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 :صلخمال
(دمج  STEAMھدفت الدراسة الحالیة إلى التحقق من فاعلیة استراتیحیة مقترحة بحسب توجھ       

ذ  دى تالمی ر المستقبلي ل العلوم والتكنولوجیا والھندسة والفنون والریاضیات) لتنمیة التحصیل والتفكی
ام البا دف ق ذا الھ ق ھ ور الصف الثالث المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة؛ ولتحقی میم تص ث بتص ح

اء STEAMمقترح إلستراتیجیة تدریسیة بحسب توجھ  ار تحصیلي بوحدة الكھرب اء اختب ، كما تم بن
م  د ت ر المستقبلي، وق ارات التفكی ار لمھ ث المتوسط، واختب ى الصاف الثال ررة عل والمغناطیسیة المق

م تط ا ت ث الصدق والثبات،كم ارین من حی ى التحقق من المؤشرات العلمیة لالختب ارین عل ق االختب بی
افؤ ١٤٣٩/١٤٤٠مجموعتین من تالمیذ الصف الثالث المتوسط في العام  ق من تك م التحق ا، وت ھـ قبلی

اء  دة الكھرب دریس وح ك ت ب ذل تقبلي ، وأعق ر المس ارات التفكی یل ومھ ي التحص وعتین ف المجم
حین درست المجموعة  والمغناطیسیة بحسب االسترتیجیة المقترحة لتالمیذ المجموعة التجریبیة ، في

ى  ر عل ارات التفكی ار مھ یل واختب ار التحص ق اختب ادة تطبی م إع ادة ، وت ة المعت ابطة بالطریق الض
 مجموعتي الدراسة ، ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة الحالیة:

ة الت٠.٠١وجود فرق دال إحصائیا (عند مستوى داللة  - ي ) بین متوسطي درجات المجموعة التجریبی
ة  STEAMدرست باستخدام االستراتیجیة بحسب توجھ  ت بالطریق ي درس والمجموعة الضابطة الت

ذكر  دنیا (الت ة ال  –التقلیدیة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي في العلوم على المستویات المعرفی
تیعاب  ق  –االس ل التطبی ا (التحلی ة العلی تویات المعرفی ب  –) والمس ویم) –التركی الح  التق ل لص وكك

ة ( أثیر بدالل م الت یم حج ت ق ة، وتراوح ین (η٢درجات المجموعة التجریبی ى (٠.٤٥) ب ) ، ٠.٦٤) إل
ة  ة االستراتیجیة المقترح ة فعالی ى فعالی دل عل ھ مما یمثل حجم تأثیر كبیر وی ب توج  STEAMبحس

وم ى المستویات الم لتنمیة التحصیل في العل دنیا وعل ة ال ى المستویات المعرفی ا وككل عل ة العلی عرفی
 مقارنة بالطریقة التقلیدیة.

ي ٠.٠٥وجود فرق دال إحصائیا (عند مستوى داللة  - ة الت ) بین متوسطي درجات المجموعة التجریبی
ھ  ب توج ة  STEAMدرست باستخدام استراتیجیة بحس ت بالطریق ي درس ة الضابطة الت والمجموع

ارات التف ار  مھ دي الختب ق البع ي التطبی ة ف ف التقلیدی ل المواق اد (تحلی ى أبع تقبلي عل ر المس كی
تقبلیة  ؤ  –المس تقبلي  –التنب ل المس تقبلیة  –التخی كالت المس ل المش ات  -ح الح درج ل) لص وكك

ة ( ین (η٢المجموعة التجریبیة، وتراوحت قیم حجم التأثیر بدالل ى (٠.٥٥) ب ل ٠.٨٤) إل ا یمث ) ، مم
ر المستقبلي  STEAMبحسب توجھ حجم تأثیر كبیر ویدل على فعالیة االستراتیجیة  ة التفكی ي تنمی ف

 بالنسبة ألبعاده على حدة وككل.
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Abstract 
               The aim of this study is to verify the effectiveness of a proposed strategy 
based on STEAM's approach to develop achievement and the future thinking of the 
third-intermediate stage pupils in the Kingdom of Saudi Arabia. So as to achieve 
this goal, the researcher has designed a proposed conceptualization to a teaching 
strategy according to the STEAM approach. An achievement test for the unit of the 
electricity and magnetism has been made for the third intermediate stage, as well 
as a test for the kills of future thinking. The scientific indicators for the tests were 
verified in terms of validity and reliability. The tests were pre-applied to two 
groups of third-intermediate stage pupils in the year ١٤٣٩/١٤٤٠ AH. The 
equivalence of the two groups in achievement and the skills of future thinking was 
achieved. This was followed by teaching of the unit of electricity and magnetism 
according to the proposed strategy to the experimental group, while the control 
group was taught using the traditional method. The tests of achievement and future 
thinking skills were post-applied to the two study groups, and the most important 
findings of the current study are: 
-There was a statistically significant difference (at ٠.٠١) between the mean scores 
of the experimental group taught using the strategy according to the STEAM 
orientation and the control group that was taught using the traditional method in 
the post-application of the achievement test in science at the lower cognitive levels 
(remembering, understanding, application) and at the higher cognitive levels 
(analysis-synthesis-evaluation) and as a whole in favor of the experimental group. 
The values of the magnitude of the effect in terms of (η٢) ranged from ٠.٤٥ to 
٠.٦٤. This represents a large impact and indicates the effectiveness of the proposed 
STEAM strategy for the development of achievement in science at the lower and 
the higher cognitive levels compared to the traditional method. 
-There was a statistically significant difference at the level of (٠.٠٥) between the 
mean scores of the experimental group taught using a STEAM strategy and the 
control group taught by the traditional method in the  post-application of the test of 
future thinking skills on dimensions (analysis of future situations, prediction, 
future visualization, future problem solving) in favor of the experimental group. 
The values of the magnitude of the effect in terms of η٢ ranged from ٠.٥٥ to ٠.٨٤, 
which represents a large impact and indicates the effectiveness of the strategy 
according to the STEAM approach in the development of future thinking for its 
dimensions separately and as a whole. 
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 :مقدمةال
ولوجیة والمعرفیة التي أثرت بشكل كبیر یعیش العالم الیوم مجموعة من الثورات العلمیة والتكن

على جمیع مناحي الحیاة؛ مما یفرض على اإلنسان ضرورة امتالك القدرات والمھارات التي تساعده 
على التكیف مع التغییرات المستمرة حولھ، وإذا كان التعلیم ھو المسؤول عن إعداد اإلنسان للتعامل 

إعادة ھیكلة أسالیبھ ووسائلھ ومناھجھ من أجل تحقیق طالب بمع مثل ھذه الثورات ، فإنھ الیوم مُ 
المواءمة بینھ وبین متطلبات القرن الجدید. وتُعد المناھج التعلیمیة أحد أھم األدوات التعلیمیة إلعداد 

بین المناھج الدراسیة األخرى لما لھا من دور  خاصة أھمیة العلوم إنسان العصر، وتكتسب مناھج
 واالتجاھات والمھارات المعارف وإكسابھ الحیاة، في ودوره العلم ھمیةبأ الطالب وعي في تكوین

لذلك  )؛٢٠١٠(السفیاني، التي تعمل على مواكبة أفراد المجتمع للتطور العلمي الذي یشھده العالم 
ولقد أدركت الدول ، یحظى تعلیم العلوم باھتمام كبیر ألنھ الوسیلة األساسیة لتقدم األمم والمجتمعات

ھمیة لمناھج العلوم ودورھا في  تحقیق التقدم العلمي والتقني ، لذا اھتمت مؤسسات األة ھذه المتقدم
التعلیم بإعادة صیاغة ھذه المناھج في جمیع المراحل التعلیمیة لمالءمتھا مع متطلبات القرن الواحد 

األساسي  مھارات التفكیر العلیا لدى التالمیذ وجعلھم المحور والعشرین بشكل یركز على تنمیة
 .)٢٠١٥للعملیة التعلیمیة (عبد المجید ، 

 ً ً رئیسا وقد ظھرت العدید من حركات إصالح مناھج العلوم التي دعت إلى اعتبار التقنیة بُعدا
فیھا ، البد من االھتمام بھ ودمجھ فیھا من الناحیتین التطبیقیة والتدریسیة. (الشمراني والجالل ، 

 STEM Engineeringل العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات ) ، فظھر االتجاه نحو تكام٢٠١٧
and Mathematics  Science Technology   والذي یٌعد من أھم الصیغ العالمیة التي تراعي ،

مبدأ وحدة المعرفة وتحقیق التكامل بین العلوم المختلفة انطالقا مما یشھده العصر الحالي من تقدم 
على التكامل بین العلوم والتقنیة  STEMالتقنیة ، وتقوم فلسفة نظام سریع في المجاالت العلمیة و

، ففیھ تختفي الحواجز بین كل من العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات ،  والھندرسة والریاضیات 
مما یساعد على تحقیق فكرة التعلیم التكاملي الذي یسعى إلى تھیئة بیئة تعلیمیة تساعد التالمیذ على 

 لعلوم المختلفة بطریقة سھلة وممتعة.إدراك ا
(Fan and Ritz ,٢٠١٤ ; Carter,٢٠١٣ ; Gonzales and Kuenzi, ٢٠١٢ ; Hanover, 
٢٠١١ ; David, ٢٠١٤مراد ، ;٢٠٠٨ ) 

لتتوافق  STEMولقد شھدت الساحة التربویة محاوالت عدیدة لتحسین نتائج ومخرجات نظام 
تمیز بھا العالم المعاصر من خالل إدراك األھمیة الحقیقیة مع المتغیرات السریعة والمعقدة التي ی

لدور الجوانب الفنیة في تحقیق التنمیة اإلبداعیة واالبتكاریة لدى التالمیذ، ومن ثم كان التحول في 
لتضم الفنون ضمن ھذه العلوم لیظھر اتجاه تربوي جدید   STEMالنظرة لتوجھ العلوم المتكاملة 

ُطلق علیھ توجھ  ، ھذا االتجاه الذي یحظى اآلن باھتمام العدید من المنظمات الدولیة التي  STEAMأ
تعمل على تطویر الموارد البشریة في المجاالت التخصصیة التي تدعم االبتكار والتنافسیة، حیث 

اإلبداعیة لحل المشكالت التي تمكن الفرد من المنافسة  على أھمیة المھارات STEAMیركز تعلیم  
واالستعداد ألي تحدیات مستقبلیة ، كما یؤثر على كفاءة التالمیذ وثقتھم واھتمامھم بالعلوم العالمیة ، 

 ، ویحفزھم على ممارسة مھن في مجال العلوم.



 

 / ھالة سعید عبد ا د ذ
 
 
 

 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                                    مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة                     
 

٣١٨ 
 د. علي بن سعد مطر الحربي                                                                         

(Kim and Chae , ٢٠١٦  ; Taljaard , ٢٠١٦ ; Wu and Albanese , ٢٠١٣ ; 
Preminger, ٢٠١٢) 

ً من االھتمام العالمي بأھمیة جودة منا ھج العلوم وطرق تدریسھا وإیمانا من المملكة وانطالقا
ویٌعد مشروع تطویر العلوم في المملكة،  مناھج إلصالح بأھمیة التطویر والتحدیث تعددت الدعوات

مناھج الریاضیات والعلوم في المملكة العربیة السعودیة من أھم اإلجراءات التي اتخذتھا المملكة من 
مع متطلبات العصر، من خالل ترجمة سالسل تعلیمیة عالمیة  أجل تطویر مناھج العلوم بما یتوافق

 -McGrawمتمیزة لمناھج العلوم والریاضیات ثبت فاعلیتھا في تحسین التعلیم (سالسل ماجروھیل 
Hill  والعمل على مواءمتھا مع طبیعة البیئة العربیة في المملكة وتطبیقھا على جمیع مراحل ، (

ثلت رؤیة ھذا المشروع في تطویر قدرات ومھارات التالمیذ بھدف فھم التعلیم قبل الجامعي ، وقد تم
المادة العلمیة، وبناء مفاھیم جدیدة وحل المشكالت واستخدام التقنیة لتلبیة احتیاجات سوق العمل 

 ).٢٠١٤( دمحم ،  المتطور وقیم المجتمع ومتطلبات الریادة في سباق التنافسیة العالمیة
التطویر والتحدیث التي شھدتھا مناھج العلوم بالمملكة إال أن ھناك وعلى الرغم من محاوالت 

العدید من الدراسات التي تؤكد على استمرار معاناة ھذه المناھج العدید من المشكالت ، لعل أھمھا ما 
العلوم  كتب محتوى في التنور التقني معاییر ) حول ضعف وضوح٢٠١٦أكدتھ دراسة (األحمدي ، 

 التقنیة بمجال أنھ على الرغم من أھمیة المعاییر المرتبطة حت نتائج الدراسةالمطورة، حیث أوض
والمجتمع في الربط بین التقنیة والعلوم وخدمة المجتمع، إال أن تضمینھا في كتب العلوم بالمرحلة 

 التقنیة معاییر طبیعة بین التوازن المتوسطة لم یكن على المستوى المطلوب ، باإلضافة إلى غیاب
) ٢٠١٣المطورة ، كما بینت دراسة (القرني ،  العلوم كتب محتوى في التقنیة صمیم والمجاالتوالت

ضعف تضمین نظریات تعلیم القیم بمحتوى مناھج العلوم بالمرحلة المتوسطة بسبب تدني مستوى 
الوعي بثقافة تعلم القیم لدى المعلمین وضعف مھارات واضعي المناھج في دمج القیم في محتوى 

طة مناھج العلوم ، مما یؤثر على مستوى القیم العلمیة والمھنیة لدى التالمیذ.وفي ذات السیاق وأنش
أوضحت الدراسات التي تناولت محتوى كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة ضعف توافر مھارات 

 ) إلى ضعف توافر مھارات التفكیر الناقد٢٠١٣التفكیر العلیا بھا ، حیث تشیر  دراسة (العصیمي ، 
في كتاب العلوم المطور للصف األول المتوسط، مما أدى إلى ضعف امتالك التالمیذ لھذه المھارات 
، ومن ثم فقد أوصت الدراسة بإعادة صیاغة محتوى كتاب العلوم المطور بحیث یتم تضمینھ 

تفاوت ) التي بینت ٢٠١٧مھارات التفكیر الناقد. وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة (المزیني ، 
االھتمام بأنشطة الذكاءات المتعددة التي تتضمنھا كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة حیث تركز المناھج 
على الجوانب المعرفیة وتھمل المھارات االجتماعیة والشخصیة للتالمیذ مما یفسر أسباب انخفاض 

القائمین على أنشطة الذكاء االجتماعي والشخصي، وقد أرجعت الدراسة ذلك إلى تفاوت خبرات 
مراجعة المناھج وإلى الطریقة التي یتم بھا صیاغة محتوى كتب العلوم.فضال عما أشارت إلیھ 

) في أن غالبیة األنشطة تقتصر على األنشطة االستقصائیة الموجھة ، ٢٠١١دراسة ( النجار ، 
من الطالب الوصول القائمة على تحدید المشكلة العلمیة واألدوات والمواد الالزمة ، ویكون المطلوب 

إلى حل المشكلة أو النتیجة ، وعلى الرغم من مناسبة مثل ھذه األنشطة االستقصائیة الموجھة لتالمیذ 
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المرحلة األساسیة . إال أن ھذه الكتب افتقرت إلى األنشطة االستقصائیة الحرة التي تھدف إلى تنمیة 
تفسیر الظاھرة وحل المشكلة العلمیة،  مھارات التالمیذ في البحث والتفكیر والتجریب للوصول إلى

) تدني مستوى التحصیل في ٢٠١٨وانعكاسا لنتائج تلك الدراسات تبین دراسة (كاسي والقحطاني ، 
مادة العلوم لدى التالمیذ بعدد من المدارس ، فضال عن إشارتھا إلى نتائج االختبارات الدولیة 

TIMSS  في مادة العلوم لدى طالب المملكة. حول تدني مستوى التحصیل  ٢٠١٥و ٢٠١١لعامي
 Trends of the International Mathematics and Science وتعد االختبارات الدولیة
Studies (TIMSS)    أحد أھم االختبارات الدولیة التي یتولى تطبیقھا في المملكة المركز الوطني

ارات بھدف قیاس مدى تحصیل للقیاس بالتعاون مع المنظمات الدولیة المشرفة على تلك االختب
التالمیذ في مادتي الریاضیات والعلوم، والمقارنة بین نتائج االختبارات في الدول المشاركة فیھا 

م في  ّ ھذه ) إال أن نتائج ٢٠١٨(المركز الوطني للقیاس ،  .العالمبھدف تحسین عملیة التعلیم والتعل
المیذ المرحلة المتوسطة في مادة العلوم في االختبارات أشارت إلى حدوث تغیر واضح في نتائج ت

، حیث  ٢٠١١عن نتائجھم عام   ٢٠١٥، حیث انخفضت نتائج التالمیذ عام TIMSSاختبارات 
تدنى مستوى األداء العام في العلوم من منخفض ألقل من منخفض، كما انخفض ترتیب المملكة 

 ً ً وُصنفت المملكة ضمن الدول األكثر انخفاضا ً وعربیا ً في معدالت اإلنجاز للعلوم ما  عالمیا عالمیا
ولعل أحد التفسیرات المھمة لمثل ؛ ( ٢٠١٦ , Mullis and et al) ؛٢٠١٥و ٢٠١١بین دورتي 

ھذه النتائج یرجع إلى مجموعة من التحدیات التي تواجھ المناھج المطورة في الریاضیات والعلوم 
)  في : صعوبة تطبیق ٢٠١٤وحامد ،  بالمملكة العربیة السعودیة والتي حددتھا دراسة (حسن

األنشطة التي تتضمنھا المناھج المطورة بسبب النقص الكبیر في أعداد المعامل والوسائل واألدوات 
التي تخدم المنھج المطور ، فضال عن كثرة األعمال اإلداریة التي یقوم بھا المعلم على حساب 

التي یحصل علیھا المعلمون مع متطلبات تدریس تلك المناھج وضعف تناسب الدورات التدریبیة 
 المناھج المطورة. 

ومن ثم كانت الحاجة إلى ضرورة تطویر مناھج العلوم للمرحلة المتوسطة بالمملكة ، انطالقا 
من المشكالت سابقة الذكر التي أكدت على وجود قصور بالمناھج وانطالقا مما أوصت بھ الدراسات 

) بضرورة إعادة النظر في تخطیط مناھج العلوم بالمرحلة ٢٠١٠، حیث أوصت دراسة (البعلي ، 
المتوسطة بحیث تركز على االھتمام بمھارات التفكیر المختلفة ومنھا مھارات التفكیر االبتكاري بدال 

) بضرورة تحلیل ٢٠١٥من التركیز على حفظ المعلومات فقط، كما أوصت دراسة ( فتح هللا، 
المملكة العربیة السعودیة، فھي تحتاج إلى دراسة محتواھا من  ومراجعة مناھج العلوم المطورة في

حیث مجاالت المحتوى، والعملیات المعرفیة المتضمنة في المحتوى، باإلضافة إلى معرفة مدى 
مراعاة المحتوى للتفضیالت التعلمیة األریعة من وجھة نظر معلمي العلوم المشاركین في تدریس 

 ھذه الكتب بالمرحلة المتوسطة. 
مما سبق وفي ضوء ما توصلت إلیھ الدراسات من نتائج أكدت على الحاجة الملحة                 

لتطویر مناھج وطرق تدریس العلوم بسبب ما تعانیھ من مشكالت تنوعت بین مشكالت مرتبطة 
میذ بمحتوى المنھج نفسھ من حیث قدرتھ على تنمیة القیم العلمیة لدى التالمیذ أو ضعف مھارات التال

على الربط بین التقنیة واحتیاجات المجتمع، أو من حیث نوعیة األنشطة التي یتضمنھا المنھج ، 



 

 / ھالة سعید عبد ا د ذ
 
 
 

 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                                    مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة                     
 

٣٢٠ 
 د. علي بن سعد مطر الحربي                                                                         

استجابة وفضال عن انخفاض مستوى تحصیل التالمیذ في العلوم وقصور مھارات التفكیر لدیھم ، 
 طبیعیة لما فرضھ العصر من تحدیات أثرت بشكل كبیر على حاضر المجتمعات ومستقبلھم ، مثل

تضمین المناھج الدراسیة وخاصة مناھج العلوم مھارات التفكیر المستقبلي ضرورة إعداد وتزوید 
أفرادھا بمجموعة من المھارات التي تمكنھم من النجاح في التعامل مع ھذه التحدیات من خالل 

شكالتھ تزویدھم بالمھارات الالزمة للتكیف مع متطلبات القرن الواحد والعشرین والقدرة على توقع م
المستقبلیة وتنمیة القدرة على اتخاذ القرار المناسب لمواجھة ھذه المشكالت واالستعداد لمواجھتھا 

 ; ٢٠٠٤ ,Buchen ; ٢٠١٢ , Jones and et al) كما اشارت الیھ كل من دراسات
Dharmasasmita, and et al , عبد المجید ،  ; ٢٠١٥عبد الرحیم ،  ودراسات ( ( ٢٠١٧

) وفي ضوء االھتمام المتزاید  ٢٠١٧دمحم ،  ; ٢٠١٦إسماعیل ،  ; ٢٠١٦المنعم ، عبد  ; ٢٠١٦
الذي  STEAMعالمیا بشأن تفعیل التكامل بین العلوم المختلفة من خالل الدعوة لتطبیق نظام تعلیم 

،  STEMلحزمة العلوم التي یقوم علیھا نظام   Artsبإضافة الفنون  STEMیٌعد تطویرا لنظام 
دمج العلوم ) STEAMالدراسة كمحاولة لوضع استراتیجیة مقترحة بحسب توجھ تأتي ھذه 

والتكنولوجیا والھندسة والفنون والریاضیات) لتنمیة التحصیل والتفكیر المستقبلي لدى تالمیذ الصف 
 الثالث المتوسط كمحاولة للتغلب على المشكالت التي تعاني منھا مناھج العلوم بالمملكة.

 تساؤالتھا: مشكلة الدراسة و
في ضوء ما سبق عرضھ یتضح تدني معدالت تحصیل تالمیذ المرحلة المتوسطة في العلوم 

وغیرھا من الدراسات التي أكدت على ذلك ، باإلضافة إلى  TIMSSوھو ما أكدتھ نتائج اختبارات 
ما تعانیھ مناھج العلوم المطورة من مشكالت تقتضي ضرورة التطویر والتحدیث لتتواكب مع 

كأحد األسالیب التربویة المستخدمة في  STEAMتطلبات العصر ، وفي ضوء حداثة نظام تعلیم م
تطویر مناھج العلوم وندرة الدراسات التي تناولتھ في تطویر مناھج العلوم بالمملكة، وفي ضوء ندرة 

طة ، تبدو االستراتیجیات القائمة على تنمیة مھارات التفكیر المستقبلي لدى تالمیذ المرحلة المتوس
الحاجة لضرورة وضع استراتیجیة لتدریس مناھج العلوم من أجل تنمیة التحصیل ومھارات التفكیر 

 STEAMالمستقبلي لدى التالمیذ، ومن ثم یقدم البحث الحالي استرایجیة مقترحة بحسب توجھ 
بیة السعودیة، لتنمیة التحصیل والتفكیر المستقبلي لدى تالمیذ الصف الثالث المتوسط بالمملكة العر

 STEAMوتتحدد مشكلة البحث في التساؤل التالي : ما فاعلیة استراتیجیة مقترحة بحسب توجھ 
لتنمیة التحصیل والتفكیر المستقبلي لدى تالمیذ الصف الثالث المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة؟، 

 ویتفرع من ھذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة :
دى  STEAMاتیجیة مقترحة بحسب توجھ صورة استرما  .١ ر المستقبلي ل لتنمیة التحصیل والتفكی

 تالمیذ الصف الثالث المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة ؟ 
 ما فاعلیة االستراتیجیة المقترحة في تنمیة تحصیل العلوم لدى تالمیذ الصف الثالث المتوسط ؟ .٢
 كیر المستقبلي لدى تالمیذ الصف الثالث المتوسط ؟ما فاعلیة االستراتیجیة المقترحة في تنمیة التف .٣

 فرضا الدراسة:
 یتحدد فرضي الدراسة لإلجابة عن السؤال الثاني والثالث على الترتیب كالتالي:       
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ة ٠.٠١یوجد فرق دال إحصائیا (عند مستوى داللة  .١ ة التجریبی ) بین متوسطي درجات المجموع
درس  STEAMب توجھ التي تدرس باستخدام االستراتیجیة بحس ي ت ة الضابطة الت والمجموع

ة  ى المستویات المعرفی وم عل ي العل بالطریقة التقلیدیة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي ف
ذكر  دنیا (الت تیعاب  –ال ل   –االس ا (التحلی ة العلی تویات المعرفی ق) والمس ب  –التطبی  –التركی

 التقویم) وككل. 
ة ٠.٠٥د مستوى داللة یوجد فرق دال إحصائیا (عن .٢ ة التجریبی ) بین متوسطي درجات المجموع

ھ  ب توج درس  STEAMالتي تدرس باستخدام استراتیجیة بحس ي ت ة الضابطة الت والمجموع
ل  اد (تحلی ى أبع ر المستقبلي عل ارات التفكی ار  مھ دي الختب ق البع ي التطبی ة ف ة التقلیدی بالطریق

 وككل). -حل المشكالت المستقبلیة  –لمستقبلي التخیل ا –التنبؤ  –المواقف المستقبلیة 
 أھمیة الدراسة:

یم    .١ ام تعل ي نظ ل ف وم یتمث اھج العل ویر من ات تط ن اتجاھ د م اه جدی ى اتج وء عل اء الض إلق
STEAM. 

افة  .٢ ة بإض وم المختلف ین العل ل ب رورة التكام ى ض وم إل اھج العل ع من ى وض ائمین عل ھ الق توجی
 ألساسیة الممثلة في العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات.العلوم الفنیة إلى حزمة العلوم ا

توجیھ القائمین على وضع مناھج العلوم إلى ضرورة االھتمام بتنمیة مھارات التفكیر المستقبلي  .٣
 عند تصمیم المناھج.

افة  .٤ ة بإض وم المختلف ین العل ل ب رورة التكام ى ض وم إل اھج العل ع من ى وض ائمین عل ھ الق توجی
 فنیة إلى حزمة العلوم األساسیة الممثلة في العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات.العلوم ال

ي  .٥ ا ف ون لھ د یتعرض ي ق كالت الت ولھم والمش كالت ح ذ للمش ادة حساسیة التالمی اإلسھام في زی
 المستقبل والعمل على حلھا بطرق إبداعیة مبتكرة.

ة ب .٦ ى استراتیجیة مقترح ھ تقدیم مقترح تدریسي قائم عل ب توج ة التحصیل  STEAMحس لتنمی
 والتفكیر المستقبلي.

 توجیھ المعلمین إلى االھتمام بتنمیة التفكیر المستقبلي وضرورة التكامل بین العلوم المختلفة. .٧
ھ  .٨ ب توج دریس بحس ي الت ي  STEAMإثراء مجال البحث العلمي ف ل البحث درة العم ي ظل ن ف

 مع ھذا التوجھ.القائم على طرح استراتیجیات تدریسیة تتوافق 
 أھداف الدراسة:

ھ  .١ ب توج ة بحس تراتیجیة مقترح راح اس تقبلي  STEAMاقت ر المس ة التحصیل والتفكی لتنمی
 لدى تالمیذ الصف الثالث المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة.

في تنمیة التحصیل  STEAMالتحقق من أثر استخدام االستراتیجیة المقترحة بحسب توجھ  .٢
 الثالث المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة.لدى تالمیذ الصف 

ھ  .٣ ب توج ة بحس ر  STEAMالتحقق من أثر استخدام االستراتیجیة المقترح ة التفكی ي تنمی ف
 المستقبلي لدى تالمیذ الصف الثالث المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة.
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 حدود الدراسة:
 تتمثل حدود الدراسة الحالیة في األبعاد التالیة : 

ث المتوسط البع .١ ذ الصف الثال ة من تالمی ى عین د البشري: حیث أجریت الدراسة الحالیة عل
ًا، موزعین إلى مجموعة تجریبیة قوامھا (٦٣بالمملكة العربیة السعودیة قوامھا( ) ٣١) تلمیذ

ًا، وأخرى ضابطة قوامھا ( ًا.٣٢تلمیذ  ) تلمیذ
ا الدرا .٢ ت علیھ ي أجری ة البعد الجغرافي: تم اختیار العینة الت از االھلی ة  االمتی ة من مدرس س

 بالریاض
ي  .٣ ام الدراس ن الع اني م ي الث ل الدراس ي الفص ة ف ق الدراس م تطبی ي: ت د الزمن -١٤٣٩البع

١٤٤٠. 
التطبیق) وتشمل مستویات التحصیل  -االستیعاب –مستویات التحصیل الدنیا تشمل (التذكر  .٤

 التقویم).–التركیب  –العلیا (التحلیل 
ل المستقبلي أبعاد التفكیر المس .٥ ؤ والتخی تقبلیة والتنب ل المواقف المس ي : تحلی ل ف تقبلي وتتمث

 وحل المشكالت المستقبلیة.
 مصطلحات الدراسة: 

ھ  .١ ي  : STEAMتوج ة الت ة واألجنبی ات العربی ات والدراس ن األدبی ة م الرجوع لمجموع ب
ت  یم تناول ل : ( STEAMنظام تعل  , Aktürk and Demircan , ٢٠١٨ , Priceمث
ھ )٢٠١٧، الطنطاوي وسلیم ،  ٢٠١٧ ھ تعلیمي  STEAM أمكن تعریف توج ھ : توج بأن

ون  ة والفن قائم على التكامل بین التخصصات العلمیة المختلفة : العلوم والتكنولوجیا والھندس
والریاضیات ، بھدف زیادة اھتمام التالمیذ بدراسة ھذه المجاالت ، وتنمیة مھاراتھم العلمیة 

ع والفنیة واإلبدا ع مجتم ة والتكیف م عیة بما یحقق لھم النجاح في حیاتھم الشخصیة والعملی
 دائم التغییر. 

تقبلي : .٢ ر المس ي  التفكی ة الت ة واألجنبی ات العربی ات والدراس ن األدبی ة م الرجوع لمجموع ب
ر المستقبليتناولت  ة كل من  التفكی ل دراس  ,Buchen ; ٢٠١٢ , Jones and et al(مث

ى ،  ;  ; ٢٠٠٤ ري ،  ; ٢٠١٨عیس ماعیل ،  ; ٢٠١٨المطی رحیم ،  ; ٢٠١٦إس د ال عب
ى  ) ٢٠١٥ ة عل ة القائم ات العقلی ة من العملی أمكن تعریف التفكیر المستقبلي بأنھ : مجموع

من القضایا  عدد من المعطیات الحاضرة التي تساعد على رسم صورة ذھنیة للمستقبل تتض
ول المستقبلیة واالستعداد للتعامل باستخدام بدائ ع حل ة وض ي أھمی ز عل ع التركی ددة م ل متع

 غیر مألوفة.
 اإلطار النظري للدراسة

 STEAMالمحور األول: توجھ التعلیم  
 STEAMنشأة تعلیم  :أوال 

في ظل التقدم التكنولوجي الھائل والترابط العالمي الذي یشھده العالم المعاصر ، وفي ظل ما 
ي وقت مضى في تاریخ البشریة ، بات وضع أسالیب یعانیھ من مشكالت واسعة النطاق أكثر من أ



 ...في تنمیة STEAMفاعلیة استراتیجیة قائمة على توجھ  
 
 

 
 
 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                             مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة                            
 

٣٢٣ 

وحلول مبتكرة لحل ھذه المشكالت أمرا ملًحا، مما یتطلب تزوید األفراد بمھارات معقدة وأسالیب 
نخفاض مستویات اھتمام ولقد كان ال ؛(٢٠١٣ , Madden and etal) مبتكرة لحل المشكالت

أثره في تقدیم نظام  الثانویة في الریاضیات والعلوموإنجاز التالمیذ األمریكیین بالمرحلة المتوسطة و
خالل التسعینیات من قبل مؤسسة العلوم  STEMتعلیم العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات 

وإلحداث إصالحات تعلیمیة تھدف إلى  كأحد الحلول التعلیمیة لرفع مستویات ھؤالء التالمیذالوطنیة 
ت االقتصاد العالمي في القرن الواحد والعشرین؛ إذ یساعدھم على إعداد وتأھیل التالمیذ لمتطلبا

تحقیق التطور الفكري والقدرة على اتخاذ القرار لیس فقط فیما یتعلق بالمسائل السیاسیة والمدنیة 
 Aktürk) ولكن أیضا بالمسائل الحیاتیة التي یمرون بھا إلى جانب تحسین تحصیلھم األكادیمي.

and Demircan , ٢٠١٧)  
التكامل المطلوب بین العلوم وأثره على مستویات  STEMوعلى الرغم من تحقیق توجھ 

اإلنجاز والتحصیل إال أنھ كنظام تكاملي افتقر  إلى جانب مھم من الجوانب العلمیة أال وھو  الجانب 
 , Ko and et al) میزة تنافسیة مبتكرة إبداعیة. STEMالفني ، ذلك الجانب الذي یكسب نظام 

ومع تزاید القلق األمریكي من النمو االقتصادي والعلمي للدول الناشئة ، مثل الصین والھند ، (٢٠١٢
، وقدرتھا على منافسة أمریكا في السوق المتنامیة، حددت الدراسات المختلفة التي تناولت ھذه 

سبة وحدھا، إذ لم تعد مخرجاتھ منا STEMالمشكلة أن االبتكار الحقیقي ال یأتي من منظومة 
الحتیاجات اقتصاد القرن الواحد والعشرین؛ مما تطلب إضافة الفنون إلیھ، لذلك كانت حركة 

STEAM  في المؤسسات التعلیمیة تسعى إلى دمج الفنون بھدف زیادة مھارات االبتكار والتفاعل
 ( ٢٠١٨ , Price;٢٠١٣ , Madden and et al)بین التالمیذ. 

ن الدول بھدف إعداد أفرادھا لمواجھة متطلبات القرن بدعم العدید م STEAMتعلیم  ویحظي
خالل  أھدافھم منالجدید حیث أصبح یُنظر إلیھ على أنھ أسلوب جدید لزیادة وصول المتعلمین  إلى 
، وإضافة STEMإشباع حاجاتھم الوجدانیة والشعوریة بإضافة الفن إلى حزمة العلوم التي یدعمھا 

توى تعلیمي جدید فقط، ولكن أیضا من خالل تقدیم سیاقات تعلیمیة الفنون ال یكون من خالل تقدیم مح
واقعیة حقیقیة تعمل على تلبیة احتیاجات العالم المعاصر مع مراعاة االحتیاجات واالھتمامات 
المتنوعة للتالمیذ ، فالھندسة مثال، بوصفھا واحدة من التخصصات الرئیسة في تشكیل بیئاتنا ال یمكن 

عزل عن الفنون ، أي دون االھتمام بالسیاق الفني أو الجمالي  ، فالھندسة المعماریة  أن یتم دراستھا بم
تنطوي على اعتبار كبیر للجمال والفنون عند وضع التصمیمات الھندسیة التي ینبغي أن تكون جذابة 

للمنتجات ومتوافقة مع الذوق العام، وبالمثل في مجال التقنیة والتكنولوجیا فإن البعد الفني والجمالي 
 (٢٠١٧ , English)    التكنولوجیة یعد السبب الرئیس في رواج المنتجات أو عدم رواجھا .

  STEAMأھداف تدریس مناھج العلوم بنظام  :ثانیا 
على وجھ العموم إلى تطویر المنھج  STEAMیھدف تدریس مناھج العلوم بحسب توجھ 

ل تعزیز التعلم المستند على الواقع المعزز مما التعلیمي بشكل یتخطى طرق التعلم التقلیدیة من خال
یتیح حل المشكالت بطریقة علمیة منھجیة قائمة على التجربة ، باإلضافة إلى التأكید على تطویر 
القدرات الجمالیة واإلبداعیة واالبتكاریة.ویمكن استخالص أھداف تدریس مناھج العلوم بنظام 

STEAM : على النحو التالي 
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 ور في مجاالت العلوم والھندسة والریاضیات والتكنولوجیا.إعداد جیل متن .١
 تنمیة قدرات التالمیذ على التخیل والتنبؤ باألحداث المستقبلیة واالستعداد لمواجھتھا. .٢
مساعدة التالمیذ على التطبیق العملي للمعارف والمھارات من خالل تبني المتعلم لمشروع  .٣

 محدد یحاكي فیھ ممارسات العلماء.
قة الطالب بنفسھ وشعوره باإلنجاز عن طریق توظیفھم للمعارف والمھارات التي زیادة ث .٤

 یكتسبونھا في حل مشكالتھم الحالیة والمستقبلیة.
تجھیز بیئة تعلیمیة مناسبة تساعد على االستمتاع بتعلیم العلوم والتكنولوجیا والھندسة والفن  .٥

 والریاضیات.
ى الدراسي بشكل شیق یسمح للتالمیذ باالندماج تحسین جودة التعلیم من خالل تقدیم المحتو .٦

 في خبرات تعلیمیة مرتبطة بحیاتھم الیومیة ومجتمعھم المحلي.
 إعداد التالمیذ للعمل المنتج من خالل استثمار معارفھم العلمیة في المھارات الحیاتیة. .٧
 توعیة التالمیذ بالمھن المستقبلیة في مجال التربیة العلمیة. .٨

 )٢٠١٠ , Bybee  ; ٢٠١٥ , Ahn and Choi ; ٢٠١٧، (الطنطاوي وسلیم 
 STEMأھمیة تدریس مناھج العلوم وفق توجھ تعلیم  :ثالثا 

إن دمج الفنون في المناھج المتكاملة ال یعمل على تعزیز النمو المعرفي للطالب فقط ، وإنما 
لتفكیر الناقد وحل یعمل على تعزیز النمو العاطفي والنفسي لدیھم، باإلضافة إلى تنمیة مھارات ا

المشكالت، كما ینمي لدیھم القدرات اإلبداعیة ویشجع على التعبیر عن الذات؛ ومن ثم یمكن تحدید 
ودراسة  ( ٢٠١٨ , Price)وفق ما حددتھ دراسة  STEMأھمیة تدریس مناھج العلوم بنظام تعلیم 

(English ,٢٠١٧ )  ودراسة(Ko and et al , ٢٠١٢ ) : على النحو التالي 
تعزیز قدرات التفكیر العلیا من خالل تنمیة مھارات التفكیر النقدي والتفكیر اإلبداعي  .١

 والمستقبلي.
 العلوم. دوافع واھتمامات التالمیذ نحو عملیات تعلمزیادة  .٢
إعداد وتكوین التالمیذ القادرین على التكیف مع العالم المعاصر والمشھد االقتصادي المتغیر  .٣

 باستمرار.
  ھب اإلبداعیة والشاملة لجمیع التالمیذ ، خاصة في العلوم والتكنولوجیا.تنمیة الموا .٤
 تعزیز المشاركة الفعالة للتالمیذ في العملیة التعلیمیة. .٥
تطویرالمناھج الدراسیة من خالل دمج التدریب العلمي مع مھارات اإلبداع لتعزیز المھارات  .٦

 المعرفیة المبتكرة.
اتھم المعرفیة المرتبطة بتعلم العلوم والریاضیات ، من مساعدة التالمیذ على تحسین مستوی .٧

خالل التقارب بین خبراتھم الشخصیة ومعارفھم المختلفة وأسالیب حل المشكالت بشكل 
 یعمل على تحقیق ھیكلة أفضل لمفاھیم ومبادئ العلوم والریاضیات . 

م والریاضیات من مساعدة التالمیذ على تحسین مستویاتھم الوجدانیة المرتبطة بتعلم العلو .٨
 خالل تكوین دافع ذاتي لدى التالمیذ في تعلم العلوم والریاضیات. 
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اإلسھام في تحسین المھارات اإلبداعیة لحل المشكالت ، ومھارات التفكیر النقدي ، ومھارات  .٩
 التواصل ومھارات التعامل مع اآلخرین.

 STEAMالمكونات الرئیسة لمناھج العلوم في ضوء توجھ تعلیم  :رابعا 
ثالثة مكونات أساسیة یجب أن تتضمنھا كتب العلوم ، ھذه  STEAMیتضمن توجھ تعلیم  

 الجوانب تتمثل في : 
وھو یشیر إلى العملیة الشاملة التي یظھر فیھا المتعلم  Creative Design(أ) التصمیم اإلبداعي  

كلة ، كما یشیر إلى اإلبداع والكفاءة والحس االقتصادي والجمالي إلیجاد الحل األمثل للمش
االبتكار في التصمیمات التكنولوجیة والمھارات اإلبداعیة في حل المشكالت آخذا في االعتبار 
القیم اإلنسانیة المشتركة ، كما یتضمن التصمیم اإلبداعي أیًضا توفیر فرص تعلیمیة للتالمیذ 

 من خالل التجارب العملیة ذاتیة التوجیھ.
وھي تشیر إلى وجود دور إیجابي للتعلم الموجھ  Emotional Touch(ب) اللمسة الوجدانیة ،  

ذاتیا ، حیث یشعر التالمیذ باالھتمام والثقة والرضا الفكري والشعور باإلنجاز ، ویتولد لدیھم 
الشغف والدافع الشخصي نحو التعلم ، كما تشمل اللمسة الوجدانیة تكوین عالقة واضحة 

، حیث یدرك المتعلم الموضوع كھدف شخصي ، ومن ثم وفعلیة بین المتعلم وموضوع الدرس
ً ما یتم إھمالھا في التعلیم التقلیدي.  تتناول ھذه اللمسة الوجدانیة العناصر التي غالبا

وھو یشیر  Convergence and Integration of Contents(ج) التقارب وتكامل المحتویات 
ة والفن والریاضیات في درس واحد أو إلى دمج تعلیم تخصصات العلوم والتكنولوجیا والھندس

وحدة تعتمد على العالقات المتبادلة بین الموضوعات ومشكالت الحیاة الحقیقیة بشكل یساعد 
 Aktürk and Demircan(  التالمیذ على تطبیق معرفتھم النظریة في الممارسات التطبیقیة.

, ٢٠١٧;Park and et al , ٢٠١٦( 
 STEAMالمتكاملة بحسب توجھ تعلیم مبررات تدریس العلوم  :خامسا 

یرجع المبرر األساسي والمنطقي لدمج الفنون والعلوم اإلنسانیة في تخصصات العلوم 
 والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات إلى بعدین أساسیین یمكن تناولھما على النحو التالي : 

Spector , ٢٠١٥)( 
المجلس الدولي لمعاییر التدریب واألداء والتعلیم األول ، بُعد یتعلق بالتطور الوظیفي ؛ حیث أثبت  -

International Board of Standards for Training, Performance and Instruction 
وغیره من المنظمات األخرى أن التطور في المجاالت الوظیفیة یرتبط ارتباطا كبیرا  بمھارات  

مج المقدمة في كلیات الفنون الحرة مثل  ، التي عادة ما یتم تطویرھا عن طریق البرا االتصال
اإلعالن ، ( :التألیف والمناظرة، والخطابة ، والكتابة التقنیة، وما إلى ذلك، أو كلیة تجاریة مثل 

القیادة ، اإلقناع). فمھارات االتصال اآلن ھي جزء ال یتجزأ من معظم الوظائف في عصر 
في البرامج الداعمة للعلوم والتكنولوجیا والھندسة  المعلومات إال أنھا نادرا ما یتم التركیز علیھا

 والریاضیات.
الثاني ، بُعد یتعلق باألخالق والقیم ، والتي عادة ما تدرس أقسام الفلسفة، والتي ال تحظى بشعبیة  -

، ومع ذلك ، فإن العدید من المنظمات STEMكبیرة بین  التالمیذ الذین یتخصصون في مجاالت 
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من المعاییر األخالقیة التي البد أن تنطبق على جمیع األفراد الراغبین في المھنیة تضع مجموعة 
االنضمام إلى تلك المنظمات ، في حین ال ینظر الكثیرون إلى األخالقیات المھنیة كأولویة كبیرة 
للعمل في المھن المختلفة ، بالرغم من تأكید ھذه المنظمات المھنیة على أھمیة توافر القیم والمعاییر 

خالقیة، والدلیل على ذلك وجود العدید من الدراسات االستقصائیة واسعة النطاق للمھنیین التي األ
یجریھا المجلس الدولي للمعاییر للتدریب واألداء والتعلیم لتحدید الكفاءات والمعاییر المھنیة في 

 عدد من المجاالت، مما یؤكد على دور األخالق والقیم في األداء الوظیفي. 
تعلیم  توجھ عما أسفرت عنھ نتائج الدراسات حول فاعلیة االتجاه الجدید لتطبیق ھذا فضال

STEAM ) ومن ھذه النتائج ما أشارت إلیھ دراسة ،Park and etal , عن تأثیر٢٠١٦ ( 
STEAM  في تطویر  المكون اإلیجابي للمعلمین في تفعیل أدائھم الوظیفي كمعلمین، باإلضافة إلى

التالمیذ من حیث تنمیة مھارات التفكیر المتقارب واإلبداع وبناء الشخصیة، كما  دوره في تعزیز تعلم
یساعد على تعزیز اھتمام التالمیذ بالعلوم والریاضیات،  STEAMبینت نتائج الدراسة أن تعلیم 

 , ٢٠١٥ , Ahn and Choiكما وضحت دراسة (وتحسین فھمھم لمحتوى المناھج التي یدرسونھا. 
الذي یطبق نموذج التعلم المستند إلى الواقع المعزز ،  STEAMبیق توجھ تعلیم ) أھمیة تط ١٢٩

حیث تحسنت قدرات التعلم الفعالة الخاصة بالمتعلمین بشكل ملحوظ ، باإلضافة زیادة دوافع 
واھتمامات التالمیذ نحو عملیات التعلم ، مما ساعد على تنمیة مھارات التعلم التعاوني، وسھولة 

وفي ، یذ للمعارف والمھارات التي تتضمنھا المناھج الدراسیة وربطھا بالواقع حولھم.تحصیل التالم
لھ أثر  STEAM) إلى أن تطبیق تعلیم  ٢٠١٤ , Kong and Huoذات السیاق تشیر دراسة (

إیجابي في تحسین الكفاءة الذاتیة للتالمیذ واھتماماتھم نحو تعلم العلوم، فضال عما أظھره من تحسن 
 موقف التالمیذ اإلیجابي تجاه المواقف والعالقات العلمیة.واضح في 

 التفكیر المستقبلي. :المحور الثاني 
 متطلبات تنمیة التفكیر المستقبلي : :أوال 

 تتمثل المتطلبات الرئیسة لتنمیة مھارات التفكیر المستقبلي فیما یلي : 
على اتباع األسلوب العلمي في إعادة تنظیم عملیات التفكیر لدى التالمیذ، من خالل تدریبھم  .١

معالجة المشكالت التي یتعرضون لھا، مما یتطلب تحریر عقولھم من الجمود الفكري ، 
 والتعامل مع المستقبل من منطلق علمي یرتكز على الموضوعیة العلمیة.

مساعدة التالمیذ على إعادة تقییم الوضع الحالي للمشكالت، من خالل تدریبھم على نقد  .٢
الحالیة وتفسیرھا تفسیرا علمیا یسھم في النھوض بالواقع وتطویره، حیث یرتكز المشكالت 

 التفكیر المستقبلي على تكوین صورة مستقبلیة قائمة على معطیات الوضع الحالي.
فالمرونة الفكریة تساعد التالمیذ على اختیار  المرونة في التعامل مع المستجدات والمتغیرات، .٣

متنوعة للتعامل مع المتغیرات المعقدة التي تواجھھم، وھذا بدوره أنسب الوسائل والبدائل ال
یتطلب تنمیة مھارات اإلبداع وعدم التقید ببدائل االختیار المتاحة لھم فقط ، وإنما االستعداد 

 لتقبل كل األفكار والخروج عن المألوف منھا إلیجاد أفكار جدیدة قد تكون األصلح.
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إذ یسھم التفكیر المستقبلي في زیادة إیجابیة التالمیذ نحو  التفاعل اإلیجابي مع المتغیرات، .٤
التعامل مع المتغیرات والمشكالت التي یتعرضون لھا بدال من االستسالم لھا دون محاوالت 

 للتغلب علیھا بھدف  صیاغة رؤیة مستقبلیة تسھم في صنع مستقبل جدید.
 ٢٠١٧ , Dharmasasmita, and et al ; ٢٠٠٤ ,Buchen)  ; ٢٠١٥(عبد الرحیم ،   
 مھارات التفكیر المستقبلي :  :ثانیا 

تتعدد التصنیفات التي تناولت مھارات التفكیر المستقبلي، والتي أكدت على أن ھذه المھارات ال 
یمكن اكتسابھا بصورة مباشرة ولكن یتم اكتسابھا خالل المواقف التعلیمیة المباشرة باستخدام أنشطة 

) ، وتستخلص الدراسة الحالیة مھارات التفكیر ٢٠١٨راسیة (المطیري ، إثرئیة في المناھج الد
رزوقي  ; ٢٠١٨عیسى ،  ; ٢٠١٦عبد المنعم ،  ; ٢٠٠٨ ,Inayatullahالمستقبلي بالرجوع إلى  (

 ) فیما یلي:٢٠١٨ , Julien and et. al  ;  ٢٠١٨ودمحم ، 
لمكونات األساسیة للموقف المستقبلي تحلیل المواقف المستقبلیة ، ویتمثل في القدرة على تحدید ا .١

وخصائص ھذه المكونات والعالقات التفاعلیة بینھا، للمساعدة على بناء نموذج یحاكي واقع 
 التحلیل بأفضل صورة ممكنة.

التنبؤ ، وتتمثل في القدرة على استنتاج حدوث وقائع معینة بناء على مجموعة من المعارف  .٢
 ساعد على وضع صورة ذھنیة لطبیعة المستقبل. والمعلومات المكتسبة مسبقا، مما ی

التخیل المستقبلي، وتعتمد ھذه المھارة على تنمیة مھارات التخیل واالبتكار واإلبداع، وھذه  .٣
 المھارة تساعد في وضع الخطط المستقبلیة الالزمة للتعامل مع القضایا المستقبلیة.

 لمشكالت والمواقف الحالیة بھدفحل المشكالت المستقبلیة، وھي مھارة تعتمد على تحلیل ا .٤
 الوصول إلى مجموعة من البدائل المخططة لحل المشكالت المستقبلیة والتعامل معھا بإیجابیة.

 STEAMالعالقة بین مھارات التفكیر المستقبلي وتوجھ  :ثالثا 
وأھمیتھ والمكونات الرئیسة لمناھج  STEAMفي ضوء ما تم عرضھ من أھداف توجھ 

تنمیة قدرات تعزیز قدرات التفكیر المستقبلي و على STEAMتوجھ ، اتضح تأكید ھ العلوم في ضوئ
، وفي ضوء ما تناولھ الباحث  التالمیذ على التخیل والتنبؤ باألحداث المستقبلیة واالستعداد لمواجھتھا

من متطلبات التفكیر المستقبلي ومھاراتھ أمكن للباحث استخالص العالقة المتسقة بین التفكیر 
 ، على النحو التالي :STEAMلمستقبلي ومھاراتھ، وفلسفة توجھ ا

یُسھم التفكیر المستقبلي في إعداد التالمیذ لمواجھة تحدیات القرن الواحد والعشرین بإكسابھم  .١
المھارات والقدرات والمرونة التي تمكنھم من التعامل مع العالم المتغیر حولھم، ویعد ذلك 

المتمثل في النھوض بمستوى الخریجین لمواكبة متطلبات ، STEAMمبرًرا رئیًسا لتوجھ 
 القرن الجدید.

یعد التفكیر المستقبلي أداة للتغییر ، إذ یمثل مدخال جدیدا للتعامل مع المشكالت بشكل مختلف  .٢
أحد المداخل واالتجاھات  STEAMللمداخل التقلیدیة المعروفة، وفي نفس الوقت یمثل نظام 

حاول االنتقال بالتعلیم من الطریقة التقلیدیة إلى طریقة جدیدة تقوم على التربویة الجدیدة التي ت
 التكامل بین العلوم المختلفة مع مراعاة الجوانب الحسیة والفنیة للتالمیذ.
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تدعیم قدرات الخیال والعاطفة والحدس، فالتفكیر المستقبلي یقوم على التنبؤ وتخیل الصورة  .٣
اتجاھا تربویا  STEAMتوجھ كن التعامل معھا ، كما یعد التي سیكون علیھا المستقبل حتى یم

بإضافة البعد الفني والخیالي لدى منظومة العلوم  STEMتوجھ یعمل على تحسین فاعلیة 
 المتكاملة.

اعتماد التفكیر المستقبلي على منھجیة علمیة منظمة ترتكز على تحدید المشكلة وفھمھا ، ومن  .٤
ل التخطیط الفعال إلدارتھا، وھو ما یتوافق مع طبیعة ثم العمل على وضع حلول لھا من خال

 الذي یقوم على المنھج العلمي في حل المشكالت. STEAMتوجھ 
تنمیة القدرات اإلبداعیة والخیالیة لدى التالمیذ وتھذیب الحس یعمل التفكیر المستقبلي على  .٥

على إضافة البعد  التي تقوم STEAMالجمالي عندھم، وھو ما یتناسب تماما مع فلسفة نظام 
 .STEMنظام الفني والجمالي لألبعاد العلمیة المختلفة التي یدعمھا 

على زیادة ثقة التالمیذ بأنفسھم وتنمیة روح العمل  STEAMیعمل التفكیر المستقبلي وتوجھ  .٦
الجماعي والتعاوني لدیھم، وزیادة شعورھم بالمسؤولیة في تحسین الواقع الذي یعیشونھ 

 ینتظرونھ . والمستقبل الذي
 STEAMاالستراتیجة المقترحة بالدراسة الحالیة بحسب توجھ  :المحور الثالث 

في زیادة معدالت  STEAMبالرجوع لألدبیات والدراسات التي اھتمت بتوضیح أثر      
 , Kim and Chae( إلبداعیة واالبتكاریة مثل دراساتالتحصیل لدى التالمیذ وزیادة قدراتھم ا

٢٠١٦  ; Taljaard , ٢٠١٦ ; Wu and Albanese , ٢٠١٣ ; Preminger, ٢٠١٢ ; Price , 
٢٠١٨ ; Aktürk and Demircan , ٢٠١٧ ; Madden and etal , ؛ الطنطاوي وسلیم  ٢٠١٣

)، وكذلك بالرجوع للدراسات التي أكدت على أھمیة تضمین مھارات  التفكیر المستقبلي  ٢٠١٧، 
 ,Dharmasasmita ; ٢٠٠٤ ,Buchen ; ٢٠١٢ , Jones and et al  ) مناھج العلوم مثل (

and et al , ٢٠١٧ ; Julien and et. al , ؛ عبد المجید ،  ٢٠١٥؛ عبد الرحیم ،    ٢٠١٨
) أمكن للباحث ٢٠١٤؛ عمر ،  ٢٠١٧ ، ؛ دمحم ٢٠١٦؛ إسماعیل ،  ٢٠١٦؛ عبد المنعم ،  ٢٠١٦
 ل والتفكیر المستقبلي.لتنمیة التحصی STEAMاستراتیجیة بحسب توجھ اقتراح 
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 لتنمیة التحصیل والتفكیر المستقبلي. STEAMاستراتیجیة بحسب توجھ 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 STEAM) االستراتیجة المقترحة في الدراسة الحالیة بحسب توجھ ١شكل (
 منھج الدراسة وإجرائتھا 

 

 نتقاء 

التحقق من التعلم 

 ذي املع

ام  تقييم امل

 

دلة د و  الشوا

شكيل فرق 

 العمل

ادي  توى  افق مع ا ياتية بما يتو انتقاء التطبيقات ا

ياتية للتالميذ ات ا  . وا

يم  ادي العل (مفا  –التحديد الدقيق للمحتوى 

ن)  –مبادئ  ان  .قو

ل م. إعالم  ة م ام املطلو  مجموعة بامل

 

ع الطالب ع مجموعات عمل  .توز

 عمل التجارب وتصميم النماذج أو تنفيذ املشروعات
 

 جمع املعلومات.

اة. ا  استخدام برامج ا

 تنفيذ تطبيقات ميدانية.

ام املط اديتقييم امل ة لفرق العمل من منظور أ  .لو

شمل ذلك  ة لفرق العمل من منظور ف و ام املطلو تقييم امل

ام  ر بحسب طبيعة امل  .املنتجات املادية أو التصاميم أو التقار

ة والعملية  ر ختبارات التحر  .استخدام  

ا  تخيل صورة مستقبلية لتطبيقات املتاجات ال عمل عل

 التالميذ

ر  او امل ر  املتجات ( نماذج أو تقار  شروعات).تطو

ة لفرق العمل ام املطو اديمية وفنية للم  .وضع معاي أ
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اتبعت الدراسة الحالیة المنھج التجریبي من خالل تصمیم شبھ تجریبي  وًال: منھج الدراسة:أ
للمجموعتین: التجریبیة والضابطة ذي القیاس القبلي والبعدي، حیث درست المجموعة التجریبیة 

، في حین درست المجموعة الضابطة باستخدام STEAMوفق االستراتیجة المقترحة بحسب توجھ 
 .التقلیدیةالطریقة 

تمثل مجتمع الدراسة الحالیة في تالمیذ الصف الثالث بالمرحلة  ثانیًا: مجتمع الدراسة وعینتھا:
عینة من تالمیذ الصف الثالث  المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة، وتمثلت عینة الدراسة في

ًا، موزعین إلى مجموع٦٣المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة قوامھا( ) ٣١ة تجریبیة قوامھا () تلمیذ
ًا، وأخرى ضابطة قوامھا ( ًا بمدرسة االمتیاز األھلیة بالریاض في المملكة العربیة ٣٢تلمیذ ) تلمیذ

 . السعودیة
ًا: بناء الوحدة القائمة على االستراتیجة المقترحة بحسب توجھ  لتنمیة التحصیل  STEAMثالث

ثلت في الوحدة السادسة من منھج العلوم المقرر تم بناء الوحدة المقترحة وتم والتفكیر المستقبلي.
الفصل الدراسي الثاني( الكھرباء والمغناطیسیة) ، وشملت  –على تالمیذ الصف الثالث المتوسط 

الدوائر  –(التیار الكھربائي الفصل الحادي عشر بعنوان الكھرباء، ویتناول : : الوحدة فصلین ھما 
 –الكھربیة)، والفصل الثاني عشر بعنوان المغناطیسیة ، ویتناول : (الخصائص العامة للمغناطیس 

 الكھرومغناطیسیة).
 وقد روعي في بناء تلك الوحدة التالي:

ي مراعاة المعاییر التي استخصلتھا الدراسة الحالیة ألھمیة دمج الفنون في حزمة العلوم الت .١
 ودورھا في تنمیة مھارات اإلبداع واالبتكار لدى التالمیذ. STEAMیدعمھا 

تنظیم طریقة عرض الموضوعات بحسب الخطوات التي اقترحتھا االستراتیجیة الحالیة   .٢
"STEAM." 

. تصمیم أوراق العمل واألنشطة بحیث یتمكن التالمیذ من تسجیل أفكارھم األولیة عن األنشطة، ٣
 تعبیر عن ذلك عقب المشاركة مع المعلمین.ثم یعیدون ال

 تضمنت الوحدة أربعة مھام  عملیة للتالمیذ وھي: و
  عمل تصمیم لشكل المقاومة في أحد األجھزة الكھربائیة من خالل تصویر فوتوغرافي وتصمیم

مصور على الكمبیوتر وفق مقاسات ومعاییر فنیة معینة وعمل تقاریر علمیة عن فكرة عمل 
 وتدعیم ذلك بنموذج كرتوني.المقاومات 

  عمل تصمیم لشكل الدائرة الكھربائیة في أحد األجھزة الكھربائیة من خالل تصویر فوتوغرافي
وتصمیم مصور على الكمبیوتر وفق مقاسات ومعاییر فنیة معینة وعمل تقاریر علمیة عن عمل 

 الدوائر الكھربیة وتدعیم ذلك بنموذج كرتوني.
  لعمل المغناطیس وإعداد تقاریر عن مشاھدات البرنامج مع دعم ذلك استخدام برنامج محاكاة

بتصویر فوتوغرافي وتصمیم مصور على الكمبیوتر وفق مقاسات ومعاییر فنیة معینة وعمل 
 تقاریر علمیة عن عمل المغناطیس وتدعیم ذلك بنموذج كرتوني.
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 توغرافي وتصمیم عمل تصمیم للجرس الكھربائي من خالل نموذج حقیقي من خالل تصویر فو
مصور على الكمبیوتر وفق مقاسات ومعاییر فنیة معینة وعمل تقاریر علمیة عن عمل مكونات 

 الجرس وفكرة عملھ وتدعیم ذلك بنموذج كرتوني.
وقد تم عرض الوحدة على أربعة أعضاء ھیئة تدریس متخصصین في مجال تدریس العلوم ، 

ق من سالمة المحتوى العلمیة، ومدى ارتباط التطبیقات باإلضافة لستة معلمین لتحكیم الوحدة والتحق
ًا لمالحظة المحكمین والتعدیالت التي تم إجرائھا تم وضع الوحدة في  واألنشطة بالمحتوى، وطبق

 صورتھا النھائیة. 
ًا: أدوات الدراسة  رابع

 االختبار التحصیلي    )١
لمعناطیسیة ، وتمثلت الخطوات التي تحصیلي لوحدة الكھرباء واقام الباحث بإعداد اختبار          

 اتبعھا الباحث في الخطوات التالیة :
تم بناءجدول المواصفات لالختبار من خالل األھمیة النسبیة للموضوعات والتي تم تحدیدھا من  ١-١

 خالل مراجعة األھداف الخاصة بالموضوعات األربع للوحدة كما ھو موضح بالجدول التالي
 النسبیة لموضوعات وأھداف وحدة الكھرباء والمغناطیسیة) توزیع األھمیة ١جدول ( 

 الموضوع الفصل
نسبة توزیع األھداف 

 بالمستویات
 المعرفیة الدنیا 

نسبة توزیع األھداف 
بالمستویات المعرفیة 

 العلیا
 المجموع

 الفصل 
 الحادي عشر

 %٤٠ %٢٤ %١٦ التیار الكھربائي
 %٢٠ %١٢ %٨ الدوائر الكھربائیة

 الفصل
 ثاني عشرال 

الخصائص العامة 
 للمغناطیس

٢٠ %١٢ %٨% 

 %٢٠ %١٢ %٨ الكھرومغناطیسیة
 %١٠٠ %٦٠ %٤٠ المجموع

ار ٢٥تم بناء  مفردات االختبار بحیث تتضمن ( ٢-١ ) مفردة تقیس المستویات المستھدفة من االختب
غ  -االستیعاب –تذكر والمتمثلة في مستویات التحصیل الدنیا وھي (ال ) ١٠عددھا (التطبیق) وبل

ل  ي (التحلی ا وھ یل العلی تویات التحص ردات ومس ب  –مف ویم –التركی ددھا (التق غ ع ) ١٥) وبل
ار مفردة ،  ة العظمى لالختب وكانت جمیع المفردات من نوع االختیار من متعدد ، وبلغت الدرج

 ) درجة. ٢٥(
ة  ٣-١ ى مجموع ة عل ورتھ األولی ي ص ھ ف م عرض ث ت ار ، حی دق االختب ن ص ق م م التحق ن ت م

ة   ق من الدق وم، للتحق دریس للعل اھج وطرق الت ویم، والمن اس والتق ال القی ي مج المتخصصین ف
اط  ذلك ارتب ة، وك العلمیة واللغویة لمفردات االختبار، ومالئمتھا من حیث الصیاغة لعینة الدراس
داخلي  اق ال رات االتس ن مؤش ق م م التحق ا ت ا ، كم ق منھ راد التحق تویات الم ردة بالمس ل مف ك

غ عددھا (لال ة استطالعیة بل ى عین ار عل ق االختب ار من خالل تطبی ذ ٢٥ختب ذا من تالمی ) تلمی
ام  ن الع اني م ي الث ل الدراس ة بالفص از األھلی ة االمتی ط بمدرس ث المتوس ف الثال الص
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ع ١٤٣٩/١٤٠ یل م ار والتحص ة لالختب ة الكلی ین الدرج اط ب امالت االرتب اب مع م حس ـ، وت ھ
اط ٠.٨٤المعرفي وبلغ معامل االرتباط ( المستویات الدنیا للمجال غ معامل االرتب ) ، في حین بل

 ).٠.٠١) وھما دالین إحصائیا عند مستوى (٠.٨٢مع المستویات العلیا للمجال المعرفي (
ھ ( ٤-١ ة النصفیةوبلغت قیمت ة التجزئ ات باستخدام طریق ة ٠.٨٥تم حساب الثب ت قیم ي حین بلغ ) ف

) ، وتشیر إجراءات حساب الصدق والثبات ٠.٨٩كرونباخ (  معامل الثبات باستخدام معامل ألفا
 .١إلى صالحیة االختبار للتطبیق المیداني ، وبذلك تم وضع االختبار في صورتھ النھائیة

 اختبار مھارات التفكیر المستقبلي  )٢
ذ عل               درة التالمی اس ق دف قی تقبلي بھ ر المس ارات التفكی ار مھ داد اختب ث بإع ام الباح ى ق

ل  ي : (تحلی ة ف ھ المتمثل زة ل ة الممی ة والنوعی ارات الفرعی ممارسات التفكیر المستقبلي من خالل المھ
تقبلیة  ف المس ؤ  –المواق تقبلي  –التنب ل المس ث  –التخی ام الباح د ق تقبلیة) ،  ولق كالت المس ل المش ح

المستقبلي ومنھا: (عبد بالرجوع لمجموعة من األدبیات ونتائج الدراسات والبحوث المرتبطة بالتفكیر 
نعم ،  ٢٠١٦؛ عبد المجید ،  ٢٠١٥الرحیم ،  ماعیل ،  ٢٠١٦؛ عبد الم ؛  ٢٠١٧؛ دمحم ،  ٢٠١٦؛ إس
 Dharmasasmita, and et ; ٢٠٠٤ ,Buchen ; ٢٠١٢ , Jones and et al  ) ٢٠١٤عمر ، 

al , ٢٠١٧ ; Julien and et. al , ا الباح ٢٠١٨ ي اتبعھ وات الت ت الخط وات ) وتمثل ي الخط ث ف
 التالیة :

ار ،  ١-٢ ارات المستھدفة من االختب یس المھ تم بناء مواقف االختبار بحیث تتضمن أربعة مواقف تق
حیح  ة التص ددت طریق یرة، وتح ات القص ف ذات اإلجاب ئلة المواق ي أس ار ف ردات االختب ت مف وتمثل

الي ( الث درجات حال االستجابة بواقع ثالث درجات لكل مفردة بحیث یتم التصحیح على النحو الت ث
ة  –درجتان لالستجابة المتوسطة، ودرجة واحدة لالستجابة الضعیفة  –المتمیزة للمھارة  وصفر درج

ة ( ارة فرعی ل مھ ى لك ة العظم ذلك الدرج ة) ، وب دم اإلجاب ال ع ي ح ة ١٢ف ت الدرج ة، وبلغ ) درج
 ) درجة.٤٨العظمى لالختبار ككل (

ار٢-٢ دق االختب ن ص ق م م التحق ن  . ت ة م ى مجموع ة عل ورتھ األولی ي ص ھ ف م عرض ث ت ، حی
ة  ة  العلمی ق من الدق المتخصصین في مجال القیاس والتقویم، والمناھج وطرق التدریس للعلوم، للتحق
ردة  اط كل مف ذلك ارتب ة، وك ة الدراس ث الصیاغة لعین واللغویة لمفردات االختبار، ومالئمتھا من حی

ار من خالل بالمھارة المراد التحقق من امتال داخلي لالختب كھا كما تم التحقق من مؤشرات االتساق ال
غ عددھا ( تطالعیة بل ة اس ى عین ار عل ق االختب ط ٢٥تطبی ث المتوس ف الثال ذ الص ن تالمی ذا م ) تلمی

ام  اني من الع امالت  ١٤٣٩/١٤٤٠بمدرسة االمتیاز األھلیة بالفصل الدراسي الث م حساب مع ـ، وت ھ
 لیة لالختبار والمھارات المستھدفة، فكانت النتائج كالتالي:االرتباط بین الدرجة الك

 
 
 

                                                
ق رقم ( : التحصيتبار خ  ١  )١(م
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 للتحقق من االتساق الداخلي الختبار مھارات التفكیر المستقبلي  ) معامالت االرتباط٢جدول ( 
 قیمة معامل االرتباط المھارات الفرعیة للتفكیر المستقبلي م
 **٠.٨٧ تحلیل المواقف المستقبلیة ١
 **٠.٨٣ التنبؤ ٢
 **٠٠.٨٠ التخیل المستقبلي ٣
 **٠.٧٩ حل المشكالت المستقبلیة ٤
 **٠.٨٢ المھارات ككل ٥

 )٠.٠٥)      *: دالة عند مستوى (٠.٠١** : دالة عند مستوى (
توى      د مس ائیا عن ة إحص اط دال امالت االرتب یم مع ع ق ات الجدول السابق أن جمی ویتضح من بیان

 ) ، وعلیھ تم التحقق من صدق االختبار.٠.٨٧) إلى ( ٠.٧٩ین ( ) وتراوحت قیمھا ب٠.٠١داللة (
ع -٣-٢ ة توزی ب لطبیع ا األنس ار أنھ ى اعتب فیة عل ة النص ة التجزئ تخدام طریق ات باس م حساب الثب ت

ة  ت قیم ة االستطالعیة، وبلغ ى العین ق عل درجات تصحیح مفردات االختبار، وذلك من خالل التطبی
اط (  و ٠.٨١معامل االرتب ة () وھ د مستوى دالل اب ٠.٠١دال إحصائیًا عن )، وتشیر إجراءات حس

ورتھ  ي ص ار ف ع االختب م وض ذلك ت داني ، وب ق المی ار للتطبی الحیة االختب ى ص ات إل دق والثب الص
 .١النھائیة

ًا: التطبیق القبلي ألداتي القیاس :  رابع
ار التفك      ار التحصیلي ، واختب ا االختب وعتي تم تطبیق أداتي الدراسة وھم ى مجم ر المستقبلي عل ی

ام  ن الع اني م ي الث ل الدراس ة بالفص ة ١٤٣٩/١٤٤٠الدراس ة التجریبی وعتي الدراس ى مجم ـ عل ھ
دول ( حة بالج ي موص ا ھ ائج كم ت النت وعتین فكان افؤ المجم ن تك ق م رض التحق ابطة بغ ) ٣والض

 ) كالتالي : ٤والجدول (
سطي المجموعة الضابطة  والمجموعة ) نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بین متو٣جدول (

 التجریبیة في التطبیق القبلي الختبار التحصیل 
المجموع البعد

 ة
اإلنحراف  المتوسط العدد

 المعیاري
درجات 
 الحریة

 الداللة tقیمة 

التحصیل على 
المستویات المعرفیة 

 األدنى

 ٠.٨٩٣ ١.٢٥٨ ٣١ التجریبیة
 ٠.٨٤٧ ١.١٥٦ ٣٢ الضابطة ٠.٦٤٤ ٠.٤٦٤ ٦١

التحصیل على 
المستویات المعرفیة 

 العلیا

 ٠.٩٥٠ ٢.٣٥٥ ٣١ التجریبیة
 ٠.٨٣٢ ٢.٢١٩ ٣٢ الضابطة ٠.٥٤٧ ٠.٦٠٥ ٦١

 ١.٦٢١ ٣.٣٧٥ ٣٢ الضابطة ٠.٥٨٣ ٠.٥٥١ ٦١ ١.٨٠١ ٣.٦١٣ ٣١ التجریبیة التحصیل ككل

                                                
:اختبار التفك  ١ ق رقم ( املستقب  )٢(م
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ة ویتضح من بیانات الجدول السابق .أن جمیع قیم (ت) غیر دالة إحصا     د مستودى دالل ئیا عن
اء والمغناطیسیة ٠.٠٥( ي تحصیل وحدة الكھرب ا ف ة قبلی وعتي الدراس افؤ مجم ي تك ) ، مما یعن

 بالنسبة لألبعاد وككل
) نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بین متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة ٤جدول (

  التجریبیة في التطبیق القبلي الختبار التفكیر المستقبلي
اإلنحراف  المتوسط العدد المجموعة البعد

 المعیاري
درجات 
 الحریة

 الداللة tقیمة 

تحلیل عناصر 
 المواقف المستقبلیة

 ٠.٥٠٨ ٠.٤٨٤ ٣١ التجریبیة
٠.٥٤٠ ٠.٦١٧ ٦١ 

 ٠.٥٠٤ ٠.٥٦٣ ٣٢ الضابطة
 ٠.٥٠٨ ٠.٤٨٤ ٣١ التجریبیة التنبؤ

٠.١٣٨ ٦١
٠.١٧٢ ١ 

 ٠.٤٨٣ ٠.٦٥٦ ٣٢ الضابطة
 ٠.٥٠٦ ٠.٥٤٨ ٣١ التجریبیة تخیلال

٠.٧٢١ ٠.٣٥٨ ٦١ 
 ٠.٤٩٩ ٠.٥٩٤ ٣٢ الضابطة

حل المشكالت 
 المستقبلیة

 ٠.٥٠٨ ٠.٥١٦ ٣١ التجریبیة
٠.٧١٧ ٠.٣٦٤ ٦١ 

 ٠.٥٠٤ ٠.٥٦٣ ٣٢ الضابطة
التفكیر المستقبلي 

 ككل
 ١.١١٠ ٢.٠٣٢ ٣١ التجریبیة

٠.٢٠٤ ١.٢٨٤ ٦١ 
 ١.٠٠٨ ٢.٣٧٥ ٣٢ الضابطة

ة    ویتضح من بیانات الجدول السابق .أن جمیع قیم (ت) غیر دالة إحصائیا عند مستودى دالل
بة ٠.٠٥( تقبلي بالنس ر المس ارات التفكی ي مھ ا ف ة قبلی وعتي الدراس افؤ مجم ي تك ا یعن ) ، مم

 لمستویاتھ وككل.
تراتیجیة المقترح ب االس دة بحس یة المع اء والمغناطیس دة الكھرب دریس وح ا : ت ھ خامًس ق توج ة وف

STEAM : 
تراتیجیة       ق االس ة وف ة التجریبی ذ المجموع وم  لتالمی نھج العل ن م ة م دة السادس دریس الوح م ت ت

وات االستراتیجیة ، وقد  STEAMالمقترحة بحسب توجھ  تم التنفیذ العملي لدراسة الوحدة وفق خط
 الدراسة الحالیة:المقترحة بالدراسة الحالیة ، من أھم المالحظات المیدانیة لتجربة 

ي  .١ ا ف مرحلة االنتقاء: وخالل ھذه المرحلة تم انتقاء المشروعات األربع والتي سبق اإلشارة إلیھ
ي  ل العلم ى التكام ز عل ع التركی ذ م ة للتالمی ات حیاتی ف وتطبیق من مواق دة، و تتض اء الوح بن

 االھتمام بالحس الفني والجمالي المستخدم في تنفیذ ھذه المشروعات.
تكوین فرق العمل: وخالل ھذه المرحلة قام المعلم بتقسیم التالمیذ إلى مجموعات عمل ، مرحلة  .٢

ى  ذ، باإلضافة إل ى كل تلمی ع األدوار عل د توزی راد المجموعات عن وقد ُروعي التجانس بین أف
ام  ع المھ ق ، وتوزی اء الفری ین أعض امالت ب ات و المع بط العالق ي تض د الت د القواع تحدی

ة والتكلیفات على  ع بدای ذ م ین التالمی دیل ب ھذه المجموعات، وقد حدث نوع من الرغبة في التع
 العمل ، وكان ھناك تبادل لتوزیع األدوار خاصة في أدوار معد التقاریر الكتابیة والفنیة.
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ة  .٣ ذه المرحل الل ھ ة: وخ واھد واألدل دیم الش ة تق ة مرحل رة من المتابع ة كبی ذ درج اج التالمی احت
ة ، والتوجیھ من قبل ا لمعلم في النماذج التي یصممونھا بحسب المھام المطلوبة من كل مجموع

 مقارنة بعمل القیاسات أو جمع المعلومات.
ب  .٤ ي جان ین ف ین المتعلم مرحلة تقییم المھام: وشھدت ھذه المرحلة درجة متمیزة من التنافسیة ب

 لمطلوبة من كل فریقتقییم المواصفات الفنیة للتقاریر والنماذج والتوثیق المصور للمھام ا
ى  مرحلة .٥ یم ذي المعن د من التعل ة  Meaning Fullالتأك ة مناقشات ثری ذه المرحل ھدت ھ ، وش

ویر  ة تط ا ، وكیفی ي أنجزوھ ام الت ویر المھ بل تط ول س ات ح ذ كمجموع م والتالمی ین المعل ب
 عھا التالمیذ.اللمسات الجمالیة لھا ، خاصة فیما یتعلق بالشكل المستقبلي للتطبیقات التي تعامل م

ع  .٦ ات م م والمناقش یحیة للمعل روض التوص ي الع ابطة ف ة الض بة للمجموع ل بالنس ز العم ترك
 التالمیذ واستخدام الصور أو النماذج المعدة مسبقا، مع حل التدریبات.

 نتائج الدراسة :
 تختص الجزئیة التالیة بعرض نتائج الدراسة بحسب أسئلتھا كالتالي :

ؤال األول : ا  الس وم ھ ص ب توج ة بحس تراتیجیة مقترح ر  STEAMرة اس یل والتفكی ة التحص لتنمی
عودیة  ة الس ة العربی ذا المستقبلي لدى تالمیذ الصف الثالث المتوسط بالمملك ى ھ ة عل م اإلجاب د ت ؟ وق

ا  السؤال من خالل االستراتیجیة التي تم اقتراحھا بالدراسة الحالیة وعرض الكیفیة المیدانیة التي تم بھ
 تلك االستراتیجیة.تنفیذ 

ث  السؤال الثاني: ذ الصف الثال دى تالمی وم ل ة تحصیل العل ي تنمی ة ف ما فاعلیة االستراتیجیة المقترح
 ؟المتوسط 

رق دال  ى " یوجد ف نص عل ذي ی ؤال من خالل الفرض األول وال ك الس ر عن ذل م التعبی د ت وق
لتجریبیة التي تدرس باستخدام ) بین متوسطي درجات المجموعة ا٠.٠٥إحصائیا (عند مستوى داللة 

ة  STEAMاالستراتیجیة المقترحة بحسب توجھ  ة التقلیدی درس بالطریق والمجموعة الضابطة التي ت
ذكر  ي : (الت ة ف دنیا الممثل ة ال تویات المعرفی ي المس یل ف ار التحص دي الختب ق البع ي التطبی  –ف

ل  –التركیب  –ي : (التحلیل التطبیق) والمستویات المعرفیة العلیا الممثلة ف –االستیعاب  التقویم) وكك
ة  ار ت لدالل تخدام اختب م اس رض ت حة الف ن ص ق م ة" ، وللتحق ة التجریبی ات المجموع الح درج لص
و  ا ھ ائج كم ت النت دي، فكان ق البع ي التطبی یلي ف ار التحص تقلتین لالختب وعتین مس روق بین مجم الف

 موضح بالجدول التالي:
لداللة الفروق بین متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة اختبار (ت)  ) نتائج ٥جدول (

 التجریبیة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي

اإلنحراف  المتوسط العدد المجموعة البعد
 المعیاري

درجات 
 الداللة tقیمة  الحریة

التحصیل على 
المستویات المعرفیة 

 األدنى

 ٠.٨٨٤ ٧.٢٢٦ ٣١ التجریبیة
 ١.٠٢٧ ٤.٩٠٦ ٣٢ ضابطةال ٠.٠٠٠ ٩.٥٩٥ ٦١
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التحصیل على 
المستویات المعرفیة 

 العلیا

 ١.٣٣٨ ٩.٥١٦ ٣١ التجریبیة
 ١.٦٨٠ ٦.٧٨١ ٣٢ الضابطة ٠.٠٠٠ ٧.١٣٣ ٦١

 التحصیل ككل
 ١.٧١٢ ١٦.٧٤٢ ٣١ التجریبیة

٠.٠٠٠ ١٠.٣٥٦ ٦١ 
 ٢.١٣٢ ١١.٦٨٨ ٣٢ الضابطة

ع    ابق أن جمی دول الس ات الج ن بیان ح م ة  ویتض تودى دالل د مس ائیًا عن ة إحص یم (ت ) دال ق
الي " ٠.٠١( رض األول كالت حة الف ت ص د تحقق ذا فق ى ھ د ) ، وعل ائیا (عن رق دال إحص د ف یوج

) بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام االستراتیجیة ٠.٠١مستوى داللة 
ق والمجموعة الضابطة التي د STEAMالمقترحة بحسب توجھ  ي التطبی ة ف ة التقلیدی ت بالطریق رس

ذكر  ي : (الت ة ف ى الممثل ة األدن تویات المعرفی ي المس یل ف ار التحص دي الختب تیعاب  –البع  –االس
ل  ي : (التحلی ة ف ا الممثل ة العلی تویات المعرفی ق) والمس ب  –التطبی الح  –التركی ل لص ویم) وكك التق

ة " ، كما تم حساب حجم ادرجات المجموعة التجریبیة ة اإلحصائیة) بدالل لتأثیر (الوجھ المكمل للدالل
 )  ، كما ھو موضح بالجدول التالي:η٢مربع إیتا (

 ) ٦جدول ( 
 مؤشر حجم التأثیر للفروق الدالة لنتائج اختبار (ت) في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي

 نوع حجم التأثیر π٢حجم التاثیر  tقیمة  البعد

 كبیر ٠.٦٠ ٩.٥٩٥ المعرفیة األدنىالتحصیل على المستویات 

 كبیر ٠.٤٥ ٧.١٣٣ التحصیل على المستویات المعرفیة العلیا

 كبیر ٠.٦٤ ١٠.٣٥٦ التحصیل ككل

ا ٢ηویتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم (           )  تمثل حجم تأثیر كبیر حیث تراوحت قیمھ
یم (٠.٦٤) إلى (٠.٤٥بین ( ة الق دت كاف ة استراتیجیة ) ؛ ٠.١٤) ، وتع ى فعالی د مؤشرا عل ُ ا یع مم

ذكر  لتنمیة التحصیل STEAMبحسب توجھ  دنیا ( الت ة ال  –االستیعاب  –على المستویات المعرفی
ب  –التحلیل التطبیق)  وعلى المستویات المعرفیة العلیا ( ویم –التركی ة ) التق ة بالطریق وككل مقارن

 التقلیدیة.
ث فاعلیة االستراتی السؤال الثالث : ذ الصف الثال دى تالمی ر المستقبلي ل ة التفكی جیة المقترحة في تنمی

یوجد فرق دال ؟ وقد تم التعبیر عن تلك السؤال من خالل الفرض الثاني والذي ینص على "المتوسط 
) بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي تدرس باستخدام ٠.٠٥إحصائیا (عند مستوى داللة 

ة  STEAMحة بحسب توجھ االستراتیجیة المقتر ة التقلیدی درس بالطریق والمجموعة الضابطة التي ت
ؤ  تقبلیة والتنب ل المواقف المس اد : تحلی ي أبع ر المستقبلي ف في التطبیق البعدي الختبار مھارات التفكی

ة ة التجریبی ات المجموع الح درج ل لص تقبلیة وكك كالت المس ل المش تقبلي وح ل المس " ،  والتخی
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ار وللتحقق من صح تقلتین الختب وعتین مس ین مجم روق ب ة الف ار ت لدالل م استخدام اختب ة الفرض ت
 مھارات التفكیر المستقبلي في التطبیق البعدي، فكانت النتائج كما ھو موضح بالجدول التالي:

 ) نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بین متوسطي المجموعة الضابطة ٧جدول ( 
 یق البعدي الختبار مھارات التفكیر المستقبليوالمجموعة التجریبیة في التطب

 البعد
اإلنحراف  المتوسط العدد المجموعة 

 المعیاري
درجات 
 الداللة tقیمة  الحریة

تحلیل عناصر 
 المواقف المستقبلیة

 ٠.٥٧٥ ٢.٢٥٨ ٣١ التجریبیة
٠.٠٠٠ ٨.٥٧٩ ٦١ 

 ٠.٦٧٧ ٠.٨٤٤ ٣٢ الضابطة

 التنبؤ
 ٠.٦٠١ ٢.١٩٤ ٣١ التجریبیة

٠.٠٠٠ ٨.٩١٩ ٦١ 
 ٠.٦٤٤ ٠.٨١٣ ٣٢ الضابطة

 التخیل
 ٠.٥٧٥ ٢.٢٥٨ ٣١ التجریبیة

٠.٠٠٠ ٨.٧٨٩ ٦١ 
 ٠.٦٧٢ ٠.٧٥٠ ٣٢ الضابطة

حل المشكالت 
 المستقبلیة

 ١.٣٠٩ ٨.٧٧٤ ٣١ التجریبیة
٠.٠٠٠ ٩.٥٥٣ ٦١ 

 ١.٢٢٨ ٣.٠٩٤ ٣٢ الضابطة
التفكیر المستقبلي 

 ككل
 ٠.٥٧٥ ٢.٢٥٨ ٣١ التجریبیة

٠.٠٠٠ ١٧.٧٧١ ٦١ 
 ٠.٦٧٧ ٠.٨٤٤ ٣٢ الضابطة

ة    ر المستقبلي وككل دال اد التفكی یم (ت) ألبع ع ق ات الجدول السابق أن جمی ویتضح من بیان
ة ( توى دالل ن مس ائیا ع الي ٠.٠١إحص اني كالت رض الث حة الف ت ص د تحقق ذا فق ى ھ )، وعل

ة " توى دالل د مس ائیا (عن رق دال إحص د ف ط٠.٠١یوج ین متوس ة ) ب ات المجموع ي درج
ھ  ب توج ة  STEAMالتجریبیة التي درست باستخدام االستراتیجیة المقترحة بحس والمجموع

ر  ارات التفكی ار مھ دي الختب ق البع ي التطبی ة ف ة التقلیدی ت بالطریق ي درس ابطة الت الض
كالت تقبلي وحل المش ل المس ؤ والتخی تقبلیة والتنب ف المس ل المواق اد : تحلی ي أبع  المستقبلي ف

ة ة التجریبی ھ المستقبلیة وككل لصالح درجات المجموع أثیر (الوج م الت م حساب حج ا ت "، كم
ا ( ع إیت ة مرب ة اإلحصائیة) بدالل و موضح بالجدول η٢المكمل للدالل ا ھ ائج كم ت النت )  فكان

 التالي:
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الختبار ) مؤشر حجم التأثیر للفروق الدالة لنتائج اختبار (ت) في التطبیق البعدي ٨جدول (  
 مھارات التفكیر المستقبلي

 نوع حجم التأثیر π٢حجم التاثیر  tقیمة  البعد

 كبیر ٠.٥٥ ٨.٥٧٩ تحلیل عناصر المواقف المستقبلیة

 كبیر ٠.٥٧ ٨.٩١٩ التنبؤ
 كبیر ٠.٥٦ ٨.٧٨٩ التخیل

 كبیر ٠.٦٠ ٩.٥٥٣ حل المشكالت المستقبلیة

 كبیر ٠.٨٤ ١٧.٧٧١ التفكیر المستقبلي ككل
ا η٢ویتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم (            ت قیمھ ث تراوح ر حی )  تمثل حجم تأثیر كبی

ین ( ى (٠.٥٥ب د (٠.٨٤) إل یم الح ة الق دت كاف ة ٠.١٤) ، وتع ى فعالی را عل د مؤش ُ ا یع ) ؛ مم
تراتیجیة  ھ اس ب توج ة STEAMبحس تقبلیة  لتنمی ف المس ل المواق اد (تحلی ى أبع ؤ  –عل  –التنب

 حل المشكالت المستقبلیة) وككل مقارنة بالطریقة التقلیدیة. –المستقبلي التخیل 

 تفسیر نتائج الدراسة:
ھ  ب توج تعلم بحس ة لل ة االستراتیجیة المقترح ة بفعالی ي  STEAMأوال: تفسیر النتائج الخاص ف

 تنمیة التحصیل:
ین متوسطي درجات ) ب٠.٠١أشارت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائیا (عند مستوى داللة     

ھ  ب توج تراتیجیة بحس تخدام االس ت باس ي درس ة الت ة التجریبی ة  STEAMالمجموع والمجموع
ى  وم عل ي العل یلي ف ار التحص دي لالختب ق البع ي التطبی ة ف ة التقلیدی ت بالطریق ي درس ابطة الت الض

ذكر  دنیا (الت ة ال ة التطبیق–االستیعاب  –المستویات المعرفی ل ) والمستویات المعرفی ا (التحلی  –العلی
ب  ة  –التركی أثیر بدالل م الت یم حج ت ق ة، وتراوح ة التجریبی ویم) وككل لصالح درجات المجموع التق

)ηة االستراتیجیة ٠.٦٤) إلى (٠.٤٥) بین (٢ ة فعالی ى فعالی دل عل ر وی أثیر كبی ل حجم ت ) ، مما یمث
ى المستویات  على المستویات المعرفیة لتنمیة التحصیل STEAMبحسب توجھ المقترحة  الدنیا وعل

 المعرفیة العلیا وككل مقارنة بالطریقة التقلیدیة.
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 ) قیم حجم التأثیر في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي للمجموعة التجریبیة ٢شكل(

 والمجموعة الضابطة
ة كل من              ; ٢٠١٨ , Price))وتتفق النتائج التي تم الوصول إلیھا مع ما أشارت إلیھ دراس

Madden and et al , ٢٠١٧الطنطاوي وسلیم ،  ; ٢٠١٣ Ahn and Choi , ي  ); ٢٠١٥ ف
ذ ،في تنمیة  STEAMفعالیة توجھ  دى التالمی ة  مستویات التحصیل ل ة الحالی ث النتیج ع الباح ویُرج

ا یز ن مم ة والف وم المختلف ین العل د من إلى طبیعة االستراتیجیة المقترحة والتي تعتمد على التكامل ب ی
ة أو  المواقف الحیاتی ا ب ي یتعلمونھ ارات الت ارف والمھ اط المع تعلم ، الرتب و ال ذ نح ة التالمی دافعی
ى حل  ذ عل ذي ساعد التالمی التعلیمیة ، ومن خالل تعزیز أنشطة التعلم المستندة إلى الواقع المعزز ال

ة وا ة واإلبداعی دراتھم الجمالی ویر ق ة وتط ة منھجی ة علمی كالت بطریق اعدت المش ا س ة ، كم البتكاری
ام  ق قی ن طری بھا ع ي یكتس دة الت ارف الجدی ابقة بالمع ھ الس ط معارف ى  رب ذ عل تراتیجیة التلمی االس
ة  ة المجموع ل دراس ة مح ام التطبیقی ة بالمھ ة المرتبط واھد واألدل ن الش ة م رض مجموع ذ بع التالمی

ي والتي ساعدتھم على تطبیق المعارف والمھارات المكتسبة في تنفیذ  ا ف میمات إم مجموعة من التص
شكل تقاریر أو مجسمات أو منتجات تكنولوجیة ، وقد أدى تقسیم التالمیذ إلى مجموعات وفرق عمل 
دى  إلى إثارة دافعیتھم، وتنمیة روح التعاون والعمل الجماعي، كما أدى إلى زیادة معدالت التحصیل ل

 ھم بأنفسھم وبمشاركة أقرانھم .التالمیذ حیث ساعدھم التعلم التعاوني على بناء معرفت
ادة مستویات  ي زی ة ف ق االستراتیجیة الحالی ي خالل تطبی د الفن ل البع ة تفعی ولقد ظھرت أھمی
د ظھر  اتھم  ، وق التحصیل لدى التالمیذ ،حیث أتاح البعد الفني للتالمیذ الفرصة في التعبیر عن اتجاھ

ذ  ذھا التالمی ي نف میمات الت ي التص حا ف ك واض ا ذل ى ، كم ة عل تراتیجیة القائم ا دور االس ر جلی ظھ
وم ودراستھا م العل و تعل ة نح ذ اإلیجابی ویر اتجاھات التالمی ي تط ي ف ً عن ، االھتمام بالبعد الفن فضال

تقبلیة  ة مس ع رؤی ا، ووض م انجازھ ي ت ام الت ویر المھ ى تط درتھم عل ذ وق التحقق من استیعاب التالمی
 یھا خالل المھام التي عمل علیھا التالمیذ.لكیفیة عمل التطبیقات التي تم العمل عل

ة  وتتباین الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في كونھا عملت على تصمیم استراتیجیة عملی
ى STEAMتترجم المنطلقات الخاصة بتعلیم  التحقق من التحصیل عل ة ب ة الحالی ، كما عنیت الدراس

ا ذه التوجھ تخدام ھ ث أن اس ا ، حی تویات العلی حت المس ا وض ره كم نعكس أث ي أن ی ة ینبغ ت الحدیث
  الدراسة الحالیة على المستویات العلیا للمجال المعرفي. 
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ھ   ب توج ة  STEAMثانیا: تفسیر النتائج الخاصة بفعالیة االستراتیجیة المقترحة للتعلم بحس ي تنمی ف
 التفكیر المستقبلي :

ائیا (عن    رق دال إحص ود ف ى وج ة إل ائج الدراس ارت نت ة أش توى دالل ین ٠.٠٥د مس ) ب
ھ  ب توج تراتیجیة بحس ت باستخدام اس ي درس ة الت ة التجریبی ات المجموع  STEAMمتوسطي درج

ر  ارات التفكی ار  مھ دي الختب ق البع ي التطبی ة ف ة التقلیدی ت بالطریق ي درس ابطة الت ة الض والمجموع
تقبلیة  ف المس ل المواق اد (تحلی ى أبع تقبلي عل ؤ  –المس ل ا –التنب تقبلي التخی كالت  –لمس ل المش ح

ة ( -المستقبلیة  أثیر بدالل ین η٢وككل) لصالح درجات المجموعة التجریبیة، وتراوحت قیم حجم الت ) ب
ى (٠.٥٥( ھ ٠.٨٤) إل ب توج تراتیجیة بحس ة االس ى فعالی دل عل ر وی أثیر كبی م ت ل حج ا یمث ) ، مم

STEAM دة وك ى ح اده عل بة ألبع تقبلي بالنس ر المس ة التفكی ي تنمی كل ف ح بالش و موض ا ھ ل، كم ك
   :التالي

 
) قیم حجم التأثیر في التطبیق البعدي الختبار التفكیر المستقبلي للمجموعة التجریبیة ٣شكل(

 والمجموعة الضابطة      
 Kong and Huo)وتتفق النتائج التي تم الوصول إلیھا مع ما أشارت إلیھ دراسة كال من    

, ٢٠١٤ ;  Julien and et. al , ٢٠١٨ ; Madden and et al , ٢٠١٣ ;  Ahn and Choi , 
٢٠١٥ ; Ko and et al , ٢٠١٢ ; English ,ي أن استخدام االستراتیجیات التدریسیة )   ٢٠١٧ ف

ین،  ر المستقبلي للمتعلم ارات التفكی ث  التي تركز على نشاط المتعلم تسھم  في تنمیة مھ ویعزو الباح
أثر ة ب ائج الخاص ق النت تر تحق ى أن االس تقبلي إل ر المس ارات التفكی ة مھ ي تنمی ة ف اتیجیة المقترح

ة  ات الحیاتی ة التطبیق ة لمعایش ف حقیقی ي مواق تعلم ف ع الم ى وض ت عل ة عمل تراتیجیة المقترح اإلس
ة  ي كاف ك ف ب ذل والعمل على تصمیمھا والتحقق من استیعابھا وفھم القیم الوظیفیة الستخدامھا ، وأعق

ا  ورة المھام التي عمل علیھ ات وبص ذه التطبیق تقبلیة لعمل واسنخدام ھ ة المس ذ ، طرح الرؤی التالمی
ر المستقبلي، وصحیح  ارات التفكی دة الصلة بمھ ودة وطی مركزة من قل المھلم لمھارات فرعیة مقص
ل وحل  أن المتعلمین كان لدیھم قدرات أفضل على تحلیل المواقف المستقبلیة والتنبؤ بھا مقارنة بالتخی
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كالت  التفكیر المش ة ب ذ والخاص ا التالمی ل علیھ ي یعم ة الت ات التعلیمی ة الممارس را لقل المستقبلیة نظ
ع التخطیط  تقبلیة وم ات المس ى التطبیق المستقبلي، ومن المتوقع أنھ مع مظید من تدریب المتعلمین عل

تقبل ، ة بالمس ة الخاص ارات النوعی ي المھ ذ ف درات التالمی و ق م أن تنم ل المعل ن قب این  السلیم م وتتب
ر  ارات التفكی ة مھ ى تنمی ت عل ة عمل ة الحالی ون الدراس ي ك ع الدراسات السابقة ف ة م الدراسة الحالی

ب ،  STEAMالمستقبلي من خالل استراتیجیة بحسب توجھ  ذه الجان ي ھ ، ، حیث تندر الدراسات ف
تقبلي  ر المس ة للتفی ارات فرعی رح مھ ى ط ت عل ة عمل ة الحالی ى أن الدراس افة إل ع باإلض ق م تتواف

 .STEAMالرؤیة المتكاملة للعلوم التي یطرحھا توجھ 

 توصیات الدراسة:

ى  ة إل ث تظھر الحاج ات البح استنادًا لنتائج الدراسة الحالیة، وفي إطار ما تم استقراؤه من أدبی
 تقدیم التوصیات التالیة:

یادة في تدریس العلوم لقدرتھا على ز STEAMتوظیف استراتیجیة التعلم بحسب توجھ  .١
 معدالت التحصیل لدى التالمیذ وتنمیة مھارات التفكیر المستقبلي لدیھم.

تدریب معلمي العلوم على استخدام االستراتیجیة المقترحة من خالل عقد مجموعة من ورش  .٢
 العمل للتأكد من قدرتھم على تفعیل االستراتیجیة.

دریس العلوم بالمرحلة في ت STEAMتوجیھ معدي البرامج الدراسیة الستخدام استراتیجیة  .٣
 المتوسطة.

تطویر مناھج العلوم بشكل یسمح باستخدام أكثر من استراتیجیة تدریسیة ومن بینھا   .٤
 االستراتیجیة المقترحة.

خاصة  STEAMتنفیذ مجموعة من الندوات والمؤتمرات التي تناقش فعالیة التعلم باستخدام  .٥
 وأن الدرسات العربیة في ھذا المجال نادرة جدا.

 طویر دلیل معلم العلوم بما یتالءم مع االستراتیجیة الجدیدة المقترحة.ت .٦
تبني المنحى الجمالي واإلبداعي في تطویر تدریس العلوم خاصة أن إضافة بعد الفن نقل  .٧

 نقلة نوعیة متمیزة. STEM توجھ
 الدراسة: مقترحات 

استراتیجیة التعلم  إجراء دراسة  تشخیصیة لمدى تمكن معلمي العلوم من التدریس باستخدام .١
 .STEAMبحسب توجھ 

إجراء دراسة  لتحدید الصعوبات التي تواجھ المعلمین بالمملكة العربیة السعودیة أثناء تنفیذ  .٢
 . STEAMاستراتیجیة  التعلم بحسب توجھ 

وغیره من االستراتیجیات  STEAMإجراء دراسة مقارنة بین التدریس بحسب توجھ  .٣
 ات التفكیر المستقبلي.األخرى لتنمیة التحصیل مھار

 .STEAMقعالیة برامج تدریب اثناء الخدمة لتنمیة مھارات المعلمین للتدریس بحسب توجھ  .٤
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 المراجع     
 أوال:المراجع العربیة 

العلوم  مناھج محتوى في STL التقني التنور معاییر تحقق ) ، مدى٢٠١٦( علي األحمدي ، .١
مجلة العلوم دراسة تحلیلیة ،  : السعودیة یةالعرب بالمملكة المتوسطة للمرحلة المطورة

 ١١٥- ٨١) ، یونیو  ، ٢) ، العدد (١٧البحرین ، المجلد (– التربویة والنفسیة
) ، برنامج مقترح في الجغرافیا قائم على بعض أبعاد خطة التنمیة ٢٠١٦إسماعیل ، مروى ( .٢

یة االجتماعیة لدى لتنمیة مھارات التفكیر المستقبلي والمسئول ٢٠٣٠- ٢٠١٦المستدامة 
) ، ٥٤، مصر ، العدد ( مجلة الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیةالطالب المعلم ، 

 ٤٦-١نوفمبر ، 
) ، فاعلیة استخدام نموذج إیزنكرافت االستقصائي في تنمیة التفكیر ٢٠١٠البعلي، إبراھیم ( .٣

اني المتوسط بالمملكة االبتكاري والتحصیل الدراسي في مادة العلوم لدى تالمیذ الصف الث
) ، ١٥٤، مصر ، العدد ( مجلة دراسات فى المناھج وطرق التدریسالعربیة السعودیة ، 

 .٢٠٤-١٧٦ینایر ، 
) ، أثر استراتیجیة التعلم التعاوني على التحصیل الدراسي في مادة ٢٠١٤بوموس ، فوزیة ( .٤

مجلة ة األولى متوسط ، العلوم الطبیعیة ـ دراسة شبھ تجریبیة على عینة من تالمیذ السن
، مخبر تطویر الممارسات النفسیة والتربویة بالجزائر ، العـدد دراسات نفسیة و تربویة

 ١٦-١) ، یونیو ، ١٢(
) ، أثر المناھج المتطورة في الریاضیات والعلوم الطبیعیة على تنمیة ٢٠١٢حامد ، دمحم ( .٥

مجلة دراسات عربیة في ویة ، التحصیل والتفكیر وحل المشكالت لدى طالب المرحلة الثان
 ١١٦-٨١) ، یونیو ، ٢٦، مصر ، العدد ( التربیة وعلم النفس

) ، التحدیات التى تعوق المناھج المطورة فى ٢٠١٤حسن، حمودة و حامد، ھانى ( .٦
الریاضیات والعلوم من تحقیق أھدافھا من وجھة نظر المعلمین بالمرحلة المتوسطة فى 

، السعودیة ، العدد  مجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس المملكة العربیة السعودیة ،
 ١٠٨ -٨٧) ، یونیو ، ٥٠(

، الجزء الخامس ، دار الكتب العلمیة  التفكیر وأنماطھ) ، ٢٠١٨رزوقي ، رعد ودمحم ، نبیل ( .٧
 ، بیروت.

 ، المجموعة العربیة للنشر والتدریب. إدارة المشروعات) ، ٢٠١٣رضوان ، محمود ( .٨
) ، أثر استخدام دورة التعلم في تدریس الفیزیاء على تنمیة التحصیل ٢٠١٠اني ، نایف (السفی .٩

، رسالة ماجستیرالدراسي ومھارات التفكیر االبتكاري لدى طالب الصف األول الثانوي ، 
 كلیة التربیة ، جامعة أم القرى.

لتحصیل ) ، فعالیة تدریس العلوم بمساعدة الكمبیوتر في ا٢٠٠٩سلیمان ، سمیحة ( .١٠
مجلة دراسات عربیة في الدراسي لدى طالبات الصف األول المتوسط بمحافظة الطائف ، 

 ١٣٨-١٠٣) ، مارس ، ٣) ، المجلد (٢، مصر ، العدد (التربیة وعلم النفس 
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) ، تصورات معلمي العلوم حول أھمیة استخدام ٢٠١٧الشمراني ، سعید والجالل ، دمحم ( .١١
،   مجلة رسالة التربیة وعلم النفسوم، ومعیقات استخدامھا ،  تقنیات التعلیم في تدریس العل

 ، مارس. ١٤٣٨) ، جمادى اآلخرة ١٢الریاض ،  العدد (
 STEAM) ، استخدام مدخل العلوم المتكاملة ٢٠١٧الطنطاوي ، دمحم وسلیم ، شیماء ( .١٢

بیة النوعیة ، لتنمیة مھارات التفكیر عالي الرتبة لدى الطالب المعلمین بكلیتي التربیة والتر
 ٤٢٦-٣٧٤) ، یولیو ، ٢٨) ، المجلد (١١١، العدد ( مجلة كلیة التربیة جامعة بنھا

) ، فاعلیة استخدام المنھج التكعیبي في تشكیل منھج علم ٢٠١٦عبد المجید ، عبد هللا ( .١٣
االجتماع على تنمیة التفكیر المستقبلي والمسئولیة االجتماعیة لدى طالب المرحلة الثانویة ، 

 ١٥٧-١٠٠) ، مارس ، ٧٨، مصر ، العدد ( مجلة الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیة
) ، فاعلیة موقع تعلیمي تفاعلي قائم على المدونات في تنمیة ٢٠١٦عبد المنعم ، شیماء ( .١٤

التفكیر المستقبلي والوعي بالتحدیات البیئیة للقرن الحادي والعشرین لدى طالب الصف 
 كلیة التربیة ، جامعة عین شمس. –الة دكتوراه األول الثانوي ، رس

) ، مھارات التفكیر الناقد فى األنشطة المتضمنة بمحتوى ٢٠١٥عبدالمجید، ممدوح ( .١٥
مجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم مناھج العلوم للمرحلة اإلعدادیة : دراسة تحلیلیة ، 

 ٣٩٥-٣٧٣) ، یونیو  ، ٦٢، السعودیة ، العدد ( النفس
) ، فاعلیة برنامج إثرائي مقترح لتنمیة التحصیل المعرفي وعملیات ٢٠١١ي ، لبنى (العجم .١٦

مجلة كلیة التربیة التفكیر العلمي في مادة العلوم لدى تلمیذات الصف الرابع االبتدائي ، 
 ١٢٨ – ٩١) ، ٤٤، العدد ( جامعة طنطا

علوم المطور للصف ) ، مھارات التفكیر الناقد فى محتوى كتاب ال٢٠١٣العصیمي، حمید ( .١٧
، مجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم النفساألول المتوسط ومدى امتالك التالمیذ لھا ، 

 ١٥٠-١٢٥) ، أبریل ، ٣٦السعودیة ، العدد (
) ، دراسة تحلیلیة لمحتوى كتب العلوم وكراسات األنشطة ٢٠١٥فتح هللا، مندور ( .١٨

وتحقیقھ لمعاییر التفضیالت  TIMSS  بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات مشروع 
مجلة العلوم التربویة والنفسیة ، بالمملكة العربیة السعودیة ،   (٤) MAT التعلمیة األربعة 

 ١٣٢٥-١٢٤١) ، یولیو ، ٤) ، العدد (٨، السعودیة ، المجلد ( جامعة القصیم
بعض  ) ، تقویم محتوي مناھج العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء٢٠١٣القرني، مسفر ( .١٩

، مصر ،  مجلة كلیة التربیة جامعة طنطانظریات تعلیم القیم بالمملكة العربیة السعودیة ، 
 ٣١١ – ٢٧٤)، ینایر ، ٤٩العدد (

) ، فاعلیة تدریس العلوم باستخدام استراتیجیة ٢٠١٨كاسي، عبد هللا والقحطاني ، أحمد ( .٢٠
PDEODE الصف األول  في التحصیل وتنمیة مھارات ما وراء المعرفة لدى طالب

 .١٨٢-١٥٩) ، ٢) ، العدد (٣٠، المجلد ( مجلة العلوم التربویةالمتوسط بمنطقة عسیر ، 
) ، وحدةمقترحة في ضوء علم االجتماع اآللي لتنمیة التفكیر المستقبلي ٢٠١٧دمحم، والء ( .٢١

اسات مجلة الجمعیة التربویة للدرواالتجاه نحو مادة علم االجتماع لطالب المرحلة الثانویة ، 
 ١٢٤-٧٦) ، مارس ، ٨٨، مصر ، العدد ( االجتماعیة
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) ، تطویر مقرر طرق تدریس العلوم فى ضوء متطلبات مناھج العلوم ٢٠١٤دمحم، حاتم ( .٢٢
مجلة المطورة لتنمیة الكفایات التدریسیة لدى معلم العلوم أثناء إعداده بجامعة جازان ، 

 ٥٤-١٧) ، أكتوبر ، ٥٤، العدد (، السعودیة  دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس
) ، تصور مقترح لبرنامج تدریبى لتنمیة مھارات التدریس لدى ٢٠١٤مراد، سھام ( .٢٣

معلمات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة فى ضوء مبادئ ومتطلبات التكامل بین العلوم والتقنیة 
دراسات مجلة ،  STEMوالھندسة والریاضیات السعودیة العربیة بالمملكة حائل بمدینة 

 ٥٠-١٧) ، دیسمبر  ، ٥٦، السعودیة ، العدد ( عربیة في التربیة وعلم النفس
) ، مدى تضمین نظریة الذكاءات المتعددة فى كتب العلوم ٢٠١٧المزیني، تھاني ( .٢٤

 مجلة دراسات فى المناھج وطرق التدریسبالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة ، 
 ١٠٩ – ٦٨ل ، ) ، أبری٢٢١، مصر، العدد (

) ، تحلیل محتوى مقرر الفیزیاء للصف األول الثانوي في ضوء ٢٠١٨المطیري، وفاء ( .٢٥
، الجمعیة السعودیة للعلوم  مجلة رسالة التربیة وعلم النفسمھارات التفكیر المستقبلي ، 

 ٧٧-٥٣) ، یونیو ، ٦١التربویة والنفسیة، العدد (
 ضوء في وأنشطتھا االساسیة بالمرحلة لعلوما كتب ) ، تقویم أسئلة٢٠١١( أیاد النجار، .٢٦

مصر ، –عین شمس  - مجلة كلیة التربیةالسعودیة ،  العربیة المملكة المرجوة فى االھداف
 .٥٦٩ – ٥٤٥) ، الجزء الرابع ، ٣٥العدد (

 التفكیر مھارات لتنمیة الفضاء بیولوجیا فى مقترح مقرر ) ، فاعلیة٢٠١٦( مرفت ھاني، .٢٧
 مجلةالتربیة ،  بكلیات البیولوجى شعبة طالب لدى التأملى التفكیر ومھارات المستقبلى

 ) ، سبتمبر .١٩) ، المجلد (٥، مصر، العدد ( العلمیة التربیة
) ، أثر استخدام دائرة التعلم فوق المعرفیة في تدریس العلوم على ٢٠٠٧یس، عطیات ( .٢٨

جلة ني اإلعدادي ، مالتحصیل الدراسي واالتجاھات نحو المادة لدى تالمیذ الصف الثا
 ٩٨-٧١) ، مارس ، ٢، مصر ، العدد ( دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس
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