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 دادإـع      
 مدرس املناهج وطرق تدريس الرتبية الفنية

 جامعة دمياط -بكلية الرتبية النوعية
 العلوم مدرس املناهج وطرق تدريس

  جامعة دمياط -بكلية الرتبية 

السريعة والتطورات المذهلةة فةم االةاات الةيةا   يتميز العصر الذي نعيش فيه بالتغيرات
كافة، وهو اةا ععةا انعسا ةا للزيةال  المطةرل  فةم المعرفةة العلميةة، فلاةا االت المعةار  و  ةا    
وأصةةتة  ةةةو  هاتلةةة  تةةاافة فةةم  افةةة نةةوارم الةيةةا ، وصةةارت الر يةةز  ا  ا ةةية فةةم  اةةا  ا اةة  

 صةاا ة بتطةوير ن فةم اوونةة ا فيةر  ااهتمةا ورفعةة العةعو ، فلاةا ا ةتطاع العلمةاب المتت ةري
 إلة  ال ةءب واةن ا رفة ، إلة  الةرفي  واةن ا صةغر، إلة  الصةغير الةا ةو ، فمةن أجهةز 
 ما  عير لرا ات ا تعرا  المستاتة إلم أن المستاتة  يعةها ا  رع،  إل  وان السريع ا ك أ،

يةةة، فةةالمالتمع المعرفةةم هةةو الاةةالر ا بةةةاا العلم ةةةوات  لميةةة و  اولوجيةةة هاتلةةة فةةم االةةاات 
 . لم اكتسا  المعرفة وابت ار الت اولوجيا المالعة و صايعها

 

وفم ظة  لك ااكتعافات العلمية الةايثة اهتم   ثير ان لول العال  برفع   اب  المعلة  
ان نوارم اتعةال  فةم اد ةاال ال ي ةم وال مةم لةه، وأصةت  لزااةا  لةم اصةممم ووا ةعم بةراا  

المعلةة   طةةوير  لةةك التةةراا  وأنمةةا   اريسةةها، بعةةسة ير ةةز  لةةم المسةةتاتة و اةةاب السيا ةةات إ ةةاال 
التعليميةةةة الماا ةةةتة فةةةم السةةةياةين العيصةةةم وااجتمةةةا م، واكتسةةةا  الطةةة   المعرفةةةة  باا هةةةا، 
فهمهةةا، وا ةةتياااها، والتأاةةة فيهةةا، و،نتاجهةةار، وفةةم إاةةار الثاافةةة العلميةةة المتطةةور  الاةةالر   لةةم 

اة اةع اتغيةرات العصةر، والةو م بةالمهن المسةتاتلية، والماافسةة فةم ااةتصةال العةالمم، اةن التعا
فةة ل  علةةي  بياةةم اتةةاافة ال ةةروع وات ااةةة عمسةةن الطةة   اةةن فهةة  العلةة  و طتياا ةةه فةةم االةةال 

  *رر602، 2015 هاا الاو ري،  الت اولوجيا والتصمي  الهاا م وال اون والريا يات.
 

                                           
 رقم الصفحةيسري التوثيق يف هذه الدراسة علي النحو التايل: اسم املؤلف، سنة النشر،  )*(
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اةةن اا الاهةةات المتطةةور  فةةم بةةراا  إ ةةاال المعلةة ، والتةةم    ةةا  لةة  لةةذا ظهةةرت ال ثيةةر 
، باد ةةافة إلةةم االةةارا  التوجةةه نةةةو الت ااةةة فةةم المعرفةةة، وظهةةور نعةةا  التعلةةي   ةةن بعةةا ةةرور  

العصةةر، وا راةةة التطةةورات العلميةةة والتر ويةةة والتاايةةة، وااهةةا اتابعةةة  طةةورات الماةةاه  الارا ةةية 
لمعلةةة  اثةةةة اد ةةةاال العةةةا ، والتيصصةةةم، والتر ةةةوي والتر يةةةة العمليةةةة و ةايةةةا  ةةةروريات د ةةةاال ا

والتةةاريأ أااةةاب اليااةةة،  مةةا  تطلةةأ التطةةورات التاايةةة الةاليةةة أن يلةة  المعلةة  بطةةر  التعااةةة اةةع 
 الو اتة التعليمية الةايثة، و ي ية ا تياااها ب ا لية اع ا به.

ثير ان الةاول التةم  هةت  بعاةول أفرالهةا و تاله السيا ات التر وية والمااه  الةايثة فم  
نةو الت  ير  ةالم الر تةة، و  ةعه هةافا اةن ا هةاا  التةم عالةأ أن  اتهةم إليهةا  مليتةم الةتعل  
والتعلي ، با تتاره نا الا  عليميا اسةتهافا، ريةأ أوجةاوا بةراا  اتيصصةة لهةذه الغاعةة فةم ااةاا  

ات فلوريةةاا وجورجيةةا و  سةةاه و يرهةةا، ويةةت   ايةةا  اةةن الواعةةات المتةةةا  ا اريسيةةة، وااهةةا واعةة
 اريأ الط    لم استويات    يرية  الية واتاو ة،  مساه  ان الت ا ة بعةسة فعةال اةع بي ةة 
العةةةال  الةاياةةةم لةةةةة المعةةةس ت اليوايةةةة، بةةةاا اةةةن  ر يةةةز المةةةوال التاريسةةةية  لةةةم   ةةةر الةاةةةات  

 (Hirose,2000,42)و ذ رها. 

عأ م ااهتمةا  بهةا   ير ان الةر ات التر وية الاعطة فم العال ،فةر ة  علي  اهارات الت 
فم إاار اا أررا ه نتاتالها فم لول العال  المتاةا  ، ريةأ يتتةين أنةه باةار اةا عالةري اةن العمةة 
 لم  علي  الط   و، االه   م  رين جياين باار اا ياعسس هةذا  لةيه  فةم االةال ريةا ه ، إا 

يةةر فةةم الةةوان العر ةةم ا ةةزال اةةةاول  التطتيةة ، ا اةةر الةةذي عالعةةة أن رر ةةة  علةةي  اهةةارات الت  
ان اهارات الت  ير  اا فريالم التعلي  العا  فةم الةوان العر ةم اتانيةة، ريةأ   عةء الارا ةات 

ان الط   ععالزون  ن  ااع  أللة وشواها  اأن  ثير   (2014)أنفال الفضلي، والتةوا، اثة لرا ة 
  والع ةةةات،  مةةا أن أرةةا ا  ةةتا  التةةم  ةة لي إلةةم  ةةا  نالةةةا   تعةةاي ال هةة  السةةطةم للم ةةاهي

المعلمين فم  امية اهارات الت  ير لاي الط   بمرارة التعلي  الميتل ة عسمن فةم  ةا  صةيا ة 
الماةاه  والتةةراا  الارا ةية بطرياةةة  سةا ا فةةم  اميةة الت  يةةر، فعمة  المةةاه  و اعيمةه اةةن ا اةةور 

تةةم يةةرال   عيلهةةا بهةةا  الت ا ةةة اعهةةا و طويرهةةا ل ةةم  صةةت  فتةةر  التةةم  ةةةال العمليةةة الذهايةةة ال
 ايزنة فم باية ال رل المعرفية. 

، ولرا ةةةةةةةةةةةةةةة (Posner,2013)وةةةةةةةةةةةةةةةا أكةةةةةةةةةةةةةةات العايةةةةةةةةةةةةةةا اةةةةةةةةةةةةةةن الارا ةةةةةةةةةةةةةةات اثةةةةةةةةةةةةةةة لرا ةةةةةةةةةةةةةةة 
(Pasko&Adzhiev,2015)  لةةةم  ةةةرور  إ ةةةال  الاعةةةر فةةةم بةةةراا  إ ةةةاال المعلمةةةين بعةةةسة عسةةةه  فةةةم 
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ر تةةةة، ل ةةةمان التطةةةور المعرفةةةم ال عةةةال الةةةذي عسةةةم  لل ةةةرل با ةةةتياا   اميةةةة اهةةةارات الت  يةةةر  ةةةالم ال
أةصةم ااةا ةه العاليةة لةةةة المعةس ت التةم يثيرهةةا التغييةر، و أهيلةه ليسةون   ةةوا فعةاا فةم االتمعةةه 
اسةةهما فةةم  اميتةةه و طةةويره، فتعلةةي  اهةةارات الت  يةةر يتطلةةأ ا ةةتياا  اةةاافة وا ةةترا ياليات  اريسةةية 

ار ةة اهةارات الت  يةر و مليا ةه، وا عسةون التأكيةا فيهةا  لةم  لاةم المعلواةات،  سةا ا المةتعل   لةم ام
   ول ن يت  التأكيا فيها  لم بااب هذه المعلواات واعالالتها واكتعا  اا  ت ماه ان   ةات.

 American Association for)كمةةا أكةةات  اةةةارير الالمعيةةة ا اريسيةةةة لتعلةةي  العلةةو  

Science Education,2016)   لةةم  ةرور  إ ةةال  الاعةةر فةم بةةراا  التر يةة العلميةةة بمةا عسةةه  فةةم
إرةةااا التغيةةرات والتطةةورات ادعالابيةةة التةةم   هلةةه إلةةم اان ةةما  إلةةم اصةةا  الةةاول المتاااةةة، 

لتةاية   2016فالمااه  الارا ية فم المااره والالااعات لون المستوى، وا  اابة  ةاعات  ةا  
لتاةةارير  لةة  الةاجةةة إلةة   اةةوي  و طةةوير ااةةاه  التر يةةة العلميةةة التاةةور العلمةةم،  مةةا أكةةات  لةةك ا

التأكيا  لم الةاجة الملةةة لزيةال  التاةور العلمةم لةاى :ا تاالا لما فرج  به ان نتات  ان أهمها
المتعلمةةةين، وهةةةذه الزيةةةال   تطلةةةأ  غييةةةرات جوهريةةةة فةةةم ااةةةاه  العلةةةو ، لةةةيس اةةةن ريةةةأ ااةةةاار 

ااهتمةا  بالم ةاهي  ا  ا ةية بارجةة أكتةر، ف ة   ةن اةاولةة المعلواات الذي عاا  للطة   بةة 
 ليلةم ابةراهي  ، إاالة ال واصة بين فروع العل   ا تالابة ل  الاه الت االم بةين  لةك ال ةروع ، و عةير 

 ةةاال اعلةة  التر يةةة ال ايةةة والمةةوال إ أن الت ااةةة بةةين فةةروع اةةوال برنةةاا  إلةةم  ر47، 2008عا ةةر فةةواي،
لم ةاهي  والتطتياةات العلميةة والعمليةة لةاي الطة  ، ويالةأ أن  تةا  ال رصةة عةسن فه  ا ا فرى 

للطةة   المعلمةةين لارا ةةة ال اةةون بعةةسة ات ااةةة أو و ةةعه  فةةم بةةراا  ا ةةاال اعلةة  التر يةةة ال ايةةة 
المت االة وهذا باوره عسه  فم إنمةاب ةةار ه   لةم الةر ن بةين اةوال برنةاا  اد ةاال الميتل ةة أااةاب 

  .ا فرى ن فروع المعرفة التاريس و ي
 

، اةةةن المةةةاافة العالميةةةة فةةةم  صةةةمي  الماةةةاه  STEAMويعةةةا اةةةافة العلةةةو  المت االةةةة 
والتةةةراا  الارا ةةةية، والتةةةم  اةةةو   لةةةم الت ااةةةة بةةةين االةةةاات العلةةةو  والريا ةةةيات والهاا ةةةة وال ةةةن 

، Science والت اولوجيا، وهم افتصار للةرو  اليمسةة ا ولةم اةن الماةررات الارا ةية  العلةو 
ر، Technology، التاايةةةة Art، ال ةةةن Engineering، الهاا ةةةة Mathematicsالريا ةةةيات 

و سةةعم د ةةاال جيةةة اتاةةور فةةم  لةةك المالةةاات، لاعةةه ةةةار   لةة   ييةةة اةةا  ةةت ون  ليةةه ا شةةياب 
وا رااا فم المستاتة و ي ية اا تعاال لمواجهتها، و ما عسه  فم  طتي  المعار  والممار ةات 
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ستسةةةةتة لمواجهةةةةة التةةةةةاعات التةةةةم  ةةةةواجهه  فةةةةم ريةةةةا ه  اليوايةةةةة، و طتياةةةةه  مليةةةةا اةةةةن فةةةة ل الم
 (Boy,2015,7)اعرو ات يتتااها المتعل  عةاكم فيها امار ات العلماب. 

 

 لةةم  الهيةةز بي ةةة  عليميةةة ااا ةةتة للطةة    STEAMويعتمةةا اةةافة العلةةو  المت االةةة 
  والت اولوجيةةا والهاا ةةة وال ةةن والريا ةةيات،  سةةا اه   لةةم اا ةةتمتاع فةةم ور   مةةة  ةةن العلةةو 

 و ذلك الالوانأ ال اية بعياا  ما يت  لافة الاا ات الارا ية المعتال  ان  اريس الم اهي  العلمية
الهاا ةةية بعةةسة  اليةةاي، ريةةأ ي  ةةا هةةذا المةةافة  لةةم باةةاب الطالةةأ اةةن ريةةأ ااتةةه وا تمةةاله  أو

اره واافلةةه فةةم رةةة المعةةس ت اةةن فةة ل إلمااةةه  لةةم ن سةةه وشةةعوره بادنالةةاا، وااهتمةةا  بأف ةة
 فم للتعلي  ر ية بالصعو ات التم يواجهها فم فه  المو و ات وا تيعابها، و لك بغرض  ةاي 

 بعسة الارا ة ان  ايا   اوات ااى و ل  - المتعلمون  ليتمسَّن العلو  وال اون والهاا ة، االال
ةال  لألف ةار فهمهة  والمتاافلةة، لتعمية  العةاالة  و طتية  الم ةاهي العلميةة، الممار ةات اةن فعَّ

  (Grandin,2016,37)المالاات. هذه فم الرتيسة
 

التةم  ااولة    ةمين اةافة العلةو   السةاباة الارا ةات اةن  ةال  لة  ااا ع ف ل ان
ة،  تين  ةا  وجةول أعةة بالمااه  والتراا  الارا ية بالمرارة التعليمية الميتل STEAM المت االة

لرا ات  ر ية فم راول  ل  التارثين، ووجةول ناة   مةم و ي ةم فةم التالر ةة ا جاتيةة فةم هةذا 
التةةةم (Greg&Heidi,2014) ، ولرا ةةةة(Lynn,2013)المالةةةال، واةةةن أاثلةةةة  لةةةك الارا ةةةات لرا ةةةة 

بتةةراا   STEAM لةةم  ةةرور    ةةمين او ةةو ات اةةافة العلةةو  المت االةةة أكةةات  ةةة ااهمةةا 
 ةةاال المعلمةةين، بهةةا   ةسةةين ا ةةتيعا  المتعلمةةين واكتسةةابه  اهةةارات الت  يةةر، و  ةةوين صةةور  إ 

جايا  فم أ هان المتعلمين لما  ت ون  ليه ا شياب فم المستاتة، بعسة يافعه  إلم  عل  المزيا 
 ان هذه ا شياب، باد افة إلم ايال   ةصيله  الارا ةم، و لةك اةن فة ل  ةال اةن ادجةرابات

من  طةةوير اةةوال  عليميةةة رةميةةة، و و ةةيع فةةرا  طتيةة  المعةةار  والمهةةارات العلميةةة وال ايةةة  ت ةة
والريا ية، و ااب اا الاهات ادعالابية ان ف ل المعارض والمساباات التعليميةة، باد ةافة إلةم 

التعةةر   لةةم اعتاةةةاات الطةة   المعلمةةين بالعةةةعأ إلةةم التةةم هةةةاف   ر2016 شةةيماب  ةةلي ،لرا ةةة 
 The Next Generation العلةةةو  بسليةةة التر يةةةة نةةةو اعةةايير الاليةةةة الاةةال  لةةتعل العلميةةة 

Science Standards  وافتصةةارها"NGSS"  و وصةةل  الارا ةةة إلةةم أن المةةوال الارا ةةية يةةت ،
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 اريسها بعسة اا صة، لون ااهتما  بتوجيه الارا ة نةو رة المعةس ت التي يةة والةيا يةة التةم 
 الةاه، و اميةة المهةارات الريا ةية والهاا ةية والت اولوجيةة التةم أصةتة   ةين بالط   ان  ة ا

 ةةةرورية لهةةةذا العصةةةر،  مةةةا  وصةةةل  لعةةةال اةةةن التوصةةةيات اةةةن بياهةةةا  ةةةرور  ا ةةةتياا  اةةةاافة 
، و ةاريأ الطة   "NGSS"وا ترا ياليات  اريسية  ات صلة بمعايير الاليةة الاةال  لةتعل  العلةو  

 اةةةةةةافة العلةةةةةةو هةةةةةةا بسليةةةةةةات التر يةةةةةةة، والتةةةةةةم اةةةةةةن بياهةةةةةةا المعلمةةةةةةين بالتيصصةةةةةةات الميتل ةةةةةةة  لي
 .STEAMالمت االة 

 

ويسسونسن االعسون بالواعةات  وفم  وب اهتما  بعض الالااعات ا جاتية، اثة جااعة
 اريتية    ةاب هي ةة التةاريس واة   الارا ةات العليةا، واة    المتةا  ا اريسية بعاا لورات

بةيةةأ   ةةون الت االيةةة والتيايةة،  STEAMي  و، ةاال أنعةةطة اةا بعةةا الةةا توراه، رةول  ي يةةة  صةةم
ةاتمةة  لة  المعةةرو ات ورةة المعةس ت فةةم إاةار هاا ةم اةةن فة ل التعااةة اةةع فااةات  يةةر 
اسل ةةة اةةن الةيةةا  اليوايةةة، و لةةك بهةةا   ةةمان  ةسةةين جةةول  التعلةةي  و ةةرض المةتةةوى الارا ةةم 

 عليميةةة أصةةيلة ار تطةةة بمالتمعةةا ه   بعةةسة شةةي  وابت ةةاري عسةةم  للطةة   باانةةااا  فةةم فتةةرات
  (Nielsen,2016,45)المةلية وريا ه  اليواية. 

 

 باد ةةةافة إلةةةم  وصةةةيات المةةة  مر السةةةاوي الثةةةاان والععةةةرين بالااعةةةة لي ر ةةةول بتريطانيةةةا
(European Association for International Education (EAIE) 28th Annual 

Conference,2016) تاتلية لسيا ات التعلي  العالم"، والمتمثلة فةم  ةرور  اس، بعنوان "رؤية
و طويرها، لتصت  أكثر التصاةا  مراجعة براا  الالااعات وال ليات واااهالها و ةسياهاب ااهتما 

بةاجةةةةات الطةةةة   وارتياجةةةةات المالتمةةةةع، ولتسةةةةه  فةةةةم  اميةةةةة اهةةةةارات الطةةةة   و اميةةةةة ةةةةةارا ه  
 .للعمة المات  ادباا ية و اوية ااته  بأن سه  و، االه 

 

ااهتما  بالتطوير المستمر لتراا  إ ةاال المعلمةين  رور  ان  ة اا  ت   تين للتارثين 
لتلتم ارتياجات الط   ان جهة، والمالتمع ان جهة أفري، وأن  سعم با تمرار ل مان جول  

 اأ إ ةةاال  التعلةةي  الماةةا  للطةة   الةةذين  ةةيعملون بمهاةةة التعلةةي   اةةا  يةةرجه ، فهةةذه المهاةةة  تطلةة
اةةن ريةةأ اكتسةةا  المعةةار  واليتةةرات والمهةةارات التةةم  ةة هله  للتعااةةة اةةع  ةةةاعات  ايةةا   اجيةةا  

ان ف ل  علي  بيام اتةاافة ال ةروع وات ااةة عمسةن الطة   اةن فهة  العلة  ، ويت   لك واتععتة
 و طتياا ه فم االال الت اولوجيا والتصمي  الهاا م وال اون والريا يات.
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 بتاميةةة اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة ااهتمةةا    مةةن اعةةسلة الارا ةةة الةاليةةة فةةم  ةةرور 
التوجةةه نةةةو الت ااةةة فةةم المعرفةةة،  بسليتةةم التر يةةة والتر يةةة الاو يةةة، اةةن فةة ل للطةة   المعلمةةين

سة الةةةذي عةاةةة  هةةةذه و طةةةوير بةةةراا  اد ةةةاال بالعةةة وا راةةةة التطةةةورات العلميةةةة والتر ويةةةة والتاايةةةة
اةا التصةور الماتةر  لترنةاا  ةةات   لةم الالوانأ، و تتلور اعسلة الارا ة فم الس ال الرتيس التالم: 

لتاميةةة اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة لةةاي الطةة    STEAMا ةةتياا  اةةافة العلةةو  المت االةةة 
 سئلة الفرعية التالية:ويتفرع من هذا السؤال األالمعلمين بسليتم التر ية والتر ية الاو ية؟، 

اا اهارات الت  ير  الم الر تة التم عمسن  اميتها للط   المعلمين بسلية التر ية  شعتة  -1
 ال يميابر والتر ية الاو ية شعتة التر ية ال ايةر؟.

اةةةا التصةةةةور الماتةةةر  لتةةةةاريس العلةةةو  اةةةةن فةةةة ل إ ةةةال  صةةةةيا ة ااةةةرر ال يزيةةةةاب العااةةةةة  -2
و اميةةة اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة لةةاي  STEAMالةةة با ةةتياا  اةةافة العلةةو  المت ا

 الط   المعلمين بسلية التر ية  شعتة ال يميابر ؟. 
اةا التصةةور الماتةر  لتةةاريس ال اةون اةةن فةة ل إ ةال  صةةيا ة ااةرر التصةةمي  با ةةتياا    -3

و اميةةة اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة لةةاي الطةة    STEAMاةةافة العلةةو  المت االةةة 
 سلية التر ية الاو ية شعتة التر ية ال ايةر؟.المعلمين ب

اةةةةا فا ليةةةةة التصةةةةور الماتةةةةر  لتةةةةاريس العلةةةةو  و ةةةةاريس ال اةةةةون با ةةةةتياا  اةةةةافة العلةةةةو   -4
فةةةم  اميةةةة اهةةةارات الت  يةةةر  ةةةالم الر تةةةة لةةةاي الطةةة   المعلمةةةين  STEAMالمت االةةةة 

 ر؟.بسلية التر ية  شعتة ال يميابر والتر ية الاو ية شعتة التر ية ال اية
 لةةةايالت  يةةةر  ةةةالم الر تةةةة  اميةةةة اهةةةارات ولالتهةةةا التر ويةةةة بةةةين  اار تاايةةةةاةةةا الع ةةةةة  -5

 .؟ STEAMالتر ية الاو ية فم بعا التاريس با تياا  اافة و التر ية  تما    لي
 

 

   Higher Order Thinking Skills ةــــــرتبـــي الـــالـــري عـــارات التفكـــمه
نةةةذ ر ااهةةةا اهةةةارات الت  يةةةر  ةةةالم الر تةةةة،  ا هةةةو لاةةةا  عةةةالت التعري ةةةات التةةةم  ااولةةة  

بأنةةه االمو ةةة اةن ا نعةةطة الذهايةةة التةم  تطلةةأ  ةلةةي   و ةةاع  (Goodson,2011,19) عرية  
  الية وفاا لمعايير اتعال ، ويت من رلوا اتعال ، ويتالاأ الصيا ات التسيطة.
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اهةةةارات الت  يةةةر  ةةةالم الر تةةةة بأنهةةةا   سةةةير و ةليةةةة ارثةةةان أنةةةه عمسةةةن  عريةةة  ويةةةري الت
بةا اور والوصةول إلةم  االمو ة ان المعس ت المعاا ، و الاةأ الةلةول أو الصةيا ات التسةيطة

اةةن فةة ل الالمةةع بةةين اهةةارات ، وا ةةتثمارها فةةم اواةةةء جايةةا   ةةر تن بالةيةةا  اليوايةةة ا ةةتاتاجات
لت  يةر ادبةةاا م، و اةاه اةن فة ل الارجةةة التةم عةصةة  ليهةا الطالةةأ الت  يةر الااةةا واهةارات ا

 فم افتتار اهارات الت  ير  الم الر تة المعا لذلك.

 (STEAM)ة ــــــــكاملــــوم املتــــل العلــــدخـــــم
Science Technology Engineering Art Mathematics Approach  

، نذ ر ااها STEAMاافة العلو  المت االة  هو لاا  عالت التعري ات التم  ااول  ا 
 بأنه اافة بياةم للةتعل ، عطتة  فيةه المةتعل  العلةو  والت اولوجيةا (Dugger,2013,135) عري  

والتصةةمي  الهاا ةةةم وال اةةةون والريا ةةيات، با ةةةتياا  االمو ةةةة اةةن الطةةةر  العمليةةةة اا تاصةةةاتية 
 معس ت فم بااتها.المتمر ز  رول المتعل ، والمعتما   لم اافة رة ال

 

ااةةةةم اتعةةةال  لةةة  أنةةةه  إجرائينننا STEAMمننن ال الفلنننتك المت املنننة ويمكنننن يفريننن  
 التيصصات، ياا   يصصات العلو  والت اولوجيا والتصمي  الهاا م وال اون والريا يات اعا،
ويطتةةةة  فيةةةةه المةةةةتعل  االمو ةةةةة اةةةةن ا نعةةةةطة العمليةةةةة التطتيايةةةةة، وأنعةةةةطة الت اولوجيةةةةا الرةميةةةةة 

 و ية، وأنعطة ال اون وأنعطة اتمر ز  رول اليتر  ، و رة المعةس ت المسةتاتلية، واليتةر  والةا
 .الياوية، وأنعطة الت  ير العلمم والماطام، وا يا  الارار اعا

 همية ال راسة في الجتانب التالية :أي من 
، المعلمةين بسليتةم التر يةة والتر يةة الاو يةةإ ةاال إلااب ال وب  ل  الو ع الراهن لتةراا   -1

إاسانيةةةةة لاةةةة  االةةةةاات العلةةةةو  والريا ةةةةيات والت اولوجيةةةةا والهاا ةةةةة وال ةةةةن اعةةةةا، واةةةةاى 
و صةةةةور  وظي يةةةةة فعالةةةةة    ةةةةم دنتةةةةا   اةةةةول ا  ةةةةر  ةةةةةالر   لةةةةم رةةةةة المعةةةةس ت  تةةةةر 

ة الماا ةتة ل هة  التيصصات الميتل ة، باد ةافة إلةم  اميةة المهةارات واليتةرات التطتياية
  العال  الطتيعم واواجهة اعس ت الةيا .

راجةةة الميةةةاان التر ةةوي لاةةةوع جايةةا اةةةن الةةةتعل  ياا ةةأ ارتياجةةةات اةة   الاةةةرن الةةةةالي  -2
  اال المعلمين.إ والععرين و وجها ه  وفاصة براا  
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ةةةا   يةةا نتةةات  الارا ةةة فةةم االةةال  يطةةين و طةةوير بةةراا  إ ةةاال المعلمةةين بسليتةةم التر يةةة  -3
اهةارات الت  يةر   اميةة فةم عسةه  بعةسة،  STEAM التر يةة والاو يةة فةم  ةوب اةافةو 

بسليةة  ال يميةاب الم الر تة و طتي  ا ف ار العلمية فم اواةء جايا  لةاي اة   شةعتة 
 التر ية وشعتة التر ية ال اية بسلية التر ية الاو ية.

فةم  ةاريس العلةو  وال اةون  STEAMاافة العلو  المت االةة ياا   ها  هذه الارا ة إلم ا ت  
لطةة   شةةعتة ال يميةةاب بسليةةة التر يةةة وشةةعتة التر يةةة ال ايةةة و اميةةة اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة 

 بسلية التر ية الاو ية.
 
 

 : يلى ما على ال راسة الحالية يقتصر
 ة  ار االت ة62لثانية لعةعتة ال يميةاب بسليةة التر يةة و ةالها  ال رةة ا ا   ان االمو ة  ،

 اسةةةيمه  إلةةةم االمةةةو تين، االمو ةةةة  الريتيةةةة   ةةة  التةةةاريس لهةةةا با ةةةتياا  اةةةافة العلةةةو  
، واالمو ةةةةةة  ةةةةةابطة   ةةةةة  التةةةةةاريس لهةةةةةا ار االت ةةةةة31ر و ةةةةةالها  STEAMالمت االةةةةةة 

ن اةة   ال رةةةة الرابعةةة واالمو ةةة اةة ،ار االت ةة31با ةةتياا  الطرياةةة المعتةةال ر و ةةالها  
،  ةةةة  ااالت ةةةةر 64شةةةةعتة التر يةةةةة ال ايةةةةة بسليةةةةة التر يةةةةة الاو يةةةةة جااعةةةةة لايةةةةا ، و ةةةةالها  

 اسةةةيمه  إلةةةم االمةةةو تين، االمو ةةةة  الريتيةةةة   ةةة  التةةةاريس لهةةةا با ةةةتياا  اةةةافة العلةةةو  
، واالمو ةةةةةة  ةةةةةابطة   ةةةةة  التةةةةةاريس لهةةةةةا ار االت ةةةةة32ر و ةةةةةالها  STEAMالمت االةةةةةة 

 .ار االت  32ة المعتال ر و الها  با تياا  الطريا
   ال يميةةاب لل رةةةة الثانيةةة بعةةعتة "ال يزيةةاب العااةةة"اةةن ااةةرر " الطاةةةة" إ ةةال  صةةيا ة ورةةا 

"التصةةةةمي  بةةةةين ال اةةةةون التعةةةةسيلية اةةةةن ااةةةةرر  " ةةةةس التصةةةةمي "أبسليةةةةة التر يةةةةة، وورةةةةا  
اافة العلو  فم  وب  لل رةة الرابعة بععتة التر ية ال اية بسلية التر ية الاو ية والزفرفية"
 .STEAMالمت االة 

   ال يمياب لل رةة الثانية بععتة "ال يزياب العااة"الطاةة" ان اارر "إ اال للية المعل  لورا 
"التصةةةمي  بةةةةين ال اةةةةون اةةةةن اارر " ةةةس التصةةةةمي "أبسليةةةة التر يةةةةة، ولليةةةة المعلةةةة  لورةةةةا  

ة بسليةةة التر يةةة الاو يةةة فةةم  ةةوب لل رةةةة الرابعةةة بعةةعتة التر يةةة ال ايةة التعةةسيلية والزفرفيةةة"
 .STEAMاافة العلو  المت االة 
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 بةةةين ال اةةةون  ااةةةرر التصةةةمي ، و  ةةةاريس الورةةةا ين الارا ةةةيتين  اةةةن ااةةةرر ال يزيةةةاب العااةةةة
ال رةةة الثانيةة لعةعتة ال يميةاب بسليةة التر يةة،  اة   اةن التعةسيلية والزفرفيةةر لمالمو ةة

  اية بسلية التر ية الاو ية.وا   ال رةة الرابعة لععتة التر ية ال
  ال رةةة الثانيةة لعةعتة ال يميةاب بسليةة التر يةة،  الت  يةر  ةالم الر تةة لطة  ةيةاه اهةارات

 وا   ال رةة الرابعة بسلية التر ية الاو ية.

 والمةةةوال للتةاةةة  اةةةن صةةةةة فةةةروض الارا ةةةة وادجابةةةة  لةةة  أ ةةة لتها،  ةةة  ا ةةةاال ا لوات
 التالية:
  الت  ير  الم الر تة، ان إ اال التارثين.ا تتانة بمهارات 
 .افتتار اهارات الت  ير  الم الر تة، ان إ اال التارثين 
  بسليةةةة التر يةةةة ال يميةةةاب لل رةةةةة الثانيةةةة بعةةةعتة "الطاةةةةة" اةةةن ااةةةرر "ال يزيةةةاب العااةةةة" ورةةةا 

  تاالس  ر. ل. شيماب اال إ  
 بسليةة  ال يمياب لل رةة الثانية بععتة "الطاةة" ان اارر "ال يزياب العااة"  للية المعل  لورا

  تاالس  ر. ل. شيماب اال إ   التر ية
   لل رةةة الرابعةة  "التصمي  بين ال اون التعسيلية والزفرفية"ان اارر  " س التصمي "أورا

 .را انر ل. اةما اال إ   بععتة التر ية ال اية بسلية التر ية الاو ية
   التصةمي  بةين ال اةون التعةسيلية والزفرفيةة"ان ااةرر  " س التصمي "أللية المعل  لورا" 

 را انر. ل. اةما اال إ   لل رةة الرابعة بععتة التر ية ال اية بسلية التر ية الاو ية

المالمةو تين  التالريتةم  و التصةمي  ا ةتيا  ريةأ التالريتةم، شةته المةاه   ة  ا ةتياا 
  التالريتية وال ابطةر ، و ار وف  ادجرابات التالية:

   ر اهةار ، و لةك بةالرجوع إلةم 11   إ اال ا تتانة بمهارات الت  ير  الم الر تة، و الها
ال تابةات العر يةةة وا جاتيةةة والارا ةةات السةةاباة  ات الصةةلة بتاميةةة اهةةارات الت  يةةر  ةةالم 

م االمو ة اةن المةسمةين المتيصصةين، و عةايلها فةم  ةوب  راتهة  الر تة، و ر ها  ل
 وااتررا ه  وو عها فم صور ها الاهاتية.
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  لطةةة   ال رةةةةة الثانيةةةة بعةةةعتة  "ال يزيةةةاب العااةةةة"ااةةةرر إ ةةةال  صةةةيا ة ورةةةا  اةةةن ورةةةاات
 "التصةةةمي  بةةةين ال اةةةون التعةةةسيلية والزفرفيةةةة"ال يميةةةاب بسليةةةة التر يةةةة، وورةةةا  اةةةن ااةةةرر 

اةافة العلةو   با ةتياا   رةةة الرابعةة بعةعتة التر يةة ال ايةة بسليةة التر يةة الاو يةةلطة   ال
 بالورا ين، و ر هما  لم االمو ة الياا المعل  للية ، و، االSTEAMالمت االة 

  الصور  الاهاتية. وو عهما فم  راته   وب فم المتيصصين، و عايلهما المةسمين ان
 م الر تةةةةة، و ر ةةةةه  لةةةةم االمو ةةةةة اةةةةن المةسمةةةةيناهةةةةارات الت  يةةةةر  ةةةةال إ ةةةةاال افتتةةةةار 

 اافتتار  لميا.  تن  مليات  راته  دجراب  وب فم المتيصصين، و عايله
  الارا ة االمو ات  ل  افتتار اهارات الت  ير  الم الر تة ةتليا  طتي. 
 عة ععتة ال يمياب بسلية التر ية وا   ال رةة الرابلط   ال رةة الثانية بالورا ين   اريس

 بععتة التر ية ال اية بسلية التر ية الاو ية.
 الارا ة االمو ات  ل   طتي  افتتار اهارات الت  ير  الم الر تة بعاعا. 
 .إجراب المعالالة اارصاتية للاتات  و  سيرها 
 .وصيات الارا ة وااتررا ها  

ان الةار المعرفةم والتاةا  الت اولةوجم فةم  افةة المالةاات و اةاام يتس  العصةر الةةالم با
ااكتعةةةةافات واافترا ةةةةات العلميةةةةة التةةةةم أو ةةةةة  أن ا رةةةةااا والعةةةةواهر ال ونيةةةةة والمالتمعيةةةةة 
والةيا يةةةة  ةتةةةا  ل همهةةةا فهمةةةا صةةةةيةا  مةةةة باعةةةا  ال ريةةة  والمتاةةةم  لةةةم   ااةةةة المعرفةةةة اةةةع 

 اةةةر الةةةذي ل ةةةا إلةةةم إ ةةةال  الاعةةةر فةةةم بةةةراا  إ ةةةاال المالةةةاات ا فةةةرى اةةةن العلةةةو  وال اةةةون، ا
المعلمةةين  لةةةم  ةةةوب اا الاهةةةات الاوليةةة المعاصةةةر  والاعريةةةة التر ويةةةة الةايثةةة التةةةم    ةةةا  لةةةم 
 وايةةة  الةةةروابن بةةةين االةةةاات العلةةةو  المتعةةةال ، و اميةةةة اهةةةارات الت  يةةةر لةةةاي الطةةة   المعلمةةةين 

ل العاةةة، بهةةا   يةةري  اعلمةةين بمواصةة ات لمواجهةةة المعةةس ت التةةم  تطلةةأ شةةةذ الةةذهن و، مةةا
فاصة واتطور ، عستطيعون  عويض اا ةا يوجا ان نا  فم فترات الماه  الارا م، التةم ةةا 
 تاو باون المعلمين الم هلين  ير ةالر   لم اساير  التطورات السريعة فم شتم االاات الةيةا  

 وفهمها بعسة صةي .
 

  واب، را  ل  المالتمع و اا  ال رل  طور فم راةية الية  كعملية الت  ير  همية نعراو 
 اوراب اةن العايةا وظهةرت الزاةان، ةةاع  ااةذ وال   ة ة العلمةاب باهتمةا  المو وع هذا رعم فاا
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 عمسةن التةم واا ةترا ياليات ا  اليأ ان العايا الت  ير، وارر   مليات ليااايسية   سر التم
 ر34، 2002 أرما الاالاي و فرون،.  ةالميتل الت  ير اهارات  امية ف لها ان

 

فاةةا اهتمةة  اععةة  الةةاول المتاااةةة بةر ةةات ادصةة   لتةةراا  التر يةةة العلميةةة المعاصةةر ، 
التةةراا  الارا ةةية للطةة   المعلمةةين بسليةةات التر يةةة و،صةة رها و ل  صةةيا ة الماةةاه  فاهتمةة  با ةةا

ة  هةةا  رتةةيس للتر يةةة العلميةةةة، بمةةا عسةةاير التطةةور العلمةةةم والت اولةةوجم، ويةاةة  الثاافةةة العلميةةة
وادبةااع والاةار   لة   واا تاصاب العلمم، والتصمي  الت اولوجم، ورة المعسلة، والت  يةر الااةةا،

والت يةةء اةةع التغيةةر فةةم العلةة  و طتياا ةةه،  ااجتمةةا م، –ا يةةا  الاةةرارات اةةن الماعةةور العيصةةم
ويةةةة  ايةةةا  إلةةة  أن التر يةةةة العلميةةةة وايةةةال  ااةةةة المالتمةةةع بايمةةةة المعرفةةةة ث فاةةةا أشةةةارت بةةةةوا  ر 

الساتا  ا  عمة  ل  إ اال ال رل المثاء، الاالر  ل  الت  ير الااةا وادباا م، و،نمةا  ر ةز  لة  
 علةةةةةةةي  ا فةةةةةةةرال الالانةةةةةةةأ المعرفةةةةةةةم للمو ةةةةةةةو ات العلميةةةةةةةة بمعةةةةةةةزل  ةةةةةةةن  ةةةةةةةياةا ها العيصةةةةةةةية 

 ر216،  2006  تا الررمن السعانم ، اااب  ول  ، وااجتما ية.
 

فااهتمةةةا  بتعلةةةي  اهةةةارات الت  يةةةر عاةةةول لتةايةةة  أهةةةاا   ات اسةةةتوي ار  ةةةع اثةةةة  اميةةةة 
اا الاهةةةات العلميةةةة لةةةاي الطةةة    ةةةةأ اا ةةةتط ع ورةةةأ المعرفةةةة، والمو ةةةو ية والتةةةأنم فةةةم 
إصةةاار ا رسةةا ، وا اانةةة العلميةةة، باد ةةافة إلةةم  اميةةة اهةةارات الت  يةةر الااةةةا واابةةاا م لةةاي 

ةةةأ الطةة    لةةم الم رعةةة الاةياةةة واا ةةتاتا  الصةةةي ، والت سةةير الماطاةةم الطةة  ، ريةةأ  
و ة يةةزه   لةةم فةةرض ال ةةروض، والوصةةول لةلةةول للمعةةس ت،  مةةا  سةةه  فةةم إكسةةا  الطةة   

 ةارات التعل  الذا م واا تمال  لم الا س فم الوصول للمعلواات.
 

ان المةتعل   مليةة  اعةي   ا ةم ويعا الت  ير  الم الر تة ان أنما  الت  ير الذي يتطلأ 
للعمليات العالية، باد افة إلم   سير و ةلية المعلواات واعالالتها لإلجابة  ن  ة ال، أو رةة 
اعةةسلة ا عمسةةةن رلهةةا اةةةن فةة ل اا ةةةتياا  الرو ياةةم للمعلواةةةات التةةم  ةةة   علمهةةا  ةةةاباا، وياةةةع 

،لةةةذا  (Newmann,1999,92) ةةةمن هةةةذا الةةةامن اةةةن الت  يةةةر اهةةةارات الت  يةةةر الااةةةةا وادبةةةاا م. 
اهتمةةةةة  بعةةةةةض ا لبيةةةةةات التر ويةةةةةة بتةايةةةةةا اهةةةةةارات الت  يةةةةةر  ةةةةةالم الر تةةةةةة، وااهةةةةةا اةةةةةا رةةةةةاله 

(Perirce,2006,2)  :فم المهارات التالية 
 .الت سير، و ت من المهارات ال ر ية التالية: التصايء، وفك التع ير، و و ي  المعام 
  الةال ، و ةلية الةال .التةلية، و ت من  ةايا ا ف ار، و ةايا 
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 . التاوي ، ويعتمة  لم  اوي  المتطلتات، و اوي  الةال 
 . اا تاتا ، و عتمة  لم  ةايا الاتات ، و و ي  ااجرابات، و رض الةال 
 .التاعي  الذا م، و عتمة  لم ال ة  الذا م، والتصةي  الذا م 

 فيما يلي:  (227، 2007)ع نان الفتتك وآارون،كما ح دها 
 وهةةةم الاةةةار   لةةةم التةةةاةي  فةةةم ا شةةةياب أو التعمةةة  فةةةم ا رةةةااا با ةةةتياا  ظنننةالمالح :

 الةواه اليمس.
  وهةةو الاةةار   لةةم  ةايةةا ايةةزات أو ا اةة  المو ةةوع أو ال  ةةر ، بهةةا   مسةةن التصنن :

 اوفرين ان الةصول  لم ف ر  جيا  للعمب الذي  او  بوص ه.
  أو ا رةةااا التةةم  ةةر ن فيمةةا بياهةةا  : وهةةو الاةةار   لةةم و ةةع الم ةةاهي  أو ا شةةيابالتنظنني

 بصور  أو بأفري فم  يا  اتتابع لمعيار اعين.
 هةةةم الاةةةار   لةةةم إعالةةةال العايةةةا اةةةن الةلةةةول وا ف ةةةار حنننل المةنننكلة مفتتحنننة الن ا نننة :

 للمعس ت  ات الاهاعة الم تورة.
 م : وهةةم الاةةار   لةةم  الزتةةة التيانةةات والمعلواةةات المعاةةا  إلةةيحليننل الايانننام ونمننذجت ا

  ااصرها ا ولية، و،ةااة   ةات بياها با تياا  ألوات الر ن.
 وهو الاار   لم ةةراب  التيانةات والمعطيةات، والةذها  إلةم اةا هةو أبعةا اةن  لةك، التناؤ :

 أي  الاوا راول المعلواات المعطا .
 وهو الاار   لم و ع العااصر أو ا جزاب اعا فم صور  جايةا  دنتةا  شةمب التركيب :

 وات رل.اتت ر 
  وهةةو  مليةة ااعمةةة لالمةع و ةليةةة المعلواةات، بهةةا  إصةاار رسةة   لةم جةةول  التقنتي :

 واعاولية ا ف ار.
 

 American Association for The) ورةةةالت ا  سةةةة التاةةةا  العلمةةةم ا اريسيةةةة

Advancement of Science AAAS,2016) :اهارات الت  ير  الم الر تة، فيما يلم  
 و ةع فر ةيات لا ةية اعطةا ، وافتيةار ا كثةر  وياصةا بهةا: ضنامالتفنر  علني اتفترا

 .  سيرا لها ان بين  ا  افتيارات
 وياصةةةةا بةةةةه  ةايةةةةا أ ةةةةتا  رةةةةاوا بعةةةةض العةةةةواهر وفاةةةةا للةاةةةةات  والتيانةةةةات التفسننننير :

 المتوفر .
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 وياصا به ا تي ا نتات  ان المال  الماروب ،    اها شواها وأللة.اتستنتاج : 
  رةةول اعةةسلة أو  بهةةا ا يةةا  اعةةايير دصةةاار ا رسةةا  والاةةرارات : وياصةةامحكننام وضنن

 ة ية اعياة.
 وياصةةا بةةه ا ةةتياا  المعرفةةة السةةاباة د ةةافة اعاةة  للمعةةار  الالايةةا ، ور طهةةا التناننؤ :

 . با باية المعرفية الااتمة
 و تمثةةةةة فةةةةم إ ةةةةافة اعاةةةة  جايةةةةا للمعلواةةةةات والةاةةةةات  بتغييةةةةر صةةةةور ها أي التمثيننننل :

 .ايططات، أو ر و  بيانيةر وا، أو  مثيلها برا
  و تمثةةة فةةم  عةةاية ا بايةةة المعرفيةةة الااتمةةة الياصةةة بمو ةةوع اةةا دلاةةا  الانننا  إعنناد :

 اعلواات جايا .
 و تمثةةة فةةم فةةة  أجةةزاب المعلواةةات المتةةوفر   ات الصةةلة، و،لرا  والع ةةةات التحليننل :

 بياها.
 يناع او وع فم و،كثارها ا ف ار إنتا : وهم الطالقة. 
 وافت فها الماتالة ا ف ار : و تمثة فم  اوعالمرونة . 
 الت رار. ةليلة أي أصيلة ا تالابات : و تمثة فم إنتا األصالة 
 وهم إ افة   اصية جايا  واتاو ة ل  ر  أو رة اعسلة اعياة.التفاصيل : 

 

والمتتتةةةةع للارا ةةةةات التةةةةم  ااولةةةة   اميةةةةة اهةةةةارات الت  يةةةةر  ةةةةالم الر تةةةةة لةةةةاي الطةةةة   
لمعلمةةةةين، عالةةةةا أن هاةةةةا  العايةةةةا اةةةةن الارا ةةةةات التةةةةم  ااولةةةة   لةةةةك المهةةةةارات وأهميةةةةة إكسةةةةابها ا

للمتعلمةةين، با تتارهةةا نمةةن اةةن أنمةةا  الت  يةةر، يهةةت  با طةةاب ال رصةةة ال افيةةة للطةة   لممار ةةة 
 مليةةات  اليةةة اتعةةال   سةةا اه  فةةم رةةة المعةةس ت المعاةةا  والمواةةةء المر تةةة، واةةن أاثلةةة هةةذه 

التةةم هةةاف   ةايةةا اسةةتوي اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة  (Heong,et al,2011)لرا ةةة  الارا ةةات
بماليزيا، وأشارت الاتات  إلم أن الط   لايه   لاي ا   التعلي  ال ام بالااعة  ون رسين أون 

استوي اتو ن فم اهارات التةأ والماارنة واا تاتا  بياما أظهر الط   استوي ااي ض فم 
 Lyns)لمعةةةةسلة و ةليةةةةة اليطةةةةأ والتصةةةةايء، و ةليةةةةة وجهةةةةات الاعةةةةر، ولرا ةةةةة اهةةةةارات رةةةةة ا

&Brenda,2013)  التم هاف  لرا ة الع ةة بين اهةارات الت  يةر  ةالم الر تةة وا لاب ا كةالعمم
فم اال  ال يزياب بالااعة واعة باال  بال لتين، وأشارت الاتةات  أن اسةتوي اهةارات الت  يةر  ةالم 

والماارنة والتاوي  ي ار بعسة لال  لم ألاب الط   الذ ور فم اةال  ال يزيةاب،  الر تة فم التةلية
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بياما ي ار استوي اهارات الت  يةر  ةالم الر تةة فةم التةليةة واا ةتاتا  والتاةوي  بعةسة لال  لةم 
 ألاب الطالتات ادناا فم اال  ال يزياب.

 علمني:عالي الرتبة لدي الطالب املالتفكري مهارات  أساليب تنمية
لاةةا أجريةة  العايةةا اةةن الارا ةةات رةةول  اميةةة اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة فةةم بي ةةات 
اتاو ة و لم  ياات اتعال ، وان هذه الارا ات ان  هأ إلم  امية اهارات الت  ير ان ف ل 

التةةم هةةاف   (Rodd,2001)أ ةةاليأ و ةةراا  اسةةتالة  ةةن الماةةاه  والتةةراا  الارا ةةية، اثةةة لرا ةةة 
ة أاةةر ا ةةتياا  برنةةاا  المواهةةأ  يةةر المةةةال  فةةم  اميةةة اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة إلةةم لرا ةة

اةةةةةةةةةةةةن اعهةةةةةةةةةةةةا التر يةةةةةةةةةةةةة بتريطانيةةةةةةةةةةةةا، ولرا ةةةةةةةةةةةةة  ار االت ةةةةةةةةةةةة48لةةةةةةةةةةةةاي  ياةةةةةةةةةةةةة اسونةةةةةةةةةةةةة اةةةةةةةةةةةةن  
(Edwards&Balduf,2003)  التةم هةاف  إلةم ال عةء  ةن أاةر برنةاا   ةورت فةم  اميةة اهةارات

 ر االةأ بسليةة إ ةاال المعلمةين بواعةة ايتعةالان202 الت  ير  الم الر تة لاي  ياةة اسونةة اةن 
 بالواعات المتةا  ا اريسية 

 

فتاميةةة اهةةارات الت  يةةر يةةت  بعةةسة اتاشةةر واسةةتاة فةةم ااةةرر لرا ةةم ةةةات  بذا ةةه، و لةةك 
 :ر210، 2005 نالعة السرور، با تاع اليطوات التالية

  رض المهار  باعالاا. -1
 شر  المهار . -2
 تاره المعل ، ور ن المهار  با ية أو او وع اا. و ي  المهار  بمثال عي -3
 اراجعة فطوات التطتي  التم ا تيااها المعل  فم المثال التو يةم. -4
  طتي  المهار  ان ةتة الط  ، و ة  إشرا  و وجيه المعل . -5
 المراجعة والتأاة فم اليطوات الساباة.  -6

الت  يةةةر اةةةن  ويسمةةةن  ةةةعء ا  ةةةلو  المتاشةةةر فةةةم أن اةةةا يتعلمةةةه الطةةة   فةةةم لروه
المةتمة أا يت  ناله إلم اوال لرا ية أفري، بمعام أن انتاال أار التعل  عسون  عي ا، فالطالأ 

 ا عالا الرابن بين اهارات الت  ير واالال  طتياها فم ايتلء نعااا ه اليواية.
 

وهاا  أ لو   فر لتامية اهارات الت  ير و مليا ةه، اةن فة ل لاالهةا بمةتةوي الماةرر 
ا م، وي  ا الم ياون لهذا ا  لو   لم أهميته فم  عزيز  عل  العمليةات العاليةة اةن فة ل الار 

 علمها  من اةتوي الموال الارا ية المارر ، إ  ع ترض هذا ا  لو  أن عاو  المعلمون بتاريأ 
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أن سةه   لةم  ي يةة ا ةتياا  اهةارات الت  يةر التةم عةتاجهةا الطة  ، و لةك اةن فة ل التيطةين 
 م وال عال والمتاع لتامية المهارات، و اريأ الط    لم  ةمة اس ولية العمةة  لةم لاة  الوا 

 ر48، 2007 صال  أبو جالو، اةما نوفة،اهارات الت  ير فم امار ا ه  اليواية. 
 

 : ر286، 2005 نالعة السرور،و رجع أهمية لا  اهارات الت  ير  الم الر تة إلم أنه عسا ا  لم 
 لمةتوي الارا م بعسة أ م  وأشمة. عل  الطالأ ل -1
 اميةةةةة  اةةةةاير الةةةةذات  اةةةةا الطالةةةةأ نتيالةةةةة السةةةةيطر  الوا يةةةةة  لةةةةم الت  يةةةةر، وةار ةةةةه  لةةةةم  -2

 التوظيء فم االاا ه الميتل ة.
 اةةوع أشةةسال  طتيةة  اهةةارات الت  يةةر فةةم االةةاات  عليميةةة ايتل ةةة، امةةا عسةةا ا الطالةةأ  -3

  لم  طتي  المهارات فم بي ات ريا ية ايتل ة.
 سأ الط   فهما أ م  للمةتوي المعرفم للمارر الارا م.عس -4

 عالي الرتبة: يهدف إىل تنمية مهارات التفكريمواصفات مقرر دراسي 
إلفةال اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة ولاالهةةا فةةم الماةةرر الارا ةةم، عسسةةأ الطةة   فهمةةا  -1

 أ م  للمةتوي المعرفم.
 والمهارات و،كسا  اا الاهات.ارا ا  التواان فم التاريس بين  ااع  المعار   -2
 اعةةةين المعرفةةةة الاتليةةةة للطةةة    ات الع ةةةةة بمةتةةةوي الةةةاره، و ةةةذلك  اعةةةين فتةةةرا ه   -3

الساباة  ات الع ةة بالمهار ، و لك ان ف ل ار  أ  لة  لم الط    ستها   ة يز 
 اا لايه  ان اعرفة وفترات  اباة  ن المةتوي والمهار .

 ا  الط   والمواةء والسياةات التم  ستيا  فيها.بيان أهمية المهار  فم ري -4
ةةةةاي ةةةةارا ه  تا ةةةتياا  أ ةةةاليأ واةةةاافة  اريسةةةية  سةةةه  فةةةم إاةةة   أف ةةةار الطةةة   و  -5

ادباا ية،  ما  سا ا فم   ةت  الةذهن و وليةا ا ف ةار واكتعةا  الةاةات  العلميةة، بهةا  
 فةم المالتمةع واة ارا فيةه  امية المتعل   اليا ووجاانيا و لو يا، بةيأ عصت  فةرلا فةا  

 ةة   ةايةةاها بعةةا اااةة ع  لةةم  ةةال اةةن الارا ةةات وال تابةةات  ات بصةةور  إعالابيةةة، وةةةا 
را ةةةةة ، ول (Mockel,2013)اثةةةةة لرا ةةةةة  الصةةةةلة بتاميةةةةة اهةةةةارات الت  يةةةةر  ةةةةالم الر تةةةةة،

(Posner,2013):فيما يلم ، 
 :ات  ةةةةن اةةةةن فةةةة ل جعةةةةة المتعلمةةةةين ععملةةةةون وياتررةةةةون  اتةةةة صننننيالة التناننننؤام 

 المعلواات التم عارأونها أو عسمعونها ان المعل ، أو ان االمو ات الااا .
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 : ريةأ عاةو  المةتعل  فةم بااعةة أي نعةا  أن يتيةذ ةةرارا  ح د ما يفنر  ومنا ت يفنر
را ةةما يتعلةة  بمةةا ععةةر  واةةا ا ععةةر ، لتةايةةا اةةا الةةذي اعرفتةةه بعةةا اانيةةرا  فةةم 

 نعا  اعين  واب  ان فرلعا أو جما يا.

 :ريةةأ ععتتةةر الااةةا  و وليةةا ا ف ةةار اةةن أهةة   الحننتار وجماعننام النقنناا الجمنناعي
أ ةةاليأ التةةم  سةةا ا المتعلمةةين فةةم باةةاب أف ةةار جايةةا ، والتعتيةةر والةةافاع  اهةةا أاةةا  

 المالمو ة. 

 : ان ف ل و ةع اليتةر  فةم ف ةات أو االمو ةات وامار ةة التصةايء  نمذجة الخار
 ع ةات،  سا اه  فم صاة فترات المستاتة.والتتابع والتاعي  للم اهي  وال

 

وا ةةةتاالا إلةةةم اةةةا  ةةةت  شةةةهات السةةةارة التر ويةةةة  لسةةةلة اتتاليةةةة اةةةن بةةةراا  واعةةةرو ات 
وااافة إص    علي  العلو   ةواب  لةم المسةتوي العةالمم أو  لةم اسةتوي الم  سةات والهي ةات 

  التعلةةي  ااةةذ أن ألر ةة  المةليةةة المتيصصةةة، وةةةالت الواعةةات المتةةةا  ا اريسيةةة  مليةةة إصةة 
 لك، بها  إاار     يةر الطة   بةالمةتوي المعرفةم الالايةا اةن فة ل  اعةين ايةزونه  المعرفةم 
السةةةاب ، واعاالةةةة الطالةةةأ  لةةةم أ ةةةاه أنةةةه  ةةةال  صةةةغير عسةةةتطيع أن يتوصةةةة للمعرفةةةة با سةةةه، 

ت ان ف ل إلمااه با تياا   مليا ه العالية والعملية، وااهتما  بأف اره واافله فم رة المعس 
 فم للتعلي  ر ية بالصعو ات التم يواجهها فم فه  المو و ات وا تيعابها، و لك بغرض  ةاي 

ةال بعةسة الارا ةة اةن  ايا   اوات ااى و ل  - المتعلمون  ليتمسَّن العلو  والهاا ةث االال  فعَّ
 فهمهة  لتعمية ، تاافلةةوالم العةاالة و طتية  الم ةاهي  والهاا ةية وال ايةة، العلميةة الممار ةات ان

 المالاات. هذه فم الرتيسة لألف ار
 

 

و لةةم الةةر   اةةن  عةةال هةةذه المةةاافة والمعةةرو ات، إا أن امةةة أهةةاافا اعةةتر ة  تمةةةور 
 رولها  ة  لك الالهول التم بذل  فم  تية إص    علي  العلو ، ولعة ان أهمها:

  واي  الروابن بين االاات العلو  المتعال . -1
اثاةةء  لميةةا ةةةالرا  لةةم الت يةةء اةةع بي تةةه المةليةةة و طةةورات العلةة  اةةن   ةةوين فةةرل  -2

 روله.
 جعة المتعل  ةالرا  لم المساهمة بعسة فا ة فم  امية االتمعه المةلم. -3
 مسةةةةين المةةةةتعل  اةةةةن ا ةةةةتيعا  المسةةةةتالاات العالميةةةةة بةةةةرو   تسةةةة  باان تةةةةا  الةةةةوا م  -4

 ر2009عةيم فايهم، المستاا إلم ةا ا  صلتة ان الاي  المالتمعية واليلاية. 
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اةةن المةةاافة التةةم  تاتهةةا الممل ةةة المتةةةا ،  STEAMويعتتةةر اةةافة العلةةو  المت االةةة 
، و لةةةك با ةةةافة أنعةةةطة 2010-2004والةةةذي  ةةة   ةايةةةاه و ا يمةةةه و مويلةةةه فةةةم ال تةةةر  اةةةا بةةةين 

واهارات فعالة فم االال الت اولوجيا والتصةمي  الهاا ةم وال اةون، بهةا   ةاية  جةول  ايرجةات 
لاعةةةا  التعليمةةةم، واةةةن اةةة  ةااةةة  الهي ةةةة الاوايةةةة للتةةةةوا التر ويةةةة بمسةةة ولية إلار  المعةةةرو ات ا

التر ويةةة فةةم هةةذا المالةةال با ةةاال المعلمةةين، و صةةمي  التةةراا ، وو ةةع اليطةةة اا ةةترا يالية لاعةةر 
  (National Foundation for Educational Research,2012) المااه  و اوي  التراا  والمعلمين.

عاةو   لةةم لاة   يصصةات ال ةةروع  STEAMأن اةافة  (Henriksen,2014,3)ويةذ ر 
الميتل ة،  واب  ان   من نطا  المياان الوارا أو بين  ا  ايالين وفةروع ايتل ةة، اةن فة ل 
إ ةةال  ةةةراب  العةةواهر بو ةةاتة  اايةةة أكثةةر راااةةة و اةةااا، و، ةةال    سةةيرها، و، ةةال  ر ةةن   ةا هةةا، 

ا تطاع هذا المافة  غيير ا ةاهي  المةتعل  لل ةن، فلة  ععةا الر ةا  اليةو  اعتمةاا فعلم  تية المثال 
فان  ل  ةطعة ةمةا  أو لورةة فعةأ عمةرر  ليهةا فرشةا ه ويسةطر فوةهةا أف ةاره وأرا يسةه، بةة 
إن ار مه اليو  أع ةا هةو  تةار   ةن شاشةة  ةرض إل ترونيةة عاةي   ليهةا اهرجانةه التعةسيلم، إ  

 لتالياعة إل  اعتر  مر ان ف له المرتيات فم  ياةات رةمية ايتل ة . تال  اسارة الصور  ا
 

با تتةةةةاره اةةةةن المةةةةاافة STEAM أن المةةةةافة الت ةةةةاالم (Schall,2015)كمةةةةا أو ةةةة  
 العالمية فم  صمي  المااه  والتراا  الارا ية، ير ز  لم اا يلم:

التراا  الةا و ية، لا  الهاا ة فم  علي  العلو ،  ن اري   صمي  التالار  والاما   و 
 : ويتمثل اطتام عملية التصمي  ال ن سي فيما يلي

  ةايا أ س التصمي . -2  عري  المعسلة.  -1
  وليا ا ف ار. -4 العصء الذهام  الت  يرر دعالال الةلول.   -3
 افتيار الةة ا اثة. -6 ا تعراض ااسانية التا يذ.       -5
  ةسين التصمي . -8 انعاب نمو    الريتم.        -7

ال اون فم  علي  العلو ، فمن ف ل ال اون عمسن  علي  الط    ي ية جعة ا شةياب لا  
الموجول  فم بي ته  جميلة، و يء فلة  الالمةال اةن فة ل ا  مةال الياويةة التسةيطة، باد ةافة 
إلةةم  ي يةةة  ةةذو  الالمةةال اةةن فةة ل اافتيةةارات اليوايةةة للم بةةس و اعةةي  ال تةةأ و ر يةةأ ا اةةاا 

و اسي  الةاات ،  ما يتعلمون  يء عستمتعون باللون و تسااة الين و اليطو   وصتغ الالاران
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الااكاةةةة وال ا ةةةةة وأشةةةسال  ثيةةةر  فةةةم الطتيعةةةة واااظرهةةةا الي ةةةةة اةةةن ايةةةور وريوانةةةات ونتا ةةةات 
 وأشالار وأاهار وفاكهة واااال و مارات.

 .ا تثمار المعرفة العلمية فم اهارات ريا ية 
 ستاتلية فم االال التر ية العلمية. و ية الط   بالمهن الم 
 .اواجهة المعس ت العلمية والت اولوجية فم الةيا  اليواية 
 الت  ير الااةا. -ادبااع -التعاون  -التأكيا  لم أر ع ر اتز: اا صال 
  التطةةةوير المسةةةتمر للتةةةراا  التعليميةةةة المعايةةةة بةةةالعلو  والت اولوجيةةةا وال اةةةون والريا ةةةيات

 (.1شكل)، التعلي  العالم والهاا ة فم ااعواة

 
 STEAM ( مرتكزات املدخل التكاملي1شكل)

 

 يتس  باليصات  التالية: STEAM يت   أن المافة الت االم (1وفي ضت  شكل )
 التأكيا  لم أر ع ر اتز  اا صال، والتعاون، وادبااع، والت  ير الااةار. -1
 ةمية اع العملية التعليمية.الت ااة التا  للثور  الر  -2
لا  الهاا ة فم  علي  العلو ،  ن ارية    ةمين التصةمي  بصة ته  اصةرا اةوريةا  -3

 فم  علي  العلو :    صمي  التالار ،  صمي  الاما  ،  صمي  التراا  الةا و يةر.

 STEAMمرتكزات املدخل التكاملي 

 املمارسات العلمية واهلندسية
ويقصــد بهــا تلــر املمارســات الــ  يســتءدمها العلمــاء   بنــاء  
النماذج والتحقق من النظريات، حيـ  تسـاعد تلـر املمارسـات     

 ومن أساليبها:الطالب علي فهم كيف تتطور املعرفة العلمية. 
 سئلة للعلوم وحتديد املشكالت للهندسة.طرح األ .1
 تطوير واستءدام النماذج. .2
 ختطيط وإجراء التحقيقات. .3
 حتليل وتفسري البيانات. .4
 استءدام الرياضيات والتفكري احلسابي. .5
 بناء تفسريات وتصميم احللول. .6
 االخنراط   احلجج من األدلة. .7
 احلصول علي تقييم ونقل املعلومات. .8

 املمارسات الفنية
د بهــا تلــر املمارســات الــ   ويقصــ

تعتمـــد علـــر القـــدرات املهاريـــة،  
ــة عــن      ــل املعرف ــي تكام ــز عل وترك
طريــق تكامــل املــواد الدراســية مــ   
ــاهيم     ــوين املف ــبعك لتك ــها ال بعض
واألفكار عنـد املـتعلمني وتقـد ها    
هلم   صورة متكاملـة، كمـا تركـز    
علــي مســاعدة الطــالب   إ هــار    
ــة   ــية  دمــ ــواهبهم التءصصــ مــ

 تهم.جمتمعا

 املفاهيم الشاملة
ــربط    ــة واحــدة ل ــا طريق ويقصــد به
األفكار الرئيسة م  بعضها الـبعك،  
ــري املوضــوعات    ــكل يســمف بتفس بش
العلميـــة الـــ  تظهـــر    يـــ     
ــن    ــا  ك ــة، كم التءصصــات العلمي
الطــالب مــن تطــوير فهــم تراكمــي   
 كــــــن اســــــتءدام    العلــــــوم 

 واهلندسة.
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ان فة ل  أاةة جمةال الميلوةةات، وجمةال هةذا ال ةون  لا  ال اون فم  علي  العلو ، -4
تةةع بةةه ويةةةس ويةةار  باةةار  اليةةال   ةةتةانه و عةةال ، فا شةةياب الالميلةةة الععةةي  ويتم

التةةةم فلاهةةةا ن  ةةةتةانه و عةةةالم لإلنسةةةان، وال ةةةن الةةةذي وهتةةةه ن  عةةةال  لةةةه، يةةةوفر 
 لةوا ه أكتر ةار امن المتعة ويعيع فم ن و اا اار يا  والتهالة والسرور.

عالا فةم ال ةن فيةر اتةا س  را يسةه  فالمتعل فال اون  عا جزبا اسم  للعملية التر وية، 
وان عاا ه، والمراه  عالا فم ال ن فير اعتةر لر تا ةه وامورا ةه اليياليةة ، والتةالغ عالةا فةم ال ةن 

نمةةاره التر يةةة ال ايةةة وفةة   لاةةا أنفيةةر اعتةةر  ف ةةاره و  ةةوين شيصةةيته المسةةتاتلية ، لةةذا ياتغةةم 
 هت  بتعلي  ال ن، فالعيصية المت االة لل رل  فر اا وصل  إليها ا بةاا التر وية والا سية التم 

 ةةماا  علةةي   ةةة اةةوال المعرفةةة وال هةة ، وجعلاةةا ال ةةن فةةم   ةةةة  ةةوية وااسةةالمة  إ اا  تاةةم إا 
اعها، ان أجة بااب أشةياا اتةزنين  اليةا و ةيسولوجيا،  مةا عسةه  اةع بايةة المةوال ا فةرى فةم 

المالتمع، ا ان الاارية ال اية فةسةأ بةة وأع ةا  إ اال ال رل للةيا  وارت ل اسانته المراوةة فم
 ان الااريتين الرورية والعالية و ةاي  الت ااة فم شيصيته فم جميع جوانتها.

  

ك اعةات وةةارات اتاو ةة، يةت    لةم وانط ةا ان  ون ال اون  مسن المةتعل  اةن الةصةول
 اةةم و هةةا  إلةة  إرةةااا  اميتهةةا اةةن فةة ل اواةةةء  عليميةةة واةةاافة وأ ةةاليأ  سةةتيا  اداةةار ال

 غيير ار و  فيه فم أنما  المتعل  السةلو ية والالسةاعة وال  ريةة والا سةية وااجتما يةة، لةذا ابةا 
اةةن ااهتمةةا  بالفالهةةا فةةم الماةةاه  والتةةراا  الارا ةةية الميتل ةةة، بةةاا اةةن و ةةعها  لةة  هةةااش 

نةةةةةو إبةةةةراا   ةةةةةة اةةةةال  أن يوجةةةةه لةةةةه الممار ةةةةة التر ويةةةةة، فاد ةةةةاال ا كةةةةالعمم للمعلةةةة  ياتغةةةةم 
التيص  بمالاات المعرفة ا فرى، وأاره فم ريا  ال رل والمالتمع، وهةذا اةا ةااة   ليةه العايةا 

بالااعةة واعةة  STEAM، اثةة برنةاا   علةي  ان التراا  الارا ية فم العايا اةن الةاول المتاااةة
ات التاريسية لوراات الترناا  لاكو ا العمالية بالواعات المتةا  ا اريسية، والذي بلغ  ال السا 

 ر  ا ة بمعال امانية  ا ات ل ة ورا ، ويمسن  رض الوراات التاريسية فيما يلم:112 
  أ ا يات اافةSTEAM.     
  ا الاهات وة اعا رايثة فم  علي STEAM. 
  للت اولوجيا فم ال صة الارا مالالزتم  الاا.  
   أنعطة وامار ات فم  عليSTEAM. 

 

http://www.new-educ.com/comment-utiliser-la-technologie-dans-la-salle-de-classe
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 جبامعة والية داكوتا الشمالية STEAM( أمثلة من أنشطة برنامج 1جدول)

 الرياضيات الفنون التصميم اهلندسي تكنولوجيا علوم

 عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري  
   اع

 وايةةةةةع اللةةةةةون  صابع.ر و  را و ية با  المةاكا  الت ا لية
 فم ال راغ

الريا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيات 
 الةيوية

فريطة ا اية 
 ا بعال للمخ

أالةةةةةس رةمةةةةةم ا اةةةةةةم 
 ا بعال للمخ التعري.

هاا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الر   بالزي  رو و ات اتااهية الصغر.
 ال ر تال

 الر   الهاا م ايتتر ال ن ا شسال الهاا ية للالزتيات. المةاكا  الت ا لية الالزتيات
 

فةة ل اراجعةةة العايةةا اةةن الارا ةةات وا بةةةاا التةةم  ااولةة  لاةة  اةةافة  وةةةا ا  ةة  اةةن
بةةةةةةةالماررات الارا ةةةةةةةية بمرارةةةةةةةة التعلةةةةةةةي  الالةةةةةةةااعم، اثةةةةةةةة لرا ةةةةةةةة  STEAMالعلةةةةةةةو  المت االةةةةةةةة 

(Russell,2009)  التةةم هةةةاف  إلةةةم  ةةةاريأ اةةة   شةةةعتة ال يميةةةاب بسليةةةة التر يةةةة بالااعةةةة  ةةةارانا
، ولرا ةةةةة بماةةةةاه  العلةةةةو  بمرارةةةةة التعلةةةةي  ا ولةةةةم STEAMبألمانيةةةةا  لةةةةم  ي يةةةةة لاةةةة  نمةةةةا   

(Tarnoff,2010)  التم هاف  ا تياا  اافة العلو  المت االةSTEAM   لتنمية مهارات التفكير

 ولرا ةةةةةة االبتكرررررارال لللرررررن  المعلمررررريب بواليرررررة حين يررررر  بالواليرررررات المت ررررر   ا م يكيرررررة،
(Rabalais,2014) االةةةة التةةةم هةةةاف  لاةةة  ال ةةةن بمةةةافة العلةةةو  المت STEM  ولرا ةةةة أاةةةره  لةةةم

االمو ة ان ا   ال رةة الرابعة شعتة العلو  بسلية التر ية بالااعةة افايية   لويزيانةار بالواعةات 
 المتةا  ا اريسية، اا يلم:

  .ناصا نو يا و ميا فم التالر ة ا جاتية بهذا المالال، و ا  وجول أعة لرا ات  ر ية 
  اهتما  اافة العلو  المت االةSTEAM  بتامية اهارات الت  يةر بأنوا ةه، اةن فة ل اةا

 يت ا لون اعه ان  اريتات  ملية.
   ا  ةةةا  جميةةةع الارا ةةةات  لةةة  ا ةةةتياا  المةةةاه  شةةةته التالريتةةةم فةةةم لرا ةةةتها، وا ةةةةتياا

 الطرياة الععواتية فم افتيار  ياة الارا ة.

 أوج  االرتباط بني دراسة الفنون والعلوم الطبيعية 
م والالمةةةةةالم فةةةةةم المالتمعةةةةةات المتاااةةةةةة لورا بةةةةةاراا فةةةةةم اهتمااةةةةةات عةتةةةةةة الةةةةةو م ال اةةةةة

الميتصةةين  لةةم اسةةتوي العةةال ، و لةةك للتغلةةأ  لةةم المعةةس ت السةةلو ية والالماليةةة فةةم االةةاات 
الةيا  الميتل ة، لذا  اته  العايا ان الاول المتاااة إلم أهمية بأ اا الاه نةو الثاافة التصةرية 

المالتمع، ان ف ل الت ااة بين ال ن والموال الارا ية الميتل ة لتةاي   ال اية والالمالية لاي أفرال
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اتطلتات إ اال المتعل  المتميز و امية ةارا ه ال اية والعلمية. فعلم  تية المثةال، اهتمة  ا  سةة 
لاةة  إ ةةاال المعلمةةين بالواعةةات المتةةةا  ا اريسيةةة بعاةةا ور   مةةة لتةةاريأ اعلمةةم العلةةو   لةةم 

ا ةتيا   "، صةايء أورا  الاتا ةاتلعايا اةن الم ةاهي  العلميةة، فمةث   اةا  ةاريس "بافاون بصرية 
فريةةةة  التةةةةاريس اراةتةةةةة أورا  الاتا ةةةةات  ةةةةن ةةةةةر  فةةةةم  علةةةةي  الطةةةة   ال ةةةةر  بةةةةين ال ةةةةن الةةةةواةعم 

 العري ةةةةواةعيةةةة اتايةةةة  لةةة  اليطةةةو   لورةةةات فايةةةةالطةةة    ، باد ةةةافة إلةةةم ر ةةة والتالريةةةاي
 . الرياعةةةةةةةة اتايةةةةةةةة  لةةةةةةة  الصةةةةةةة ات العلميةةةةةةةة للاتةةةةةةةات لورةةةةةةةات ور ةةةةةةة أورا  الاتا ةةةةةةةات،  شةةةةةةةسال 

(Schwartz,2015) 
 

شةةراكات ةويةةة اةةع االتمةةع ال اةةون فةةم ااياةةة كمةةا اهةةت  ار ةةز فااةةة الماةةاه  بساةةاا بعمةةة 
والتةةم ، بةةراا  ال اةةانين المايمةةين اةةن اليتةةرات ال ايةةة اةةن فةة ل ل  ةةت ال ،  ةةان   ةةاارياز بساةةاا

 (Volante,2017) ل  فل  اعها فام أكثر ريوية.   سا ا

 :STEAMخطوات تدريس وحدة دراسية باستءدام مدخل العلوم املتكاملة 
فم  وب اا    ا تعرا ه ان  تابات ولرا ات  ات صلة باا  اافة العلو  المت االة 

STEAM  يلية  التارثةان فطةوات  ةاريس ورةا   ارة التعلي  الالةااعم،بالماررات الارا ية بمر
 ، فيما يل : STEAMلرا ية با تياا  اافة العلو  المت االة 

  التصةةةةمي   -الت اولوجيةةةةا -افتيةةةةار أنعةةةةطة   االيةةةةة   ةةةة  اليمةةةةس  يصصةةةةات   العلةةةةو
الريا ةةياتر: ويالةةأ أن  عةةال  ناريةةة اهمةةة فةةم ريةةا  الطالةةأ، وأن  -ال اةةون  -الهاا ةةم
إلةةةم فتةةةر  وفيةةةر  اتعةةةال  الالوانةةةأ، وأن   ةةةون ااا ةةةتة لمسةةةتوي الطالةةةأ، و را ةةةم  ةةة لي 

 اااسانات المتارة.
  التيطةةةين لألنعةةةطة الت االيةةةة: و لةةةك اةةةن فةةة ل و ةةةع فطةةةة واااةعةةةة   اصةةةيلها، اةةةن

أهاا  الاعا ، وألوانه والمعرفة والمهارات والصعو ات المةتملة،  لم أن عاس  الطة   
 ة االمو ة  ملها فم  ا يذ اليطة.إلم االمو ات و اون  

  عريةة  المعةةسلة، و ةايةةا أ ةةس التصةةمي ،  صةةمي  التالةةار  والامةةا  : و لةةك اةةن فةة ل 
والعصء الذهام  الت  يةرر دعالةال الةلةول، و وليةا ا ف ةار، وا ةتعراض ااسانيةة التا يةذ، 

 وافتيار الةة ا اثة.
 اةةن  ةةال  الت  يةةر والتييةةة إلةةم  التا يةةذ: وهةةم المررلةةة التةةم  ااةةة بهةةا اليطةةة والماتررةةات

ريز الوجول، فيها يتاأ الط   الةر ة والعمة، وياو   ة اةاه  بالمسة ولية المسلةء بهةا، 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artist-in-residence


 STEAM د/شيماء عبدالسالم  & حممد الطنطاوي /د
 

 396 

ولور المعل   هي ةة العةرو  و ةذلية الصةعو ات، ويسةم  بالوةة  الماا ةأ للتا يةذ رسةأ 
إ ا  ةةةارات  ةةة اةةاه ، وي رعهةة  أااةةاب التا يةةذ ويعةةالعه   لةةم العمةةة وااجتمةةاع اعهةة ،

 ل   ال رور . 
   التاوي : عاصا به  اوي  اا وصة إليه الط   أاااب  ا يذ الاعا ، والتاوي   ملية استمر

اع  ير الاعةا  ااةذ التااعةة وأااةاب المرارةة السةاباة، إ  فةم نهاعةة الاعةا  عسةتعرض  ةة 
 (2شكل)االأ اا ةا  به ان  مة، و عض ال واتا التم  الت  ليه ان هذا الاعا . 

 
 STEAM( خطوات مدخل العلوم املتكاملة 2شكل)

   تنمية مهارات التفكري عالي الرتبة STEAMدور مدخل 
 لةةةةم  مسةةةين المعلةةةة  اةةةن  صةةةةمي   لسةةةلة اةةةةن اليتةةةةرات  STEAM عتمةةةا ف ةةةةر  اةةةافة 

لتةةم  تةةةي  لالميةةةع التعليميةةة المر تطةةةة بةةالط  ، و ات  ةةةأاير إعالةةةابم  لةةم فتةةةرا ه  المسةةةتاتلية، ا

 STEAMمدخل العلوم املتكاملة 

 التكنولوجيا الرياضيات الفنون التصميم اهلندسي علومال

 حتديد التطبيقات حتديد املفاهيم العلمية
 التكنولوجي

العالقة بني املفاهيم 
 العلمية والفنون

حتديد الربامج احلاسوبية 
   العلوم والرياضيات

 تصميم التجارب والنماذج

 اط التفكري عالي الرتبةتنوي  أمن حتديد األنشطة واملواد واألدوات

 

 التقويم
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   والتةةةةةةةم رةةةةةةةالها STEAMالطةةةةةةة   الةةةةةةةتعل   ي المعاةةةةةةةم، ويمسةةةةةةةن  ليةةةةةةةي  أهةةةةةةةاا  اةةةةةةةافة 
(Anderson,2016,47) :فيما يلم 

 .اعي  التعل  الذا م  
  ل   أنمةا  الطة   لتسةم  للمعلة  أن عاةول اةن بعيةا، ريةأ عأفةذ المعلة  لور المستعةار

مةة والمةواع لةأللوار، وهةذا يتطلةأ والماير للوة  واسةارات الةتعل  والمةاع  ليطةوات الع
 ااه أن عسون را ما  اااا يتعل  الارار باالا  المعروع.

 . اا تياا  ا اثة للتام التةتية الت اولوجية والتاايات الرةمية لتعزيز التعل 
 . سا ا الط    لم رفع استوي ال  اب  الت  يرية لايه  
  ه.ععطم الطالأ إرسا ا بالسيطر  الوا ية  لم    ير 
  عسةةةم  هةةةذا المةةةافة للمةةةتعل  بممار ةةةة التيطةةةين والمراةتةةةة والتاعةةةي  واا ةةةتاتا  والتمثيةةةة

 و، ال  التااب أاااب ألاب المهمات أو إنالاا أعة اعرو ات أو فطن اعياة.
 

 

يتعةةةاى الر يةةةة العالعةةةة  STEAMأن اةةةافة  (Macda,2013,3)وهةةةذا اةةةا أكا ةةةه لرا ةةةة 
لواةةات أو رتةة   طتياهةةا، ل ةةت   فةةا  ادبةةااع أاةةا  الطةة  ، للتعلةةي  با تتةةاره  مليةةة اكتسةةا  المع

ريةةأ عاةةو  الطالةةأ بعمليةةة ا رعةةة ظةةاهر  اةةا و، ةةال   صةةورها  هايةةا و صةةريا، واةةن اةة   ةويةةة 
أف ةةاره إلةة  فواراايةةة عمسةةن التعتيةةر  اهةةا بعةةسة رةمةةم، واةةن اةة   وظي هةةا فةةم باةةاب جهةةاا أو ألا  

اةةةةن ا جهةةةةز  المازليةةةةة ورتةةةة  ا  مةةةةال الصةةةةاا ية  اايةةةةة ةةةةةالر   لةةةة  ألاب اهمةةةةة اةةةةةال ، بةةةةابا 
و طتياات ال  اب،  ما عسه  هذا المافة فم رأ الط    ل  الت  ير فم المعةس ت الةيا يةة 
الواةعية، و ةسين اهارات اا صال، والعمة فم فرية ، و اميةة اهةارات الت  يةر العليةا، و لةك اةن 

صةمي  الهاا ةم، والمتصةلة بالمالةاات ف ل  ااع  اوليوات  ةن او ةو ات اتيصصةة فةم الت
وعلننى سننايل المثننال: يصننمي  حلننتل لمةننكلة نظنناك الطاقننة المتجنن د ، ويصننمي  أج نن   العلميةةة، 

لتحتينننل الطاقنننة منننن الةنننمك والرينننار، وكنننذل  التخيينننر المننننااي، والمخلفنننام الايئينننة، و كنننر 
  .القرار يجاه ااألسااب المؤد ة ل ذه المةكالم، وإ جاد التصمي  الذكي ل ا، وايخا  

 

 المر تطةة السةاباة والتةةوا والارا ةات اداةار الاعةري  اةن  ر ةه  ةت  اةا  ةوب فةم
 : التالم الاةو  ل  الارا ة فروض صيا ة عمسن الةالية، الارا ة بمالال



 STEAM د/شيماء عبدالسالم  & حممد الطنطاوي /د
 

 398 

 اة   لرجةات اتو ةطم بةين 0.05 ≥إرصةاتية  اةا اسةتوي  لالةة  و فةر   يوجةا 
الةذين يار ةةون با ةتياا  اةةافة ا ولةم اةةن اة   شةةعتة ال يميةاب  التالريتيةة المالمو ةة

 ال يميةةابال ةةابطة ا ولةةم اةةن اةة   شةةعتة  والمالمو ةةة ،STEAMالعلةةو  المت االةةة 
الةةةذين يار ةةةون بالطرياةةةة التالياعةةةة فةةةم التطتيةةة  التعةةةاي افتتةةةار اهةةةارات الت  يةةةر  ةةةالم 

 الر تة، لصال  المالمو ة التالريتية ا ولم. 
 اة   لرجةات اتو ةطم بةين 0.05 ≥اسةتوي  إرصةاتية  اةا لالةة  و فةر   يوجةا 

اافة  الذين يار ون با تياا الثانية ان ا   شعتة التر ية ال اية  التالريتية المالمو ة
ال ابطة الثانية ان ا   شعتة التر ية ال اية  ، والمالمو ةSTEAMالعلو  المت االة 

افتتةةةار اهةةةارات الت  يةةةر  ةةةالم التطتيةةة  التعةةةاي ة فةةةم الةةةذين يار ةةةون بالطرياةةةة التالياعةةة
 الر تة، لصال  المالمو ة التالريتية الثانية. 

  عةا  اافة العلو  المت االةSTEAM  رالة   ةأاير ااا ةأ فةم  اميةة اهةارات الت  يةر
ة ا ولةةم  اةةن اةة   شةةعتة ال يميةةاب بسليةةة التالريتيةة ة ةةالم الر تةةة لةةاي اةة   المالمو ةة

 .التر يةر
 افة العلو  المت االة عةا  اSTEAM  رالة   ةأاير ااا ةأ فةم  اميةة اهةارات الت  يةر

ة الثانيةةة  اةةن اةة   شةةعتة التر يةةة ال ايةةة التالريتيةة ة ةةالم الر تةةة لةةاي اةة   المالمو ةة
 .بسلية التر ية الاو يةر

  يوجا   ةةة ار تاايةة اوجتةة ولالةة إرصةاتيا بةين اتو ةطم لرجةات اة   المالمةو تين
 ولم والثانية فم التطتي  التعاي افتتار اهارات الت  ير  الم الر تة. التالريتيتين ا 

 

 لإلجابة  ن أ  لة الارا ة والتةا  ان صةة فرو ها،    ا تاع اليطوات التالية:

كلية الرتبية عالي الرتبة ال   كن تنميتها للطالب املعلمني بمهارات التفكري أوال: إعداد قائمة 
 :)شعبة الكيمياء( والرتبية النوعية)شعبة الرتبية الفنية(

 و ل  بايااع الخطتام التالية:
  ةايةةا اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة التةةم عمسةةن  اميتهةةا للطةة   المعلمةةين بسليةةة التر يةةة 

الما   ر، باا تمال  لم التصايء ال اية شعتة ال يميابر والتر ية الاو ية  شعتة التر ية 
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 American Association for The Advancement)ان ا  سة التاةا  العلمةم ا اريسيةة

of Science AAAS,2016)  ر اهةةةةار   ااةةةةة، وهةةةةم:  التعةةةةر   لةةةةم 11، ويت ةةةةمن
 -الط ةةة -التةليةة -إ ةال  التاةاب -التمثيةة -التات  -اا تاتا  -الت سير -اافترا ات

 الت اصيةر.  -ا صالة -المرونة
 واةر   الماةاه  االةال فةم المتيصصةين المةسمةين اةن االمو ةة  ة  ا ةتط ع رأى

اشةتمال الااتمةة  لةة   بهةا  التأكةةا اةن ،وأ ةا ذ  ال اةةون واةر   اريسةها العلةو ،  ةاريس
للطةة   المعلمةةين بسليةةة التر يةةة جميةةع اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة التةةم عمسةةن  اميتهةةا 

، و، ةةةةافة أو رةةةةذ  بعةةةةض رال ايةةةةةشةةةةعتة التر يةةةةة  شةةةةعتة ال يميةةةةابر والتر يةةةةة الاو يةةةةة  
  المهارات إ ا لز  ا ار.

  للطةةة   المعلمةةةين بسليةةةة التر يةةةة أهميةةةة  لةةةك المهةةةارات  وةةةةا ا  اةةة   راب المةسمةةةين  لةةة
، ار تااهةا بتعلةي  العلةو  والتر يةة رال ايةة شعتة ال يميابر والتر ية الاو يةة  شةعتة التر يةة 

  *ر(1ملحق)ال اية و علمها، لذا    إ اال الصور  الاهاتية للااتمة، 

اةةةا والةةةذي يةةةا   لةةةم:  و ةةةذلك عسةةةون ةةةةا  مةةة  ادجابةةةة  لةةةم السةةة ال ا ول للتةةةةأ 
بر التم عمسةن  اميتهةا للطة   المعلمةين بسليةة التر يةة  شةعتة ال يميةااهارات الت  ير  الم الر تة 

  ؟.رال ايةوالتر ية الاو ية  شعتة التر ية 

وحـدة االطاقـةا مـن مقـرر الفيزيـاء العامـة لطـالب الفرقـة الثانيـة شـعبة            صـياةة  ثانيا: إعادة
 :STEAMالكيمياء بكلية الرتبية   ضوء مدخل العلوم املتكاملة 

 و لك با تاع اليطوات التالية:
اةن ااةرر "ال يزيةاب العااةة" لطة   ورةا  "الطاةةة"  صةيا ة إ ةال  ةتةة  ةرض فطةوات

  و   ، STEAM ال رةة الثانية شعتة ال يمياب بسلية التر ية فم  وب اافة العلو  المت االة
 . الورا  إ اال فطوات  لك يل  ا  الورا ، افتيار اتررات التارثة

                                           
( الصورة النهائية لقائمة مهارات التفكري عايل الرتبة اليت ميكن تنميتها للطالب املعلمني بكلية الرتبية )شعبة الكيمياء( 1ملحق) )*(

 (.فنيةوالرتبية النوعية )شعبة الرتبية ال
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 :اختيار الوحدة مبررات (أ

  رةةة الثانيةة شةعتة ال يميةاب،الماةررات الارا ةية لطة   ال  لة  بةااا ع التارثةة ةااة 
اارر ال يزياب  أن المةسمون  اعها ورأى التارثة رأت ريأ ،ا اريسه ليت  الماررات أنسأ افتيار

 اهارات الت  ير  الم الر تة لتامية ا باة الوراات العااة وورا  " الطاةة" ان هذا المارر أكثر
 ،STEAM اةافة العلةو  المت االةة با ةتياا  لط   ال رةة الثانيةة شةعتة ال يميةاب بسليةة التر يةة

 : التالية لأل تا   لك ويرجع
فةم االةاات العلةو  والت اولوجيةا اةن الطة   إاسانية   وين فر   مة للتةأ واابت ةار  -1

 والتصمي  الهاا م والريا يات وال اون بتلك الورا .
الر تةة لتعةمة اهةارات الت  يةر  ةالم لتاميةة  فصةأ االةال بمثابةة الورةا  الارا ةية  عةا -2

التعةةةةةر   لةةةةةم اافترا ةةةةةات، والت سةةةةةير، واا ةةةةةتاتا ، التاتةةةةة ، التمثيةةةةةة، و، ةةةةةال  التاةةةةةاب، 
 والتةلية، والط ةة، والمرونة، وا صالة، والت اصية.

إاسانية ر ن المتعل  بتي ته واالتمعه المةلةم، و،نعةاب   ةةة بةين المتعلمةين واليتةراب فةم  -3
 االال العلو  والت اولوجيا.

ا ةةةةتياا  المهةةةةارات الريا ةةةةية الةسةةةةابية، والتصةةةةمي  الهاا ةةةةم لةةةةةة المعةةةةس ت  إاسانيةةةةة -4
 الواةعية بتلك الورا .

ععسةةس إنالةةااات  الةةذي ،ععتمةةا  اةةوي   لةةك الورةةا   لةةم التغذعةةة الراجعةةة والتاةةوي  الةةواةعم -5
والةةذي الم رعةةة والتاةةوي  المسةةتمر ، باد ةةافة إلةةم الطالةةأ ويايسةةها فةةم اواةةةء رايايةةة

 عة التعل  ويواكته أاااب  ير المةا ر  الارا ية.يتاأ اع باا

 إعادة صياغة الوحدة  (ب
اةافة با ةتياا  صةيا ة ورةا  "الطاةةة" بماةرر "ال يزيةاب العااةة"  با ةال  التارثةة ةااة 

 اهةارات الت  يةر  ةالم الر تةة التةم  ة   ةايةاها، وةةا  اميةة ، بهةا STEAM العلةو  المت االةة
اهارات الت  ير  الم   امية هو ا  ا م الها  أن الورا  الارا ية، صيا ة أاااب التارثة را  

اشةةتمال الورةةا   لةةم االمو ةةة اةةن ا نعةةطة  ر ةةز  لةةم   ةةوين فةةر   مةةة الر تةةة، باد ةةافة إلةةم 
فةةم االةةاات العلةةو  والت اولوجيةةا والتصةةمي  الهاا ةةم والريا ةةيات اةةن الطةة   للتةةةأ واابت ةةار 

 وال اون بتلك الورا .
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اةةةافة العلةةةو  با ةةةتياا  بماةةةرر "ال يزيةةةاب العااةةةة" طةةةوات إ ةةةاال ورةةةا  "الطاةةةةة" و تمثةةةة ف
 ، فم المرارة التالية: STEAM المت االة

 .STEAM م ال الفلتك المت املةالمرحلة األولي: إعاد  صيالة التح   باستخ اك 
اةة" صةيا ة ورةا  "الطاةةة" بماةرر "ال يزيةاب العا با ةال  التارثةة ةااة فةم هةذه المررلةة 

ااةم اتعال التيصصات، ياا   يصصات ، وهو STEAM اافة العلو  المت االةبا تياا  
ويطت  فيه المتعل  االمو ة ان  العلو  والت اولوجيا والتصمي  الهاا م وال اون والريا يات اعا،

ا نعةةةطة العمليةةةة التطتيايةةةة، وأنعةةةطة الت اولوجيةةةا الرةميةةةة والةا ةةةو ية، وأنعةةةطة ال اةةةون وأنعةةةطة 
تمر ز  رول اليتر ، وأنعطة رة المعس ت المستاتلية، وأنعطة اليتر  الياوية، وأنعطة الت  ير ا

لةايها شةغء للمعرفةة ورةأ  ا  ةر   اةول دنتةا  عس ةم بعةسةالعلمةم، والماطاةم، وا يةا  الاةرار، 
 وقن ، و،نتةا  جايةااا ت عا  والتسا ل والم رعة الاةياةة وااصةرار لةةة المعةس ت واابت ةار 

م نارام التف ينر  ينمينة هنت األساسني ال ن   أن التح   ال راسنية، صيالة أثنا  الااحثة راعت
 عالي الرياة.

   ننننننننننننتحنننننننننننن  الننننننتيننننننيق المرحلة الثانية:
 كةة فةم نهاعةة ا  ة لة بعةض صةيا ة  لة  للورةا  إ ةاالها فةم أااةاب التارثةة ررصة 

 والمعةار  للمعلواةات اكتسةابه اةاى  ةايةا اةن الطالةأ يةتمسن  رتة الورةا ، لروه اةن لره
 االةال فةم المةسمةين اةن االمو ةة  لة  الورةا  التارثةة  ر ة  اة  الةاره، فةم المت ةماة

 أةةر وةةا،  راتهة  اعرفةة بهةا  ،وار   اريس ال اون والريا ةيات العلو   اريس المااه  وار  
العلميةة  المةال  وأن شةعتة ال يميةاب بسليةة التر يةة،لط   ال رةةة الثانيةة  الورا  بماا تة المةسمون 

اهةارات الت  يةر  ةالم  لتاميةة وااا ةتة العلميةة بالمةال  ار تطةة فيهةا الموجةول  وا نعةطة  ةليمة
 )*((2ملحق )لره،  كة نهاعة فم الموجول  التاوي  أ اليأ وااا تة ،الر تة

 

 - المالمو ةةة التالريتيةةة ا ولةةم او ةةو ات الورةةا  ل ةةة اةةن االمةةو تم الارا ةةة  ةة   ةةاريسوةةةا 
ر اةا ةرات، ويسةتغر  10بواةةع   ، وفاةا لليطةة الزاايةة المو ةةة،المالمو ة ال ابطة ا ولةمر

   .(2ج ول ) ر  ا ات،4اان المةا ر  الوارا   
 

                                           
لطالب  STEAMمدخل العلوم املتكاملة  ( الصورة النهائية لوحدة "الطاقة" من مقرر " الفيزايء العامة" ابستخدام2ملحق ) )*(

 الفرقة الثانية لشعبة الكيمياء.
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 وحدة ا الطاقةا( ا طة الزمنية املقرتحة لتدريس 2جدول)

 عدد احملاضرات املوضوعات الوحدة الدراسية

 4 الطاةة اصالرها وصورها. الطاةة

 3 المالال ال هر م.

 3 الطاةة العمسية.

  ا ةر 40  اةا رات 10 ادجمالم
 

 

التصــميم بــني الفنــون التشــكيلية اوحــدة اأســس التصــميما مــن مقــرر صــياةة ثالثــا: إعــادة
لطالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية الفنية بكليـة الرتبيـة النوعيـة   ضـوء      اوالزخرفية

 .STEAMدخل العلوم املتكاملة م
 و لك با تاع اليطوات التالية:
" اةن ااةرر " التصةمي  بةين أ ةس التصةمي ورةا  " صةيا ة إ ةال  ةتةة  ةرض فطةوات

ال اةةون التعةةسيلية والزفرفيةةة" لطةة   ال رةةةة الرابعةةة شةةعتة التر يةةة ال ايةةة بسليةةة التر يةةة الاو يةةة فةةم 
  لةك يلة  اة  الورةا ، افتيةار اتةررات التارةأ يو  و  ،STEAM  وب اافة العلو  المت االة

 . الورا  إ اال فطوات

 :اختيار الوحدة مبررات (أ

 الماررات الارا ية لط   ال رةةة الرابعةة شةعتة التر يةة ال ايةة،  ل  بااا ع التارأ ةا 
ااةرر  أن المةسمةون  اعةه ورأى التارةأ رأي ريةأ ،ا اريسةه ليةت  الماةررات أنسةأ افتيةار

 الوراات وورا  " أ س التصمي " ان هذا المارر أكثر "بين ال اون التعسيلية والزفرفية التصمي "
لط   ال رةة الرابعة شعتة التر ية ال اية بسلية التر ية  اهارات الت  ير  الم الر تة لتامية ا باة

 :التالية لأل تا  و لك ،STEAM اافة العلو  المت االة الاو ية با تياا 
ملية التصميمية والمرارة التم  مر بها ان باايتها ورتم الوصول إلم الاةا   ارا ة العال -1

الاهةةةاتم للعمةةةة  عةةةا اةةةن أهةةة  المو ةةةو ات المتصةةةلة بالارا ةةةات التةليليةةةة للعمةةةة ال اةةةم 
 واالال التر ية ال اية.
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 عتتر ورا  "أ س التصمي " االال فصأ لتامية اهارات الت  ير والت ااة بين االاات  -2
 ا يات والهاا ة وال ن والت اولوجيا.العلو  والري

لهةا و يرهةار  ، الااطةة، واللةون، والملمةس، واليةن و تمثةة فةم العااصر المسونة للتصةمي  -3
أرا ةةيس  إعالةةاللاات اةةن الااريةةة الهاا ةةية و ةةةاا  ةةأايرات فايةةة ايتل ةةة اةةن شةةأنها 

 إعاا ية ايتل ة لافة فراغ العمة المصم .
ا ةةةتياا  المهةةةارات  لهاا ةةةية امةةةا عمسةةةن الطالةةةأ اةةةنا ةةةتياا  التصةةةميمات والعةةةتسات ا -4

 .الريا ية الةسابية
   .ر بمالال العلو  والريا ياتو يرها الةر ة،و  ال تلة، والوان،  اثة ار تا  أ س التصمي  -5

 

 إعادة صياغة الوحدة  (ب
صةيا ة ورةا  "أ ةس التصةمي " بماةرر "التصةمي " فةم  ةوب اةافة  با ةال  التارةأ ةةا 

 اهةارات الت  يةر  ةالم الر تةة التةم  ة   ةايةاها، وةةا  اميةة ، بهةا STEAM ةالعلةو  المت االة
اهارات الت  ير  الم   امية هو ا  ا م الها  أن الورا  الارا ية، صيا ة التارأ أاااب را م
 ، و تمثة فطوات إ اال الورا  فم المرارة التالية: الر تة

 .STEAM ال الفلتك المت املةم المرحلة األولي: إعاد  صيالة التح   باستخ اك 
صيا ة ورا  "أ س التصمي " بمارر " التصمي  بين ال اون التعسيلية  با ال  التارأ ةا 
ااةم اتعال التيصصات، يةاا  ، وهو STEAM اافة العلو  المت االة با تياا والزفرفية " 

ا ةتياا  االمو ةة ب  يصصات العلو  والت اولوجيا والتصمي  الهاا م وال اةون والريا ةيات اعةا،
اةةن الطةةر  العمليةةة اا تاصةةاتية المتمر ةةز  رةةول المةةتعل ، والمعتمةةا   لةةم اةةافة رةةة المعةةس ت 
فةةةم بااتهةةةا ويطتةةة  فيةةةه المةةةتعل  االمو ةةةة اةةةن ا نعةةةطة العمليةةةة التطتيايةةةة، وأنعةةةطة الت اولوجيةةةا 

، وأنعةطة رةةة يةةةالةيا يةة وال االرةميةة والةا ةةو ية، وأنعةطة ال اةةون وأنعةطة اتمر ةةز  رةول اليتةةر  
المعةس ت المسةةتاتلية، و  ةةون لةاي الطالةةأ ةةةار   لة   ييةةة اةةا  ةت ون  ليةةه ا شةةياب وا رةةااا 
فم المستاتة و ي ية اا تعاال لمواجهتها، و ما عسه  فم  طتية  المعةار  والممار ةات المستسةتة 

عرو ات يتتااها لمواجهة التةاعات التم  واجهه  فم ريا ه  اليواية، و طتياه  مليا ان ف ل ا
 . والمتيصصين وال اانين المتعل  عةاكم فيها امار ات العلماب
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   ننننننننننننتحنننن  الننننتيننننيق المرحلة الثانية:
 لره كةة فةم نهاعةة ا  ة لة بعةض صةيا ة رةرا التارةأ  لة  إ ةاال الورةا  فم أاااب

 المت ماة والمعار  لوااتللمع اكتسابه ااى  ةايا ان الطالأ يتمسن رت  الورا ، لروه ان
 المااه  وار   االال فم المةسمين ان االمو ة  ل  الورا  ةا  التارأ بعرض ا  الاره، فم

 أةةر وةةةا،  راتهةة  اعرفةة بهةةا  ، واةةر   ةةاريس العلةو  والريا ةةياتالتةاريس التر يةةة ال ايةة 
 وأن التر يةة الاو يةة،لطة   ال رةةة الرابعةة شةعتة التر يةة ال ايةة بسليةة  الورةا  بماا تة المةسمون 

اهةارات الت  يةر  ةالم  لتاميةة وااا ةتة بهةا ار تطةة فيهةا الموجول  وا نعطة العلمية  ليمة المال 
 . *ر(3ملحق )الر تة 

 

 المالمو ةةة التالريتيةةة  او ةةو ات الورةةا  ل ةةة اةةن االمةةو تم الارا ةةة  ةة   ةةاريسوةةةا 
 ةةا ات نعريةةة  6، بواةةةع ة المو ةةةة، وفاةةا لليطةةة الزاايةةالمالمو ةةة ال ةةابطة الثانيةةةر -الثانيةةة

   .(3ج ول )  ا ةر، 24 ا ة  ملية  إجمالم  18و
 

 وحدة اأسس التصميما( ا طة الزمنية املقرتحة لتدريس 3جدول)

 عدد اللقاءات املوضوعات الوحدة الدراسية

ا ةةةةةتغر   ةةةةةاريس الورةةةةةا  شةةةةةهر ونصةةةةةء  العااصر التعسيلية الياصة بتااب التصمي  أسك التصمي 
عةةةهر بواةةةةع لاةةةاب أ ةةةتو م اةةةا   ةةةة لاةةةاب ال
 ةةةةةةا ات  ملةةةةةةم ر  3 ةةةةةةا ة نعةةةةةةري،  1 

 ةا ات  6باجمالم  ال  ةا ات  اريسةية 
 إجمةةةةةةةةالم  ةةةةةةةةا ة  مليةةةةةةةةة  18نعريةةةةةةةةة ، 

 . ا ة ر24

ا  ةةةةةس والعمليةةةةةات التعةةةةةسيلية الياصةةةةةة بتاةةةةةاب 
 التصمي .

 اتااب ت وةي  التصمي  الزفرفم الاليا.

 
 

التفكري عالي الرتبة لطالب شعب  الكيمياء والرتبيـة الفنيـة بكلـي      رابعا: بناء اختبار مهارات
 :الرتبية والرتبية النوعية

    بااب افتتار اهارات الت  ير  الم الر تة، وفاا لليطوات التالية:
  عليمات اافتتار. -1

                                           
( الصقورة النهائيقة لوحقدة " سقت التصقميم" مقن مققرر " التصقميم بقني الفنقوة التشقكيلية والزخرميقة" ابسقتخدام مققدخل 3ملحقق ) )*(

 لطالب الفرقة الرابعة لشعبة الرتبية الفنية. STEAMالعلوم املتكاملة 
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صةور  أ ة لة  تطلةأ إجابةات ةصةير  وأ ة لة  تطلةأ افتيةار فم صيا ة ا رلات اافتتار  -2
ين، الالةزب ا ول أاةوا ين  لةم جةز  ر  ة اا  58، ريأ بلغ  ال أ  لة اافتتةار لان اتعا

ر  ةة ال لايةةاه اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة لطةة   ال رةةةة الثانيةةة شةةعتة 25اسةةون اةةن  
ر   ال لاياه اهارات الت  ير  الم 33ال يمياب بسلية التر ية، والالزب الثانم اسون ان   

 شعتة التر ية ال اية بسلية التر ية الاو ية. عةالرابالر تة لط   ال رةة 
 صيا ة باول اافتتار -3
 إجراب التالر ة اا تط  ية. -4

 ولةسا  اعااة الصا  والثتات وااى و و   عليما ه،    ا تاع اا يلم:

فل  صلورت    ( سلاا   25حساب معامل  الصلدل للءلاأل المو  ملت ارختبلار والم لوت ملت           ( أ
 ة شعبة ال يمياأل ب لية التربيةلطالب الفرقة الثانيالنهائية 

 الطر  التالية:  با تياا  
  صةةا  المةسمةةين، اةةن فةة ل  ر ةةه  لةة  االمو ةةة اةةن المةسمةةين، و،جةةراب التعةةاع ت باةةاب

، وةا بلغ  ال أ ة لة الالةزب ا ول ا رل  و عاية بعض الصيا ات 2بةذ   ال   لم  راته 
رةةةةة الثانيةةةة شةةةعتة ال يميةةةاب بسليةةةة لطةةة   ال  فةةةم صةةةور ه الاهاتيةةةة ر  ةةة ال25اةةةن اافتتةةةار 

هةذا الالةزب ا تتةارا اةن السة ال * ر5 الة  ،  ما    إ اال ا تا   صةةي  أ ة لة افتتةارالتر ية
، ريةةةأ  اةةةار ادجابةةةة الصةةةةيةة بةةةارجتين، أاةةةا ادجابةةةةة ر25ر رتةةةم السةةة ال رةةةة   9 رةةةة  

 الياا ة فتاار بص را.
 لطةةرفيتين  العليةةا والةةانيار اةةن فةة ل أفةةذ صةةا  الماارنةةات الطرفيةةة،  ةة   ةايةةا المالمةةو تين ا

ر ل ةة االمو ةة، واةن اة  اتة  8ر، ف ةان  31% ان  ال اة   العياةة اا ةتط  ية  27
 ر: 4افتتار  تر لل ر  بين اتو طيهما ف ان  ما يلم، جاول 
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 ( صدق املقارنات الطرفية للجزء األول من اختبار مهارات التفكري عالي الرتبة4جدول)

 البعد
موعات اجمل

 الطرفية
 العدد

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 قيمة اتا
درجات 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

 

 لالة 0.002 14 1.484- 1.642 13.125 8 الانيا  الط ةة
 3.962 15.375 8 العليا

 لالة 0.001 14 1.796- 2.232 16.875 8 الانيا  المرونة
 5.04 20.375 8 العليا

 لالة 0.001 14 2.993- 0.463 1.25 8 الانيا  صالةا 
 1.83 3.25 8 العليا

إلرا  
 الت اصية

 لالة 0.001 14 1.821- 0.463 0.75 8 الانيا 
 0.353 1.125 8 العليا

 لالة 0.001 14 3.052- 0.756 1 8 الانيا  إ ال  التااب
 1.302 2.625 8 العليا

 لالة 0.003 14 0.475 0.535 1.5 8 الانيا  التمثية
 0.518 1.375 8 العليا

 لالة 0.001 14 3.989- 0.535 1.5 8 الانيا  التةلية
 0.707 2.75 8 العليا

 لالة 0.001 14 1.528- 0.756 2.5 8 الانيا  اا تاتا 
 0.535 3 8 العليا

 لالة 0.002 14 0.683 0.707 3.25 8 الانيا التات 
 0.756 3 8 العليا

 لالة 0.001 14 1.717- 0.744 1.375 8 الانيا  الت سير
 0.354 1.875 8 العليا

التعر   لةم 
 اافترا ات

 لالة 0.002 14 1.00 0.535 1.5 8 الانيا 
 0.463 1.25 8 العليا
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لطلالب الفرقلة   ( سلاا   25حساب معام  الثبات للءاأل امو  مت ارختبار والم وت ملت    ( ب
 الثانية شعبة ال يمياأل ب لية التربية.

اةن اة   ال رةةة  ار االت ة31    طتي  افتتةار اهةارات الت  يةر  ةالم الر تةة  لة   ةال 
الثانية شعتة ال يمياب، وهذه المالمو ة ليس   من المالمو ة التالريتية ا  ا ية للتةأ، ا     

ر. 0.983اعااة الثتات   ، وةا بلغ ل ا  رونتاخرسا  اعااة اتات اافتتار با تياا  اعاللة أ
 وهذا ي  ا أن اعااة اتات اافتتار ار  ع. 

( سلاا  لطلالب الفرقلة الثانيلة     25والم وت ملت   ديد امت الءاأل امو  ملت ارختبلار  تح ج( 
 (.  5شعبة ال يمياأل ب لية التربية، ءدو  

 عالي الرتبة لطالب الفرقة الثانية شعبة الكيمياء ( حساب زمن اجلزء األول الختبار مهارات التفكري5جدول ) 
 متوسط الزمن متوسط زمن الذين  ثلون اإلرباعر األعلر زمنا متوسط زمن الذين  ثلون اإلرباعر األقل زمنا

60 90 75 

 ر لةياة.75ر أن الزان الماا أ ل فتتار هو 5ويت   ان جاول  
 

( سلاا  لطلالب الفرقلة    32ختبار والم وت مت  حساب معام  الصدل للءاأل الثان  مت ار د(
 :الرابعة شعبة التربية الفنية ب لية التربية النوعية

 الطر  التالية: با تياا   
  صةةا  المةسمةةين، اةةن فةة ل  ر ةةه  لةة  االمو ةةة اةةن المةسمةةين، و،جةةراب التعةةاع ت

لطةة    ر  ةة اا  32باةةاب  لةةم  راتهةة ، وةةةا بلةةغ  ةةال أ ةة لة الالةةزب الثةةانم اةةن اافتتةةار 
الاو يةةة،  مةةا  ةة  إ ةةاال ا تةةا   صةةةي   ال رةةةة الرابعةةة شةةعتة التر يةةة ال ايةةة بسليةةة التر يةةة

، ر32ر رتةم السة ال رةة   13 هذا الالزب ا تتارا ان الس ال رة   ر5الة   أ  لة افتتار 
 ريأ  اار ادجابة الصةيةة بارجتين، أاا ادجابة الياا ة فتاار بص ر.

 ،ةايا المالمو تين الطرفيتين  العليا والانيار ان ف ل أفذ  صا  الماارنات الطرفية    
ر ل ةةة االمو ةةة، واةةن اةة  9ر، ف ةةان  32% اةةن  ةةال اةة   العياةةة اا ةةتط  ية  27

 ر: 6ات  افتتار  تر لل ر  بين اتو طيهما ف ان  ما يلم، جاول 
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  عالي الرتبة( صدق املقارنات الطرفية للجزء الثاني من اختبار مهارات التفكري6جدول)

 البعد
اجملموعات 
 الطرفية

 العدد
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 اتا

درجات 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

 

- 1.224 11.333 9 الانيا  الط ةة
1.031 

 لالة 0.003 16
 1.054 11.888 9 العليا

- 2.549 6.666 9 الانيا  المرونة
3.133 

 لالة 0.006 16
 1.322 9.666 9 العليا

- 0.971 3.777 9 الانيا  ا صالة
1.073 

 لالة 0.003 16
 1.589 4.444 9 العليا

إلرا  
 الت اصية

- 0.707 1.333 9 الانيا 
1.085 

 لالة 0.001 16
 1.364 1.888 9 العليا

- 1.201 2.222 9 الانيا  إ ال  التااب
0.993 

 لالة 0.001 16
 1.615 2.888 9 العليا

- 1.054 0.888 9 الانيا  التمثية
1.455 

 لالة 0.003 16
 0.882 1.555 9 العليا

- 0.882 0.444 9 الانيا  التةلية
3.617 

 لالة 0.002 16
 0.500 1.666 9 العليا

- 1.00 0.667 9 الانيا  اا تاتا 
1.789 

 لالة 0.001 16

 0.500 1.333 9 العليا
- 1.394 2.777 9 الانيا  التات

6.322 
 لالة 0.001 16

 1.364 6.888 9 العليا
- 1.054 1.111 9 الانيا  الت سير

0.489 
 لالة 0.006 16

 0.866 1.333 9 العليا
التعر   لةم 
 اافترا ات

- 0.781 2.111 9 الانيا 
2.111 

 لالة 0.05 16

 0.781 2.888 9 العليا
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( ساا  لطالب الفرقة 33م  الثبات للءاأل الثان  مت ارختبار والم وت مت  حساب معا هل(
 :الرابعة شعبة التربية الفنية ب لية التربية النوعية

اةن اة   ال رةةة  ار االت ة33    طتي  افتتةار اهةارات الت  يةر  ةالم الر تةة  لة   ةال 
ة التالريتيةة ا  ا ةية للتةةأ، الرابعة شعتة التر ية ال اية، وهذه المالمو ة ليس   من المالمو ة

 اعااةةةة الثتةةةات، وةةةةا بلةةةغ اةةة   ةةة  رسةةةا  اعااةةةة اتةةةات اافتتةةةار با ةةةتياا  اعاللةةةة أل ةةةا  رونتةةةاخ
 ر. وهذا ي  ا أن اعااة اتات اافتتار ار  ع. 0.661 

 
 
 

( ساا  لطالب الفرقلة الرابعلة   33تحديد امت الءاأل الثان  مت ارختبار والم وت مت   و(
 (.  7الفنية ب لية التربية النوعية، ءدو  شعبة التربية 

 حساب زمن اجلزء الثاني الختبار مهارات التفكري عالي  (7جدول )
 الرتبة لطالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية الفنية

 متوسط الزمن متوسط زمن الذين  ثلون اإلرباعر األعلر زمنا متوسط زمن الذين  ثلون اإلرباعر األقل زمنا

75 105 90 

 ر لةياة.90ر أن الزان الماا أ ل فتتار هو  7ويت   ان جاول  
 طريقة تصحيح ارختبار (ي

 فةم للمرونةة ولرجةة للط ةةة وارةا  لرجةة االةأ ل ةة اافتتةار عاةار باةول  صةةي   اا
أاةةا بالاسةةتة  الت اصةةية، دلرا  ولرجةةة للمعةةس ت، للةسا ةةية ادجابةةات، ولرجةةة  اةةوع رالةةة

اب أ لةم الةارجات  نةار اا ةتالابات وأةلهةا   ةرارا بعةا  ةويةة   ةرارات جميةع فيةت  إ طة لألصةالة
 جةةةةابر  تةةةةا  ادجابةةةةات إلةةةةم نسةةةةأ ا ويةةةةة اةةةة  ااارنةةةةة لرجتهةةةةا بةسةةةةأ  اةةةةايرات  ةةةةورانس لألصةةةةالة

 (.8ج ول) ر1997،99الةميا،
 ( تقديرات تورانس لألصالة حبسب النسب املئوية للتكرارات8جدول)

 درجة أصالتها لفكرة %النسبة املئوية لتكرار ا
 4 %20أةة ان 

 3 40 -21ان 
 2 60 -41ان 
 1 80-61ان 
 0 % فأكثر81
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جانةةأ لرجتةةان ل ةةة ا ةةتالابة صةةةيةة لمهةةار  إ ةةال  التاةةاب واهةةار  التمثيةةة واهةةار   إلةة 
التةليةةةة واهةةةار  اا ةةةتاتا  واهةةةار  التاتةةة ، واهةةةار  الت سةةةير، واهةةةار  التعةةةر   لةةةم اافترا ةةةات، 

، و ذلك أصت  اافتتار بالزتيه فةم كله للارجات ال ل  المالموع  مثة أفرى  لرجة ة إلمباد اف
 *  *رر4صور ه الاهاتية وصالةا للتطتي   الة  التةأ 

 خامسا: إجراءات الدراسة التجريبية
 تحديد مءموعة الدراسة -1

 بكلية التربية: لطالب شفاة ال يميا بالنساة 
 الثانيةةة ال رةةةة اةة   اةةن ال يميةةاب شةةعتة لطةة   الريتيةةةالت الارا ةةة االمو ةةة افتيةةار  ةة 

 لتطتية  ر نعةرا31ر االت ةا،  ة  ا ةتتعال  93شعتة ال يمياب بسلية التر ية جااعة لايةا  و ةالها  

ر االت ةةا إلةةم االمةةو تين، 62الارا ةةة اا ةةتط  ية  لةةيه ، و اسةةي  التايةةة اةةن الطةة   و ةةاله   
 ر االت ا.31، واالمو ة  ابطة و الها  ر االت ا31و الها   االمو ة  الريتية،

 بكلية التربية النتعية لطالب شفاة التربية الفنيةبالنساة 
اة   ال رةةة  التالريتيةة لطة   شةعتة التر يةة ال ايةة اةن الارا ةة افتيةار االمو ةة  ة 

تعال ر االت ةا،  ة  ا ةت96الرابعة شعتة التر ية ال اية بسلية التر يةة الاو يةة جااعةة لايةا  و ةالها  
ر االت ا 64الارا ة اا تط  ية  ليه ، و اسي  التاية ان الط   و اله    لتطتي  ر نعرا32 

ر 32ر االت ةةا، واالمو ةةة  ةةابطة و ةةالها  32و ةةالها   إلةةم االمةةو تين، االمو ةةة  الريتيةةة،
 االت ا.

 التصميم التءريب  للدراسة -2
المو تين التالريتيةةةة وال ةةةابطةر ا ةةةتيا  فةةةم الارا ةةةة الةاليةةةة التصةةةمي  التالريتةةةم  و الم   

  اليطوات التالية:وف  
  طتياا  الم الر تة  ل  االمو تم الارا ة اهارات الت  يرافتتار  بتطتي  التارثان ةا  (أ 

 ةتليا  ا   ال رةة الثانية شعتة ال يمياب وا   ال رةة الرابعة شعتة التر ية ال ايةر. 

                                           
اختبققار مهققارات التفكققري عققايل الرتبققة لطققالب شققعبيت الكيميققاء والرتبيققة الفنيققة بكليققيت الرتبيققة  (4بحققر رقققم )ملحققق ال )*(

 .جبزئيه والرتبية النوعية
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لطة    STEAM اةافة العلةو  المت االةةالتالريتية المصا ة با ةتياا   الورا   اريس ر  
ر اةا ةرات، 10ا ولم ال رةة الثانية شعتة ال يميةاب بسليةة التر يةة   المالمو ة التالريتية

 اافتتار الميصصة لتطتي  السا ات بي   ،ر  ا ات4و اان المةا ر  الوارا   
 بوا ةطة ل ةابطةا للمالمو ةة المعتال  وف  الطرياة  اريس الورا  ةتليا و عاعا، بياما   

 أ تا  المال  ا  ا م  أ تا  ال يزياب المسا ا بسلية العلو  جااعة لايا ر.
لطة    STEAM اةافة العلةو  المت االةةالتالريتية المصا ة با ةتياا   الورا   اريس ر  

شةهر الثانية ال رةةة الرابعةة شةعتة التر يةة ال ايةة بسليةة التر يةة الاو يةة  المالمو ة التالريتية
 ةا ات  ملةمر باجمةالم  3 ةا ة نعةري،  1ةع لااب أ تو م اةا   ةة لاةاب  ونصء بوا

 السةةا ات بيةة   ، ةةا ة  مليةةة 18 ةةا ات نعريةةة،  6 ةةال  ةةا ات  اريسةةية 
 المعتةال  وف  الطرياة  اريس الورا  ةتليا و عاعا، بياما    اافتتار الميصصة لتطتي 

 .ال ابطة للمالمو ة
افتتةار اهةارات الت  يةر  ةالم  التارثةان بتطتية  ةةا  ، ين الورةا  ةاريس اةن اانتهاب بعا رل 

 و،جةراب العمليةات الارا ةة، و ة  رصةا الةارجات االمو ةات  لة  بعةاعا الر تةة  طتياةا
  ادرصاتية.

  ةةةةاف  المالمةةةةو تين التالريتيةةةةة ا ولةةةةم وال ةةةةابطة ا ولةةةةم لطةةةة   ال رةةةةةة الثانيةةةةة شةةةةعتة 
اهةةةةةارات الت  يةةةةةر  ةةةةةالم الر تةةةةةة الاتلةةةةةم،  ل يميةةةةةاب بسليةةةةةة التر يةةةةةة فةةةةةم الالةةةةةزب ا ول اةةةةةن افتتةةةةةارا

 (.9ج ول)
الضابطة  -( نتائج اختبار اتا للعينات املستقلة للتكافؤ بني جمموع  الدراسة )التجريبية األولي9جدول )

 الرتبة األولي(   القياس القبلي للجزء األول من اختبار مهارات التفكري عالي 

 املتوسط العدد اجملموعة
االحنراف 
 املعياري

الفرق بني 
 املتوسطني

قيمة )ت( 
 احملسوبة

درجات 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

 0.733 60 0.342 0.6452 8.39 39.29 31  الريتية أولم
 6.31 38.65 31  ابطة أولم
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 اا يلم: (9ويتضح من ج ول)
 ريتيةةةة ا ولةةةم فةةةم الالةةةزب ا ول اةةةن افتتةةةار بلةةةغ اتو ةةةن لرجةةةات اةةة   المالمو ةةةة التال

ر، بيامةةا بلةةغ اتو ةةن 8.39ر و ةةانةرا  اعيةةاري  39.29اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة  
ر، 6.31ر و ةةةةانةرا  اعيةةةةاري  38.65لرجةةةةات اةةةة   المالمو ةةةةة ال ةةةةابطة ا ولةةةةم  

ر، وريةأ 0.733ر، واستوي لالةة  60ر  اا لرجة ررية  0.342وةيمة  تر  ساوي  
، فةةةةةان ةيمةةةةة  تر  يةةةةر لالةةةةةة، وهةةةةذا ععاةةةةةم أن 0.05االةةةةة المةسةةةةو ة أ لةةةةةم اةةةةن أن ال

المالمةةةو تين ات اف تةةةان فةةةم الالةةةزب ا ول اةةةن اافتتةةةار الاتلةةةم لمهةةةارات الت  يةةةر  ةةةالم 
 الر تة.

  اف  المالمو تين التالريتية الثانية وال ابطة الثانية لط   ال رةةة الرابعةة شةعتة التر يةة  
اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة  الاو يةةة فةةم الالةةزب الثةةانم اةةن افتتةةارال ايةةة بسليةةة التر يةةة 

 (.10ج ول)الاتلم، 
 الضابطة(  -( نتائج اختبار اتا للعينات املستقلة للتكافؤ بني جمموع  الدراسة )التجريبية10جدول )

   القياس القبلي للجزء الثاني من اختبار مهارات التفكري عالي الرتبة

 ملتوسطا العدد اجملموعة
االحنراف 
 املعياري

الفرق بني 
 املتوسطني

قيمة )ت( 
 احملسوبة

درجات 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

- 6.27 47.039 32  الريتية اانية
1.0937 

0.842 62 0.403 
 3.839 48.187 32  ابطة اانية

 اا يلم: (10ويتضح من ج ول)
 الةةةزب الثةةةانم اةةةن افتتةةةار بلةةةغ اتو ةةةن لرجةةةات اةةة   المالمو ةةةة التالريتيةةةة الثانيةةةة فةةةم ال

ر، بيامةا بلةغ اتو ةن 6.27ر و ةانةرا  اعيةاري  47.039اهارات الت  ير  الم الر تةة  
ر، 3.839ر و ةةةانةرا  اعيةةةاري 48.187لرجةةةات اةةة   المالمو ةةةة ال ةةةابطة الثانيةةةة  

ر، وريةأ 0.403ر، واستوي لالةة  62ر  اا لرجة ررية  0.842وةيمة  تر  ساوي  
، فةةةةةان ةيمةةةةة  تر  يةةةةر لالةةةةةة، وهةةةةذا ععاةةةةةم أن 0.05أ لةةةةةم اةةةةن  أن الاالةةةةة المةسةةةةو ة

المالمةةةو تين ات اف تةةةان فةةةم الالةةةزب الثةةةانم اةةةن اافتتةةةار الاتلةةةم لمهةةةارات الت  يةةةر  ةةةالم 
 الر تة.



2017 (2ج)و ـوليـي( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 413 

 ر يو    لك.11جاول ااتاار صحة الفرض األول: 
 
 
 

ت طالب جمموعة الدراسة   نتائج اختبار اتا للعينات املستقلة لداللة الفروق بني متوسطي درجا (11جدول )
 القياس البعدي للجزء األول من مهارات التفكري األساسية للمجموعتني التجريبية األولي والضابطة األولي

الدرجة  العدد  اجملموعة
 الكلية

النسبة  املتوسط
 املئوية

االحنراف 
 املعياري

الفرق بني 
 املتوسطني

قيمة )ت( 
 احملسوبة

درجات 
 احلرية

مستوي 
 ةالدالل

 الريتيةةةةةةةةةةةةةة 
 أولم

31 116 72.677 62.65 11.38 19.096 6.379 60 0.001 

 ةةةةةةةةةةةابطة 
 أولم

31 53.58 46.19 12.175 

 اا يلم: (11ويتضح من ج ول)
  اتو ن لرجات ا   المالمو ة التالريتية ا ولم فم الالةزب ا ول افتتةار اهةارات الت  يةر

ال ابطة ا ولم، ريأ بلةغ اتو ةن   الم الر تة أ لم ان اتو ن لرجات ا   المالمو ة
%ر، بياما بلغ اتو ن 62.65ر باستة ا وية  72.677لرجات ا   المالمو ة التالريتية  
 (.3شكل)%ر. 46.19ر باستة ا وية  53.58لرجات ا   المالمو ة ال ابطة  

 
ي   التطبيق البعدي ( النسبة املئوية ملتوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية األولي والضابطة األول3شكل)

 للجزء األول من اختبار مهارات التفكري عالي الرتبة
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   ر، وريةأ أن 0.001ر، واسةتوي لالةة   60ر  اةا لرجةة رريةة  6.379ةيمة  تر  ساوي
ر، و ليه يةت  ةتةول 0.05، فان ةيمة  تر لالة  اا استوي  0.05الاالة المةسو ة أةة ان 

 بةين 0.05 ≥إرصاتية  اا اسةتوي  لالة  و فر   يوجا" ال رض التةثم الذي يا   لم:
الةةذين ا ولةةم اةن اة   شةةعتة ال يميةاب  التالريتيةةة المالمو ةةة اةة   لرجةةات اتو ةطم

ال ةةابطة ا ولةةم اةةن  والمالمو ةةة ،STEAMيار ةةون با ةةتياا  اةةافة العلةةو  المت االةةة 
افتتةار اهةارات  الذين يار ون بالطرياة التالياعة فةم التطتية  التعةاي ال يميابا   شعتة 

اةةةافة العلةةةو  أي أن ا ةةةتياا  "، الت  يةةةر  ةةةالم الر تةةةة، لصةةةال  المالمو ةةةة التالريتيةةةة ا ولةةةم
الةةةم نمةةةو وايةةةال  فةةةم  اميةةةة اهةةةارات  أليفةةةم  مليةةةة  ةةةاريس ال يزيةةةاب  STEAMالمت االةةةة 

اةن  ةةاريس ال يزيةاب بعةةسة اسةتاة لون   االهةةا اةع فةةروع  أف ةةةالت  يةر  ةالم الر تةةة بعةسة 
 وال اةون  والتصةمي  الهاا ةموالتم  او   لةم الت ااةة بةين االةاات الريا ةيات ا فري  العل 

لةاي   تين ان ال رو  بين اتو طم المالمو تين ولالته اارصةاتية و لك  ما ا،والت اولوجي
 ا   ال رةة الثانية شعتة ال يمياب.

 ر يو    لك.12جاول ااتاار صحة الفرض الثاني: 
 

 

اختبار اتا للعينات املستقلة لداللة الفروق بني متوسطي درجات طالب جمموعة الدراسة   نتائج  (12جدول )
 القياس البعدي للجزء الثاني من مهارات التفكري األساسية للمجموعتني التجريبية الثانية والضابطة الثانية

 العدد اجملموعة
الدرجة 
 الكلية

 املتوسط
النسبة 
 املئوية

االحنراف 
 املعياري

ق بني الفر
 املتوسطني

قيمة )ت( 
 احملسوبة

درجات 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

 0.001 62 25.115 38.56 4.11 72.56 108.84 150 32  الريتية اانية
 7.65 46.85 70.28 32  ابطة اانية

 اا يلم: (12ويتضح من ج ول)
  اهةارات الت  يةر اتو ن لرجات ا   المالمو ة التالريتية الثانية فم الالةزب الثةانم افتتةار

 الم الر تة أ لم ان اتو ن لرجات ا   المالمو ة ال ابطة الثانيةة، ريةأ بلةغ اتو ةن 
%ر، بياما بلغ اتو ن 72.56ر باستة ا وية  108.84لرجات ا   المالمو ة التالريتية  
 (.4شكل)%ر. 46.85ر باستة ا وية  70.28لرجات ا   المالمو ة ال ابطة  
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ية ملتوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية الثانية والضابطة الثانية   التطبيق ( النسبة املئو4شكل)

 البعدي للجزء الثاني من اختبار مهارات التفكري عالي الرتبة

   ر، وريأ أن 0.001ر، واستوي لالة   62ر  اا لرجة ررية  25.115ةيمة  تر  ساوي
ر، و ليه يةت  ةتةول 0.05 اا استوي  ، فان ةيمة  تر لالة 0.05الاالة المةسو ة أةة ان 

 بين 0.05 ≥استوي  إرصاتية  اا لالة  و فر   يوجا"  ال رض التةثم الذي يا   لم:
الةذين الثانيةة اةن اة   شةعتة التر يةة ال ايةة  التالريتيةة المالمو ةة اة   لرجةات اتو ةطم

يةةة اةةن ال ةةابطة الثان ، والمالمو ةةةSTEAMاةةافة العلةةو  المت االةةة  يار ةةون با ةةتياا 
افتتةةار التطتيةة  التعةةاي اةة   شةةعتة التر يةةة ال ايةةة الةةذين يار ةةون بالطرياةةة التالياعةةة فةةم 
اةةافة أي أن ا ةةتياا  ، "اهةةارات الت  يةةر  ةةالم الر تةةة، لصةةال  المالمو ةةة التالريتيةةة الثانيةةة

فم  ملية  اريس أ س التصمي  ألي الم نمو وايال  فم  اميةة  STEAMالعلو  المت االة 
اةةةن  ةةةةاريس أ ةةةس التصةةةةمي  والم ةةةاهي  ال ايةةةةة  أف ةةةةالت  يةةةر  ةةةةالم الر تةةةة بعةةةةسة اهةةةارات 

والتم  اةو   لةم الت ااةة بةين المر تطة به بعسة استاة لون   االها اع فروع العل  ا فرى 
و لك  ما  تين ان ال رو  بين  ا،والت اولوجي والتصمي  الهاا ماالاات العلو  والريا يات 
 لته اارصاتية لاي ا   ال رةة الرابعة شعتة التر ية ال اية.اتو طم المالمو تين ولا
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 ااتاار صحة الفرض الثالث، والذي ينص علي 

 " عةاةةة  اةةةافة العلةةةو  المت االةةةةSTEAM  رالةةة   ةةةأاير ااا ةةةأ فةةةم  اميةةةة اهةةةارات الت  يةةةر
ة ا ولةةةم  اةةةن اةةة   شةةةعتة ال يميةةةاب بسليةةةة التالريتيةةة ة ةةةالم الر تةةةة لةةةاي اةةة   المالمو ةةة

 أرةةا ا شةةرات ةيةةاه رالةة   (،)ةااةة  التارثةةة بةسةةا  رالةة  التةةأاير لمر ةةع إيتةةا  ةر"،التر يةة
 ( 13ج ول)ر، 57، 1997ا ار.  رشاي ااصور، 

 

 ( اجلدول املرجعي لتحديد مستويات حجم التأثري ملرب  إيتا13جدول)

 كبري متوسط ضعيف مستوى حجم التأثري

 1-0.14أكتر ان  0.14-0.06أكتر ان  0.06-0.01ان  ةي  ار ع إيتا
 

 

، و مةةةا أن هةةةذه الايمةةةة أكتةةةر اةةةن 0.404بةسةةةا  ةيمةةةة ار ةةةع إيتةةةا ا  ةةة  أنهةةةا  سةةةاوى 
حج  يأثير مريف  للتح   ال راسية على ينمية م ارام التف ينر ر، فان  لك ععير إل  0.14-1 

 عالي الرياة. 
 

 ااتاار صحة الفرض الراب ، والذي ينص علي 
 "عةاةةة  اةةةافة العلةةةو  المت االةةةة STEAM  رالةةة   ةةةأاير ااا ةةةأ فةةةم  اميةةةة اهةةةارات الت  يةةةر

ة الثانيةةة  اةةن اةة   شةةعتة التر يةةة ال ايةةة بسليةةة التالريتيةة ة ةةالم الر تةةة لةةاي اةة   المالمو ةة
وا  ةة  أنهةةا  سةةةاوي  (،)ةةةا  التارةةةأ بةسةةا  رالةة  التةةأاير لمر ةةةع إيتةةا  التر يةةة الاو يةةةر"،

حجن  ينأثير مريفن  ان  لةك ععةير إلة  ر، فة1-0.14، و ما أن هذه الايمة أكتر اةن  0.911
 للتح   ال راسية على ينمية م ارام التف ير عالي الرياة. 

  ااتاار صحة الفرض الخامك، والذي ينص علي
  يوجةةا   ةةةة ار تاايةةة اوجتةةة ولالةةة إرصةةاتيا بةةين اتو ةةطم لرجةةات اةة   المالمةةو تين "

اهةارات الت  يةر  ةالم الر تةة "، ةةا  التالريتيتين ا ولم والثانيةة فةم التطتية  التعةاي افتتةار 
التارثةةةان بةسةةةا  اعااةةةة ار تةةةا  بير ةةةون بةةةين الارجةةةة ال ليةةةة لطةةة   المالمو ةةةة التالريتيةةةة 

 ر14ا ولم والثانية فم التطتي  التعاي افتتار اهارات الت  ير  الم الر تة، جاول  
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 لتفكري عالي الرتبة   التطبيق البعدي معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية الختبار مهارات ا (14جدول)

 ن  
متوسط 
 الدرجات

االحنراف 
 املعياري

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 11.382 72.677 31 المالمو ة التالريتية ا ولم
 لال 0.05 0.592

 4.112 108.843 32 المالمو ة التالريتية الثانية

 

بين لرجات ا   المالمو تين التالريتيتين ر أن اعااة اار تا  14ويت   ان جاول 
ر،  اةا 0.592ا ولم والثانية فم التطتي  التعاي افتتار اهارات الت  ير  الم الر تة عسةاوى  

االةاات و اال  التيص  ر، اما يال  ل  وجول   ةة ار تا  اوجتة بين 0.05استوى لالة  
إرةةااا  غييةةر ار ةةو   عسةةه  فةةمالميتل ةةة  الت ااةةة بةةين ال ةةن والمةةوال الارا ةةيةف، المعرفةةة ا فةةرى 

، وهةةذا اةةا أكةةات  ليةةه فيةةه فةةم أنمةةا  المةةتعل  السةةلو ية والالسةةاعة وال  ريةةة والا سةةية وااجتما يةةة
 ر ةز والتةم الورا  التم    إ االها  واب لط   شةعتة ال يميةاب أو اة   شةعتة التر يةة ال ايةة، 

فةم االةاات العلةو  والت اولوجيةا والتصةمي  اةن الطة    لم   وين فر   مة للتةأ واابت ةار 
 .الهاا م والريا يات وال اون 

 ( 11باستفراض نتائج ج ول)  إرصةاتية  اةا اسةتوي  لالةة  و فر   يوجايت   أنه≤ 
ا ولةم اةن اة   شةعتة  التالريتيةة المالمو ةة اة   لرجةات اتو ةطم بةين 0.05

 والمالمو ةةة ،STEAMالةةذين يار ةةون با ةةتياا  اةةافة العلةةو  المت االةةة  يميةةاب ال
الةةةةذين يار ةةةةون بالطرياةةةةة التالياعةةةةة فةةةةم  ال يميةةةةابال ةةةةابطة ا ولةةةةم اةةةةن اةةةة   شةةةةعتة 

التطتيةةة  التعةةةاي افتتةةةار اهةةةارات الت  يةةةر  ةةةالم الر تةةةة، لصةةةال  المالمو ةةةة التالريتيةةةة 
 ةةةة التالريتيةةةة ا ولةةةم فةةةم التطتيةةة  اتو ةةةن لرجةةةات اةةة   المالمو ، ريةةةأ بلةةةغ "ا ولةةةم

%ر 62.65ر باسةةةتة ا ويةةةة 72.677التعةةةاي افتتةةةار اهةةةارات الت  يةةةر  ةةةالم الر تةةةة  
ر أ لةةةم اةةةن اتو ةةةن لرجةةةات اةةة   المالمو ةةةة ال ةةةابطة 11.38وانةةةةرا  اعيةةةاري  

ر باستة ا وية 53.58ا ولم فم التطتي  التعاي افتتار اهارات الت  ير  الم الر تة  
ةيمةةةة "ت" لاالةةةة ال ةةةرو  بةةةين  مةةةا بلغةةة   ر،12.175وانةةةةرا  اعيةةةاري  %ر 46.19 

افتتةار اهةارات الت  يةر  ةالم  التعاي التطتي التةأ فم  تماتو طم لرجات االمو 
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ر. وةةةةةا  عةةةةول هةةةةذه 0.001ر واسةةةةتوي لالةةةةة  60ر  اةةةةا لرجةةةةة رريةةةةة  6.379  الر تةةةةة
 يةةة ا ولةةم اةةن اةة   ال رةةةةة التالريت ةةوفير بي ةةة  عليميةةة لطةة   المالمو ةةإلةةم  الاتيالةةة

 Hand الثانية شعتة ال يمياب،  ر ز  لةم الةتعل  اةن فة ل العمةة اليةاوي والعالةم اعةا

on-Mind on  و مسةةاه  اةةن  اميةةة اعةةارفه  واهةةارا ه  اةةن فةة ل اعةةرو ات وأنعةةطة
 عليمية  ت ااة فيها العلو  والت اولوجيا والتصمي  الهاا م وال اون والريا ةيات بطرياةة 

ا  ةن الم ةاهي  الاعريةة التةم يتلاونهةا لافةة الاا ةات الارا ةية، و ت ة  سر  و هلة بعيااي
التةةم هةةاف  إلةةم  ةةاريأ اةة   شةةعتة  (Russell,2009)هةةذه الاتيالةةة اةةع نتةةات  لرا ةةة 

 STEAMال يميةةةاب بسليةةةةة التر يةةةة بالااعةةةةة  ةةةارانا بألمانيةةةةا  لةةةم  ي يةةةةة لاةةة  نمةةةةا   
التةةم هةةاف  ا ةةتياا   (Tarnoff,2010)، ولرا ةةة ولةةمبماةةاه  العلةةو  بمرارةةة التعلةةي  ا 

لتاميةة اهةارات الت  يةر اابت ةاري للطة   المعلمةين  STEAMاافة العلو  المت االةة 
المعرفيةةةة  وأظهةةةرت الارا ةةةة أن للةةةرر ت بواعةةةة لع ويةةةر بالواعةةةات المتةةةةا  ا اريسيةةةة،

لمةا  ةوفره اةن STEAM ادنترنة  جانةأ هةا  لطة    تةر أو ةواب المياانيةة المتاشةر  
التةةم هةةاف   (Rabalais,2014) ولرا ةةة ،فةةرا رايايةةة للةةتعل  واواةةةء اثيةةر  ل كتعةةا 

ولرا ةةةة أاةةةره  لةةةم االمو ةةةة اةةةن اةةة    STEMلاةةة  ال ةةةن بمةةةافة العلةةةو  المت االةةةة 
ال رةةةة الرابعةةة شةةعتة العلةةو  بسليةةة التر يةةة بالااعةةة افاييةة   لويزيانةةار بالواعةةات المتةةةا  

بها   STEAMيأ     اريس ورا  "هاا ة بااب جس  اانسان" بمافة ر، ا اريسية
إكسةةا  الطةة   الم ةةاهي  العلميةةة والعمليةةات التيولوجيةةة اةةن فةة ل ا ةةترا يالية اانتةةا  

و، طةةةاته  فرصةةةة دنتةةةا  ، اا ةةةت ال  اةةةن ايل ةةةات التي ةةةةوالتةةةاوير المتةةةاع، اةةةن فةةة ل 
 جةةزاب الالهةةاا اله ةةمم فةةم جسةة  ، اثةةة  مةةة نمةةا   فايةةة أ مةةال فايةةة اةةن ابت ةةارا ه 

  اانسان.
 ( 12باستفراض نتائج ج ول) إرصةاتية  اةا اسةتوي  لالةة  و فر   يوجا يت   أنه≤ 

التر ية ان ا   شعتة  الثانية التالريتية المالمو ة ا   لرجات اتو طم بين 0.05
 والمالمو ةةةة ،STEAMالةةةذين يار ةةةون با ةةةتياا  اةةةافة العلةةةو  المت االةةةة  ال ايةةةة
الةةذين يار ةةون بالطرياةةة التالياعةةة فةةم  التر يةةة ال ايةةةاةةن اةة   شةةعتة  الثانيةةةابطة ال ةة

التطتيةةة  التعةةةاي افتتةةةار اهةةةارات الت  يةةةر  ةةةالم الر تةةةة، لصةةةال  المالمو ةةةة التالريتيةةةة 
اتو ةةةن لرجةةةات اةةة   المالمو ةةةة التالريتيةةةة الثانيةةةة فةةةم التطتيةةة  ، ريةةةأ بلةةةغ "الثانيةةةة
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%ر 72.56ر باسةةةتة ا ويةةةة 108.84الم الر تةةةة  التعةةةاي افتتةةةار اهةةةارات الت  يةةةر  ةةة
ر أ لم ان اتو ن لرجات اة   المالمو ةة ال ةابطة الثانيةة 4.11وانةرا  اعياري  

ر باسةةةةتة ا ويةةةةة 70.28فةةةةم التطتيةةةة  التعةةةةاي افتتةةةةار اهةةةةارات الت  يةةةةر  ةةةةالم الر تةةةةة  
ةيمةةةةةة "ت" لاالةةةةةة ال ةةةةةرو  بةةةةةين  مةةةةةا بلغةةةةة   ر،7.65%ر وانةةةةةةرا  اعيةةةةةاري  46.85 

افتتةار اهةارات الت  يةر  ةالم  التعاي التطتي التةأ فم  تم طم لرجات االمو اتو 
وةةةةا  عةةةول هةةةذه ر، 0.001ر واسةةةتوي لالةةةة  62ر  اةةةا لرجةةةة رريةةةة  25.115  الر تةةةة

 اةةن اةة   ال رةةةة الثانيةةةة التالريتيةةة  ةةوفير بي ةةة  عليميةةة لطةة   المالمو ةة الاتيالةةة الةةم
و لةةك اةةن فةة ل   ااةةة أ ةةس  لةةي  امتعةةا وفعةةااالتر يةةة ال ايةةة  العةةة التعشةةعتة  الرابعةةة

التصةةمي  اةةةع الم ةةةاهي  الهاا ةةةية وال يزياتيةةةة بعةةةسة يو ةةة  الع ةةةةة الت ا ليةةةة بةةةين العلةةة  
وال اون ل  عسن للط   الراكها فم رالة لرا ته  لل اون بعسة استاة اعةاا الت ااة 

ر ن ال اون التصرية ل فم المعرفة اما عسهة الرا  العواهر ال اية والطتيعية، وان ف 
 طتي  المهارات التصرية ال اية ، و بالتي ة، و أرااا المالتمع، لتةاي  أكتر فاتا  امساة

و ت ة  ، اةن ألوات اتارةة يةت  إ ةال   ةاويرها بطةر  فايةة ايتل ةةفايةة  فم ابت ةار و ةاتة
التةةم ا ةةتهاف   اميةةة اهةةارات  (Goslins & Abodeely,2015)هةةذه الاتيالةةة اةةع لرا ةةة 

لعياة ان الط    STEAMلت  ير ادباا م با تياا  التعل  الاات   لم المعرو ات ا
ر االتةةةا بسليةةةة ريةةةاض ا ا ةةةال بالااعةةةة  ةةةان لييغةةةو بواعةةةة 63المعلمةةةين بلةةةغ  ةةةالها  

 ي يةةةةة كالي ورنيةةةةا بالواعةةةةات المتةةةةةا  ا اريسيةةةةة، ريةةةةأ ر ةةةةزت  لةةةةك المعةةةةرو ات  لةةةةم 
 مةة اثةة   عةسي ت فايةة  طتيايةة ا يةا  بةالمازلا تغ ل فااات التي ة المتاو ة لعمةة 
لورةةةات  ،  مةةةا   ةةةما   لةةةك المعةةةرو ات  صةةةمي اةةةر   با ةةةتياا  المعةةةابك الت  ةةةتيسية

التةم ا ةتهاف   ةاريس ااةرر  (Admin,2016)اتيعم با ةتياا  ا لةوان، ولرا ةة ااعر 
واعةات المتةةا  "التصمي  ال اةم" بترنةاا  ال اةون الالميلةة بسليةة اولا  بواعةة  يايسةم بال

للةةتعل  ولرا ةةة أاةةةره فةةم باةةاب أاةةر الةةتعل  لةةةاي  STEAMا اريسيةةة، با ةةتياا  بمةةافة 
 لةةةة  نعةةةةا   االةةةةأ، ريةةةةأ ععتمةةةةا هةةةةذا المةةةةافة 500 ياةةةةة اةةةةن الطةةةة   بلةةةةغ  ةةةةالها 

الاطةةع عسةةا ا  لةةم إنتةةا   ةةال اةةن  ريةةأ يةةت  التر يةةز  لةةم اعةةروع فاةةم، المعةةرو ات
، الطة   بتو يع  اول التااية اع ال ن بعسة عسم  باد افة إلم إاسانية لا ال اية، 

 .رفع استوي ال  اب  الت  يرية لايه و 
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 فم  وب الاتات  التم  وصل  إليها الارا ة واااةعتها، فان التارثين يوصون بما يلم:
 تر يةة والتر يةة الاو يةة إ ال  الاعر فم براا  إ اال المعل  العلةو  والتر يةة ال ايةة بسليتةم ال

، االةةةةاات العلةةةةو  والريا ةةةةيات والت اولوجيةةةةا والهاا ةةةةة وال ةةةةن اعةةةةابعةةةةسة عسةةةةم  بةةةةاا  
و صةةةةور  وظي يةةةةة فعالةةةةة    ةةةةم دنتةةةةا   اةةةةول ا  ةةةةر  ةةةةةالر   لةةةةم رةةةةة المعةةةةس ت  تةةةةر 

  .التيصصات الميتل ة
  ةةوفير اداسانةةات المالعةةة والتعليميةةة لتطتيةة  أنعةةطة واعةةرو ات اةةافة STEAM  اةةن

 ريةةأ  ةةوفير ا لوات والمعااةةة لتا يةةذ  لةةك ا نعةةطة والمعةةرو ات اةةع الطةة   المعلمةةين
 . بسليتم التر ية والتر ية الاو ية

  وظيء أ اليأ و اايات  عليميةة رايثةة فةم التةاريس للتاليةة اةن جمةول الم ةاهي  العلميةة 
 فم العلو  ور طها بمالاات العلو  ا فرين.

  بالةيا  اليواية و امية المهارات صة والمااه  الارا ية بعااةبراا  إ اال المعل  بيار ن 
 واهارات الت  ير  الم الر تة.ال ااة لسو  العمة اثة اهار  رة المعس ت 

فةةم  ةةوب الاتةةات  التةةم  وصةةل  إليهةةا الارا ةةة واااةعةةتها، فةةان التةةارثين عاةةااوا االمو ةةة 
 جرا ها استات  ااها:ان التةوا التم عمسن إ

   االةةةاات العلةةةو  والريا ةةةيات لرا ةةةة ااارنةةةة لتالةةةار  بعةةةض الةةةاول المتاااةةةة فةةةم لاةةة
المعلة   إ ةاالبتةراا   STEAMاتاةا لمةافة  وال ن اعةا والتصمي  الهاا موالت اولوجيا 

 المرارة التعليمية الميتل ة. و ذلك
  التر يةة ال ايةة فةم واعلة   لرا ة  الار  بعةض الةاول فةم التطةوير المهاةم لمعلمةم العلةو

 المالاات العلمية والتااية وال اية.
   وااةةاه  التر يةةة ال ايةةة بمررلةةة العلةةو  إجةةراب لرا ةةة اماالةةة للارا ةةة الةاليةةة  لةة  ااةةاه

 التعلي  ةتة الالااعم.
 



2017 (2ج)و ـوليـي( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 421 

لعةةةةةال   ةةةةاريس العلةةةةو  فةةةةم ار: 2005أرمةةةةا الاالةةةةاي،  لةةةةم راشةةةةةا، ااةةةةم  تةةةةا الهةةةةالي  ةةةةةعولي 
 ، الااهر ، لار ال  ر العر م.المعاصر

ر: أاةةر ا نعةةطة اا تاصةةاتية التي يةةة فةةم  ةصةةية االتةةات الصةةء 2014أن ةةال اتةةار  ال  ةةلم 
الثةةةاان المتو ةةةن و   يةةةرهن اابةةةاا م فةةةم اةةةال  العلةةةو ، ر ةةةالة ااجسةةةتير،  ليةةةة 

 العلو  التر وية، جااعة العر  ا و ن.
الماللةة المصةرية أاير، الوجةه المسمةة للاالةة ادرصةاتية، رالة  التةر. 1997رشاي فا  ااصةور 

 .75-57، ا 7، الماللا للارا ات الا سية
 ، الااهر ، لار الاه ة العر ية.ةرابات فم  امية اابت ارر: 1997جابر  تا الةميا  

 اعتااات الطة   المعلمةين بالعةعأ العلميةة بسليةة التر يةة نةةور: 2016شيماب  تا الس    لي  
، المة  مر السةاوي الععةرون والةاولم "NGSS"عايير الالية الاال  لتعل  العلو  ا

ا ول بعاةةةةةوان"  طةةةةةوير  يا ةةةةةات و ةةةةةراا  ا  سةةةةةات التعلةةةةةي  العةةةةةالم فةةةةةم  ةةةةةوب 
 أكتو ر.18-17اتطلتات التامية المستاااة، فم ال تر  ان 

،  مةان، لار ية ر علةي  الت  ير الاعريةة والتطتر: 2007صال  اةما أبو جالو، اةما بسر نوفة 
 المسير  للاعر والتوايع والطتا ة.

 اميةةةة اهةةةارات ر: 2007 ةةةانان يو ةةةء العتةةةو ،  تةةةا الااصةةةر  عةةةا  الالةةةرا ، اوفةةة   ةةةلي  بعةةةار  
 ،  مان، لار المسير  للاعر والتوايع.نما   نعرية و طتياات  ملية -الت  ير

التر يةة ال ايةة بةين الاعريةة اااه  وار   اريس ر: 2008ليلم رسن إبراهي ، عا ر اةمول فواي 
 ، الااهر ، استتة ا ناللو المصرية.والتطتي 

 لةةم  ةةوب  STEMر: واةةةع  الر ةةة الممل ةةة العر يةةة السةةعولعة فةةم  علةةي  2015هاةةا اتةةار  الاو ةةري 
التالةةار  الاوليةةة، اةة  مر التميةةز فةةم  علةةي  العلةةو  والريا ةةيات ا ول "  وجةةه العلةةو  

اةةايو، ار ةةز التميةةز  7-5فةةم ال تةةر  اةةن " ، STEMت والتاايةةة والهاا ةةة والريا ةةيا
 التةثم فم  طوير  علي  العلو  والريا يات، الممل ة العر ية السعولعة.

ر: أيةةن اوةعاةةا ااهةةا؟ بةةراا  واعةةاريع إصةة    علةةي  العلةةو  العالميةةة، 2009عةيةةم  لةةم فايهةةم 
ترونةةةةم االلةةةةة المعرفةةةةة، العةةةةال السةةةةابع، اتةةةةا   لةةةةم اانترنةةةة   لةةةةم الموةةةةةع اال 

almarefh.net/show_contenthttp://www.. 

http://www.almarefh.net/show_content
http://www.almarefh.net/show_content


 STEAM د/شيماء عبدالسالم  & حممد الطنطاوي /د
 

 422 

Admin,C.(2016).Integrating The Arts and Humanities into STEM 

Learning, Retrieved from: http://www.informalscience.org/.  

American Association for Science Education(2016).Support Science, 

Retrieved from: http://www.sciencemag.org/?_ga. 

American Association for The Advancement of Science.(2016).Creative 

Thinking in Classroom, Retrieved, from: 

https://www.exploravision.org/news. 

Anderson ,CH.(2016).An Evaluation of a STEM Based Afterschool 

Program for At-Risk Youth, A Thesis Submitted in Partial 

Fulfillment of the Requirements for the degree of Master of 

Science in Teaching in General Science, Portland State 

University. 

Boy .G.(2015).From STEM to STEAM: Toward a Human- Centered 

Education, Retrieved from: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa. 

Dugger ,W.(2013).Evolution of STEM in The United States, 

International Technology and Engineering Educators 

Association,2(9),130-142. 

Edwards ,J.& Balduf ,B.(2003). A Detailed Analysis of CORT in 

Classroom Practice, Asia-Pacific Forum on Science Learning 

and Teaching,4(2). 

European Association for International Education (EAIE) 28
th

 Annual 

Conference.(2016). Vision for the future of higher education 

policies ,from 13–16 September, Retrieved from: 

http://www.eaie.org/liverpool.html. 

Grandin .A.(2016).STEAM Education: A 21
st
 Century Approach to 

Learning, University of San Diego, Retrieved from: 

https://onlinedegrees.sandiego.edu/. 

http://www.sciencemag.org/?_ga
https://www.exploravision.org/news
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa.
http://www.eaie.org/liverpool.html
https://onlinedegrees.sandiego.edu/


2017 (2ج)و ـوليـي( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 423 

Goodson ,H.(2011).Higher Order Thinking Skills among Technical 

Education Students, International Journal of Social Science and 

Humanity, 1(2),12-28. 

Goslins,R.& Abodeely,J.(2015). Recognizing Model STEAM Program 

in K-12 Education, Produced by The Ovation Foundation, the 

President’s Committee on the Arts and the Humanities and 

Americans for the Arts, Retrieved from: 

http://www.theovationfoundation.org.  

Greg ,P.& Heidi ,S.(2014).STEM Integration in K-12 Education: Status, 

Prospects, and an Agenda for Research Committee on 

Integrated STEM Education, National Academy of Engineering 

National Research Council, Retrieved from: 

http://www.chitech.org. 

Heong ,H; Othman ,W ; Yunos ,J&Mahaffyza ,M.(2011).The Level of 

Marzano Higher Order Thinking Skills among Technical 

Education Students, International Journal of Social Science and 

Humanity, 1(2). 

Henriksen ,D.(2014).Full STEAM Ahead: Creativity in Excellent STEM 

Teaching Practices, The STEAM Journal, 1(2), 1-9.  

Hirose ,A.(2000).Thinking About Teaching, Reading Today,7(5),35-47. 

Lynn ,D.(2013).Engineering Professional Development Design for 

Secondary School Teachers: a Multiple Case Study, Journal of 

Technology Education,21(1),162-174. 

http://www.chitech.org/


 STEAM د/شيماء عبدالسالم  & حممد الطنطاوي /د
 

 424 

Lyns,J.&Brenda,B.(2013).Higher Order Thinking Skills and Academic 

Performance in Physics of College Students: A Regression 

Analysis, International Journal of Innovative Interdisa Plinary 

Research, 4(7). 

Macda,J.(2013).STEM+ART=STEAM, The STEAM Journal,1(34), 

Retrieved from: http://scholarship.claremont.edu/steam. 

Mockel,L.(2013). Higher Order Thinking Skills in Science Classroom: 

Can a literacy Strategy increase Student Learning in Science?, 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the degree of Master of Science in Teaching in General 

Science, Portland State University. 

National Foundation for Educational Research(2012).Strategic 

Consultation on Science, Engineering and Mathematics(STEM) 

for the Education and Training Foundation, Retrieved from: 

http://www.nfer.ac.uk/research/projects. 

Newmann ,F.(1999).Promoting Higher Order Thinking Skills in Social 

Studies: Overview of a Study of 16 High School Departments, 

Theory and Research in Social Education, 4(3),335. 

Nielsen ,N.(2016).Promising Practices in Undergraduate Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics Education, 

Summary of Two Workshops, Planning Committee on 

Evidence on Selected Innovations in Undergraduate STEM 

Education, The National Academies Press, Washington, D.C. 

Pasko,S.&Adzhiev,A.(2015).Using a Technology Enriched Environment 

to Improve Higher-Order Thinking Skills, Journal of Research 

on Technology in Education,34(2),109-119. 

http://www.nfer.ac.uk/research/projects


2017 (2ج)و ـوليـي( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 425 

Perrice,W.(2006).Design Rubrics for Assessing Higher Order Thinking, 

Paper Presented at AFACCT, Haward Community College, 

Columbia, 13 January, 1-10. 

Posner,A.(2013).Purposely Teaching for the Promotion of Higher- Order 

Thinking Skills for Students-Teachers in Faculty of 

Education, Research Science Education,37(9),353-369. 

Rabalais,M.(2014).STEAM: A National Study of the Integration of the 

Art Into STEM Instruction and its Impact on Student 

Achievement, A Dissertation Presented to the Graduate Faculty 

of the University of Louisiana Lafayette in Partial Fulfillment of 

the Requirements for the Degree Doctor of Education, 

Published by Proquest LLC(2015).  

Rodd,J.(2001).Promoting Higher- Order Thinking Skills to Students-

Teachers, Theory and Research in Social Education,3(4),324-

340. 

Russell,B.(2009).Syntegration or disintegration? Models of integrating 

the arts across the Primary Curriculum, International Journal of 

Education& the Arts, 10(28), Retrieved from: 

http://www.ijea.org/v10n28/. 

Schall,L.(2015).Focus on a STEM, Based in Place, Watershed 

Curriculum: A Confluence of Stormwater, humans, knowledge, 

attitudes, and skills, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment 

of the Requirements for the degree of Master of Science in 

Teaching in General Science, Portland State University. 



 STEAM د/شيماء عبدالسالم  & حممد الطنطاوي /د
 

 426 

Schwartz,K.(2015). How Integrating Arts Into Other Subjects Makes 

Learning Come Alive, Retrieved from: 

https://ww2.kqed.org/mindshift/. 

Tarnoff,J.(2010). STEM to STEAM -Recognizing the value of creative 

skills in the competitiveness debate, Retrieved from: 

http://www.huffingtonpost.com/john. 

Volante,L.(2017). Arts Matter: Integrating the Arts Across the 

Curriculum, Faculty of Education, Brock University, Retrieved 

from: https://brocku.ca/education/. 

https://ww2.kqed.org/mindshift/
http://www.huffingtonpost.com/john

