــــــ� مهــــــارات حــــــل ال�0ــــــFالت (
عالقــــــة  ت?�یــــــ� ال�0ــــــFلة، ج�ــــــع ال



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥ < <<<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèQ<DNLNL <
 

  ٣٩٥  

ــل ال�0ــــــFلة، ال�� ــل ال�0ــــــFلة-ال�0ــــــFلة، ت?ل�ــــ ــ�(، ال��صــــــل ل?ــــ ــل فــــــي 8ــــ ــا مهــــــارة ال�أمــــ )، أمــــ
  ال?ل فق� أPه�ت ال��ائج ع�م فاعل�ة ال
�نامج على ت����ها.

) f���ة م٢٠١٧وه�ف� دراسة ال̀_�ق��حة قائ�ة على م�خل ) إلى ق�اس فاعل�ة اس��ات
ال�ف��� عالي    STEMال��امل   ت���ة مهارات  ال%ال$ ال�ت
ة وال�?'�ل ل�T "الب ال'ف  في 


ي، وت��ن� الع��ة م� (��) "الً
ا م� "الب  ١٢١ال���س( في مادة العل�م، ُأس���م ال��هج ال�
�ة وح�ة "ال
���ة"،  ال'ف ال%ال$ ال���س( -�?اف]ة الق�فWة، درس� ال���عة ال�D��ه�ومغ�ا"

م�خل على  القائ�ة  ال�ق��حة  �ة �االس��ات -ال8��قة  STEMال��امل    -اس���ام  والUا-8ة   ،
�n أدوات ال�راسة وال���%لة في: اخ�
ار مهارات ال�ف��� عالي ال�ت
ة، واخ�
ار  
الDائ�ة، وت) ت8

�ة في  اخ�
ار  
��مهارات ال�ف��� ال�?'�ل ال�راسي، ب��� ال��ائج تف�ق "الب ال���عة ال�
) أث� م�تفع. ?   عالي ال�ت
ة واالخ�
ار ال�?'�لي، ̀و

)  _��F�ب دراسة  ال��حلة Pekmez, 2018وه�ف�  "ل
ة  آراء  ع�  ال�0ف  الى   (
) "ال5 م� ال'ف�ف ٢٣االب��ائ�ة ح�ل العل�م وال����ل�ج�ا واله��سة، ت��ن� ع��ة ال�راسة م� (

ع� اله��سة وال����ل�ج�ا ت���U م�ض�عات م�    ال�ا-ع وال�امi والDادس، "
ق� وح�ة دراس�ة
ال��ازن   العل�م:  ال�ح�ة  مال   n�
ت8 اس�غ�ق  ال��ن�ة،  اله��سة  اله��سة:  مال  وم�   ،Tوالق�

العل��ة،  وال�حالت  ال�ارب،  م%ل:  ال�فاعلي   i�ال��ر تق��ات  م�  وتألف�  أHام  خ�Dة 
�راسة م� ال�قابلة، ب��� ال��ائج ز�ادة وال�الح]ات، وال�راما اإلب�اع�ة وال�'��)، ت��ن� أداة ال

 �ل�ج�ا واله��سة -ع� ت�ف�W ال�ح�ة ال�راس�ة.وعي ال8ل
ة -العل�م وال���
) إلى ال�ع�ف ع� م�T فاعل�ة ت�ر�i العل�م ب�ح�ة ٢٠١٨ف��ا ه�ف� دراسة ال�ال�ي (

�ة وفn م�خل  l�
ال العل�ي -�عای�� أن��ذج    STEMاألن]�ة   $?
ال  Intelفي ت���ة مهارات 
ISEF   ش  (�ال�'� ات
ع  ج�ة،  في  االب��ائي   iال�ام ال'ف  ت��ن�  ل�T "الب  
ي، ��ال� 
ه 

) م�  ال�راسة  ت�زع�ا  ٧٠ع��ة  "ال
ًا  "الب )  درس�  �ة، 
��وت ضا-8ة   ��م��ع� على 
م�خل    nوف �ة l�
ال األن]�ة  وح�ة  �ة 
��ال� تف�ق  STEMال���عة  فاعل�ة  ال��ائج  أPه�ت   ،

 ��ة في اخ�
ار مهارات ال
?$ العل�ي وفn معای�� "الب ال���عة ال�
�Intel ISEF.  
) STEM) إلى تق'ي فاعل�ة ال��ر�i وفn م�هج (٢٠١٨راسة ال�?��f (�ف� د ك�ا ه

على ت���ة ق�رة "ال
ات ال��حلة ال%ان��ة في حل ال�F0الت، ت) اخ��ار  م��عة م� ال�F0الت  
  )
-ال�?��T العل�ي وال����ل�جي وعل) اله��سة في س�اق  ال�ي ی�8ل5 حلها معارف ومهارات ت�ت
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اخ�
ا �اء  ̀و 
ي،  ت���ل�جي، ��ال� ش
ه  ال��هج  اس���م  ال�F0الت،  حل  على  الق�رة  لق�اس  ر 
�الع (ت��ن�  م�  (�٣٠ة  م�ج   nوف  i�ال��ر فاعل�ة  ال��ائج   ���ب "ال
ة،   (STEM  ة�ت�� في   (

  �ة.  الق�رة على حل ال�F0الت ل�T "ل
ة ال��حلة ال%ان� 
العل�م ) إلى ال�0ف ع� فاعل�ة أن80ة قائ�ة على م�خل  ٢٠١٩(  وه�ف� دراسة ع
�ه

) ل����ة مهارات ال�ف��� االب��ارf وت?'�ل العل�م  STEMوال����ل�ج�ا واله��سة وال��اض�ات (

ي، ح�$ ت) ت?��ل م��عة  ��ل�T ال�الم�W ال�Fف�ف�� -ال��حلة االب��ائ�ة، ات
ع ال��هج ش
ه ال�

لل�ف�ف  تق�م لل�الم�W ال�Fف�ف�� إلى ن'�ص م��Dعة    STEMاألن80ة القائ�ة على م�?ى  م�  
��ع على   n
و" اآللي،  ال?اس5  خالل  (م�  م�  م�Fنة  م?اف]ة  ١١ة  في  مFف�ف   W�تل�  (

 fاالب��ار  ��ال�ف� اخ�
ار مهارات  فاعل�ة    اإلس�اع�ل�ة -�'�  ال��ائج  وآخ� ت?'�لي، وأPه�ت 
م�?  على  القائ�ة  (األن80ة  العل�م STEMى  وت?'�ل   fاالب��ار  ��ال�ف� مهارات  ت���ة  في   (

  ع��ة.ل�T تالم�W ال
) fاه  ٢٠١٩أما دراسة الغام�) فق� ه�ف� إلى ال�0ف ع� فاعل�ة ب�نامج إث�ائي وفn ات

(�ال��حلة  STEM تعل في  ات  ال��ه̀� ال8ال
ات   Tل� اإلب�اعي   ��ال�ف� مهارات  ت���ة  في 
ال
احة ال�اح�ة، وت��ن� ال���س8ة في م�ی�ة  
ي ب�'��) ال���عة ��ال� ال��هج ش
ه  ات
ع�   ،

م�   األدوات  ١٧(الع��ة  واع���ت  م��س()،  األول  (-ال'ف  ات  ال��ه̀� ال8ال
ات  م�  "ال
ة   (
�نامج إث�ائي وفn اتاه    -وال��اد اآلت�ة: (اخ�
ار ت�رانi لل�ف��� اإلب�اعي  ال'�رة اللف]�ة (أ)، ̀و

(�ت���ة مهارات ال�ف��� اإلب�اعي ل�T "ال
ات    فيائج فاعل�ة ال
�نامج   )، ب��� ال�� STEMتعل
��  .ةالع

) ق�اس أث� اس���ام أن80ة اث�ائ�ة قائ�ة على  ٢٠١٩ك�ا 7ان اله�ف م� دراسة م?�� (
في ت���ة ال��ال العل�ي واالس���اع ب�عل) العل�م ل�f أ"فال ال�وضة، وت��ن�     STEM م�خل

�ة، (٣٧) "فال، (٧٤الع��ة م� ( 
��) "فال لل���عة الUا-8ة، م�  ٣٧) "فال لل���عة ال�
ال%اني م� (  أ"فال ال�وضة  f��Dة -�'�، ت) إع�اد أن80ة ٦- ٥ال��) -��رسة سفاجا االب��ائ

م�خل   على  قائ�ة  8اقة STEMاث�ائ�ة  ̀و العل�ي،  ال��ال  اخ�
ار  ال�ال�ة:  األدوات  اس���م   ،
أشا العل�م،  ب�عل)  القائ�ة  مالح]ة االس���اع  �� لألن80ة االث�ائ�ة 
أث� 7 إلي وج�د  ال��ائج  رت 

م�خل   عالقة ي  ف  STEMعلى  وج�د  وع�م  العل�م،  ب�عل)  واالس���اع  العل�ي  ال��ال  ت���ة 
  .ارت
ا"�ة ب�� ال��ال العل�ي واالس���اع ب�عل) العل�م ل�f أ"فال ال�وضة
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) "ه  دراسة  الف�_�ا٢٠١٩وه�ف�  في  مق��حة  وح�ة  إع�اد  إلى  م�خل )  ض�ء  في  ء 
(STEM)0والع fة مهارات الق�ن ال?اد���� ل�T "الب ال'ف ال%اني  ، ودراسة أث�ها على ت��

ا  (�ال�'� اس���م   ،fال�ق��حة  ال%ان� ال�ح�ة  إع�اد  ت)   $�ح ال�اح�ة،  ال���عة  ذو  
ي ��ل�
�n اخ�
ار مهارات ال
�ة)، ت) ت8D�ق�ن ال?ادf -ع��ان (أجه_ة ت?�الت ال8اقة "ال�ه̀��ة وال�غ�ا"

الف�_�اء على ع��ة م�Fنة م� ( ال���ف�ة -�'�  ) "ال5 و"ال
ة م�  ٤٠والع0��� في  م?اف]ة 
في ت���ة   STEM ال�ح�ة في ض�ء م�خل  -ع� أن درس�ا ال�ح�ة ال�ق��حة، ب��� ال��ائج فاعل�ة
  .مهارات الق�ن ال?ادf والع0��� في الف�_�اء لل8الب 

) ال?̀�ي  دراسة  ه�ف�  إلى  ٢٠١٩ك�ا   ( 5D?- مق��حة  �ة �اس��ات فاعل�ة  م�   nال�?ق
و   STEM)( ت�جه ال�?'�ل  ت���ة  لفي  ال��Dق
لي   ��ال���س( ال�ف� ال%ال$  ال'ف   W�تالم  T�

�ة -?5D ت�جهD�ة ت�ر���ة الDع�دHة؛ ت) ت'��) ت'�ر مق��ح إلس��ات  STEAM-ال��ل�ة الع̀�
�ة ال�ق�رة علD�ى ال'ف ال%ال$ ال���س(، واخ�
ار  ، واخ�
ار ت?'�لي ب�ح�ة ال�ه̀�اء وال�غ�ا"

�ة  ٦٣م� (  ل�هارات ال�ف��� ال��Dق
لي، ت��ن� الع��ة�) "ال5، وم� أه) ال��ائج فاعل�ة اس��ات
  في ت���ة ال�?'�ل وال�ف��� ال��Dق
لي ل�T "ل
ة ع��ة ال�راسة.  STEM)( مق��حة -?5D ت�جه

ال�ر  ال?ال�ة ت�0ا-ه مع -ع~  ال�راسة  الDا-قة في دراسة  م�ا س
n نالحq م� أن  اسات 
ي  Wه ال�راسة ن�عًا م� ال�'�ص�ة ف) في ت�ر�i العل�م، ول�� تأخW ه STEMفاعل�ة م�?ى (

ال�F0الت  ت���ة مهارات حل  ال��?ى في  ال
اح%ة م�    دراس�ها ألث� هWا  اس�فادت  العل��ة، وق� 
  (��اء وت'� هWه ال�راسات في إث�اء اإل"ار ال�]�f في ال�راسة ال?ال�ة، وW7لh في إج�اءاتها، ̀و

�� ال��ائج وcج�اء ال�قارنات ب�� هWهDا-قة. أدواتها، وفي تفDال��ائج ون�ائج ال�راسات ال  
�
ة؛ �F�H اس��الص م��عة م� م� خالل اس�ع�اض ال�راسات الDا-قة الع̀��ة واألج�

  ال��ائج وال�ي �F�H االس�فادة م�ها في ت?ق�n أه�اف هWه ال�راسة وت��%ل ف��ا یلي: 
الDا-قة ر7_ت على مع�فة فاعل�ة م�?ى    - ال�راسات  ي، �7راسة (ال?̀�  STEMأغل5 

"ه،    ٢٠١٩ م?��،    ٢٠١٩؛  الغام�f،    ٢٠١٩؛  ع
�ه،    ٢٠١٩؛  ال�?��f،    ٢٠١٩؛  ؛ 
 & Han؛  ٢٠١٦؛ أح��،    ٢٠١٦؛ ال�
�ي،    ٢٠١٧؛ ال̀_��f،    ٢٠١٨ل�ي،  ؛ ال�ا  ٢٠١٨

Capraro & Capraro, 2015    ؛Jensen & Sjaastad, 2013    ؛Baran & 
Maskan, 2010  ؛Kaldi & Filippatou & Govaris, 2011.(  
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م�?ى    - أث�  على  ر7_ت  ال�راسات  ال���لفة    STEMمع])   ��ال�ف� ومهارات  ال�?'�ل  على 
  هات العل��ة. واالتا


ي    -��ال� ش
ه   (�ال�'� على  القائ)  
ي ��ال� ال��هج  الDا-قة  ال�راسات  ج��ع  اس���م� 
ع�f ماع�ا دراس�ي ( �ة والUا-8ة مع اخ�
ار ق
لي ̀و
�� ; Pekmez, 2018لل���ع��� ال�

Barret &  Moran & Woods, 2014 .اس���م�ا ال��هج ال�صفي $�  ) ح
، ف��ا ت�ف�د ع�ها  STEM-ع~ ال�راسات الDا-قة في اس���ام م�?ى    ت�0ا-ه هWه ال�راسة مع  -

في ال�0ف ع� داللة الف�وق في اس�ا-ات ع��ة ال�راسة م� "ال
ات ال��حلة ال���س8ة ل�ال  
�ة والUا-8ة ف
��  ي مق�اس مهارات حل ال�F0الت العل��ة.ال���ع��� ال�

الDا-قة في ب�   - ال�راسات  ال�راسة م�  -ال�عل)  اس�فادت هWه  ال�اص   f�[ال� اء وت�]�) اإل"ار 
أداتي  STEM-��?ى   ت�ف�Wها، وcع�اد  العل��ة وآل�ة ت'���ها وخ�8ات  ، وت?�ی� ن�ع األن80ة 

ص الخ�
ار  ال��اس
ة  اإلح'ائ�ة   5�األسال وت?�ی�  وت?ل�ل  ال�راسة،  ال�راسة  ف�ض�ات  ?ة 
Dا-قة وتفDه ال�راسة -ال�راسات الWانات، ومقارنة ن�ائج ه�
��ًا عل��ًا وم�ض�ع�ًا  الDها تف�� ن�ائ

  مع م�اق�0ها. 
  تصميم الدراسة المعالجة ا=حصائية:

أف�ادها  وزع  �7ا  ع�0ائً�ا،  الع��ة  اخ��ار  ت)   $�ح 
ي، ��ال� ال��هج  ال�راسة  اس���م� 
�ة وضا-8ة، و"
ق� أداتي ال�راسة ق
ل�ًا على "ال
ات الع��ة، ث)  ع�0ائ�ًا إ
��لى م��ع��� ت
�ة وفn األن80ة ال�ق��حة القائ�ة على م�?ى (درس� "
��)، ب���ا  STEMال
ات ال���عة ال�

  ل) ت�ع�ض "ال
ات ال���عة الUا-8ة ل�لh األن80ة، ث) "
ق� أداتي ال�راسة -ع�Hًا.
  ا: م�غ���� م�Dقل�� ه� واش��ل� ال�راسة على

  ان: اسـ���ام األن0ـ8ة ال�ق��حـة القائ�ـ�ـ��Dولهـا م ،i�قة ال�ـ�ر�ة علـى م�?ـى ("�STEM ،(
 وال8��قة االع��ادHة (ب�ون اس���ام األن80ة ال�ق��حة).

  أما ال��غ��ات ال�ا-عة فهي: 
  .ل العل�ي� ال�?'�ل العل�ي، وق�i ب�رجة ال8ال
ة على اخ�
ار ال�?'
    الت مهارات حلF0ة  ال��، وق�Dـ� ب�رجـة ال8ال
ـة علـى مق�ـاس مهـارات حـل ال�0ـFالت العل�

  .العل��ة
ò�a‰†Ûa@wèäß@ @
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  ٣٩٩  

�n أداتـي ال�راسـة ال���%لـة -االخ�
ـار 

ي، ح�$ ت) ت8��اع���ت ال�راسة ال��هج ش
ه ال�
ال�?'ــــ�لي ومق�ــــاس مهــــارات حــــل ال�0ــــFالت العل��ــــة علــــى "ال
ــــات ع��ــــة ال�راســــة ق
ــــل ال
ــــ�ء 
�ــة -اســ���ام األن0ــ8ة ال�ق��حــة القائ
���ــة -ال�ــ�ر�i، ثــ) تــ�ر�i العلــ�م ل8ال
ــات ال���عــة ال�

، وتــ�ر�i "ال
ــات ال���عــة الUــا-8ة ال�ــادة نفDــها ول�ــ� بــ�ون اســ���ام STEMعلــى م�?ــى 
  تلh األن80ة، ث) "
ق� أداتي ال�راسة -ع�Hًا.

  عينة الدراسة
) "ال
ة م� "ال
ات ال'ـف ال%الـ$ ال���سـ(، تـ) اخ��ـاره� ٥٢ت��ن� ع��ة ال�راسة م� (

ــ�ا ــة ال���ســــ8ة ع0ــ ــ� أن اخ��ــــ�ت ال��رســ ــ�ائ�ًا -عــ ــة لع0ــ ــى ئً�ا ��7رســ ــ) تــــ�ز�عه� إلــ ــ5، ثــ ل���ــ
�ة ت��ن� م� (
��  ) "ال
ة. ٢٧) "ال
ة، وضا-8ة ت��ن� م� (٢٥م��ع��� ت

  

 مواد الدراسة: 
  ل�?ق�n أه�اف ال�راسة ت) اس���ام ال��اد ال�ال�ة:         

�ة ال�ق��حة القائ�ة على م��ى  -� STEMك�اسة األن
ألن80ة     ال8ال
ة  7�اسة  إع�اد  م� ت)  ال���ارة  ال%ال$   ال�ح�ة  لل'ف  العل�م  �7اب 

)، وق�  STEMال���س( في ض�ء م�?ى ال��امل ب�� العل�م وال����ل�ج�ا واله��سة وال��اض�ات (
ارت
اً"ا وث�ًقا -?�اة    )
ال�ح�ة وت�ت تلh األن80ة -��ض�ع م� م�ض�عات   nت�عل أن  ت) م�اعاة 

�التها في م��عات ال�عل). مع ال�عل�ة ومع زم ال8ال
ات، وأن ت��ن م���عة ت�0�ك ف�ها ال8ال
ة  
  ك�ا روعي أن ی���ن 7ل ن0ا� مق��ح م�:   
  ع��ان ال�0ا�.   -
 ته�lة ال8ال
ة لل�خ�ل -ال�0ا� ال�ق��ح.  -
-  fوال�أ  fال�أ واح��ام  ال�اعي،  الع�ل  على   _�ال��7 م%ل:  لل8ال
ة،  م�جهة  تعل��ات 

والDالم األم�  ش�و�  وم�اعاة  ال�ق�،  وتق
ل  ال��اد اآلخ�،  ه�ر  وع�م  وال�امات،   ة، 
 وم�اعاة ال�قة -الع�ل. 

 األه�اف ال��اد ت?ق�قها.  -
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  ٤٠٠  

 األ̀رعة.  STEMت�ض�ح للعالقات ال��امل�ة في ال�0ا� ب�� م
اح$ م�?ى  -
ة. -  ال��اد واألدوات ال�8ل̀�
 دور ال8ال
ة. -
- .W� إج�اءات وخ�8ات ال��ف
ت?'�لها ت�ر�
ات وأسlلة م���عة، تع�ل على مDاع�ة ال8ال
ة في ال�أك� م� اس��عابها و   -

�فها في ح�اتها Pة ت��لل�ع�فة العل��ة، وت�ر�
ها على آل�ة حل ال�F0الت العل��ة و7�ف
  ال��م�ة. 

ال%ال$    ال'ف  ل8ال
ات  م�اس
�ها   Tوم� وأن�80ها  ال��اسة  هWه  ص�ق  م�  ولل�أك� 
�� بلغ ع�ده) (  ال���س( ت) ع�ضها �F?عة م���� ت�'s ال��اهج و"�ق  ٨على م�F?م (
�ة  ت�ر�i العل�م،  ?�ح�$ ت) وضع -ع~ ال�الح]ات ت�%ل� في إضافة ص�ر ورس�مات ت�ض

  ل
ع~ األن80ة، وت'?�ح -ع~ ال'�اغات اللغ��ة.  
�ة ال�ق��حة القائ�ة على م��ى  -�  )STEMدل
ل ال�عل�ة (األن

ل�Dا ال�عل�ة  دل�ل   (�ت'� القائ�ة  ت)  ال�ق��حة  األن80ة   W�ت�ف آل�ة  في  وت�ج�هها  ع�تها 
  h وفقًا لل��8ات ال�ال�ة: ، وذلSTEMعلى م�?ى 

م�?ى    - على  القائ�ة  ال�ق��حة  األن80ة  ع�ض  في  وال���%لة  ال�ل�ل  أه�اف   STEMت?�ی� 
ت���ة   به�ف  ال���س(  ال%ال$  ال'ف  ل8ال
ات  العل�م   i�ت�ر في  ت�ف�Wها،  وخ�8ات  وأه���ها 

األه�ات?  n�ت?ق إلى  -اإلضافة  العل��ة،  ال�F0الت  حل  في  ومهاراته�  العل�ي  ف '�له� 
�ة ال�?�دة في ال�ح�ة ال���ارة م� �7اب العل�م لل'ف ال%ال$ ال���س(.��  ال�عل

- ) م�?ى  ع�  ف��ة  ال�عل�ة  اع8اء  ال��حلة  STEMت)  ل8ال
ات  العل�م   i�ت�ر في  وأه���ه   (
 ال���س8ة.

وا - درس،  7ل  أه�اف  �ة،  ت?�ی� ��تعل ووسائل  أدوات  م�  واح��اجاتها  بها،  ال��ت
8ة  ألن80ة 
 دوات وأسال�5 ال�ق��) ال��اس
ة. -اإلضافة إلى أ

، وم�Fناته، وأه���ه  STEMت��ن ال�ل�ل م�: مق�مة، أه�اف ال�ل�ل، ف��ة م
8Dة ع� م�?ى   -
�ة لل�ادة ال���ارة، ت�ج�هات وcرشادات ل�عل���ة العل�م، وت?�ی� في ت�ر�i العل�م، األه�اف ال�عل

 وق� 7ل ن0ا� مق��ح.
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ص�   - في  ع�ضه  ت)  ال�ل�ل  ص�ق  م�  (لل�أك�  على  األول�ة  ت�'s  ٨رته  في   ���F?م  (
  Tه، وال�ي ل) ت�ع���8ة علD
ال��اهج و"�ق ت�ر�i العل�م، ح�$ وضع�ا -ع~ ال�الح]ات ال

 تع�یل -ع~ ال'�اغات اللغ��ة. 
  أداتا الدراسة:

��: ل�?ق�n أه�اف ��  ال�راسة ت) اع��اد األدات�� ال�ال
  أوًال: االخ�.ار ال��!
لي 

"ال
ات ع��ة ال�راسة فـي م�ضـ�عات ال�حـ�ة ال���ـارة تـ) ب�ـاء   لل���F م� ق�اس ت?'�ل
وت'��) اخ�
ار ت?'�لي م�ض�عي م� ن�ع االخ��ار م� م�ع�د، ح�$ ت) ت?ل�ل ال�ح�ة وح'� 

 ��عــ� ال?قــائn وال�فــاه�) وال�
ــاد� والقــ�ان وال�]��ــات، ثــ) ت'ــ��) جــ�ول ال��اصــفات لالخ�
ــار، ̀و
) فق�ة، ت�زع� على م��D�ات بل�م �٢٨رته األول�ة م� (ذلh ت) ص�اغة فق�اته ال�ي بلغ� في ص

ــى  ــه علـ ــ) ع�ضـ ــ�قه تـ ــا)، ولل�?قـــn مـــ� صـ ــ���ات العل�ـ �ـــn، ال�Dـ
ــ)، ال�8 ــ7W�، الفهـ ــة (ال�ـ ال�ع�ف�ـ
�� بلغ ع�ده) (�F?عة م���� ب��'s  ٨م�F?م ( Wع� األخ ال��اهج و"�ق ت�ر�i العل�م، ̀و

  iاغة خ��فق�ات، وأص
ح -'�رته ال�هائ�ة م�Fًنا -ال�الح]ات ت) حWف ثالث فق�ات وتع�یل ص
�قه على ع��ة اس�8الع�ة م� م��ع ال�راسة ومـ� خـارج ١) فق�ة، ج�ول (٢٥م�(
)، �7ا ت) ت8

ع� ذلh ت) حDاب معامل ال'٢٣ع���ها م�Fنة م� ( �_  لفق�ات االخ�
ار، ) "ال
ة، ̀و�ة وال�� ع̀�
) ��ة بــــ ــا معــــامال٠.٨١ – ٠.٢٨ف��اوحــــ� معــــامالت ال'ــــع̀� �ــــ_  ف��اوحــــ� بــــ�� )، أمــ�ت ال��

)٠.٧٥ – ٠.٢٩.(  
  ج1ول م�اصفات االخ�.ار ال��!
لي لل�ح1ة ال=ادسة  )١ج1ول (
  ال�����ات العل�ا   ال����   الفه�  ال����   ال���Eع  ع1د األسCلة ح=B م=��Aات األه1اف   الف!ل

  ١١الف'ل 
  ٤  (ال�ه̀�اء)

١٢  ٢  ٣  ٣  

الف'ل 
�ة) ١٢D�  ٥  (ال�غ�ا"

١٣  ٢  ٣  ٣  

  ٢٥  ٤  ٦  ٦  ٩  ال���ع
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ك�ا ت) حDاب االتDاق ال�اخلي لالخ�
ار م� خالل حDاب معامل ارت
ـا� درجـة 7ـل فقـ�ة 
) ��ارت
ـــــا� مق
�لـــــة )، وهـــــWه معـــــامالت ٠.٨٦) و (٠.٥١-ال�رجـــــة ال�ل�ـــــة لالخ�
ـــــار، ف�انـــــ� بـــــ

)، ف�ــان KR-20اح'ــائً�ا. ول?Dــاب ث
ــات االخ�
ــار، تــ) اســ���ام معادلــة 7ــ�در ر��0اردســ�ن (
هWا �F�H الق�ل أن االخ�
ار ��Hع ب�رجة م�اس
ة م� ال%قة وال%
ات. ٠.٨٩%
ات (معامل ال   )، ̀و

ك�ـــا تــــ) حDـــاب الــــ_م� ال��اســـ5 لإلجا-ــــة علـــى االخ�
ــــار مـــ� خــــالل حDـــاب ال���ســــ( 
 ) دق�قة. ٤٥لل_م� الfW ت) اس�غ�اقه م� ج��ع "ال
ات الع��ة االس�8الع�ة، ف
لغ ( ال?Dابي

  ل��'الت العل�
ة ثان
ًا: مق
اس مهارات حل ا
لق�اس ق�رة ال8ل
ة في مهارات حل ال�F0الت العل��ة ت) ب�اء وت'��) مق�اس مهارات   

(ناص�،   الDا-قة  ال�راسات  -ع� م�اجعة  العل��ة  ال�F0الت  اب�اه�)،    ٢٠٠٥حل   ؛    ٢٠٠٤؛ 
Krulik & Rudnick, 1993  iلة خ�F0ع 7ل م
)، ح�$ ص�غ� خ�i مF0الت عل��ة، ی�

فق�ة مهارة م� مهارات حل ال�F0لة ال��Dة ال�ع���ة في هWه ال�راسة (ت?�ی�   فق�ات ت�%ل 7ل
�انات، ف�ض الف�وض، اخ�
ار الف�وض، تع��) ال��ائج)، ح�$ ص�غ� على  
ال�F0لة، ج�ع ال

هWا ت��ن -'�رته األول�ة م� (كل ف )  ٢٥ق�ة على شFل س}ال م� ن�ع االخ��ار م� م�ع�د، ̀و
ت)   م� ص�قه   nولل�?ق (فق�ة،  بلغ ع�ده)   ���F?م م��عة  ع�  ٨ع�ضه على  ̀و  ،���F?م  (

ال�هائ�ة   -'�رته  وأص
ح  الفق�ات،  -ع~  ص�اغة  تع�یل  في  ت�7_ت  ال�ي  -ال�الح]ات   Wاألخ
�قه على ع��ة اس�8الع�ة م� م��ع ال�راسة  ٢() فق�ة، ج�ول  ٢٥م�Fًنا م� ( 
) ، �7ا ت) ت8

ع� ذلh  ٢٣وم� خارج ع���ها م�Fنة م� ( ت) حDاب االتDاق ال�اخلي لل�ق�اس م�  ) "ال
ة، ̀و
خالل حDاب معامل ارت
ا� درجة 7ل فق�ة ب�رجة 7ل مهارة رئ�Dة، وW7لh ب�� درجة 7ل مهارة 

)، وهWه  ٠.٨٢) و(٠.٦٢�) معامل االرت
ا� ب�� (رئ�Dة ودرجة ال�ق�اس F7ل، ح�$ ت�اوح� ق
هWا ت��اوح درجات ال�ق�اس    ) درجة. ٢٥ -٠ب�� (معامالت ارت
ا� مق
�لة اح'ائً�ا، ̀و

  ت�زAع أسCلة مق
اس مهارات حل ال��'الت العل�
ة )٢ج1ول (
  ع1د األسCلة  ال�هارة

  ٥  ت?�ی� ال�F0لة

�انات 
  ٥  ج�ع ال

  ٥  ف�ض الف�وض

  ٥  الف�وض اخ�
ار 
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  ع1د األسCلة  ال�هارة
  ٥  تع��) ال��ائج 

  ٢٥  ال�لي

  
مل ) ف�ان معاKR-20ل?Dاب ث
ات ال�ق�اس، ت) اس���ام معادلة �7در ر��0اردس�ن (

هWا �F�H الق�ل أن ال�ق�اس ��Hع ب�رجة م�اس
ة م� ال%قة وال%
ات ٠.٨٣ال%
ات (   . )، ̀و
حDاب   خالل  م�  ال�ق�اس  على  لإلجا-ة  ال��اس5  ال_م�  حDاب  ت)  ال���س( ك�ا 

  ) دق�قة.٥٠ال?Dابي لل_م� الfW ت) اس�غ�اقه م� ج��ع "ال
ات الع��ة االس�8الع�ة، ف
لغ (
  اجراءات الدراسة 

  اءات ال�راسة ال?ال�ة وفقًا لل��8ات ال�ال�ة:ت�� اج� 
 ت) اخ��ار م�رسة ال���5 ع�0ائً�ا، ث) ت�ز�ع أف�اد الع��ة على م��ع�ي ال�راسة ع�0ائ�ًا. -
 اخ��ار وح�ة دراس�ة م� �7اب العل�م لل'ف ال%ال$ ال���س(.ت)  -
ــة علــــى م�?ــــى  - ــة قائ�ــ ــ��) أن0ــــ8ة مق��حــ ــار وت'ــ ــ�  STEMاخ��ــ ــ
ة مــــع دروس ال�حــ ة م��اســ

 ال���ارة.  
 ت) ب�اء دل�ل ال�عل�ة ل��ف�W األن80ة ال�ق��حة. -
 ت) إع�اد أداتي ال�راسة، واع��ادها -ع� ال�أك� م� ص�قها وث
اتها. -
�n األن80ة ال�ق��حة القائ�ـة علـى ت) ت�ر�5 م -
�ة والUا-8ة على ت8
��عل�ة ال���ع��� ال�

 األن80ة. في إع�اد وت'��) -ع~ تلh ، �7ا ت) إش�اكهاSTEMم�?ى 
-  Wـ��n أداتي ال�راسـة (االخ�
ـار ال�?'ـ�لي، مق�ـاس مهـارات حـل ال�0ـFلة) ق
ـل ال
ـ�ء ت�ف
ت) ت8

 ال�̀�ة.
�n ال�راسة أ̀رعة أساب -
�ع، ونفـWت ال
اح%ـة ز�ـارات صـف�ة لال"ـالع علـى سـ�� ع�ل�ـة اح�اج ت8

�n وسالم�ها.
 ال�8
�n أداتي ال�راسة (االخ�
ار ال�?'�لي، مق�اس مهارات  -
 حل ال�F0لة) -ع�Hًا.ت8
�انات وال��ائج، وcج�اء ال�?ل�ل اإلح'ائي ال��اس5. -
  ج�ع� ال
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  نتائج الدراسة ومناقشتها: 
  ال�أك1 مK ت�افJ م��Eع�ي ال1راسة

ع��ة   "ال
ات  على  العل��ة  ال�F0الت  حل  مهارات  ومق�اس  ال�?'�لي  االخ�
ار   n
"ُ
ت�اف} م ال�أك� م�   (��ل  hلي، وذل
ق -F0ل  ع�  ال�راسة  ̀و  ،i�ال��ر- ال
�ء  ق
ل  ال�راسة  ��ع�ي 

االح'ائي   ال�?ل�ل  ب�نامج  إلى  ال�رجات  أدخل�   hذلSPSS    ة�ال?Dاب ال���س8ات   �
Dوح
ال�ع�ار� اخ�
ار (ت)، واالن?�افات  ال?Dاب�ة اس���ام  ال���س8ات   ��ب الف�وق  ة، ول�?�ی� داللة 
  ) تلh ال��ائج: ٣و��ضح ج�ول (
ة واالن��افات ال�ع
ارAة ون�ائج اخ�.ار (ت) ل1رجات ال���س�ات ال�=اب
 )٣ج1ول (


P الق.لي لالخ�.ار ال��!
لي  .��ة على ال�QاRة وال
.A�E�ال K
ومق
اس /ال.ات ال���Eع�
  مهارات حل ال��'الت العل�
ة 

ال���س(    الع1د   ال���Eعة   األداة
  ال�=ابي

االن��اف  
 Sار
  ال�ع

ق
�ة  
  ت

درجات  
  ال��Aة

م=��0  
  ال1اللة

  االخ�ار
  ال����لي 

�ة��� ١.٢٨ ٤.١٦  ٢٥  ال�
٠.٠٦٤ 

٠.٩٤٩ ٥٠ 
  ١.٥٥ ٤.١٨  ٢٧  ال ا��ة

مق�اس مهارات  
حل ال�&%الت  
  العل��ة 

�ة��� ٢.٩٧ ١٣.٨٠  ٢٥  ال�
١.٧١ 

٠.٠٩٤ ٥٠ 

 ٢.٥٩ ١٢.٤٨  ٢٧  ال ا��ة

) ع�م وج�د ف�وق ذات داللة إح'ائ�ة ب�� ال���س8ات ال?Dاب�ة على  H٣]ه� ج�ول (
�n ا
)،  ٠.٠٥ق��ة (ت) لألدات�� -اح��ال أك
� م� (لق
لي ألداتي ال�راسة، ح�$ ارت
�8  ال�8

-ع�ل�ة   ال
�ء  ق
ل   ���lم��اف والUا-8ة  �ة 
��ال� ال�راسة  م��ع�ي  أن   ��
ت ة �ال�� وهWه 
i�ال��ر.  
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wöbnäÛa@@bç��Ðmë@bèn’Óbäßë@Þëþa@ò�a‰†Ûa@Þaû�i@òÔÜÈn½a@ @
s على "ما فاعل�ة أن80ة مق��حة في العل�م ل الfW نلإلجا-ة على س}ال ال�راسة األو   

ال���س(؟" ت)  في ت���ة ال�?'�ل العل�ي ل�T "ال
ات ال'ف ال%ال$    STEMقائ�ة على م�?ى  
واالن?�افات   ال?Dاب�ة  ال���س8ات  على  حDاب  ال�راسة  م��ع�ي  "ال
ات  ل�رجات  ال�ع�ار�ة 
�n ال
ع�f لالخ�
ار ال�?'�لي، ف�ان� 
  ).  �7٤ا H]ه�ها ج�ول (ال��ائج  ال�8

  ) ٤ج1ول (

K ل1رجات /ال.ات 

K ال�=اب�ن�ائج اخ�.ار (ت) لف�U داللة الف�وق بي ال���س


P ال.عS1 لالخ�.ار ال��!
لي .�  م��Eع�ي ال1راسة على ال�
االن��اف    ال���س(    الع1د   ة ال���Eع

 Sار
  ال�ع
ق
�ة  

  ت
درجات  
  ال��Aة

م=��0  
  ال1اللة

�ة���١٢.١ ٢٠.٠٨  ٢٥  ال�  
٢.٧٨٦  

٠.٠٠٨  ٥٠  
  ٣.١٢ ١٨.٠٠  ٢٧  ال ا��ة

) ج�ول  م�  "ال
ات H٤]ه�  ل�رجات   ���ال?Dاب  ��ال���س8  ��ب  f�اهP ف�ق  وج�د   (
أن    qیالح  $�ح والUا-8ة،  �ة 
��ال�  ��ال���عة ال���ع� ل8ال
ات  ال?Dابي  ال���س( 

) الف�ق  ف
لغ  الUا-8ة،  ال���عة  ل8ال
ات  م�ه  أعلى  �ة 
��و ٢.٠٨ال� هWا ).  أن  أUًHا  Pه� 
)T��Dًا ع�� م�ة ()،α=0,05الف�ق دال إح'ائ �̀D?ة ت ال���)، وم�ت
8ة ٢.٧٨٦ح�$ بلغ� ق

) تف� ٠.٠٠٨-اح��ال  ق�  �ة 
��ال� ال���عة  "ال
ات  أن   ��
ی وهWا  في  )،  زم�الته�  على  ق� 
ل  في ال�?'�  STEMال���عة الUا-8ة، -�ع�ى فاعل�ة األن80ة ال�ق��حة القائ�ة على م�?ى  

Wلh ی�) ق
�ل الف�ض�ة األولى ال�ي ن'� على " وج� ف�ق ذو داللة اح'ائ�ة ع��   العل�ي، ̀و
)  T��Dمα =0,05  (��ال�  ��ال���ع� "ال
ات  الس�ا-ات   ���ال?Dاب  ��ال���س8  ���ة  ب


ال���عة   الف�ق ل'الح "ال
ات  العل�م، وهWا  في   fع�
ال ال�?'�لي  االخ�
ار  والUا-8ة على 
�ة "،
���ة ق� درس� وفn األن80ة ال�ق��حة القائ�ة على   ال�
��ح�$ إن "ال
ات ال���عة ال�
 . STEMم�?ى 

�ة مارس� مه�ات ت  و�8-#
��ة الDا-قة إلى أن "ال
ات ال���عة ال���ة  ع_و ال����عل
ال8ال
ات  م�  فعل�  مع�ى،  ذا  فعال  تعل)   n�ت?ق في  أسه��  ح�ات�ة  عل��ة  س�اقات  ض�� 
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للع�ل�ة   القائ�ة م?�ًرا  (ال�0�وعات)  ال�ق��حة  ت�ف�W األن80ة  فال8ال
ة خالل  ال�عل��ة،  �ة ��ال�عل
  -اح%ة وم0��Dفة لل�0ا� ولل]�اه� ال��ت
8ة -ه.   STEMعلى م�?ى 

ال�ق��حة األن��ة  أن  م'&ى    ك�ا  على  ب">ة    STEMالقائ�ة  ت�ف"�  في  أسه�� 
إن تلE األن��ة س�اء Cان�  ح"6    ،تعل"�"ة تعل�"ة ت�اش� مع *("عة تعل"@ العل�م وتعل�ه

ف�دLة، جعل� ال�ال(ات ی�&�ل# مIJول"ة تعل�ه#، و�8'اق�#، وG�H8#، و8ع(�ن    أوج�اع"ة  
تف%"�ه#، وه�ا    N"إلى آراء زم"الته#؛ وه�ا أسه@ في ت&ف آرائه# وأف%اره# و8'#�1  ع# 

  أسه@ في ت'�"ة ت&1"له# العل�ي.
ال�ا ال�ق��حة أسه�� في مJاع	ة  أن األن��ة  ب"#  ك�ا  العالقات  فه@  ل(ات على 

S&"اته#  ال�ع�فة   �ها Gر على  مJاع	ته#  في   Eل�Cو الJاSقة،  Sال�عارف  �ها Gور الH	ی	ة 
  Uاإلضافة إلى ال�'�ع في *�ائS ،ق"ة")�وG">�ه#، �Cا أنه# ش-ل# مع�فة عل�"ة ن8�Yة وت

واثا ال�ه'ي  Cالع1ف  األن��ة   Eتل ت'ف"�  أث'اء  ال�عل�ة  اس�]	م�ها  ال�ي  رة  ال�	ر8\ 
ل��-الت، وال�('ي على ال���وعات، وع�ل"ات ال�&اكاة ال�Jاؤالت، وال�عل@ ال�('ي على ا

فعال،  S�-ل  دروسه#  Lفه�#  ال�ال(ات  جعل  في  أسه@  وه�ا  اله'	س"ة،  وال�1ام"@ 
ال�'اق�ة   خالل  م#  واالجاSات  ال�ع�فة  ع#  وال(&6  االس�ق1اء  ع�ل"ات  إلى  Sاإلضافة 

  @ العل�ي. عاوني، Cل ذلE أد+ إلى ت'�"ة ت&1"لهوال&�ار  ب"# ال�ال(ات S�-ل ت
ة ت�فn مع ن�ائج دراسة 7ل م� (� Han؛    ٢٠١٧ال"GN	b،    ؛  ٢٠١٩،  ع.1هوهWه ال��

& Capraro & Capraro, 2015 ;  Jensen & Sjaastad, 2013 ; Kaldi & 
Filippatou & Govaris, 2011 ; Baran & Maskan, 2010(    ة م�?ى�ال�ي ب��� فاعل

)STEMه�  ت���ة ت?'�ل ال8ل
ة في ال�ق�رات العل��ة. في   ) واألن80ة القائ�ة عل
@bç��Ðmë@bèn’Óbäßë@ïãbrÛa@ò�a‰†Ûa@Þaû�i@òÔÜÈn½a@wöbnäÛa@ @

s على "ما فاعل�ة أن80ة مق��حة في العل�م لإلجا-ة على س}ال ال�راسة ال%اني الfW ن
ل�T "ال
ات ال'ف ال%ال$   ل��ةمهارات حل ال�F0الت العفي ت���ة    STEMقائ�ة على م�?ى  

م��ع�ي  ا "ال
ات  ل�رجات  ال�ع�ار�ة  واالن?�افات  ال?Dاب�ة  ال���س8ات  حDاب  ت)  ل���س(؟" 
�n ال
ع�f ل�ق�اس مهارات حل ال�F0الت العل��ة، ف�ان� ال��ائج �7ا H]ه�ها  
ال�راسة على ال�8

  ).  ٥ج�ول (
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  )  ٥ج1ول (

A  Pة ل1رجات /ال.ات م��Eع�ي ال1ر ال���س�ات ال�=اب
ة واالن��افات ال�ع
ار .�اسة على ال�

  ال.عS1 ل�ق
اس مهارات حل ال��'الت العل�
ة
مهارات حل ال��'الت  

  االن��اف ال�ع
ارS   ال���س(    الع1د   ال���Eعة   العل�
ة
�ة  ت?�ی� ال�F0لة��� ١.٠٨ ٤.٤٨  ٢٥  ال�

  ٠.٩٨ ٢.٩٦  ٢٧  ال ا��ة

�انات 
�ة  ج�ع ال���  ١.٠٠ ٤.٤٠  ٢٥  ال�
  ١.٠٩ ٣.٥٢  ٢٧  ل ا��ةا

�ة  الف�وضف�ض ���  ١.١٧  ٤.٠٤  ٢٥  ال�
  ٠.٩٠ ٣.٢٦  ٢٧  ال ا��ة

�ة  اخ�
ار الف�وض ���  ٠.٨٤ ٣.٩٦  ٢٥  ال�
  ٠.٩٣ ٣.٢٢  ٢٧  ال ا��ة

�ة  تع��) ال��ائج ���  ٠.٨٣ ٣.٨٨  ٢٥  ال�
  ١.٠٩ ٣.٠٤  ٢٧  ال ا��ة

�ة  ال(لي ���  ٢.٢٤ ٢٠.٧٦  ٢٥  ال�
  ٢.٢٧ ١٦.٠٠  ٢٧  ال ا��ة

) ل�رجات "ال
ات H٥]ه� م� ج�ول  ال?Dاب�ة  ال���س8ات   ��ب ) وج�د ف�وق Pاه��ة 
ال�F0الت  حل  مهارات  ل�ق�اس   fع�
ال  n�
ال�8 على  �ة 
��وال� الUا-8ة  ال�راسة  م��ع�ي 
�ة،  
��ال� ال���عة  الف�وق ل'الح "ال
ات  العل��ة F7ل، وعلى 7ل مهارة م� مهاراته، وهWه 

الف هWه  داللة  ال��ع�د  ول�?�ی�   fاألحاد ال�
ای�  ت?ل�ل  اس���ام  ت)  ح�$ )MANOVA(�وق،   ،
��  ٦)، وج�ول (٠.٠٥) وهي دالة اح'ائً�ا ع�� مT��D ( ٠.٤٣٢بلغ� ق��ة ول�iF الم
�ا (
) ی

  ن�ائج ال�?ل�ل: 
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  )  ٦ج1ول (
لل�قارنة ب
K ال���س�ات ال�=اب
ة ل1رجات  )MANOVAن�ائج ت�ل
ل ال�.ایK األحادS ال��ع1د (


P ال.عS1 ل�ق
اس مهارات حل /.�
ة على ال�.A�E�ة وال�QاRع�ي ال1راسة ال��Eال.ات م
  ال��'الت العل�
ة

مهارات حل  
  ال��'الت العل�
ة

  م�
ر ال��ای� 
م���ع  
  ال���عات 

درجة 
  ال���ة 

م��س�  
  ال���عات 

ق��ة  
  ف

  �م���
  ال
اللة 

  
 ال�F0لةت?�ی� 

  ٠.٠٠٠  ٢٨.٠٧  ٢٩.٨٧  ١  ٢٩.٨٧  ال�عال�ة 
      ١.٠٦  ٥٠  ٥٣.٢٠  ال+�أ 

        ٥١  ٨٣.٠٨  ال����ع ال�ع-ل 
 

�انات 
  ج�ع ال

  ٠.٠٠٤  ٩.٢١  ١٠.٠٩  ١  ١٠.٠٩  ال�عال�ة 
      ١.٠٩  ٥٠  ٥٤.٧٤  ال+�أ 

        ٥١  ٦٤.٨٣  ال����ع ال�ع-ل 
  

  
  ف�ض الف�وض

  ٠.٠٠٩  ٧.٣١  ٧.٩١  ١  ٧.٩١  ال�عال�ة 
      ١.٠٨  ٥٠  ٥٤.١٤  ال+�أ 

        ٥١  ٦٢.٠٦  ال����ع ال�ع-ل 

  
  لف�وض اخ�
ار ا

  

  ٠.٠٠٤  ٨.٩٢  ٧.٠٧  ١  ٧.٠٧  ال�عال�ة 
      ٠.٧٩  ٥٠  ٣٩.٦٣  ال+�أ 

        ٥١  ٤٦.٦٩  ال����ع ال�ع-ل 

  تع��) ال��ائج 

  ٠.٠٠٣  ٩.٦٧  ٩.٢٢  ١  ٩.٢٢  ال�عال�ة 
      ٠.٩٥  ٥٠  ٤٧.٦٠  ال+�أ 

        ٥١  ٥٦.٨٣  ال����ع ال�ع-ل 

  ال(لي 
  ٠.٠٠٠  ٥٧.٧٧  ١٢٩٤.١١  ١  ٢٩٤.١١  ال�عال�ة 
      ٥.٠٩  ٥٠  ٢٥٤.٥٦  ال+�أ 

        ٥١  ٥٤٨.٦٧  ال����ع ال�ع-ل 

) ج�ول  م�  (٦ی�Uح   T��Dم ع��  اح'ائ�ًا  دال  ف�ق  وج�د   (α=0.05  ن�ائج في   (
حل   مهارات  ل�ق�اس   fع�
ال  n�
ال�8 على  �ة 
��وال� الUا-8ة  ال�راسة  م��ع�ي  "ال
ات 
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 ̀�D?ال� ف   (�ق ج��ع   �8
فارت مهاراته،  م�  مهارة  7ل  وعلى  F7ل،  العل��ة  ة ال�F0الت 
)، وهWا Hع�ي أن ه�اك ف�وًقا دالة اح'ائ�ًا ب�� ال���س8ات ال?Dاب�ة  ٠.٠٥-اح��االت أقل م� (

ل�ق�اس مهارات  ل�رج  fع�
ال  n�
ال�8 والUا-8ة على  �ة 
��ال� ال�راسة  ات "ال
ات م��ع�ي 
 ،i�ال��ر ل8��قة   T_تع الف�وق  وهWه  مهاراته،  م�  مهارة  ول�ل  F7ل  العل��ة  ال�F0الت  حل 

�ة.   ول'ال
��  ح "ال
ات ال���عة ال�
�اء على ذلh ت) ق
�ل الف�ض�ة ال'ف��ة ال%ان�ة ال�ي ن'� على   "ی�ج� ف�ق ذو داللة  ̀و

) T��Dة ع�� م��� الس�ا-ات "ال
ات ال���ع���  )  α =0,05اح'ائ�ب�� ال���س8�� ال?Dاب
الف�ق  وهWا   ،fع�
ال العل��ة  ال�F0الت  حل  مق�اس  على  والUا-8ة  �ة 
��"ال
ات    ال� ل'الح 

�ة ق� درس� وفn األن80ة ا
��ال� �ة "، ح�$ إن "ال
ات ال���عة 
��ال� ل�ق��حة  ال���عة 
  STEMالقائ�ة على م�?ى 

ة ال�ي ت�صل لها 7ارت� �-أن ال��اهج ال�راس�ة   (Carter, 2013) وهWا ی�فn مع ال��
واألن80ة ال�ي تق�م على  ت���_ ع� غ��ها م� ال��اهج      STEMواألن80ة القائ�ة على م�?ى  

رات حل ال�F0الت  ن�ع واح� م� ال��''ات في دع�ها ل�هارات ال�ف��� ال�اق� واإلب�اعي ومها 
  -8�ق م
�عة.  

ت���ة    nت�?ق  $�?- وcع�ادها  ت'���ها  ت)  ال�ق��حة  األن80ة  -أن  الق�ل   �F�H هWا  ̀و
رس� خاللها ال8ال
ة  مهارات حل ال�F0الت العل��ة، ح�$ إن تلh األن80ة ت�%ل م0�وعات ما

مع��ة   -�F0لة  -إحDاسها  ت
�أ  م�]�ة  خ�8ات   nووف عل��ة،  مF0لة  حل  ج�اعي  ث)  -F0ل 
تق�ي DHه) في   ان�اج م��ج  إلى  لها وص�ًال  ال�ق��حة  ال?ل�ل  ال�عل�مات وتUع  ت?�دها، ت�ع 

  حل م�اس5 ل�لh ال�F0لة.
�عة ت�ف�Wها  -اإلضافة إال أن ت'��) األن80ة ال�ق��حة في ض�ء ال��?ى ال��
املي، و"

مF0الت  أو  ال8ال
ة  �اة ?- م�ت
8ة  مF0الت   nوف ال�عاوني  ال�عل)  على  ووفn    ال�ع���  عل��ة، 
ال���لفة   ال�ع�فة  -�'ادر   $?
وال واالن��ن�  ال�ق��ة  واس���ام  الع�لي   5��وال� ال�0�وعات 
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��ة وهWا شعها على م�ارسة مهارات ح��ات�ة م��لفة وأه�ها  وجعل ال8ال
ة م?�ًرا للع�ل�ة ال�عل
  مهارات حل ال�F0الت.    

ة إلى ال��امل ب�� ال�
اح$ األ̀رعة ال���اف�ة في األن80ة ك�ا �F�H أن تع_T هWه ال���
فلDفة م�?ى   ت�%ل  ت�املي س�?�  STEMال�ق��حة، وال�ي  ال���اخلة -F0ل  ال�
اح$  فهWه   ،

ال�0ا�  أف�ار   ��ب العالقات  ع�  ال�0ف  خاللها  م�  ال��اد    لل8ال
ة   ��ب و̀ر�8  ال���لفة، 
م  عل�ا  م��D�ات  الى  االن�قال  ال8ال
ة  اس�8اع�  ال�الي  ̀و ل�?ق�n  ال�راس�ة،   ��ال�ف� مهارات   �

إن    $�ح وع���ها،  م�ها،  وتأك�ت  إب�اع�ة،  -8��قة  لل�F0لة  حل�ًال  فاق��ح�  ال�8ل�ب،  الفه) 
ال األف�ار   n�
ت8 في  DHه)  م��لفة  عل��ة  م�اد   T��?م في  م�ارسة  ال��امل  ال�الي  ̀و عل��ة، 

العل��ة، ال�F0الت  حل  مهارات  رأسها  على  وال�ي  ال���لفة   ��ال�ف� هWه    مهارات  أن  -�ع�ى 
م�  جعل�  األ̀رعة  ال�
اح$  او  ال��''ات   ��ب ال��امل  على  -اع��ادها  ال�ق��حة  األن80ة 

  ). Capraro & Capraro & Morgan, 2013ال�عل) لل8ال
ات ذا مع�ى (
ال  �F�H هWا  حل ̀و مهارات  ج��ع  في  �ة 
��ال� ال���عة  "ال
ات  تف�ق  -أن  ق�ل 

�ة إلى أنه� م� خالل األن80ة القائ�ة على  
��ال�F0الت العل��ة على "ال
ات ال���عة ال�
ال�ق��حة    STEMم�?ى   العل��ة  األن80ة  ألن  ال�هارات،   hتل على  فعلي  -F0ل  مارس�  ق� 

  hة  ال�هارات، م�  (ال�0�وعات) قائ�ة على تل��ة تعل���خالل خ�8ات م�]�ة، وفي م�اقف تعل
  ت��Dعي اس���امها. 

ـــة دراســـة �ـــة الDـــا-قة ت�0ـــا-ه مـــع ن�� ,Kaldi & Filippatou & Govaris(وال��
��ــــــ� فاعل�ــــــة أن0ــــــ8ة قائ�ــــــة علــــــى 2011 ــة ̀و ــة االب��ائ�ــــ ) ال�ــــــي أج��ــــــ� علــــــى "ل
ــــــة ال��حلــــ
وت?Dـــــ��ها، 7ـــــWلh اتفقـــــ� ال�ـــــي تـــــ�اجهه) فـــــي ت���ـــــة مهـــــارات حـــــل ال�0ـــــFالت  STEMم�?ـــــى 

) وال�ـــــي ب"'ـــــ� فاعل"ـــــة وحـــــ	ة مق��حـــــة قائ�ـــــة ٢٠١٦دراســـــة أح�ـــــ	 (مــــع مــــا ت�صــــل� لهــــ� 
�Cــــا  *ال(ــــات ال1ــــف ال�اSــــع.لــــ	+ فــــي ت'�"ــــة مهــــارات حــــل ال��ــــ-الت  STEMعلــــى 

)  ال�ـــــي C�ــــف� عــــ# فاعل"ـــــة ب�نــــامج إث�ائـــــي ٢٠١٦ال](�ــــي (اتفقــــ� مــــع ن�"Hـــــة دراســــة 
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ة ال�Jـــــــ�	امة فـــــــي ت'�"ـــــــة مهـــــــارات حـــــــل وال��G"ـــــــ    STEMقـــــــائ@ علـــــــى مـــــــ	خلي  
ال��ـــــ-الت لـــــ	+ م�ه�Gـــــات ال��حلـــــة االب�	ائ"ـــــة، �Cـــــا اتفقـــــ� مـــــع ن�ـــــائج دراســـــة ال&�Gـــــي 

فــــــــــــي ت'�"ــــــــــــة مهــــــــــــارات ال�ف%"ــــــــــــ�  STEM) ال�ـــــــــــي ب"'ــــــــــــ� فاعل"ــــــــــــة م'&ــــــــــــى ٢٠١٩(
  ال��Jق(لي..

ــى  ــة م'&ـــ ــي ب"'ـــــ� فاعل"ـــ ــات ال�ـــ ــ# ال	راســـ ــ	د مـــ ــائج عـــ ــع ن�ـــ ا مـــ ــً ــ� أhLـــ ــا اتفقـــ ك�ـــ
STEM ـــــــ�8# فـــــــي ت'�"ـــــــة مهـــــــارا�والع bت ال�ف%"ـــــــ� ال�]�لفـــــــة ومهـــــــارات القـــــــ�ن ال&ـــــــاد

ــه، لــــــ	+ *ل(ــــــة مـــــــ# م]�لــــــف ال��احــــــل ال�عل"�"ـــــــة م7ــــــل دراســــــة Cـــــــل مــــــ# ( ؛  ٢٠١٩"ــــ
G"ــــــــــــ	b، الN ؛  ٢٠١٨ال�ــــــــــــال�ي، ؛  ٢٠١٩؛ ع
ــــــــــــ�ه،  ٢٠١٩؛ الغامــــــــــــ�f،  ٢٠١٩م?�ــــــــــــ�، 

٢٠١٧ (  
  التوصيات والمقترحات   

األن0 فاعل�ة   ��
ت وال�ي  الDا-قة  ال��ائج  ض�ء  م�?ى  في  على  القائ�ة  ال�ق��حة  8ة 
STEM    $ال%ال ال'ف  "ال
ات   Tل� العل��ة  ال�F0الت  حل  ومهارات  ال�?'�ل  ت���ة  في 

�ة ال�ال�ة: ال���س(، فإنه %?
  �F�H ص�اغة ال��ص�ات وال�ق��حات ال
في ت�ر�i ال��اد العل��ة -ال��حلة ال���س8ة واألن80ة العل��ة القائ�ة    STEMت
�ي م�?ى   .١

 ر�5 معل�ي ومعل�ات العل�م على 7�ف�ة ت'���ها وت�ف�Wها. عل�ها، وت� 
ت_و�� م�8رf م�اهج العل�م -ال��حلة ال���س8ة وم'���ها -األن80ة ال�ق��حة القائ�ة على   .٢

 ة هWا ال��?ى وcدخاله في م�اهج العل�م. ولف� ن]�ه) إلى أه��  STEMم�?ى 
�ة   .٣ ال�̀� العل�م و7ل�ات  إع�اد معل)  القائ��� على  واخاله في   STEMإلى م�?ى  لف� ن]� 

�ة.
 مق�رات ال
�امج ال��ر�
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على م�اد وصف�ف   STEMإج�اء وت�ف�W أ-?اث ودراسات ت�علn -ال�0ف ع� فاعل�ة م�?ى  .٤
 ال�راسة. وم�احل دراس�ة أخ�T غ�� ال�ي وردت في هWه

ح�ل  .٥ ال���س8ة  -ال��حلة  العل�م  معل�ات  مع�ق�ات  ع�  لل�0ف  وصف�ة  دراسة  إج�اء 
�ة وت�ر�i العل�م.وآ STEMم�?ى���فه في الع�ل�ة ال�علPة ت��  ل

  :المراجع
الف�_�اء  ٢٠٠٤إب�اه�)، -Dام ( -   i�الت في ت�رF0القائ) على ال� ال�عل)  ). أث� اس���ام 

ال�اسع.   ال'ف  ل�T "الب  اإلب�اعي واالتاهات   ��ال�ف� الق�رة على  ت���ة  مEلة  في 
Bال�  . ٢٢- ٤، الع�دان األول وال%اني، ال�علY/ال

ال�عل���  �٢٠١٨ ال?اج، م�f ( أب -  ال�_ام  ال�عل�)  ). درجة  وال�عل�ات -أخالق�ات مه�ة 
في م�ی��ة ال�̀��ة وال�عل�) بل�اء الامعة وعالق�ه -أس
اب ت�ني مT��D ت?'�ل "الب 

- ٣٧)،  ١( ٤٥دراسات، العل�م ال��]�Aة، الEامعة األردن
ة،    و"ال
ات ال��حلة ال%ان��ة،
٦١  . 

��ة (  - D- ،w��ة  ). ت'�ر مق��ح ل��8�� مT��D أداء "الب ال��٢٠١٥أب� ع ل�ة الع̀�
له�ا.   ال�ول�ة  ال�راسة  في  م0ار�7ه)  في ض�ء  وال��اض�ات  العل�م  في  مEلة  الDع�دHة 

 . ١٨٦- ١٥٩)،  ١(١٦٢، كل
ة ال��]
ة، جامعة األزه�
 -  ) ه
ة  ال    ).٢٠١٦أح��،  في ض�ء  مق��حة  وح1ة  حل   STEMب�اء  مهارات  ل���
ة 

واالتEاه ن�� دراسة  ل
ة ه^ه ال�ح1ة في ت��
ة مهارات حل ال��'الت  ال��'الت وفاع
�� غ�� م��0رة، جامعة القاه�ة، م'�. العل�م�Dرسالة ماج ، 

�ة، أحالم ( - ��). مع�ق�ات معل�ي العل�م ٢٠١٥أم
�سع��f، ع
�هللا وال?ارثي، أمل وال0?
  ��ب ال��امل  م�?ى  ن?�  ع�ان  ال��غ�(D-STEMل�8ة  ب
ع~  وعالق�ها  �7اب )  �ات. 

وتعلY-?�ث    Y
تعل في   _

ال�� (  مJت��  ت�جه   " األول  وال�Aاض
ات  ). STEMالعل�م 
 . ٤٠٥- ٣٩١جامعة ال�لh سع�د.



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥ < <<<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèQ<DNLNL <
 

  ٤١٣  

أس.اب ت1ني ال�=��0 ال��!
لي في مادة الف
_Aاء ل01 ).  ٢٠١٦ال
اج�رf، م���نة ( - 
  Sثان� األول  ال!ف  الE.ل
K  –/الب  م�ل
ة   c
األب ال�
ل  ��  ب�الdة �Dماج رسالة   .

 ان.غ�� م��0رة، جامعة أم درمان االسالم�ة، ال�Dد 

ي، خال� وع��، إ�Hان وال0اHع، فه� ( - �). ن�ع�ة ت?'�ل ٢٠١٦ال
�صان، إس�اع�ل والع�

"ل
ة ال'ف الDادس االب��ائي في مادة العل�م وفn م0�وع ت�8�� ال��اض�ات والعل�م 
الDع�دHة. الع̀��ة  -ال��ل�ة  العام   (�ال�عل في  �ع�ة 
الع�]ي مEل  ال8 الeل
ج  رسالة  ،  ة 

٩٢-٧٥)، ١٤٢( ٣٧  . 
 - �
(ج علي  وأح��،  علي  ال8ل
ة  ٢٠١٨،   Tل� ال�راسي  ال�?'�ل  ت�ني  أس
اب   .(

ال��حل�� في ال��ارس ال���س8ة -��ی�ة ال��صل م� وجهة ن]� ال8ل
ة للعام ال�راسي 
 . ٨٥-٦٦)،  ٣٠(٢ال�Eلة الع�]
ة للعل�م ون�� األ�Qاث، )، ٢٠١٨- ٢٠١٧(

علي -  ت�جه٢٠١٩(  ال?̀�ي،  على  قائ�ة  �ة �إس��ات فاعل�ة   .( STEAM   ة�ت�� في 
�ة   الع̀� -ال��ل�ة  ال���س(  ال%ال$  ال'ف   W�تالم  Tل� ال��Dق
لي   ��وال�ف� ال�?'�ل 

 . ٣٤٦ -٣١٤)، ٢( ٣٤مEلة gل
ة ال��]
ة، جامعة ال���ف
ة، الDع�دHة، 
 ع�دHة فى اخ�
ار). أس
اب ت�نى ن�ائج "ل
ة ال��ل�ة الع̀��ة ال٢٠٢٠Dال?̀�ي، م?�� ( - 

PISA 2018   .ار
مEلة العل�م ال��]�Aة،  ل�ادة ال��اض�ات م� وجهة ن]� ع��ة االخ�
  . ٦١٨- ٥٨٩)، ٣(٣٢، جامعة ال�لh سع�د

 - )  ��
ع م1خلي  ).  ٢٠١٦ال�
�ي،  على   Yقائ مق��ح  اث�ائي  ب�نامج    STEMفاعل
ة 
�حلة االب�1ائ
ة  وال��]
ة ال�=�1امة على ت��
ة مهارات حل ال��'الت ل01 م�ه�]ات ال�

�� غ�� م��0رة، جامعة ج�ه. . رسال1EQه�Dة ماج  
على    STEM). واقع ت̀�ة ال��ل�ة الع̀��ة الDع�دHة في تعل�)  ٢٠١٥ال�وس�f، ه�� ( - 

، (ت�جه مJت�� ال��
_ في تعل
Y وتعلY العل�م وال�Aاض
ات ال,انيض�ء ال�ارب ال�ول�ة.  
7ل وال��اض�ات)،  واله��سة  وال�ق��ة  ال�̀��ة العل�م  سع  -�ة   hال�ل ال��اض، جامعة  �د، 

 . ٦٤٠  -٥٩٩مای�، ١١  -٩الف��ة م� 
- ) م?��   ،f��ال��امل  ).  ٢٠١٧ال̀_ م1خل  على  قائ�ة  مق��حة  
ة E
اس��ات فاعل
ة 

STEM   +ل ل01 /الب ال!ف ال,ال
في ت��
ة مهارات ال�ف�
� عالي ال�ت.ة وال��!
    رة، جامعة أم الق�T.رسالة د��7راه غ�� م��0 ال���س( في مادة العل�م. 
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(ز���ن  -   wHعا العل�م.).  ٢٠١٧،   kAت1ر  B
لل�0�  �٨  أسال ال0�وق  دار  ع�ان:   ،
 وال��ز�ع وال8
اعة. 

 - ) ع
� هللا  "العل�م  ٢٠١٩"ه،  م�خل  في ض�ء  الف�_�اء  في  مق��حة  فاعل�ة وح�ة   .( -  
الق�ن ال?ادf والع�0� STEM "ال��اض�ات   -اله��سة    -ال����ل�ج�ا   �  ل����ة مهارات 

ال%ان��  ال��حلة  "الب   Tة.  ل�  ،lAال�� جامعة  ال��]�Aة،    - ٩٩)،  ١٣٠(٣٣ال�Eلة 
١٣٨ . 

 - ) ح�ان  واله��سة ٢٠١٩ع
�ه،  وال����ل�ج�ا  العل�م  م�خل  على  قائ�ة  أن80ة   .(
) ل����ة مهارات ال�ف��� االب��ارf وت?'�ل العل�م ل�T ال�الم�STEM Wوال��اض�ات (

 . ٥٠  -١)، ٥(٢٢لل��]
ة العل�
ة، ل�Eلة ال�!�Aة اال�Fف�ف�� -ال��حلة االب��ائ�ة. 
 - ) سام�ة   ،f٢٠١٩الغام�(�تعل اتاه   nوف إث�ائي  ب�نامج  فاعل�ة   .( STEM   ة�ت�� في 

ات.   ، جامعة أس���، مEلة gل
ة ال��]
ةمهارات ال�ف��� اإلب�اعي ل�T ال8ال
ات ال��ه̀�
١٢٤- ٨٢)، ٥( ٣٥ 

 - ) تف��ه  ال%ان��ة  ٢٠١١غان)،  ال��رسة  م�اهج  ال).  م�خل  ض�ء  - ال����ل�ج�ا -عل�مفي 
ال�Jت�� العل�ي الeامk ع�� (ال��]
ة العل�
ة: ف��  )،  STEMال��اض�ات (-اله��سة


�،  ٧-٦. ال�ع�ة ال�'��ة لل�̀��ة العل��ة، ج1ی1 ل�اقع ج1ی1)��
 . ١٤٢- ١٢٩س
 - ) هWال   ،f��ش�ورة  ٢٠١٩الفه م?اف]ة  في  ال%ان��ة  ال��حلة  "الب  م�ارسة   Tم�  .(

ال�Eلة ال�!�Aة لل��]
ة  علقة -�ق�رات األح�اء م� وجهة ن]�ه)،  ال?�ات�ة ال��  لل�هارات 
 .١٢٣  -٩٣)، ٥( ٢٢العل�
ة، 

ل�T "ل
ة  ٢٠١٨ق�0�، علي ( -  الف�_�اء   $?
ال�راسي في م ال�?'�ل  ت�ني  أس
اب   .(
8�� واألردن م� وجهة ن]� معل��ه)،  Dة في فل�دراسات، جامعة ع�ار  ال��ارس ال%ان�

 . ٧٧-٥٢،  ٧١، ع nثلEي Qاألغ�ا
 - ) ماج�  (٢٠١٨ال�ال�ي،  -��خل  العل�م   i�ت�ر فاعل�ة   .(STEM مهارات ت���ة  في   (

 ��ال�Eلة ال1ول
ة لل1راسات ال��]�Aة  ل�T "الب ال��حلة االب��ائ�ة.  ISEFال
?$ -�عای
 .١٣٥- ١١٣)، ١(٤،  وال�ف=
ة
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 - ) 7���ة  م�خل٢٠١٩م?��،  على  قائ�ة  اث�ائ�ة  أن80ة  اس���ام   .( STEM ة  ل����
مEلة gل
ة ال��]
ة، جامعة  عل�ي واالس���اع ب�عل) العل�م ل�f أ"فال ال�وضة.  ال��ال ال
 .٨٤ -٣٩)، ١١٧( ٣٠ب�ها، 

 - )  T�ن  ،f��?٢٠١٨ال�) م�هج   nوف  i�ال��ر فاعل�ة   .(STEM ق�رة ت���ة  في   (
ال�F0الت. حل  على  ال%ان��ة  ال��حلة  ال��e!!ة،    "ال
ات  ال1ول
ة  )، ١(٧ال�Eلة 

١٢٨-١٢١ . 
إب�ا  -   ،�D�( ال�? -ارعه  وخا،   (�ض�ء ٢٠١٥ه في  العل�م  ل�عل�ي  ال�ه�ي  ال��8��   .(


_ في تعل
Y وتعلY العل�م وال�Aاض
ات .  STEMاتاه ت�امل  
ك�اب ��Qث مJت�� ال��
 . ٣٧- ١٣جامعة ال�لh سع�د. ).STEMاألول " ت�جه (

- ) ع
�هللا  ال).  ٢٠٠٥ناص�،  ال��ض
�ات  Qاس�1eام  الف
_Aاء   kAت1ر في  أث�  .!�Aة 
ل01   ت��
ة الف
_Aائ
ة   Y
ال�فاه واك�=اب  ال��'الت  والق1رة على حل   �
ال�ف� مهارات 

العل
ا األساس
ة  ال��حلة  الع̀��ة، /ل.ة  ع�ان  جامعة  م��0رة،   ��غ د��7راه  رسالة   ،
 األردن.
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