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 خلدط امل

عمػػ   STEMاسػػتفدؼ الب ػػث است اػػاا انعكػػاس برنػػامج م تػػرح لػػا ـ عمػػ  مػػد ؿ   
العممػػا اياػػيؿ لػػدل طػػوب الػػدبمـك المفنػػا  ػػعبة  تكل أداا كففػػـ ممارسػػات اصست اػػاامسػػ

اعتمػد  مسػت بميا فػا دركس العمػـك  فػااسػتعدادهـ لتطبي ك الكيمياا بكمية التربية جامعة طنطػا  
الب ث عم  أ د تاميمات منفج الب كث الم تمطة كهك تاميـ التثميث المتزامف  تـ اسػت داـ 
م يػػاس لت ػػدير مسػػتكل ايداا لممارسػػات اصست اػػاا العممػػا اياػػيؿ  كبطالػػة ت ريػػر ذاتػػا 
لمستكل الففـ لممارسػات اسست اػاا العممػا اياػيؿ  كم يػاس اصسػتعداد المسػت بما لتطبيػؽ 

صست اػػاا العممػػا اياػػيؿ فػػا دركس العمػػـك  كتمثمػػت عينػػة الب ػػث فػػا طػػوب ممارسػػات ا
ك ػػفت النتػػا ج عػػف ت  ػػؽ (  06كعػػددهـ    9191 – 9109الػػدبمـك المفنػػا لمعػػاـ الجػػامعا

مستكل أداا عاـ "مرتفع"  كمستكل ففػـ عػاـ "مرتفػع" لممارسػات اصست اػاا العممػا اياػيؿ  
المست بما كانت مرتفعة لدل عينة الب ث  اسػفرت النتػا ج كذلؾ درجة اصستعداد العاـ لمتطبيؽ 

عػػف كجػػػكد ارتبػػاط بػػيف مسػػػتكل الففػػـ كايداا لمممارسػػات كدرجػػػة اصسػػتعداد لتطبي فػػػا  ايضػػان 
مسػػت بميا  بمعنػػا أف الممارسػػات التػػا    ػػت مسػػتكل ففػػـ "مرتفػػع" لػػد    ػػت مسػػتكل أداا 

التػػا    ػػت مسػػتكل ففػػـ "متكسػػط" لػػد "مرتفػػع" ككػػذلؾ درجػػة اسػػتعداد "مرتفعػػة"  كالممارسػػات 
كاػػا الب ػػث أ"من فضػػة"  ك     ػػت مسػػتكل أداا "متكسػػط كمػػن فض"  ككػػذلؾ درجػػة اسػػتعداد

فرص مناسػبة لمففػـ المتعمػؽ لممارسػات اصست اػاا لم ررات طرؽ التدريس  بضركرة تضميف
 لرفػػع مسػػتكل أدا فػػا كمػػف ثػػـ درجػػة اسسػػتعداد STEMالعممػػا اياػػيؿ ال ا مػػة عمػػ  مػػد ؿ 

ات بكميػػػ STEMتاػػميـ برنػػامج سعػػػداد معمػػـ لتطبي فػػا فػػا فاػػػكؿ العمػػـك  كالتػػرح الب ػػػث 
    التربية 
مد ؿ  - طوب الدبمكـ المفنا -ممارسات اصست ااا العمما ايايؿالمفتا ية:  تالكمما

STEM-  ٌٍزطج١ك اٌَّزمجٍٟ اصستعداد. 
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Summary: 

   The research aimed to investigate the reflection of a proposed 

program based on the STEM approach on the level of performance and 

understanding of authentic scientific inquiry practices among students of the 

professional diploma, Department of Chemistry, Faculty of Education, Tanta 

University, and their readiness to apply them in science lessons in the future. 

the research is based on one of the mixed research approach designs; the 

simultaneous triangulation design. A scale was used to estimate the level of 

performance of authentic scientific inquiry practices, a self-report card for the 

level of understanding of authentic scientific inquiry practices, and a measure 

of future readiness to apply authentic scientific inquiry practices in science 

lessons. The research sample consisted of 16 professional diploma students at 

the academic year 2019-2020, the results revealed that students have achieved 

a ―high‖ level of general performance, a ―high‖ level of general understanding 

of authentic scientific inquiry practices, as well as the degree of general 

readiness for future application was high among students of the research 

sample. The results also revealed a correlation between the level of 

understanding and performance of the practices and the degree of readiness to 

implement them in the future, meaning that the practices that achieved a ―high‖ 

level of understanding achieved a ―high‖ performance level as well as a ―high‖ 

readiness level, and the practices that achieved a ―medium‖ level of 

understanding achieved "Medium and low" performance, as well as "low" 

readiness. the research recommended that teaching method courses should 

include appropriate opportunities for an in-depth understanding of authentic 

scientific inquiry practices to raise their level of performance and then the 

degree of readiness to apply them in science classes. The research suggested 

designing a program for preparing STEM teachers in Faculties of Education. 
 
Keywords:   Authentic scietific inquiry practices -   professional Diploma 

students - STEM Approach - readiness for Future application.  
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 Introduction:مكدمة
 ال ػػرف ثمانينػػات منػػذ المسػػتمريف كاساػػوح الت يػػيـ مػػف ل الػػة العمػػـك تعمػػيـ ي ضػػع  
 Wallace and Loughran (p.295 ,2012)كي ػير(  DeBoer, 2014  ع ػر التاسػع

 ال ػرف  مسػينات  تػ  ع ػرينات مػف  مػنفج م ػكمة مػف المعمػـ إعػداد إل  النظرة تطكر” إل 
 مػػػف  تعمػػػـ م ػػػكمة إلػػػ ( الثمانينػػػات إلػػػ  السػػػتينات مػػػف  تػػػدريب م ػػػكمة إلػػػ ( ع ػػػر التاسػػػع

  (”ال اضر الكلت  ت  التسعينيات مف  سياسات م كمة إل ( 9111 عاـ  ت  الثمانينات
تربكيػػة سػػات الػػدعكة إلػػ  ممار هػػذا اساػػو ات كمػػف المكضػػكعات ال ػػا عة عمػػ  طػػكؿ   
 ;DeBoer 2014) ـك طبيعػػػػة العمػػػػكضػػػػ  الممارسػػػػات العمميػػػػة لكػػػػؿ الطػػػػوب كتتعكػػػػس 

Lederman & Lederman, 2014)   طػػرؽ ك ػػديثا ظفػػرت الػػدعكة إلػػ  الت ػػكؿ مػػف
 كالتكنكلكجيػا ـك العمػ  كدمػج ال ا مة عم  اصست ااا إل  دمج ممارسات عممية أاػيمةالتدريس 

 Crawford) مػػف معػػايير العمػػـك ال ػػادـصسػػيما مػػف  ػػوؿ الجيػػؿ رياضػػيات  الفندسػػة ك كال

2014; National Research Council, 2012)  
كفػا   م ميا كعالميػاميـ العمـك كت كؿ هذا الممارسات سمة أساسية لكثا ؽ إاوح تع  

فػػا المت ااػػكف ه إطػػار عمػػؿ جديػػد يمكػػف أف يسػػت دمBurgin(2020)  هػػذا السػػياؽ لػػدـ
العمـك كمعممك العمـك كبا ثك تعميـ العمـك لتانيؼ الطبيعة ال  ي ية لمعمػؿ العممػا ب ػكؿ تعميـ 

أكجػه  :ها عاـ كالتا يتـ تنفيذها فا  اة العمـك ب كؿ  اص  كيتألؼ اسطار مف ثوثة أبعاد
الت ػػابه بػػيف الممارسػػات التػػا ي ػػارؾ فيفػػا الطػػوب كتمػػؾ التػػا يسػػت دمفا العممػػاا الم ترفػػكف  

منال ػة  ب يث تتـ   ريفلآلممتعمـ  كمدل أهمية العمؿ بالنسبة لأهمية الن اط بالنسبة كدرجة 
 ين طة الافية مف  يث هذا ايبعاد الثوثة  ا

 العمػـك تعمػيـعمػا أف  Schwarz, Passmore , Reiser (2017)كيؤكد كػؿ مػف     
 سػكؼ الػتعمـ هػذا مثػؿف  العػالـ لففػـ العمميػة كايدكات الممارسات است داـ تعمـ صبد كاف ي مؿ

 المعنػ   اػنع أجؿ مف العممية الممارسات فا المعرفية النا ية مف هادفة م اركة عم  ينطكم
 العػالـ   ػكؿ المعرفػة بنػاا الطػوب يػتعمـ أف يجػبف العمما؛ الب ث  كؿ المعرفة مجرد مف بدصن 
    العمماا مثؿ تمامنا
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 العممػػا اصست اػػاا يكػػكف أف Hsu, van Eijck, and Roth(2010  كي تػػرح  
 مثيػػران  لجعمػػه التع يػػد مػػف كافيػػة بدرجػػة الم ػػاكؿ ل ػػؿ طبيعيػػان  سػػيالان  يػػكفر ينػػه  أاػػيو(   ي يػػان 
" العممػاا يفعمػه بمػا ت ػبه تجػارب عػف عبػارة" ةميايا" الافة" تككف أفك   مغزل كذات لوهتماـ
  ػوؿ مػف لمم ػاركة الفراة فيفا لمم اركيف تتاح التا تمؾ هاك  ايايمة العممية ال برات  يث

عػادة إنتػاج مػف عميفػا يترتػب كمػا الممارسػات هػذا فػا تغييػرات عمػ  تنطػكم التػا اسجرااات  كا 
 (Walker & Molnar, 2014)." ف ط مو ظتفا مف بدصن  الممارسة هذا إنتاج

كبكسػػعنا أف نػػرل الػػدعكة إلػػ  اياػػالة مػػف  ػػوؿ اسػػت داـ ماػػطم ات م تمفػػة  عمػػ    
ك"مػنفج   (Adams, Gupta, & DeFelic,2012)سػبيؿ المثػاؿ "تجػارب عمميػة   ي يػة" 

  ك"التجػػػػػارب العمميػػػػػة اياػػػػػيمة" ,(Braund & Reiss, 2006)العمػػػػػـك اياػػػػػيؿ" 
 & Sarkar)  ي ػػا"  است اػػااك"   (van Eijck & Roth, 2009)"ك"العمكماتيػػة

Frazier, 2008)    
 ال  ي ػػا  العػػالـ م ػػاكؿ عمػػ  المعرفػػة لتطبيػػؽ فراػػة لمطػػوب اياػػيؿ الػػتعمـ يػػكفر   
 تطمػػبكي  المتكاممػػة STEM تعمػػـ ببي ػػة اػػمة ذات  ػػاص أمػػر كهػػك  الففػػـ العميػػؽ كتعزيػػز
كالمثػػػػابرة  الاػػػػبر كالرياضػػػػيات كالفندسػػػػة كالتكنكلكجيػػػػا العمػػػػـك STEMت مكضػػػػكعاتكامػػػػؿ 
 يعػػدك   الفػػكرم اس ػباع عمػػ  اعتػػادكا الػذيف الطػػوب فػا رعايتفػػا ياػػعب اػفات كهػػا كاست ػاف 
ػػػا أمػػػرنا اياػػػيؿ التعميمػػػا السػػػياؽ  Authenticاياػػػيؿالعممػػػا  اصست اػػػاا لت ػػػجيع هامن

Scientific Inquiry   غػػرار عمػػ  اياػػيمة الػػتعمـ أن ػػطة فػػا الطػػوب كيسػػفـ فػػا إ ػػراؾ 
ظفػػار العممػػاا بفػػا ي ػػـك التػػا اين ػطة  كلػػديكمػػا   اليكميػػة  يػػاتفـ فػػا الػػتعمـ تطبػػي فـ كيفيػػة كا 
  ػػؿ فػػا عمميػػة  بػػرة لمطػػوب السػػياؽ هػػذا يػػكفر ذلػػؾ عمػػ  عػػوكة  الػػتعمـ عػػف بالرضػػا  ػػعكر

 المفنيػيف مػف لتمػؾ طبيعتفػا فػا مماثمػةالكايدكات  اين ػطة باسػت داـ ال  ي ػا العػالـ م كوت
(Yang & Baldwin, 2020; Kelley & Knowles, 2016)  

 العمػـك  فػركع بػيف تكامػؿ مػف معرفػ  بنػاا أنػه عمػ  STEM تكجػه كيعػرؼ  
 مػف الػتعمـ عمػ  البنػاا هذا كيعتمد  التكنكلكجية تطبي اتفا مع الفندس  كالتاميـ كالرياضيات 

 كأن ػطة كالكمبيكتريػة  الرلميػة التكنكلكجيػا كأن ػطة  التطبي يػة العمميػة اين ػطة تطبيػؽ  ػوؿ
 التفكيػر كأن ػطة اليدكيػة  ال بػرة كأن ػطة  كالت ػرم اصكت ػاؼ كأن ػطة ال بػرة   ػكؿ متمركػزة
 التمركػز عمػ  تاػميمه فػ  المعرفػا البنػاا هػذا يعتمػد  كمػا ال ػرار كات ػاذ كالمنط ػ   العمم  
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 المكثػؼ كالتطبيػؽ  كالت ػرم الم ػكوت   ػؿ  ػكؿ كالتمركػز المتكاممة  المفاهيمية ال برة  كؿ
 التجريب  كالب ث الذات  طريؽ عف كالمكجفة الم ددة ال برة  كؿ كالتمركز العممية  لألن طة
 غػانـ التفكير عمػا لػدرات كالتركيػز  اػيؿاي كالت ػكيـ  ةفػا مجمكعػات عمػؿ تعاكنيػ المعممػ 

 .(9109أ مد  ؛9105 
 كالتكنكلكجيػة العمميػة  التربيػة مجػاؿ فػ  الكاعػدة المػدا ؿ مػف STEM مػد ؿيعػد     

 العممية كالمفارات العممية  المعرفة جكانب بيف تكامؿال ي  ؽ أنه إل  المد ؿ هذا أهمية بعنكت
 مػدل المسػتمر الػتعمـ ت  يؽ إل  يسع  أنه كما الفندس  التاميـ عم  التدريب مع التطبي ية
 كاصبتكػارل  العممػ   التفكيػر تنميػة كيػدعـ .المستدامة التنمية ت  يؽ أجؿ مف كالتربية ال ياة 
  (9109غانـ ؛9105 زيد  التعمـ ف  التكنكلكجية ر المعرفةدك  مف كيعزز كالفراغا

  يتضػػمف تكامػػؿ الم تػػكم العممػػا لمعمػػـك عميمػػانػػه مػػد ؿ تعمػػا أ STEMيعػػرؼ     
كالم تػػػػكم   هػػػػداؼكمؤ ػػػػرات لأل  كالفندسػػػػة كالرياضػػػػيات فػػػػا ضػػػػكا معػػػػايير  كالتكنكلكجيػػػػا

  ػكؿ تتمركػز التػا الػتعمـ بي ػات لتاػميـ كأساليب الت كيـ كاصسػتراتيجيات التدريسػية  ن طةكاي 
  ال  ي ػا ظػكاهر العػالـ مػف ايدلػة إلػ  تسػتند تفسػيرات كبنػاا لمم ػاكؿ   مكؿ لفندسة الطالب
بغػػرض تنميػػة  كالتكااػػؿ كالتعػػاكف الن ػػدم التفكيػػر مفػػارات تطػػكير مػػع كاصبتكػػار اسبػػداع لتعزيػػز

لػدرة المتعممػيف عمػػا اصست اػاا العممػػا كالتفكيػر المنط ػػا كاصبػداعا كاكتسػػاب مفػارات ال ػػرف 
   (Shernoff, etal.2017). ال ادم كالع ريف

 رؤيػػة تغييػػر  STEM تعمػػيـ تطبيػػؽ أنػػه مػػف متطمبػػات Stephanie(2008)كيػػرم   
 الت ميػػؿ عمػػ  كاصكت ػاؼ كاصعتمػػاد الت اػػا مفػػارات عمػػ  التركيػزك كالرياضػػيات  العمػػـك تػدريس
اػدار كالتجريب الفركض كتككيف  التعجػب فػا الػدليؿ  اصنغمػاس عمػ  المعتمػد ال كػـ العمما كا 

 كلػػػيس كاصكت ػػػاؼ الب ػػػث فػػػا المعرفػػػة  اصنغمػػػاس كلػػػيس المعنػػػ  فػػػا نػػػدماجاص   كالتسػػػاؤؿ
 الث ػةك اصسػت ولية   كلػيس الػبعض بعضػنا عمػ  اصعتمػادك التنػافس   كلػيس التعاكفك  الت ايؿ 
  ال كؼ كليسبالنفس 
 ال ػػا ـ المفػاهيـ كاصست اػاا  ػكؿ يتمركػز متكامػػؿ  بػرات مػنفج كهػذا يتطمػب تضػميف  

 العممػػا كالت اػػا كاصستك ػػاؼ العممػػا كالتطبيػػؽ التكنكلكجيػػا كتكظيػػؼ الم ػػكوت   ػػؿ عمػػ 
 كالمسػػػتمر ايداا عمػػػ  الػػػكالعا المسػػػتند الب ثيػػػة  الت ػػػكيـ الن ػػػاطات كممارسػػػة ذاتيػػػا المكجػػػه
 عمػ  المتعممػيف تساعد التا التعمـ بي ة كتفي ة  الت ااات متعدد نفج ايبعاد كاتباع كالمتعدد
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 معػػػارففـ تنميػػػة مػػػف كتمكػػنفـ العمػػػـك  تمػػػؾ بػػػيف تكامػػؿ عمػػػؿ كرش فػػػا كاصن ػػػراط اصسػػتمتاع
دراؾ ففـ لفـ يتي  بما كمفاراتفـ  ب يػث ممتػع  تعمػـ سػمكبكبا كسػفمة ميسػرة بطري ػة العمػـك كا 

 مرا مػػه جميػػع كعبػػر ال يػػاة فػػا التعميميػػة المػػتعمـ ن ػػاطات كػػؿ لي ػػمؿ المفػػارات تمػػؾ أثػػر يمتػػد
  (9108 جا    كالوافية الافية التعمـ فاكؿ  وؿ كمف التعميمية 
  مسػة فػا STEMلمػد ؿ  التعميميػة الممارسػات Thibaut, etal. (2018)ل ػص  
ال ػا ـ  الػتعمـ الم ػكمة  عمػ  يرتكػز الػذم الػتعمـ  STEM م تػكل تكامػؿ: هػا أساسية مبادئ
   كالعاطفا  المعرفا التعمـك  التعاكنا  التعمـ التاميـ  عم  ال ا ـ التعمـ اصست ااا  عم 

  اجػة هنػاؾ كافيػة  دفػع لػكة صكتسػاب المتكامػؿ STEM تعمػيـ دعػـ عم  لم اكؿك   
 كالنتػا ج كايهػداؼ المنط ػا ايساس ي مؿك   البسيط التعريؼ يتجاكز مفاهيما عمؿ إطار إل 

ػػا المفػػاهيما اسطػػار يسػػاعد أف يمكػػف  المككنػػات تفاعػػؿ ككيفيػػة كالمككنػػات الم اػػكدة  فػػا أيضن
 STEM لتعمػػػيـ الكاممػػػة اسمكانػػػات كت  يػػػؽ الماػػػم ة أاػػػ اب سعػػػوـ ب ثيػػػة أجنػػػدة بنػػػاا

  (Kelley & Knowles, 2016  المتكامؿ
 المتكامػػؿ STEM لنظػػاـ المفيػػدة المفاهيميػػة ايطػػر مػػف متنكعػػة مجمكعػػة ت ػػديـ تػػـ   
لدلَ ِدٛه ٚ.   Asunda, 2014; ; Kelley & Knowles, 2016 المثػاؿ سػبيؿ عمػ منفػا 

 Glancy et al. (2014 and  Guzey et al. (2016 and Moore, Smithٚىِدؤهٖ  

(2014)  and Moore et al. (2014  الفندسػة بػأف لولتػراح التجريبػا الػدعـ   يث لدمت 
 فضػو   K-12تعمػيـ  فػا STEM ت ااػات دمػج يمكنػه رابػط أك أساسػية رابطػة عف عبارة
 الجمػػػاعا  كالعمػػػؿ اصتاػػاؿ كمفػػػارات اسبػػداعا  كالتفكيػػػر الم ػػكوت  ل ػػػؿ الميسػػرأنػػػه  عػػف

 كطري ػػة م فػػزنا الفندسػػة تكػػكف أف يمكػػف  STEM كظػػا ؼ تجػػاا كالمكالػػؼ اسيجػػابا كالت فيػػز
 م ػػػاكؿ يف كالرياضػػػيات  كالفندسػػػة كالتكنكلكجيػػػا العمػػػـك مفػػػاهيـ دمػػػج كيفيػػػة لػػػتعمـ طبيعيػػػة
 كالعمػػػـك الرياضػػيات تطبيػػؽ كتتطمػػػب مع ػػدة تكػػكف مػػػا غالبنػػا ال  ي ػػا العػػػالـ فػػا الفندسػػة

(Shernoff, et al,2017)    
ايكاديميػػػة الكطنيػػػة لمفندسػػػة كالمجمػػػس  اصطػػػار الػػػذم لدمتػػػهكلعػػػؿ ايكثػػػر  ػػػمكلية    

( 0  يتكػكف اسطػار مػف   (Honey et al, 2011)المتكامػؿ  STEMال ػكما لمب ػكث لتعمػيـ 
م ػك : هػداؼايت مؿ  ؛( تنفيذ التعميـ المتكامؿ4   ( الطبيعة كالنطاؽ3( النتا ج   9 ايهداؼ 

ايمية  ككفااات ال رف ال ادم كالع ريف  كاسػتعداد ال ػكل العاممػة  كاهتمػاـ الطػوب كا  ػراكفـ 
نتا ج: نتا ج لمطوب مثؿ التعمـ كاسنجاز ككفػااات كنتػا ج ال فتتضمك   STEMمكضكعات فا 
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ال ػػػرف ال ػػػادم كالع ػػػريف لممعممػػػيف مثػػػؿ التغييػػػرات فػػػا الممارسػػػة  كت سػػػيف ففػػػـ م تػػػكل 
STEMادة معرفة الم تػكل التربػكم  كزي (PCK) ثوثػة عكامػؿ مفمػة  ايكاديميػة ػددت كلػد

: التاػميـ التعميمػا  متمثمػة فػا ـ كالتكنكلكجيػا كاصبتكػارك تؤثر عم  تنفيذ التعميـ المتكامػؿ لمعمػ
 يػث ب كؿ متزايػد  اتكض  ايطر المفاهيمية مثؿ هذك كدعـ المعمميف  كالتكيؼ مع بي ة التعمـ  

ـ فػا التعمػي كػكف متجػذريغالبنا ما كلكف ف ط  كؿ ت ااات  ليس التكامما STEMتعميـ أف 
 صكتسػاب كن ػؿ مفػارات  كمتعممػيف ن ػطيفالطػوب كت ػجيع   ال ا ـ عم  الم اريع كالم كوت

 اصبتكار كاسبداع كالتفكير الن دم ها أهداؼ أساسية ف؛  ال رف ال ادم كالع ريف
أربػع كثػا ؽ إاػوح ذات اػمة تسػتند إلػ   السياؽ ن ر طكرات المفيدة فا هذاكمف الت  

  معػػػايير ((NGSSمعػػػايير العمػػـك ل ال ػػادـلجيػػؿ االمت ػػدة؛ هػػا كتػػػاب المعػػايير فػػا الكصيػػػات 
  المعػايير ايساسػية الم ػتركة (CCSS)الكصيات المت دة ايساسػية الم ػتركة فػا الرياضػيات 

  (CCSs-ELA)كم ك ايمية فػا التاري/االدراسػات اصجتماعيػة كالعمػـك كالمكضػكعات الفنيػة 
طار عمػؿ ال ػرطة المدنيػة لمعػايير الدكلػة فػا الدراسػات اصجتماعيػة   (C3 Framework)كا 

(Bybee, 2010; Chiu, Price & Ovrahim, 2015; Sanders, 2009) 
هذا الم اريع   يث تاؼ هػذة ايربعػة هناؾ ت اطع ديناميكا يؤطر  ظ أف فمف المو  

م اريع الت ػكصت الكبيػرة فػا الػتعمـ كالتػدريس  بمػا فػا ذلػؾ: تطػكر المعرفػة مػف  ػوؿ تطػكير 
المعرفػػة ب ػػكؿ متزايػػد التع يػػد  ممارسػػات اصست اػػاا ايساسػػية التػػا تضػػع فػػا العمػػؿ المفػػارة 

م تػػػكل المعرفػػػة مػػػف  ػػػوؿ لػػػرااة الػػػنص المعمكمػػػاتا  يميػػػة  المفػػػاهيـ ال ػػػاممة  كبنػػػاا ايكاد
كال رااة كالكتابة كالت دث مستندة إل  ايدلة  كيستطيع المت ااكف فػا طػرؽ التعمػيـ كالػتعمـ 

  عػػػرض هػػػذا الت ػػػكصت عبػػػر عدسػػػة تتعػػػرؼ عمػػػ  لػػػكة اصست اػػػاا لتك يػػػد الت ااػػػات

(Molebash, Lee, & Heinecke, 2019)  
 الففػـ  مػف الت ميديػة نػكاعأل ل مػزيج التكامػؿ هػذا يتجػاكز سػكؼ المثالية  النا ية مفك   
 كػاف إذا الدراسػية المنػاهج نمػاذج ذلػؾ فػا بمػا التدريس مف جديدة نماذج تطكير يجب كبالتالا
 سػػبيؿ عمػػ (. Moore et al, 2014, 41  معنػػ  ذم تعمػػـ إلػػ  يػػؤدم أف STEM لػػدمج
 الم ػاريع عمػ  ال ػا ـ الػتعمـ  ػوؿ مػف الفندسػا التاػميـ ت ػديات تعمػيـ يػتـ مػا غالبػان  المثاؿ 

 PBL )لػػدرات تطػػكير ذلػػؾ سػػيتطمب المعممػػيف  مػػف لمعديػػد بالنسػػبة  التعػػاكنا الػػتعمـ كأن ػػطة 
 Glancy et  المتكاممػة كالمنػاهج التكامػؿ تػدعـ مؤسسػية كهياكػؿ كافيػة مدرسػية كممارسػات

al, 2014.) 
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العمػػػػـك  تعمػػػػيـبػػػػأف  (,9103Bybee مػػػػا ي ػػػػير إليػػػػه  فػػػػا الغايػػػػة لت  يػػػػؽ هػػػػذاك   

ايسػػ مة أك  يتضػمف لػػدرة الفػرد عمػ : ت ديػد (STEM) كالفندسػة كالرياضػيات كالتكنكلكجيػا
اصست اػػاا  الم ػػكوت العمميػػة   ػػرح العػػالـ الطبيعػػا كالماػػمـ باسػػت داـ ايدلػػة  ففػػـ مومػػ 

 كالفندسػػػػػػة كالتكنكلكجيػػػػػػاكالتاػػػػػػميـ  كالػػػػػػكعا بطبيعػػػػػػة ت ااػػػػػػات تكجػػػػػػه تعمػػػػػػيـ العمػػػػػػـك 
  كاصسػػػػتعداد لمم ػػػػاركة فػػػػا ال ضػػػػايا المرتبطػػػػة بتكجػػػػه تعمػػػػيـ العمػػػػـك (STEM)كالرياضػػػػيات
مثػاؿ خ ػر  مكاطف معنا كن ط  كهنػاؾ هك كما  (STEM)كالفندسة كالرياضيات  كالتكنكلكجيا

ـ إطػار يكعمػ  ن ػك مماثػؿ  ت ػد C3يمكف العثكر عميه فا الدراسات اصجتماعية   يػث مػؤلفا 
  بمػا فػا اصست اػاامػف  ػوؿ  "متكاممػة مفنية تنمية مف أجؿ ال جة" NCSS(2013)العمؿ 
كممارسػػات: طػرح ايسػػ مة كاصسػتنتاجات كاسػػت داـ ايدلػة كالجػػدؿ العممػا كال ػػكار  مفػاراتذلػؾ 

هػػذا الت ػػكصت  نػػرل إمكانػػات كبيػػرة فػػا اسػػت داـ اصست اػػاا ك طػػار  بسػػببك المػػدنا الن ػػط  
أطػر المعػايير  التػا ست ػجع بػدكرها عمػ  التػدريس كالػتعمـ بػيف  لكضع تاكر يهداؼ التدا ؿ

 .((Molebash, Lee, & Heinecke, 2019 بيف الت ااات
 ( STEMرياضػػػػيات  الفندسػػػػة ك كالتكنكلكجيػػػػا كال ـك العمػػػػدمػػػػج عمػػػػ  التأكيػػػػد مػػػػع ك   

ت طػيط لػد ي تػاج معممػك العمػـك إلػ  ـ  ك معػايير العمػن ك الجيػؿ ال ػادـ مػف اصنت اؿ التدريجا ك 
لت ديػد  ةر يسػي ةعالميػم كمة ؿ ي مت”داا مثؿ ايتكلعات مف تمبية الطوب لتمكيف طرؽ تعميـ 

اص تياجػػات تفسػػر ال اجػػات ك كال يػػكد المرتبطػػة بفػػا كالتػػا كميػػة لم مػػكؿ الالمعػػايير النكعيػػة ك 
تكلعػػات ايداا هػػذا مفارلػػة لممعػػايير مثػػؿ كت (NGSS Lead States, 2013)“جتماعيػػةاص

مػػع طري ػػة ال يػػاـ باصست اػػاا  السػػاب ة ال ا مػػة عمػػ  الم تػػكل كالعمميػػات  كهػػا تتكافػػؽ أكثػػر
    (National Research Council, 2012)العمما 
 ممارسػػػات فػػػ  الم ػػػاركة دكف كالفندسػػػية العمميػػػة فكػػػاراي ففػػػـ الطػػػوب يسػػػتطيع كص  

 م تػػكم فػػا ذلػػؾ كيػػتـ كث مفػػا  اصفكػػار هػػذة تطػػكير  ولفػػا مػػف يػػتـ التػػ  كال ػػكار اصست اػػاا
 لا مػة كممارسػة عػادة اسػت دامفا يمكػف ص الممارسػات بعػض كلطبيعػة  (NRC, 2012)عمما
 كف ػػص ت اػػا إلػػ  تػػؤدم مػػا غالبػػان  Asking Questions اصسػػ مة طػػرح فممارسػػة  بػػذاتفا
  Arguments العمميػػػة ال جػػػج لتطػػػكير Evidence كػػػدليؿ تسػػػت دـ Data بيانػػػات كانتػػػاج
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 Performance داااي تكلعػػػات دا ػػػؿ الممارسػػػات دمػػػج عمػػػا( NGSS  معػػػايير كتعمػػػؿ

Expectations [PEs]   9109 عفيفا)  
سػات عمميػة العمػـك فراػة لمعممػا العمػـك لػدمج ممار  تعميـ لمعاييركت دـ الجيؿ ال ادـ   

لػػػذلؾ  يجػػػب أف ت ػػػـك الم ػػػررات التػػػا تعػػػد معممػػػا العمػػػـك  أاػػػيمة فػػػا فاػػػكلفـ  كاسػػػتجابة
المسػػت بمييف بتسػػفيؿ دمػػج طػػرؽ تػػدريس م سػػنة تتكافػػؽ مػػع طري ػػة ممارسػػة العممػػاا لمعمػػـك 

 National Research Council, 2012 ) 
 بضػركرة  National Governors Associationايمريكيػة ال كػاـ رابطػة كتنػادم  
 هػػػذا طػػػكؿ عمػػػ  ال ػػػا عة المكضػػػكعات كمػػػف  STEM مجػػػاؿ فػػػا المعممػػػيف كفػػػااة زيػػػادة

 طبيعػة كتكضػ  الطػوب لكؿ العممية الممارسات تعكس تربكية ساتممار  إل  الدعكة اساو ات
 الػدعكة ظفػرت ك ػديثا  (DeBoer, 2014; Lederman & Lederman, 2014) العمػـك
 أاػػيمة  عمميػػة ممارسػػات دمػػج إلػػ  اصست اػػاا عمػػ  ال ا مػػة التػػدريس طػػرؽ مػػف الت ػػكؿ إلػػ 

 ال ػػادـ لجيػػؿا  ػػوؿ مػػف صسػػيما  STEM كالرياضػػيات كالفندسػػة كالتكنكلكجيػػا العمػػـك كدمػػج
  (Crawford, 2014; National Research Council, 2012) العمـك لمعايير

المتكامػػؿ عمػػ  الت ػػدم اياػػيؿ المتمثػػؿ فػػا دعػػـ المفػػاهيـ  STEMينطػػكم تطبيػػؽ   
الففػػـ التأسيسػػا لممفػػػاهيـ ايساسػػية فػػا مجػػػاصت متعػػددة  باسضػػافة إلػػػ  ذلػػؾ  لػػد تتطمػػػب ك 

البيػػداغكجيات البنا يػػة  بمػػا فػػا ذلػػؾ اصستك ػػاؼ كاصكت ػػاؼ  تعمػػيـ المعممػػيف فػػا المؤسسػػات 
   Honey et al, 2014)    التعميمية المبادئ التا تركز عم  العمـك كالمعرفة التربكية

كففمفـ كتطبػي فـ البيػداغكجا لتمػؾ المعرفػة  STEMكترتبط معرفة المعمميف بتعميـ   
ضػػمف ممارسػػاتفـ ال ااػػة؛ فعنػػدما تكػػكف  STEMارتباطنػػا جكهرينػػا بالفعاليػػة الو  ػػة لتعمػػيـ 

معرفػػة المعمػػـ كففمػػه نالاػػة  تكػػكف إمكانػػات تعمػػـ التمميػػذ غيػػر فعالػػة كم ػػدكدة  لػػذا صبػػد مػػف 
يتـ مف  ولفػا اكتسػاب المعرفػة  صسػتعراض اآلثػار الم تممػة عمػ  التعمػيـ  ت ديد اآلليات التا

الجديػػدة فػػا تطػػكير  التكنكلكجيػػاكالػػتعمـ فػػا العمػػؿ  بمػػا فػػا ذلػػؾ النظػػر فػػا الػػدكر الػػذم تمعبػػه 
كعناار ت ااات العمػـك كالتكنكلكجيػا ( (STEMالمعرفة بالعمـك كالتكنكلكجيا كاصبتكار دا ؿ

  (Stohlmann et al, 2012; Bell et al, 2018) المساهمةكالفندسة كالرياضيات 
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تسػػالفا مػػع الكالػػع  NGSSكتؤكػػد    عمػػ  ضػػركرة تكامػػؿ المعرفػػة العمميػػة كالتربكيػػة كا 
ال  ي ػػا الػػذم ي ػػدث دا ػػؿ الفاػػكؿ الدراسػػية  كتنبػػع أهميػػة التأكيػػد عمػػ  ممارسػػات العمػػـك 

الممارسات العممية يساعد الطوب عمػ  ففػـ ف اصندماج فا أكالفندسة أثناا تدريس العمـك فا 
ساسػػػػػية مػػػػػؿ المفندسػػػػػيف  ك ففػػػػػـ المفػػػػػاهيـ ايكيفيػػػػػة تطػػػػػكر المعرفػػػػػة العمميػػػػػة  كففػػػػػـ ع

Crosscutting Concepts   كايفكػػػػار الت ااػػػػيةDisciplinary Ideas   لمعمػػػػـ
تجعػؿ كالفندسة  مما يساعد فا إثارة  ب اصستطوع العمما لػديفـ كت فػز تعممفػـ المسػتمر  ك 

معػػرفتفـ ذات معنػػ   كتكظيففػػا ب ػػكؿ أعمػػؽ فػػا مكاجفػػة العديػػد مػػف الت ػػديات التػػا تكاجػػه 
ال فػاظ عمػ  إمػدادات الميػاا ك مػراض د الطالػة الكافيػة كالكلايػة مػف ايالمجتمع اليػـك مثػؿ  تكليػ

 Pruitt, 2014; National Research)العذبػػة كالغػػذاا  كمكاجفػػة التغيػػرات المنا يػػة 

Council, 2012)  
كي تػػاج معمػػـ العمػػـك لففػػـ ممارسػػات العممػػاا كالمفندسػػيف لكػػا يسػػاعد الطػػوب عمػػ    

العمػػؿ فػػا ثوثػػة مجػػاصت هػػا اصست اػػاا كالب ػػث التجريبػػا  كاسػػت داـ اصسػػتدصؿ كالتفكيػػر 
اسبداعا فا بناا التاميمات كالنماذج   كت ِميؿ كمنال ة كت ييـ ايفكار  مثؿ موامة النمػاذج 

 ,National Research Council).لػة أك مػدل موامػة تاػميمات المنػتج كالتفسػيرات لألد

2012) 
التكلعػات  كت ػدد  إل  اتبػاع نفػج ثوثػا ايبعػاد لتػدريس العمػـك NGSSتدعك معايير   

تػـ تطكيرهػا لت سػيف تعمػيـ العمػـك ك لما يجب أف يعرفه الطوب كيككنػكا لػادريف عمػ  ال يػاـ بػه  
تمػػن  هػػذا المعػػايير المعممػػيف المركنػػة الوزمػػة لتاػػميـ تجػػارب الػػتعمـ فػػا ك لجميػػع الطػػوب  

الفاكؿ الدراسية التا ت فز اهتمامات الطوب فا العمـك كتعدهـ مفنيا  مما يػنعكس عمػا ففػـ 
ػػا متعم نػػا  كالت  يػػؽ ك ػػؿ الم ػػكوت مفػػارات التكااػػؿ كالتعػػاكف  كتطػػكيرالطػػوب لمم تػػكم ففمن

  NGSS, 2019)ؿ  ياتفـ التعميمية كالمفنية  التا ت دمفـ طكاكالمركنة 
إطػاران مفاهيميػا يسػػمط  Desimone and Garet (2015) لػػدـفػا هػذا الاػدد ك   

ز التنميػػة يػػالضػػكا عمػػ  معرفػػة المعمػػـ كالتغيػػرات فػػا التػػدريس ال ػػا ـ عمػػ  اصست اػػاا  كترك
كمعرفػػػة المعمػػػـ  المفنيػػػة عمػػػ  الم تػػػكل  كتتضػػػمف الػػػتعمـ الن ػػػط لت  يػػػؽ أهػػػداؼ المدرسػػػة  

كا تياجػػػات الطػػػوب  كالسياسػػػات الم ميػػػة  كي ػػػمؿ بعػػػد الػػػتعمـ الن ػػػط أربعػػػة عنااػػػر: تعمػػػيـ 
 لراف  كالمنال ات التعاكنية ض الت ديمية المفنية  كمرالبة ايالت طيط  كت ديـ العرك 
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عمػؿ مفػاهيما  رإطػا  Molebash, Lee, and Heineck (2019)كطػكرت دراسػة  

 Teaching and Learning اصست اػػاا فػػا التػػدريس كالػػتعمـ تػػكجيفا صسػػت داـ

Inquiry Framework  الػػػتعمـعمػػػا لمسػػػاعدة طػػػوب المنػػػا ا المتعػػػددة الت ااػػػات  
ت  يػػؽ ركابػػط أكثػػر  ػػمكلية بالعػػالـ مػػف  ػػكلفـ كأف يككنػػكا أفضػػؿ إعػػدادان لمكميػػات كال يػػاة ك 

يركػػز عمػػ  كيفيػػة ك معػػايير الجديػػدة  المفنيػػة  لمتغمػػب عمػػا التع يػػدات كاآلثػػار المترتبػػة عمػػ  ال
كهػك مكػكف است داـ اصست ااا كن طة انطوؽ لدمج الم تكل دا ؿ الت ااات كفيما بينفا  

 اممة مف اصست ااا يمكػف تطبي فػا عنػد تاػميـ دركس اصست اػاا  متكررة  ست مرا ؿمف 
 :(0كما فا  كؿ   تيسير است ااا الطوب  كأ

 
 (TLIF)إؽبه ػًّ االٍزمظبء فٟ اٌزله٠ٌ ٚاٌزؼٍُ (:9شىً  

اصن ػػػراط ت فيػػػز ؛ عمػػػا  (Stage&Engage)كاصن ػػػراط الم ػػػاركةكتركػػػز مر مػػػة   
طػرح أسػ مة أك  يميفا مر مة المعرفا مع المكضكعات ذات الامة مف  وؿ اين طة التجريبية 

كتفػتـ مر مػة  المستمرة الم اركة  كتديـ تار ستفساصتثير ا التا (Ask&Pose) م اكؿالطرح 
دارة أعمػػػاؿ ستطػػػكير إجػػػرااات  ااػػػة باصنضػػػباط ب(Plan&Monitor) الت طػػػيط كالمرالبػػػة 

عػف ماػادر ذات اػمة كجمػع المعمكمػات مػف  يميفػا مر مػة الب ػث  اسست اػااالمعرفة سجراا 
 نػػػػكاتج كبنػػػػاا  جمػػػػع المعمكمػػػػاتك  ت ميػػػػؿ  يمػػػػا ذلػػػػؾ (Search&Gather)دا ػػػػؿ الماػػػػادر

Stage&Engage 

 اٌّشبهوخ ٚاإلٔقواؽ

Ask&Pose 

 اٌَؤاي ٚاٌّشىٍخ

Plan&Monitor 

 اٌزقط١ؾ ٚاٌّوالجخ

Search&Gather 

 اٌجؾش ٚاٌغّغ

Analyze&Create 
 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌجٕبء

Communicate& Apply 

 اٌزٛاطً ٚاٌزطج١ك

رظ١ُّ كهًٚ 

 اإلٍزمظبء
ر١ًَٙ اٍزمظبء 

 اٌطؤة
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(Analyze&Create)   اصست اػػاا كتطبيػػؽ المعرفػػة  نػػكاتجلتكااػػؿ مػػع يػػتـ اكفػػا النفايػػة
  Communicate& Apply) المكتسبة فا مجاؿ جديد

هػك العناػر الر يسػا فػا  Scientific Inquiry العممػا  اػاالطالمػا كػاف اصستك   
رسػمية فػا الكصيػات المت ػدة تدريس العمـك كلد تـ التأكيد عميه ب دة فا كثػا ؽ تعمػيـ العمػـك ال

(   كمعػػػػػايير تعمػػػػػيـ العمػػػػػـك الكطنيػػػػػة AAAS,1993م ػػػػػك ايميػػػػػة العمميػػػػػة  مثػػػػػؿ معػػػػػايير 
 NRC,1996)    فػا مػنفج العمػػـك  (  كبالمثػؿ9103العمػـك  ت  يػػؽ   لمعػاييرجيػؿ ال ػادـ الك

الب ػػػث   يػػػث أدرجػػػكا(   9105( كالمنػػػاهج العمميػػػة ايسػػػترالية  9105الػػػكطنا اسنجميػػػزم  
العمما كأ ػد أهػداففما فػا مسػاعدة الطػوب عمػ  تطػكير ففػـ طبيعػة العمػـك كطرلفػا كأسػاليبفا 

لػاـ معممػك العمػـك  ف ػد  عمػ  مػدل السػنكات الع ػريف الماضػيةكاسجابة عم  ايس مة العممية   
ال ا مػة  بػالطرؽ الطػرؽتسػم  هػذا ك   العممػا  اػااتبتطػكير طػرؽ جديػدة لتعمػيـ الطػوب اصس

 ػػدد الػػنفج ال ػػديـ لتػػدريس الب ػػث العممػػا عمػػ  ت ميػػد كتكػػػرار كفػػا  ػػيف     اصستفسػػارعمػػ
العديػد مػف  الطػرؽ أنتجػتهػذا    نجػد أفالتجارب الكوسيكية مف  وؿ تعميمات م برية م ػددة

ػا مػف  ػوؿ عمميػة  العمماا العظماا المذيف    كا العظمػة لػيس ف ػط بسػبب معػرفتفـ كلكػف أيضن
 ( (Lee,2016 وت التا  دثت أثناا اصست اااالتفكير ك ؿ الم ك

اهتمػػت معػػايير العمػػـك Scientific Inquiry هميػػة اصست اػػاا العممػػاكنظػػرا ي   
ػا مػف عمميػة التػدريس كأف طػرؽ  NSSالكطنية ايمريكية  اهتمامنا كبيرنا بػه كاعتبرتػه جػزانا مفمن

التعمػيـ كلػدمت المعػايير  مسػة عمميػة إاػوح  التدريس ال ا مة عم  اصست ااا العمما جكهر
طػرح أسػ مة  (0 هػا مككنات ر يسية لوست ااا العمما التا يجب تضمينفا فا تدريس العمػـك

ت طػػيط كتنفيػػذ اصستفسػػارات ( 9    ػػكؿ اي ػػياا كاي ػػداث كالظػػكاهر العمميػػة  ػػكؿ المتعممػػيف
اسػػت داـ البيانػػات المجمعػػة  (4  اسػػت داـ أجفػػزة كأدكات بسػػيطة لجمػػع البيانػػات( 3   العمميػػة

التكااػػؿ مػػع ( 5   لكتابػػة تفسػػيرات م نعػػة  ػػكؿ اي ػػياا العمميػػة كاي ػػداث كالظػػكاهر العمميػػة
 "اصست اػاا"كتسم  اين طة التا ي ـك بفػا المػتعمـ . اآل ريف لت ديـ التفسيرات كاصستطوعات

بالتػػػالا   تكمػػػف أهميػػػة   ك "اصكت ػػػاؼ"تـ التكاػػػؿ إليفػػػا باسػػػـ يػػػبينمػػػا تفعػػػرؼ النتػػػا ج التػػػا 
اصست ااا فا   ي ة أنه يساعد عم  ت سيف لدرات التفكير العممػا لػدل المتعممػيف مػف  ػوؿ 

 كالعيػػةتكػػرار كتنظػػيـ المعرفػػة  كتكليػػد ايفكػػار  كاسػػت وص النتػػا ج  كتطبي فػػا فػػا سػػيالات 
Asiri,2018) ). 
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Top of Form 
Bottom of Form 

 ماػػطم  مػػف بػػدصن  الممارسػػات ماػػطم  يفسػػت دـ   العمػػـك معػػاييرال ػػادـ ل الجيػػؿ كفػػا  
ػا يتطمػب بػؿ ف سػب  مفػارة يتطمػب ص العمما الب ث فا اص تراؾ أف عم  لمتأكيد المفارات  أيضن
 فػا العممػاا يسػت دمفا التػا الممارسػات هػا: العمميػة فالممارسػات ممارسة  بكؿ  ااة معرفة
 يطب ػه مػا هػا: الفندسية الممارسات  ك الفرضيات كتجربة النظريات  إل  كالتكاؿ ال  ا ؽ ففـ

 ت ػديـ كتػـ  منػتج  ػكؿ عمػ  ال مػكؿ كت ػديـ اينظمػة  كبنػاا النمػاذج  تاػميـ فػا المفندسكف
   (NGSS Lead States, 2013) :التالية الن اط ضمف الممارساتتمؾ 
 ممارسػة العمػـ هػا طػرح كاػ ؿ ايسػ مة التػا تػؤدم إلػ   :طرح ايس مة كت ديد الم كوت

 .كاؼ كتفسيرات لكيفية عمؿ العالـ الطبيعا كالمفامـ كالذم يمكف ا تبارا تجريبينا
 ممارسػة كػؿ مػف العمػـك كالفندسػة هػا اسػت داـ كبنػاا النمػاذج  :تطكير كاست داـ النماذج

كالرسػكمات تتضمف هذا ايدكات الرسػـك البيانيػة   تمفيدة لتمثيؿ ايفكار كالتفسيرا كأدكات
 .كالنس/ المتماثمة المادية كالتمثيوت الرياضية كال ياسات كالم اكاة ال اسكبية

 جراا الت  ي ػات الت  ي ػات فػا الميػداف  ي طػط العممػاا كالمفندسػكف كيجػركف: الت طيط كا 
 ت  ي ػاتفـ منفجيػػة كتتطمػب تكضػػي ك     كيعممػكف ب ػػكؿ تعػاكنا ككػػذلؾ فػردمأك الم تبػر

 .ممتغيراتلمبيانات كت ديد ل
 الت  ي ػػات العمميػػة البيانػػات التػػا يجػػب ت ميمفػػا مػػف أجػػؿ  تنػػتج: ت ميػػؿ البيانػػات كتفسػػيرها

بمػػػا فػػػا ذلػػػؾ الجدكلػػػة  -اسػػػت وص المعنػػػ   يسػػػت دـ العممػػػاا مجمكعػػػة مػػػف ايدكات 
  .لت ديػد الميػزات كاينمػاط المفمػة فػا البيانػات -كالتفسير الرسكما كالت ميؿ اس اا ا 

كتسػفؿ  . لي ػيف فػا النتػا جي دد العمماا ماادر ال طػأ فػا الت  ي ػات كي سػبكف درجػة ا
 .التكنكلكجيا ال ديثة جمع مجمكعات البيانات الكبيرة  مما يكفر ماادر ثانكية لمت ميؿ

 تعػػد الرياضػػيات فػػا كػػؿ مػػف العمػػـك كالفندسػػة : سػػابااسػػت داـ الرياضػػيات كالتفكيػػر ال  
يػػتـ اسػػت دامفا لمجمكعػػة ك  كال سػػاب أدكات أساسػػية لتمثيػػؿ المتغيػػرات الماديػػة كعولاتفػػا

كالتعػرؼ عمػ  العولػات الكميػة  ت ميػؿ البيانػات إ اػا يا؛. مػف المفػاـ مثػؿ بنػاا الم اكػاة
 .كالتعبير عنفا كتطبي فا

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D1&usg=ALkJrhhgPKpL9hg8drFdDfGGZiOIsFG2uQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D1&usg=ALkJrhhgPKpL9hg8drFdDfGGZiOIsFG2uQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D2&usg=ALkJrhjJ7f6TM19Um_0cr-P1eFVlpKZUvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D2&usg=ALkJrhjJ7f6TM19Um_0cr-P1eFVlpKZUvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D3&usg=ALkJrhhhltRLvZqxG9ECmnieua1zfq7_sA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D3&usg=ALkJrhhhltRLvZqxG9ECmnieua1zfq7_sA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D4&usg=ALkJrhgy7z5tTrljIBlXMu4W36j0KhZcvA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D4&usg=ALkJrhgy7z5tTrljIBlXMu4W36j0KhZcvA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D5&usg=ALkJrhjfjiCt0qOQll3Sspzw3WZ_dULzHw
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 تعتبػػرالفندسػػة كنػػكاتج تفسػػيرات تعتبػػر العمػػـ  نػػكاتجف :بنػػاا التفسػػيرات كتاػػميـ ال مػػكؿ 
 . مكؿ

 جػػداؿ هػػك العمميػػة التػػا يػػتـ مػػف  ولفػػا الكاػػكؿ إلػػ  ال :اصن ػػراط فػػا  جػػة مػػف ايدلػػة
 .التفسيرات كال مكؿ

 بوغفا يجب أف يككف العمماا كالمفندسكف لادريف : ال اكؿ عم  المعمكمات كت ييمفا كا 
إف ن د ايفكار . فكار كايساليب التا يكلدكنفاأللالتكااؿ ب كؿ كاض  كم نع عم  

  .كتكايمفا ب كؿ فردم كفا مجمكعات هك ن اط مفنا بالغ ايهمية
العممية  العمـك تعتبر الممارساتالجيؿ ال ادـ لمعايير تعميـ المفـ أف نذكر أف  مف

 ألداا  كأهداؼ التعمـ الفامة فا  د ذاتفا لتكلعات  كالفندسية
عما أف اصست ااا العمما ايايؿ  Walker and Molnar (2014) كد كؿ مفأ   

ليس بأن طة است ااا سثبات كتأكيد نتا ج معركفة؛ بؿ هك الذم ي كؿ جزاان مف تجربة 
  ي ية فا است ااا العمكـ  كفيه ين رط الطوب فا اياغة كا تبار الفرضيات  كتطكير 

فا التفكير  تاميـ تجريبا  كت ميؿ كجمع ايدلة مف  وؿ المو ظة كال ياس  كالم اركة
المنط ا كاسبداعا فا ت ميؿ البيانات  كتطكير التفسيرات فا ضكا المو ظات كالتكاؿ الا 

 استنتاجات  كم اركة النتا ج مف  وؿ العركض الت ديمية  أك الم اصت كالمما ات   
 اصست ااا العمما ايايؿ Crawford (2014)ؼعر كفا هذا الادد    

Authentic Scientific Inquiry  كؿ مف أ كاؿ تدريس اصست ااا يتكافؽ ”عم  أنه 
بدرجة كبيرة مع عمؿ العمماا  كهك ن يض لمتدريبات المعممية الت ميدية لمعمـك المدرسية  التا 

  دا ما ما ي ار إليفا بالمعامؿ(
 المعايير التاليةاصست ااا العمما ايايؿ باست داـ  Spuck (2014)كياؼ     

أس مة(   أ( طرح سؤاؿ  أك : NGSSلعممية كالفندسية لمعايير ارسات اكالتا تعكس أيضا المم
مرتبط ب ضايا العالـ ال  ي ا   ب( است داـ أدكات العمماا كالمفندسيف   ج( الب ث عف أدلة 

يف بطري ة تمكف كت ييمفا   د( است داـ ايدلة لم ركج بادعاا   ق( م اركة اسدعاا مع اآل ر 
مف الت  ؽ منه كن دا كاست دامه  ك( اصن راط فا أن طة مف ال كار المستمر مع الزموا 

لت ييـ مستكل  ع رة ممارسات Spuck(2014)سباؾالترح كما  كفا بي ة العالـ ال  ي ا 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D6&usg=ALkJrhjDNlLZB589HJaCOkuMi06g7PhAiw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D6&usg=ALkJrhjDNlLZB589HJaCOkuMi06g7PhAiw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D7&usg=ALkJrhgsT02v2pkFY_fjUIZyT5mr0VScAA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D7&usg=ALkJrhgsT02v2pkFY_fjUIZyT5mr0VScAA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D8&usg=ALkJrhhZA4kw76MJX_mYzX3-kNRF-R097A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ngss.nsta.org/Practices.aspx%3Fid%3D8&usg=ALkJrhhZA4kw76MJX_mYzX3-kNRF-R097A
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تضميف ممارسات اصست ااا العمما ايايؿ فا اين طة التا ياممفا أم معمـ كالتا 
 (French& Burrows,2018) . عميفا أيضا دراسة  إعتمدت

أيضػػا ممارسػػتيف  Seung, Park, and Jung (2014  ضػػافت دراسػػةكأ  
مراجعػة التفسػيرات كت ييمفػا كتعػديمفا فػا ضػكا التفسػيرات   لوست ااا العممػا اياػيؿ كهمػا:

( 0يكضػػػ  جػػػدكؿ  ك   (الت يػػػيـ بطػػػرؽ م تمفػػػة عمػػػ  طػػػكؿ العمػػػؿ  ػػػوؿ الن ػػػاط   ك(العمميػػػة
ممارسػات ك   NSES معػايير تعمػيـ العمػـك الكطنيػة كفػؽالعممػا الموم  ايساسػية لوست اػاا 

 -المعتمػد عميفػا فػا الب ػث ال ػالا  – فا ظػؿ اصتجاهػات ال ديثػةالعمما ايايؿ اصست ااا 
 ;Spuck,2014)  French &  Burrows,2018; كالتػػا تناكلتفػػا دراسػػة كػػؿ مػػف 

Seung et al,2014 ) 
 (9علٚي  

 ِّٚبهٍبد االٍزمظبء فٟ ظً االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ NSESاٌّؤِؼ األٍب١ٍخ ٌؤٍزمظبء ٚفك 

NSES 

Essential 

Features of 

inquiry 

اٌّؤِؼ األٍب١ٍخ 

ٌؤٍزمظبء ٚفك 

NSES 

Practices in the new 

framework 

ِّبهٍبد االٍزمظبء اٌؼٍّٟ األط١ً 

 فٟ ظً االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ

إٌشبؽ اٌّظُّ ٠ز١ؼ اٌفوطخ ٌٍطؤة 

 ٠ٚشغؼُٙ ػٍٝ

Criteria 

 

 اٌّؾىبد

إشوان اٌّزؼ١ٍّٓ 

ِٓ فؤي األٍئٍخ 

 اٌّٛعٙخ ػ١ٍّب

 

االشزوان  فٟ اٌؼًّ ػٍٝ اٌزٛطً  -

إٌٝ ؽً ٌّشىٍخ ٚالؼ١خ، أٚ ري٠ٚل 

اٌّغزّغ اٌؼٍّٟ ثئعبثبد ألٍئٍخ 

ؽب١ٌخ أٚ عل٠لح ِورجطخ ثبٌؼٍُ، أٚ 

ٟ اٌّؼوفخ اإلٍٙبَ ثشىً فؼبي ف

 اٌزٟ رزبػ ٌٍّغزّغ اٌؼٍّٟ.

رٛعٗ األٍئٍخ اٌّٛعٙخ ػ١ٍّبً اٌطؤة إٌٝ  -

االٔقواؽ فٟ اٌجؾش اٌزغو٠جٟ، أٚ أٞ ٔشبؽ 

٠ٙلف إٌٝ عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٌشوػ 

 ٚرف١َو اٌظٛا٘و اٌؼ١ٍّخ.

االعبثخ ػٓ األٍئٍخ اٌّٛعٙخ ػ١ٍّبً رىْٛ ِٓ  -

فؤي ِؤؽظبد اٌطؤة ٚاٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ 

 اٌزٟ ٠ؾظٍْٛ ػ١ٍٙب ِٓ ِظبكه ِٛصٛلخ.

رٛعٗ األٍئٍخ اٌّٛعٙخ ػ١ٍّبً اٌطؤة  -

ٌؤٔقواؽ فٟ ِٕبلشبد اٌفظً أٚ ؽً 

اٌّشىؤد أٚ إعواء ثؾش أٚ ِشوٚع فوكٞ 

 أٚ عّبػٟ.

رٛعٗ األٍئٍخ اٌّٛعٙخ ػ١ٍّبً اٌطؤة إٌٝ  -

 رط٠ٛو أٍئٍزُٙ ٌّي٠ل ِٓ االٍزمظبء.

رشغ١غ اٌّزؼ١ٍّٓ 

ٟ ػٍٝ اٌّشبهوخ ف

اٍزىشبفبرُٙ 

اٌقبطخ ٌغّغ ٚ / 

أٚ رؾ١ًٍ األكٌخ 

 ٌؤٍزغبثخ ٌألٍئٍخ

االٍزىشبف ٚاٌزٍق١ض اٌلل١م١ٓ  -

ٌٍّؼوفخ اٌؾب١ٌخ اٌّزٛفوح ػٓ اٌّبكح 

 اٌلها١ٍخ ِٛػغ اٌلهاٍخ.

اٍزقلاَ األكٚاد ٚاألعٙيح اٌؼ١ٍّخ  -

ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ  ِضً اٌَّطوح 

ٚاٌزوِِٛزو ٚاٌؾٛاٍت ٚاٌىب١ِواد 

٠فْٛ ٚثواِظ رؾ١ًٍ اٌول١ّخ ٚا٢

اٌج١بٔبد ٚا١ٌّىوٍٚىٛة 

أصٕبء ػ١ٍّخ االٍزمظبء ٠ؾزبط اٌطؤة  -

اٌّشبهوخ فٟ األٔشطخ االٍزىشبف١خ ٌغّغ ٚ 

/ أٚ رؾ١ًٍ األكٌخ ِٓ أعً رط٠ٛو ٚرم١١ُ 

اٌزف١َواد اٌزٟ رزٕبٚي األٍئٍخ اٌّٛعٙخ 

 ػ١ٍّبً.

األٔشطخ االٍزىشبف١خ لل رزؼّٓ أٔشطخ  -

اٌزله٠ت اٌؼٍّٟ اٌغّبػٟ، ٚاألٔشطخ 

ٚإٌّبلشبد اٌظف١خ ثأوٍّٙب، ٚثؾٛس 
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ٚاٌز١ٍَىٛة ِٚم١بً اٌط١ف، إٌـ( 

 ٌغّغ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد.

اٍزقلاَ ه٠بػ١بد ِٕبٍجخ ٌَّزٜٛ  -

اٌظف اٌلهاٍٟ  ِضً اٌلٚاي 

اٌو٠بػ١خ ٚاٌوٍَٛ اٌج١ب١ٔخ 

ِٚؼبكالد االشزمبق، إٌـ( فٟ رؾ١ًٍ 

 اٌج١بٔبد.

رط٠ٛو أٚ طمً اٌَؤاي اٌّٛعٗ  -

مل٠ُ أٍئٍخ عل٠لح رظٙو ٌٍٕشبؽ ٚر

 ٔز١غخ ٌؼٍُّٙ.

رط٠ٛو ٚ/أٚ طمً اإلعواءاد أٚ  -

 اٌطوق اٌَّزقلِخ.

اٌطؤة ، ٚاٌّشبه٠غ اٌفوك٠خ أٚ اٌغّبػ١خ، 

 ٚؽً اٌّشىؤد.

عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٠ّىٓ أْ ٠ٛعٗ ِٓ  -

فؤي اٌّؼٍُ، ٌٚىٓ رطٍت األٔشطخ 

ا االٍزىشبف١خ ِٓ اٌطؤة أْ ٠طٛهٚ

رف١َوارُٙ  ثشىً لبئُ ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد 

ثبالٍزؼبٔخ ثبألكٚاد ٚاألعٙيح اٌؼ١ٍّخ 

 ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌو٠بػ١بد إٌّبٍجخ.

األٔشطخ االٍزىشبف١خ رزطٍت ِٓ اٌطؤة  -

 اٍزقلاَ ِٙبهاد ػ١ٍّبد اٌؼٍُ  اٌّقزٍفخ

ِضً اٌّؤؽظخ  ٚاٌزظ١ٕف ٚاٌزٕجؤ ٚعّغ 

 اٌج١بٔبد ٚاالٍزلالي ِٚب إٌٝ مٌه.

فٟ األٔشطخ االٍزىشبف١خ ٠طٍت ِٓ اٌطؤة  -

اٍزقلاَ األكٌخ ػٕل إٔشبء رف١َواد ٌٍظٛا٘و 

 اٌؼ١ٍّخ .

ط١بغخ اٌطؤة 

ٌٍزف١َواد ِٓ 

األكٌخ ٌّؼبٌغخ 

األٍئٍخ اٌّٛعٙخ 

 ػ١ٍّب .

١ً رؾ١ًٍ األكٌخ ٚاٍزقلاَ اٌزؾٍ -

 وأٍبً الٍزقؤص إٌزبئظ

٠ظٛؽ اٌطؤة اٌزف١َواد ثبٍزقلاَ األكٌخ  -

اٌزٟ ٠غّؼٛٔٙب ػٓ ؽو٠ك اٌجؾش ٚاٌزؾ١ًٍ 

اٌزغو٠ج١١ٓ أٚ أٞ ٔشبؽ ٠ٙلف إٌٝ عّغ 

اٌج١بٔبد ٚاٍزقلاِٙب ٌشوػ اٌظٛا٘و 

 اٌؼ١ٍّخ.

لل ٠شًّ إٌشبؽ اٌزغبهة ٚإٌّبلشبد ٚؽً  -

اٌّشىؤد ٚثؾٛس اٌطؤة ٚاٌّشبه٠غ 

 ك٠خ أٚ اٌغّبػ١خ.اٌفو

٠زؼّٓ اٌل١ًٌ أكٌخ رغو٠ج١خ رُ اٌؾظٛي  -

 ػ١ٍٙب ِٓ فؤي ػ١ٍّبد اٌؼٍُ.

رزؼّٓ األكٌخ أ٠ًؼب ِؼوفخ أٚ ِؼٍِٛبد  -

 عل٠لح ِٓ ِظبكه ِٛصٛلخ.

٠وثؾ  اٌطؤة 

رف١َوارُٙ 

 ثبٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ

ِواعؼخ اٌزف١َواد ٚرم١١ّٙب  -

ٚرؼل٠ٍٙب فٟ ػٛء اٌزف١َواد 

 اٌؼ١ٍّخ.

اٌطؤة ِٚواعؼخ رف١َوارُٙ اٌقبطخ  رم١١ُ -

ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ اٌغل٠لح 

 اٌّىزَجخ ِٓ فؤي إٌشبؽ.

ِمبهٔخ اٌطؤة ٔزبئغُٙ أٚ رف١َوارُٙ ثزٍه  -

 اٌزٟ الزوؽٙب اٌّؼٍُ أٚ اٌّٛاك اٌزؼ١ّ١ٍخ.

رم١١ُ اٌطؤة ٌزف١َوارُٙ ِب إما وبٔذ  -

ِلػِٛخ ثبألكٌخ أٚ االعبثخ ثشىً ِؤئُ ػٍٝ 

 األٍئٍخ.

اٌطؤة ٠زٛاطٍْٛ 

٠ٚجوهْٚ 

 رف١َوارُٙ

ِشبهوخ ٌٍطوق اٌزٟ ٠َزقلِٛٔٙب  -

ٚٔزبئظ ػٍُّٙ ِغ ألوأُٙ/ ىِؤئُٙ 

ٌٍّواعؼخ ٚإٌمل، ٚاٌّشبهوخ فٟ 

 ِواعؼخ ٚٔمل ػًّ ألوأُٙ/ىِؤئُٙ

اٌزؼبْٚ ِغ ا٢فو٠ٓ ثشىً فؼبي  -

 ؽٛاي اٌؼًّ.

رَغ١ً ٔزبئظ ػٍُّٙ فٟ أِبوٓ  -

 اٌؼٍّٟ األوجو.ِزبؽخ ٌٍّغزّغ 

٠شبهن اٌطؤة رف١َوارُٙ ِغ اٌّؼٍُ أٚ  -

ألوأُٙ ُٚ٘ ٠جوهْٚ اٌزف١َواد ثبألكٌخ 

 ٚاٌّؼوفخ اٌّٛعٛكح ِٚظبكه أفوٜ.

رشغ١غ اٌّؼٍُ ٌٍطؤة ػٍٝ رجو٠و رف١َوارُٙ  -

 .ِٚٓ صُ رٍمٝ اٌّؤؽظبد ٚاٌزغن٠خ اٌواعؼخ
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رم١١ُ اٌطؤة 

ثّقزٍف اٌزم١١ّبد 

 اٌزشق١ظ١خ

اٌزم١١ُ ثطوق ِقزٍفخ ػٍٝ ؽٛي  -

 اٌؼًّ فؤي إٌشبؽ

٠جلأ اٌّؼٍُ إٌشبؽ ِٓ فؤي اٍزىشبف ِب  -

 .٠ؼوفٗ اٌطؤة ثبٌفؼً

٠م١ُ اٌّؼٍُ ِب ٠ؼوفٗ اٌطؤة ػٓ اٌّفَٙٛ  -

 .اٌَّزٙلف أصٕبء إٌشبؽ

٠شًّ اٌزم١١ُ وً ِٓ اٌزم١١ُ اٌوٍّٟ ٚغ١و  -

 .اٌوٍّٟ

٠زُ رم١١ُ اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ االٍزمظبء  -

ثبٍزقلاَ رم١١ّبد ثل٠ٍخ ِقزٍفخ فؤي 

إٌشبؽ، ِضً: األٍئٍخ، اٌوٍُ، فوائؾ 

 .اٌّفب١ُ٘، وزبثخ ِمبالد ثبٌّغؤد

 طبيعػة كففػـ العمميػة المعرفػة زيػادة ايايؿ العمما اصست ااا لتطبيؽ اسيجابية كمف التأثيرات      
 العمػـ لطبيعػة أفضػؿ ففمػا اياػيؿ العممػا اصست اػاا فا الم اركيف الطوب لدل ت  ؽ كذلؾ العمـك 

 العممية  كعممية العمـ التكرارية المفاهيـ كتعمـ الم كوت  ؿ فا التعاكنية  كالم اركة
 Abraham, 2002; Barab & Hay, 2001; (Aydeniz et al,2011; Sadler et 

al, 2010; Lakin, 2015). 

فا  العمما ايايؿالعديد مف الدراسات عما ضركرة تضميف ممارسات اصست ااا  ؤكدتك   
 ؿ الم كوت يف مفارات التفكير العميا المكتسبة مف ك سعداد الطوب لمتفكير الن دم ؛ العمـكتعميـ 

 وؿ التعمـ العمما ال ا ـ عم  اصست ااا ضركرية فا مجتمع العمـك كالتكنكلكجيا كالفندسة 
 ,Harrison, 2014; Salter & Atkins,2013 ; lee,2016 ; Aydeniz et al )كالرياضيات

2011; Hess, Kelly, & Meeks, 2011; Spuck,2014; Sadler et al, 2010; Seung et 

al ,2014; Lakin, 2015; Seung, Choi, & Pestel, 2016; French& 

Burrows,2018; Burgin ,2020; Areepattamannil etal, 2020; 

2019;Welsh,Hedenstrom, & Koomen, 2020) Choi, Seung, & Kim, 

كارتباطفا تعددت الدراسات الساب ة التا اهتمت بدراسة ممارسات اصست ااا العمما  كلد  
ا ة الت كيمات التا تـ تطكيرها ب  Lakin (2015)كهاٍخ فاهتمت  التكامما STEMبمد ؿ 

ستراتيجيات اصست ااا كالتكجفات الافية مف  وؿ الم ارنة بيف ت ارير صلت كيـ است داـ المعمميف 
ت ارير ذاتية  كؿ است داـ " الطوب كالمعمميف الذاتية فا مستكيات التدريس ال ا ـ عم  اصست ااا

يف يميمكف إل  اسبوغ عف است داـ استراتيجية مف المعمنتا ج عف أال"  كك فت اصست ااا
اصست ااا بمستكيات أعم  مف المستكل الذم كاف ينظر إليه طوبفـ  كعوكة عم  ذلؾ  ص تكجد 

كاستراتيجية  PCKعولات متبادلة هامة بيف المعرفة بممارسات اصست ااا أك است داـ استراتيجية 
  اصست ااا التا تـ اسبوغ عنفا ذاتيان 

الكيمياا  معمما استيعاب بيف العولةباست ااا Ssempala (2017) ةدراس ركزتك    
 الدا مية ال ارجية دراسة العكامؿككذلؾ   تنفيذها يتـ التا اصست اااممارسات  كطبيعة العمـ لطبيعة

 مدينة فا العامة الثانكية المدارس فا اصست ااا عم  ال ا ـ كممارستفـ لمتعميـ ففمفـ المؤثرة عما
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سفرت النتا ج أك   المستندات كت ميؿ الافية كالمو ظة الم ابوت  وؿ مف البيانات كجمعت  كمباص
كأسفرت   ؾ عولة بيف ففمفـ لطبيعة العمـ كطبيعة ممارسات اصست ااا التا يتـ تنفيذهاأف هناعف 

فـ تجاا التعمـ ال ا ـ مكلفك   غير كاؼ لتعمـ ال ا ـ عما اصست اااالممارسات  فـففمأف يضا عف أ
  المعمـ  كؿ ان متمركز  عما اصست ااا

   
   Multilevel path analysesت ميوت المسار متعدد المستكيات استراتيجية  ك فتك   

بالتمتع بالعمـك  كاصهتماـ بمكضكعات  بيان إيجا أف تعميـ العمـك ال ا ـ عم  اصست ااا يرتبط ارتباطان 
 اصست ااالممارسات التعميمية العممية المستندة إل  كاف االدافع الفعاؿ لتعمـ العمـك   عممية كاسعة 

اسيجابية تجاا  فـعم  أداا الطوب كرعاية ميكل تؤثر كالمكجفة مف المعمـ
  ((Areepattamannil etal,2020العمكـ

عما أهمية   Welsh, Hedenstrom, and Koomen(2020)كهاٍخكأكدت     
نتا ج لم ياـ بالعمـك "كالعمماا" ك رح ال ير الفرص لمطوبفتك  عم  رض العمـك المعتمدةامع م ركعات

طبيعة العمـ  كتطكر كعا الطوب نفا تربط الطوب بممارسات العمـك ك كما ي رح العمماا عممفـ  ي 
 كالتكنكلكجياـ همية العمـ فا  ؿ المسا ؿ كبناا المعرفة  كتعزيز اصهتماـ بمساعا تكجه تعميـ العمك أب

سات العممية كالفندسية التا يتـ   كاهتمت بكضع معايير لمممار (STEM كالرياضيات كالفندسة
الم اريع كسياؽ لمطوب ل ؿ المسا ؿ كففـ كيفية إنجاز العمـك ال  ي ية   است دامفا كممارستفا فا

ل ة كؿ مككف ت ديما لمنالتطكير العرض التفـ ـ المعمـ لمطوب فا دفع اهتماماكأكدت عما أهمية دع
  مف مككنات الم ركع 

 التكنكلكجيا صست داـ أربعة استراتيجيات  Yang and Baldwin(2020)دراسةلدمت كما   
 سيالات تكفير( أ: كالرياضيات كها  كالفندسة كالتكنكلكجيا العمـك مجاؿ فا الطوب بي ة تعمـ لدعـ
 التكنكلكجيا  وؿ مف التعمـ تكسيع( ج   الكيب إل  تستند است ااا بي ات ت ديـ( ب   أايمة تعمـ

 فا تظفر التا الت ديات ناكلتت كما  المبدعيف إل  المستفمكيف مف الطوب ت كيؿ( د   التفاعمية
 كاتجاهات عممية تداعيات الدراسة تكفرك  (STEM  كالرياضيات كالفندسة كالتكنكلكجيا العمـك تعمـ

  المتكاممة STEM تعمـ بي ات فا بالتكنكلكجيا المدعـك ب ثية لمتعمـ
التعمـ  لممعمميف صست داـجمسات تدريب  بتاميـ Silm, et al.(2018  كاهتمت دراسة  

مف كجفات نظر م تمفة: المعمـ كمتعمـ  كالمعمـ كمفكر  كالمعمـ  (IBL)ال ا ـ عم  اصست ااا 
أف يككف لمتدريبات تأثير عم  إ ساس المعمميف كتكلع الم اركيف فا الدراسة كممارس عاكس  

  كالذم ثبت أنه مرتبط ب كؿ إيجابا باستعداد المعمميف صعتماد طرؽ تدريس جديدة  (TE)بالكفااة 
 ارؾ فا الدراسة أربعما ة كسبعة كتسعكف التعمـ ال ا ـ عما اصست ااا   IBL كمكالففـ تجاا 
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جد أف إ ساس المعمميف العالا بالفعالية كاف مرتبطنا بالمكالؼ اسيجابية تجاا كف ك دكؿ   01معممنا مف 
IBL  لبؿ التدريب  كاف لجمسات تدريب المعمميف تأثير إيجابا عم  الم ياس الفرعا لم اركة الطوب
كانت ألكل التأثيرات اسيجابية عم  المكالؼ مرتبطة بالمكارد  ( (IBLرغبٖكالمكالؼ   TEفا 

كمع ذلؾ  لـ يؤثر التدريب  ا مناسب لت فيز الطوب الم تمفيفة المتا ة لتدريس ااصست ااالمتاكر 
عم  كيفية إدراؾ المعمميف لم يكد المنفجية   مات الدراسة إل  أف هذا النكع مف تدريب المعمميف 

فا  IBLكالتغمب عم  بعض الع بات المم كظة صعتماد  TEيمكف أف يككف كسيمة مناسبة لتعزيز 
  عمـكلكؿ افا

أنه مف الضركرم بدا التعميـ مف مستكل Asiroglu & Akran (2018)  كؿ مف كيرم  
معرفة ت ااية غير كاؼو لرفع لكة العمؿ لامتوؾ المعمميف مجرد  اصستعداد لمجمكعة التعمـ كأف

يجب تكفير بعض التدريب اسضافا لممعمميف فا عممية تاميـ كت طيط تعميـ لذا  ؛المؤهمة المطمكبة
البرامج عم  دراية بال اا ص  ةمثؿ هذ االعمـك كالتكنكلكجيا كالفندسة كالرياضيات  كأف يككف ماممك 

 المعرفية كالديناميكية كالعاطفية لممعمميف الم اركيف لت ديد كجفات نظر كجاهزية كاستعداد  المعمميف 
يمثؿ تطكير المعرفة التدريسية أك لدرة المعمميف عم  دمج المعرفة بالم تكل بمعرفة أفضؿ ك   

 تبر (  كيف Shulman, 2016الممارسات التدريسية التركيز الر يسا يكثر م ررات طرؽ التدريس  
فا معممك العمـك ما لبؿ ال دمة فا هذا الم ررات انفااص بيف الطري ة التا تفدرس بفا العمكـ 

م ررات كميتفـ كالطري ة التا يفدرس لفـ بفا كيفية تدريس العمـك فا م ررات طرؽ التدريس كالتا 
 (  Crawford, 2014يتكلع منفـ أف يدرسكا بفا العمـك  

كمف  وؿ ت ديـ فرص لون راط فا اصست ااا العمما ايايؿ  كمف ثـ طري ة م تمفة  
لبؿ ال دمة أف يدمجكا اصست ااا العمما ايايؿ فا فاكلفـ لتدريس العمـك يمكف لمعمما عمـك ما 

  (French & Burrows,2018)المست بمية
استعداد درجة ت ديد ب  Abdullah, et al.(2017)دراسة اهتمتنظرا صهمية اصستعداد؛ ك   

المعرفية الجكانب  المعمميف فا ماليزيا لتطبيؽ تعميـ العمـك كالتكنكلكجيا كالفندسة كالرياضيات مف
نتا ج أف متكسط الاظفرت ك معممنا   091طري ة المس  التا  ممت  تاست دمك كالعاطفية كالسمككية  

 النا ية مف المعمميف استعدادمتكسط ك   ف فا الجكانب الثوثة المدركسة متكسطالمعممي جاهزية
 ارتفاع مف الرغـ عم  أنه النتيجة هذا تفظفر  كالكجدانية السمككية بالجكانب م ارنة أعم  المعرفية
معمميف ألؿ استعدادنا ال أف كجد كالعاطفية  السمككية الجكانب مف لممعمميف  المعرفا اصستعداد مستكل

  لتطبيؽ تعميـ العمـك كالتكنكلكجيا كالفندسة كالرياضيات 
ص يمكف لمتكنكلكجيا نفسفا أف الا أنه  Viacheslav,  et al.( 2019)  ارت دراسةكأ  
يجب أف   نظاـ إدارة المعرفة لم اركة المعرفة  عم  الرغـ مف أنفا عنار مفـ جدنا فا ت مؽ بي ة
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 ن ؿ العناار الضركرية لمتكااؿ بيف اي  اص  ينفا تجعؿ يدعـ است داـ الت نيات الرلمية ال ديثة
اصهتماـ الكافا إيوا  فا هذا الادد مف الضركرم اصنتباا إل ك   عممية تبادؿ المعرفة أكثر كثافة

جنبا الا جنب مع كتنظيـ ان طة  التدريب فا تدريب معممك المست بؿ    لممكضكعات ايساسية
   الجانب المادم كالت ناا

مجتمع مف المت اايف  ها تككيف  ركة STEM مف الكاض  أف الميزة الر يسية لتعميـك   
ف ف  كمع ذلؾ  اين طة المفنية منتجاتفـذكم النظرة العممية  كعم  استعداد صست داـ الت نيات فا 

اين طة كالم اربات اي رل لت كيؿ مجتمع مف معممك المست بؿ  هذا يتطمب تنظيمنا مناسبنا لتعمـ
كفا هذا الادد أكدت العديد مف . فا المجتمعات المفنية مستعديف لتغيير البي ة التعميمية كالتكااؿ

؛ 9107؛ الطنطاكم ك سميـ  9107؛ الدغيـ 9107؛ سميماف 9108الدراسات مثؿ  الباز  
تطكير برامج ضركرة  ( عماViacheslav, et al,2019؛ 9107؛ عبد الرؤكؼ 9108يكسؼ 

ن اا بي ة تعميمية فا المؤسسة التعميميةك   كالرياضيات فا المست بؿالعمـك لمعمما  ك دات التدريب  ا 
البرامج متعددة الت ااات هذا تأثير ك  كالرياضياتلمتعمـ المكجه ن ك العمـك كالتكنكلكجيا كالفندسة 

كالذم سيضمف التعاكف كالتكامؿ كتبادؿ ال برات بيف جميع الم اركيف   عم  استعداد المعمميف لذلؾ
 .فا التدريب

 نبع اس ساس بم كمة الب ث ال الا فا ضكا ما يما : مف  وؿ العرض السابؽ 
  ما أ ارت إليه ايدبيات كالدراسات الساب ة مف أهمية اسعداد التكامما الجيد لمعمما العمـك فا

 عم  كتدريبفـ كممارساته التدريسية  STEM تعميـ كتكعيتفـ بماهية STEM ضكا مد ؿ 
 برامج فا كأيضا التربية المعمـ بكميات إعداد برامج كذلؾ  وؿ العمـك تعميـ فا است دامه كيفية
 عالمييف كمكاطنيف   متميزيف كطوب مطمكبة  تعمـ م رجات ت  يؽ المفنا  مف أجؿ تطكيرا

كالع ريف  كدراسة كؿ  ال ادم ال رف فا العمؿ سكؽ متطمبات كت  يؽ المنافسة  لادريف عم 
؛ 9108؛ يكسؼ 9107؛ الطنطاكم ك سميـ  9107؛ الدغيـ 9107؛ سميماف 9108مف الباز  

 ( 9107عبد الرؤكؼ 
  بماهية  فا المعرفة العمكـ معمما مستكل ان فاض ( مف9104دراسة مراد   نتا ج ما أ ارت إليه 

STEMلممعمميف التدريسا مفارات ايداا مستكل كان فاض باست دامه  التدريس ِٚزطٍجبد 
تعميـ العمـك  كمف ثـ أكدت بعض  فا STEM مجاصت بيف التكامؿ كمتطمبات مبادئ لتكظيؼ

 ببرامج إعداد المعمميف كدراسة كؿ مف STEMالدراسات عم  أهمية تضميف مكضكعات مد ؿ 

.(Greg&Heidi,2014; Lynn,2013; Ahmad, etal.2018) 
  كالجيؿ ال ادـ لمعايير العمكـاصتجاهات ال ديثة فا مجاؿ تدريس العمـك إليه دعت ما(NGSS)  

ير تعميـ العمكـ   كمعاي(NSTA)  الرابطة الكطنية لتدريس العمـك (NRC)لمب كث المركز ال كما
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 اصست ااا  مجرد ضركرة الت كؿ مف أساليب التدريس ال ا مة عم  مف(NSES) الكطنية 

(Inquiry based teaching methods) يؿإل  دمج ممارسات اصست ااا العمما ايا 

(Authentic scientific inquiry practices)  ب كؿ يتكافؽ مع عمؿ العمماا عند ففـ
الظكاهر كالمفندسيف أثناا تطكيرهـ ل مكؿ لمم كوت  كمف ثـ أ ارت هذا ال ركات إل  ضركرة 
ت جيع المعمميف عم  دمج الفندسة فا فاكؿ العمـك كجعؿ الطوب يتعممكف العمـك مف  وؿ فعؿ 

  STEM    ايمر الذم يتكافؽ مع مبادما مد ؿ (doing science)َ العمك
   أهمية تكجيه تعميـ كتعمـ العمـك ن ك اسست ااا العمما كجعؿ المتعمـ هك أساس العممية التعميمية

بما يتفؽ مع ما أكدت عميه كر ة العمؿ المنع دة بمركز تطكير المناهج كالمكاد التعميمية فا مايك 
الرياضيات لمرا ؿ التعميـ ما لبؿ الجامعا بما يتكافؽ مع  كؿ تطكير معايير العمـك ك  9106

 اصتجاهات التربكية ال ديثة فا تدريس العمـك كالرياضيات 
  ما أ ارت إليه الدراسات الساب ة مف ا تياج معمـ العمـك لبؿ كأثناا ال دمة إل  تطكير كتنمية

كالجيؿ ال ادـ لمعايير العمـك    ممارسات اسست ااا العمما لديه كذلؾ ف  ضكا اصتجاهات ال ديثة
 Crawford ,2014; Medwell & Wray,2014; Pruitt, 2014; McNeill et)كدراسة 

al,2016; French& Burrows,2018; Choi, Seung, & Kim,2019; Welsh, 

Hedenstrom, & Koomen, 2020; Burgin, 2020) Areepattamannil, etal, 

2020;. 

  مف أف إعداد معمما  (9101 ما أكدت عميه الدراسات كايدبيات الساب ة كدراسة سيفيف  كم مد
العمكـ فا ضكا التكامؿ بيف العمـك كالرياضيات كالفندسة كالتكنكلكجيا كتدريبفـ عم  تاميـ أن طة 

يعمؿ عم  تنمية العديد مف ممارساتفـ التدريسية كمف  STEMتعميمية فا العمـك فا ضكا مد ؿ 
أهمفا الممارسات اصست اا ية باعتبار اصست ااا العمما ايايؿ مف أهـ اصستراتيجيات التدريسية 

    STEMالتا تتبع مد ؿ 
   مؤتمر التميز فا تعميـ كتعمـ العمكـ ما أ ارت إليه العديد مف المؤتمرات كالندكات العممية مثؿ
( مف أهمية تنمية STEM 9108عميـ ت المؤتمر الدكل  الرابع  كؿ؛ 9105 كؿالرياضيات اي ك 

بما يتناسب مع ما نادت به استجاهات العالمية ال ديثة  90الممارسات التدريسية لممعمـ فا ال رف 
   STEM ،NGSS ،NRC ،NSTA،  (NSESفا هذا المجاؿ  

كمف ثـ ظفرت ال اجة إل  أف تسفـ م ررات المناهج كطرؽ التدريس فا إعداد معمما   
العمـك ب كؿ كاؼ لدعـ ما أكدت عميه ال ركات التربكية ال ديثة مف  وؿ تكفير لفـ فرص 
تعميمية لتنمية ممارسات اصست ااا العمما ايايؿ لديفـ كذلؾ مف  وؿ تدريبفـ عم  كيفية 

ات فا تاميـ أن طة العمـك بالطري ة التا ت جع المتعمميف عم  ممارساتفا تكظيؼ تمؾ الممارس
 يث أف تدريس العمـك لمجيؿ ال ادـ ي تاج ضركرة اسهتماـ بممارسات اسست ااا العمما ايايؿ  
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برنامج يعتبر إطارا جيدا يمكف مف  وله كضع    STEMكمف ثـ كجدت البا ثتاف أف مد ؿ 
اسست ااا العمما ايايؿ لدل طوب الدبمـك المفنا ت اص  كيمياا( لتنمية ممارسات  م ترح

 بكمية التربية جامعة طنطا   

 Research Problem البحح   مظكخلة
 م كمة الب ث فا اصجابة عف السؤاؿ الر يسا التالا :  تتم ا 
فػػا تنميػػة ممارسػػات  STEMم تػػرح لػػا ـ عمػػ  مػػد ؿ  برنػػامجمػػا انعكػػاس  

بكميػة التربيػة  الكيميػاا اصست ااا العمما ايايؿ لدل طوب الػدبمـك المفنػا ت اػص
 ؟    كاستعدادهـ لتطبي فا مست بميا فا دركس العمـكجامعة طنطا

 كينبثؽ مف السؤاؿ الر يسا ايس مة التالية: 
  الػػدبمـك المفنػػالػػدل طػػوب الكاجػػب تنميتفػػا  ممارسػػات اصست اػػاا العممػػا اياػػيؿمػػا   0

 ؟STEM فا ضكا مد ؿ ت اص الكيمياا بكمية التربية جامعة طنطا 
لػػدل طػػوب  ممارسػػات اصست اػػاا العممػػا اياػػيؿ لتنميػػةالم تػػرح  البرنػػامجمػػا اػػكرة   9

   ؟STEMفا ضكا مد ؿ ت اص الكيمياا بكمية التربية جامعة طنطا  الدبمـك المفنا
الم تػرح عمػ  مسػتكل ايداا لممارسػات اصست اػاا العممػا اياػيؿ  البرنػامجما انعكػاس   3

 بكمية التربية جامعة طنطا ؟ ت اص الكيمياا  طوب الدبمـك المفنالدل 

الم تػرح عمػ  مسػتكل الففػـ لممارسػات اصست اػاا العممػا اياػيؿ  البرنػامجما انعكػاس   4
 عة طنطا ؟المفنا ت اص الكيمياا بكمية التربية جامطوب الدبمـك لدل 

ت اػػص الكيميػػاا بكميػػة التربيػػة جامعػػة طنطػػا  طػػوب الػػدبمـك المفنػػااسػػتعداد مػػا درجػػة   5
 فدSTEMٟ لمتطبيؽ المست بما لممارسات اصست ااا العمما اياػيؿ فػا ضػكا مػد ؿ 

 ؟العمـك دركس
 Research Goals:  البحح أيداف

 المفنػا الػدبمـك طػوب لػدل تنميتفػا الكاجػب اياػيؿ العممػا اصست اػاا ممارسات ت ديد  0
    STEM  مد ؿ ضكا فا طنطا جامعة التربية بكميةت اص الكيمياا 

 طػػوب لػػدل اياػػيؿ العممػػا اصست اػػاا ممارسػػات لتنميػػة م تػػرح برنػػامج كتاػػميـ إعػػداد  9
  STEM  مد ؿ ضكا فا طنطا جامعة التربية بكميةت اص الكيمياا  المفنا الدبمـك
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 المفنػػا الػػدبمـك طػػوب لػػدل اياػػيؿ العممػػا اصست اػػاا لممارسػػات ايداا مسػػتكل ت ديػػد  3
     طنطا جامعة التربية بكميةت اص الكيمياا 

 المفنػػا الػػدبمـك طػػوب لػػدل اياػػيؿ العممػػا اصست اػػاا لممارسػػات مسػػتكل الففػػـ ت ديػػد  4
   طنطا جامعة التربية بكميةت اص الكيمياا 

 جامعػة التربيػة بكميػةت اػص الكيميػاا  المفنػا الػدبمـك طوب استعداد درجة عف الك ؼ  5
 مػػػد ؿ ضػػػكا فػػػا اياػػػيؿ العممػػػا اصست اػػػاا لممارسػػػات المسػػػت بما لمتطبيػػػؽ طنطػػػا

STEM  الم ترح مبرنامجل لدراستفـ كنتيجة  العمـك دركسفا     
  Research Importanceأهمية الب ث: 

يسػتفيد المت ااػكف فػا بػرامج التنميػة المفنيػة لمعممػا العمػـك أثنػاا كلبػؿ ال دمػة   لد  0
تنميػػة ممارسػػات فػػا كبػػرامج إعػػداد معمػػـ العمػػـك بكميػػات التربيػػة مػػف البرنػػامج الم تػػرح 

تطبي فا فػا دركس العمػـك ال ااػة لدل معمما العمـك ككيفية ايؿ اصست ااا العمما اي
 بفـ 

تكجيػػه نظػػر كػػؿ مػػف م ططػػا المنػػاهج كالمسػػ كليف عػػف التربيػػة العمميػػة كالمعممػػيف إلػػ    9
أهمية    ممارسات اسست ااا العمما الكاجب تكافرها لدل معمـ العمـك كالتػا دعػت إليفػا 

كالتػػا يمكػػف  STEM NGSS NSESِضددًالعديػػد مػػف   استجاهػػات التربكيػػة ال ديثػػة 
تػػدريس فػػا بػػرامج إعػػداد معمػػـ العمػػـك بكميػػات تضػػمينفا فػػا م ػػررات المنػػاهج كطػػرؽ ال

  التربية
لػد يسػػتفيد م ػكما بػػرامج اعػػداد معمػـ العمػػـك بكميػات التربيػػة مػػف م يػاس الجانػػب ايدا ػػا   3

ممارسػات تمػؾ الذاتا لجانب ففـ الت رير البطالة العمما ايايؿ  ك  لممارسات اصست ااا
 رسات فا ت ييـ أداا كففـ الطالب معمـ العمـك لتمؾ المما

 ليػػاس مػػف أداتػػا لػد يسػػتفيد مػػكجفا العمػػـك فػػا ت يػػيـ المعممػػيف أثنػػاا زيػػارتفـ اس ػػرافية  4
  اصست اااالعمما ايايؿ ممارساتأداا كففـ 

اصست اػاا  مػف  ػوؿ ت ػديـ م يػاس ل يػاس  بػالتعمـ ال ػا ـ عمػ إثراا الدراسات المتعم ػة   5
درجػػة اسػػتعداد طػػوب الػػدبمـك المفنػػا لمتطبيػػؽ المسػػت بما لممارسػػات اصست اػػاا العممػػا 

 ايايؿ فا دركس العمـك  كالتا يمكف اصستفاد منه فا ب كث م ابفة 
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 : Research Terms مضطخلحات البحح
 كما يما: ماطم ات الب ث اسجرا ية ت ديد تـ بعد الرجكع الا ايدب التربكم   
 : proposed program  املكرتح لربنامجا 
 طػػة  ػػاممة ذات أهػػداؼ م ػػددة كم تػػكل مػػنظـ كتتضػػمف مجمكعػػة مػػف هػػك    

اصسػػػتراتيجيات كايسػػػاليب الفادفػػػة كاين ػػػطة المكجفػػػة لتنميػػػة ممارسػػػات اصست اػػػاا 
ت اص الكيمياا بكمية التربية جامعػة طنطػا العمما ايايؿ لدل طوب الدبمـك المفنا 

لمتكامؿ بيف العمـك كالتكنكلكجيػا  STEMكفؽ  طكات اجرا ية متتابعة كفا ضكا مد ؿ 
عم  ت ديـ لاعػدة معرفيػة  ػكؿ  البرنامج يث يناب تركيز هذا  كالفندسة كالرياضيات 
كما يرتبط به مف استراتيجيات كممارسات تدريسية كمػف  STEMمففـك كطبيعة مد ؿ 

اػيؿ كتػدريب طػوب الػدبمـك المفنػا عمػ  تاػميـ أن ػطة أهمفا اصست ااا العممػا اي
است اػػا ية فػػا العمػػـك كفػػؽ هػػذا المػػد ؿ ممػػا يسػػفـ فػػا تنميػػة ممارسػػات اصست اػػاا 

  ايؿ لديفـالعمما اي
   Authentic scientific inquiry :صيلاالستكضاء العخلمي األ

نػػكع مػػف اصست اػػاا يػػتعمـ فيػػه الطػػوب العمػػـك مػػف  ػػوؿ إجػػراا ب ػػكث عمميػػة بمػػا   
لعمميػة ايتناسب مع مستكاهـ الافا  ففك يتكافؽ بدرجة كبيرة مع عمؿ العمماا  يػث ال بػرات 

عػػادة انتػػ ات اج الممارسػػاياػػيمة كالتػػا تتػػي  لمم ػػاركيف اصجػػرااات التػػا تنطػػكم عمػػ  انتػػاج كا 
ما يػػكفر سػػيالا طبيعيػػا ل ػػؿ د  كاصست اػػاا العممػػا يكػػكف أاػػيو عنػػكلػػيس مو ظاتفػػا ف ػػط

 كتطػػكير الفرضػػيات  كا تبػػار اػػياغة فػػا الطػػوبم ػػاكؿ العػػالـ ال  ي ػػا مػػف  ػػوؿ ان ػػراط  
 التفكيػػر فػػا كالم ػػاركة كال يػػاس  المو ظػػة  ػػوؿ مػػف ايدلػػة كت ميػػؿ كجمػػع تجريبػػا  تاػػميـ
فػا ضػكا المو ظػات كالتكاػؿ الػا  التفسيرات كتطكير البيانات  ت ميؿ فا كاسبداعا المنط ا

  استنتاجات  كم اركة النتا ج مف  وؿ العركض الت ديمية  أك الم اصت كالمما ات
    : Authentic scientific inquiry practices  صيلممارسات االستكضاء العخلمي األ

المعرفة كالمفارات التا يمتمكفا طالػب الػدبمـك المفنػا كالتػا تمكنػه مػف تاػميـ أن ػطة العمػـك    
ك تتػػي  الفراػػة لمطػػوب كت ػػجعفـ عمػػ  ال يػػاـ بفػػذا الممارسػػات  STEMال ا مػػة عمػػ  مػػد ؿ 
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ِّبهٍدددبد  كالتػػػا اعتمػػػد عميفػػػا الب ػػػث ال ػػػالا( 0جػػػدكؿ المكضػػػ ة فػػػا العمػػػكد الثػػػانا فػػػا 

  (األط١ً فٟ ظً االرغب٘بد اٌؾل٠ضخاالٍزمظبء اٌؼٍّٟ 
  STEM: STEM Approachمدخل 

أ ػػد مػػدا ؿ التكامػػؿ المعرفػػا ذك الت ااػػات المتعػػددة كالػػذم ي ػػـك عمػػ  الػػربط كالػػدمج بػػيف    
كالرياضػػيات  Engineeringكالفندسػػة  Technologyكالتكنكلكجيػػا  Science اٌؼٍددَٛمجػػاصت 

Mathematics  كتدريسفا مف  وؿ نمكذج تكامما كا د متماسؾ يتضمف مكالػؼ تدريسػية فػا
سػػياؽ العػػالـ ال  ي ػػا ب يػػث تت  ػػؽ المتعػػة لػػدل الطػػوب مػػف  ػػوؿ العمػػؿ فػػا م ػػاريع تعميميػػة 
ككرش عمػػػؿ ي كمػػػكا  ولفػػػا بعمميػػػات اسست اػػػاا العممػػػا كالتاػػػميـ الفندسػػػا كاصستك ػػػاؼ 

تسػفـ فػا  ػؿ الم ػكوت الكالعيػة كمػف ثػـ ت  يػؽ التكااػؿ كاسبتكار بفدؼ انتاج معرفػة جديػدة 
بيف المدرسة كالمجتمع كسكؽ العمؿ   كمػا يتطمػب هػذا المػد ؿ تمكػيف المعمػـ كالمػتعمـ مػف ففػـ 

  STEMايفكار ايساسية كالمفاهيـ المتدا مة كالممارسات العممية كالفندسية لمجاصت 
  Research Limitation :حدود البحح

الػػدبمـك المفنػػا تػػدريس مػػادة اكاديميػػة  ػػعبة الكيميػػاا بكميػػة  طػػوب عمػػ  التجريػػبالتاػػر   
( طالػػب 06  هـبمػغ عػددك    (9191-9109  لمعػػاـ الدراسػا الم يػديف التربيػة جامعػة طنطػا

( إلػػ  9191ا19ا93 الفتػػرة الزمنيػػة مػػففددٟ   تػػرح عمػػيفـتطبيػػؽ البرنػػامج المكطالبػػة  كتػػـ 
    إسبكعيا اتساعثوث بكالع  (9191ا16ا08 
 Research tools and materials: أدوات البححمواد و

 يدكات التالية : االمكاد ك جابة عف تساؤصت الب ث تـ إعداد لو
 مد ؿ ضكا فا ايايؿ العمما اسست ااا بممارسات لا مة STEM تكافرها الكاجب 

  طنطا جامعة التربية ت اص الكيمياا بكميةطوب الدبمـك المفنا  لدل
 م ترح لتنمية ممارسات اسست ااا العمما ايايؿ برنامج    
  م ياس ت دير الجانب ايدا ا لممارسات اصست ااا العمما ايايؿ 
  ذاتا لجانب ففـ ممارسات اسست ااا العمما ايايؿ  ت ريربطالة 
  ايؿ لممارسات اصست ااا العمما ايالمست بما لمتطبيؽ م ياس ل ياس درجة اصستعداد

 العمـك  دركسفا 
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 Research Methodology مهًج البحح  
 Mixed Methodإعتمػػد الب ػػث ال ػػالا عمػػ  أ ػػد تاػػميمات مػػنفج الب ػػكث الم تمطػػة    

Research  كهكتاميـ التثميث المتزامفConcurrent Triangulation يث يػتـ جمػع ؛ 
البيانػػات  ػػوؿ مر مػػة كا ػػدة  يػػتـ فيفػػا جمػػع كت ميػػؿ البيانػػات الكميػػة كالنكعيػػة ب ػػكؿ متػػزامف 
كلكف ب كؿ منفاؿ  ثـ دمج البيانات كم ارنة النتا ج التا يتـ ال اكؿ عميفػا مػف ت ميػؿ كػو 

   ػراي عالنػك تضػعؼ  أـتعػزز  النػكعيف إ ػدلكانت بيانات  إذا د ماي دتك النكعيف مف البيانات 
ممػػا يعمػػؿ عمػػ  تثميػػث ماػػادر البيانػػات   يػػث يعتمػػد هػػذا التاػػميـ عمػػ  ت كيػػؿ أ ػػد نػػكعا 
البيانػػات إلػػ  نػػكع خ ػػر لكػػا يسػػفؿ م ػػارنتفـ بسػػفكلة كمػػا يتضػػمف دمػػج لنتػػا ج الت ميػػؿ  ػػوؿ 
عممية المنال ػة كالتفسػير  كفيػه يػتـ إعطػاا نفػس ايهميػة لكػؿ مػف البيانػات الكميػة كالنكعيػة 

 ففػػـ أ ػػمؿ كأعمػػؽ  لمكضػػكع الب ػػث كمػػف ثػػـ الكاػػكؿ إلػػ  مكثكليػػة عاليػػة لمنتػػا ج لت ػػديـ 

(Creswell ,2017) 

 Research Procedures: إدزاءات البحح  

 املكرتح    الربنامجإعداد  واٍل أ

مراجعػػػة ايدبيػػػات كالدراسػػػات السػػػاب ة ذات الاػػػمة  بعػػػدالم تػػػرح  البرنػػػامجتػػػـ إعػػػداد    
كالممارسػػػات التدريسػػػية ال ااػػػة  STEMب عػػػداد بػػػرامج تدريبيػػػة لمعممػػػا العمػػػـك  كبمػػػد ؿ 

   كذلؾ فا ضكا ال طكات التالية :باصست ااا العمما ايايؿ
 املكرتح   خلربنامجحتديد اهلدف العام لولي  اخلطوة األ

الم ترح إل  تنمية ممارسات اصست اػاا العممػا اياػيؿ مػف جػانبا  ايداا  البرنامجيفدؼ    
الففـ( لػدل طػوب الػدبمـك المفنػا ت اػص الكيميػاا بكميػة التربيػة جامعػة طنطػا فػا ضػكا  –

  STEMمد ؿ 
 املكرتح   الربنامجحتديد أسص بهاء اخلطوة الجانية  

 كطوب مطمكبة  تعمـ م رجات ت  يؽ فا أساسا كم كرم يعد العمـك لمعمـ الجيد اسعداد -
 فػا العمػؿ سػكؽ متطمبػات كت  يػؽ المنافسػة  لػادريف عمػ  عػالمييف كمػكاطنيف متميزيف 
 كالع ريف  ال ادم ال رف مف الثانا الناؼ

 الم تػػرح لمػػا نػػادت كأكاػػت بػػه العديػػد مػػف الدراسػػات السػػاب ة مػػف ضػػركرة البرنػػامجتمبيػػة  -
 كيفيػة عمػ  كتػدريبفـ كممارسػاته التدريسػية  STEM تعمػيـ بماهية العمـك معمما تكعية
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 بػرامج فػا كأيضػا التربيػة المعمػـ بكميػات إعداد برامج مر مة فا العمـك تعميـ فا است دامه
؛  الطنطػػػػػػػاكم  9107؛ الػػػػػػػدغيـ 9107؛ سػػػػػػػميماف 9108 البػػػػػػػاز  المفنػػػػػػػا  تطػػػػػػػكيرا
 ( 9107؛ عبد الرؤكؼ 9108؛ يكسؼ 9107كسميـ 

ضػركرة الت ػكؿ مػف أسػاليب  مػفاصتجاهات ال ديثة فا مجاؿ تػدريس العمػـك إليه دعت ما  -
إلػػ  دمػػج ممارسػػات اصست اػػاا العممػػا اياػػيؿ اصست اػػاا  مجػػرد التػػدريس ال ا مػػة عمػػ 

نػكع مػف اصست اػاا يػتعمـ فيػه الطػوب مػف  (ASI) يث يمثؿ اصست ااا العمما اياػيؿ 
لماػػؼ الدراسػػا   كمػػا أنػػه يعتبػػر تبػػايف فػػا  ػػوؿ إجػػراا الب ػػكث العمميػػة بطري ػػة مناسػػبة 

 التػدريس اصست اػا ا ب ػكؿ يتكافػؽ مػع عمػؿ العممػاا ايمػر الػذم يػدعـ مبػادما مػد ؿ
STEM    

   (NSTA)  (NRC)  (NGSS) مثػػػػػؿ: مػػػػػا أكػػػػػدت عميػػػػػه ال ركػػػػػات التربكيػػػػػة ال ديثػػػػػة -
(NSES)  مف أف دعـ اصست ااا العممػا اياػيؿ يعتمػد بالضػركرة عمػ  دمػج الممارسػات

كالمفندسػػػيف أثنػػػاا   العمميػػػة كالفندسػػػية كالتػػػا تعكػػػس عمػػػؿ العممػػػاا عنػػػد ففػػػـ الظػػػكاهر
  (doing science)العمـك مف  وؿ فعؿ العمـك  تعمـتطكيرهـ ل مكؿ لمم كوت  كجعؿ 

 املكرتح  خلربنامجلئية حتديد األيداف اإلدزااخلطوة الجالجة  

الم تػرح أف يكػكف  البرنػامجيتكلع مف طالػب الػدبمـك المفنػا بعػد اصنتفػاا مػف دراسػة  
 لادر عم  أف:

   STEMيكض  الم اكد بمد ؿ  -
 كمبررات التكجه ن كا  STEMمد ؿ يجرم ت  ي ات صست ااا أهمية  -
 مع الزموا  STEMينالش أهداؼ مد ؿ  -
   STEMي دد الم اكد بكؿ مككف مف مككنات مد ؿ  -
  STEMي دـ مثاؿ مف مادة العمـك لكؿ مككف مف مككنات  مد ؿ  -
   STEMيامـ  ريطة مفاهيـ تكض  العولة بيف مككنات مد ؿ  -
   STEMِلفًيستنتج متطمبات كمبادما التكامؿ بيف مككنات  -
عف الممارسات كالمفارات التدريسية لكؿ مككف مف مككنات مد ؿ  يامـ عرضا ت ديميا -

STEM  
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يستنتج أهـ المبادما التا يجب أف ت ـك عميفا استراتيجات التدريس كفؽ مد ؿ   -
STEM  

 ايايؿ  العمما يتكاؿ إل  مففـك التعمـ ال ا ـ عم  اصست ااا -
 ايايؿ   العمما ي دد المفارات الوزمة لمتعمـ ال ا ـ عم  اصست ااا -
 ايايؿ  العمما يكض  أهداؼ التعمـ ال ا ـ عم   اصست ااا -
    المعمـ فا التعمـ ال ا ـ عم  اصست ااا العمما ايايؿ كممارسات رادك يستنتج  أ -
يطبؽ ممارسات التعمـ ال ا ـ عم  اصست ااا العمما ايايؿ عم  بعض المكالؼ  -

 العممية  
كما يناسبفا مف ممارسات اسست ااا العمما   عمميةيامـ تاكرا لبعض المكالؼ ال -

 ايايؿ   
 ال ا مة عم  اسست اااالعمما ايايؿ   STEMي دد مففـك أن طة -
 ال ا مة عم  اسست اااالعمما ايايؿ   STEM ينالش  اا ص كأهمية  أن طة -
 ال ا مة عم  اسست اااالعمما STEMيامـ رسـ ت طيطا لمعايير تاميـ أن طة  -

 ايايؿ 
عم  اسست اااالعمما  اٌمبئّخSTEM يامـ رسـ ت طيطا ل طكات تاميـ أن طة -

 ايايؿ 
اصست اا ية  STEMيستنتج أكجه الت ابه كاص توؼ بيف تاميمات م تمفة ين طة  -

 فا العمكـ   
  STEMي دد مففـك كفمسفة الت كيـ ايايؿ كفؽ مد ؿ  -
  STEMكيـ ايايؿ كفؽ مد ؿ يامـ  ريطة مفاهيـ عف  أدكات كطرؽ  الت  -
  STEMيستنتج  مبادما كمتطمبات  الت كيـ ايايؿ كفؽ مد ؿ  -
  STEMينالش  طكات  الت كيـ ايايؿ كفؽ مد ؿ  -
  STEMيتكاؿ إل  أهداؼ الت كيـ ايايؿ كفؽ مد ؿ  -
ذات العولة  فندسة(التكنكلكجيا الرياضيات  العمـك  ال ي دد مفاهيـ كمفارات   -

 بمكضكعات م تمفة  
 ينالش امكانية دمج المكاد الدراسية الم تمفة    -
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يضع تاكرا ل طكات تاميـ  أن طة ك دة دراسية مف مادة العمكـ  فا ضكا مد ؿ  -
 كب كؿ لا ـ عم  اسست ااا العمما ايايؿ   STEMالتكامؿ 

مكـ  فا ضكا مد ؿ يكتب ت رير يتضمف سيناريك ين طة ك دة دراسية مف مادة الع -
 كب كؿ لا ـ عم  اسست ااا العمما ايايؿ  STEMالتكامؿ 

يكتب ت رير يتضمف أمثمة عم  ممارسات اصست ااا العمما ايايؿ مف كالع اين طة  -
 التا اممفا  

 املكرتح     الربنامجبهاء حمتوى   اخلطوة الزابعة

الم ترح فا إطار أربع كرش تدريبية    يػث تػـ ت ديػد لكػؿ  البرنامجتـ تنظيـ م تكل   
 كر ة تدريبية اآلتا: 

ايهػػداؼ  كتاػػؼ المتكلػػع ت  ي ػػه لػػدل طالػػب الػػدبمـك المفنػػا بعػػد اصنتفػػاا مػػف الكر ػػة  -
 التدريبية 

 المكضكعات ايساسية التا تتناكلفا الكر ة التدريبية    -
 -منت   م دمػػة  ػػكؿ مكضػػكعات الكر ػػة إجػػرااات التنفيػػذ لمكر ػػة التدريبيػػة  كالتػػا تضػػ -

 –النتيجػػػة التعميميػػة المتكلعػػػة مػػف اين ػػػطة  –أن ػػطة تعميميػػػة لت  يػػؽ أهػػػداؼ الكر ػػة 
ماػادر تعمػـ متنكعػة لمزيػد مػف اصطػوع  –المفاـ المنزلية لتطبيؽ ما تـ تعممه فا الكر ػة

  كؿ مكضكعات الكر ة(  
( م طػػط تفاػػيما 0 مم ػػؽكي ػػدـ   تدريبيػػةالفتػػرة الزمنيػػة التػػا يسػػتغرلفا تنفيػػذ الكر ػػة ال -

 الم ترح   البرنامجلم تكل كرش عمؿ 
ل اػا ص   ك لألهػداؼ العامػة كاسجرا يػة هتػكلد ركعا فا ا تيار الم تكل كتنظيمه مو م  

لجميػػع جكانػػب المعرفػػة كالممارسػػات المطمػػكب  هت ػػمكلي  ك طػػوب الػػدبمـك المفنػػا ك اجػػاتفـ
ت ػػػػػػديـ أن ػػػػػػطة ك بػػػػػػرات ككسػػػػػػا ؿ كلػػػػػػرااات تعميميػػػػػػة متنكعػػػػػػة  طػػػػػػوب التنميتفػػػػػػا لػػػػػػدل 

التػػػكازف بػػػيف اين ػػػطة النظريػػػة   ك كمكاكبتػػػه لممسػػػتجدات العمميػػػةال داثة كالدلػػػة   ك كمناسػػػبة
 است داـ ماادر معمكمات كأساليب تدريس متنكعة    ك كالتطبي ية العممية
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 املكرتح    الربنامجحتديد أساليب التدريص لتهفيذ  اخلطوة اخلامشة 

فػػا ضػػكا كػػؿ مػػف ايهػػداؼ العامػػة كاسجرا يػػة كالم تػػكل ك اػػا ص طػػوب الػػدبمـك   
منال ػػة  - عاػػؼ ذهنػػا -م اضػػرة   ايسػػاليب التاليػػة :الطػػرؽ ك اسعتمػػاد عمػػ  المفنػػا تػػـ 
الب ػػػث عبػػػر  ػػػبكة  -مجمكعػػػات عمػػػؿ تعاكنيػػػة  -مجمكعػػػات المنال ػػػة المركػػػزة  -جماعيػػػة 
ماػػادر تعمػػـ  -مجمكعػػة "كاتػػس أب" مسػػماها "تربكيػػات م تػػكل مػػادة الت اػػص"  -اصنترنػػت 

 (  "عركض بكربكينت –فيديكهات  –اكر  –ممفات ناية "متنكعة كرلية ا الكتركنية 
 املكرتح   ربنامجلخل  حتديد األنظطة التعخليمية اخلطوة الشادسة

تتضػػػمف   كالتػػػ التدريبيػػػة عمػػػ  مجمكعػػػة مػػػف كرش العمػػػؿ الم تػػػرح البرنػػػامجي ػػػـك   
كممارسػػات  STEMيكػػكف م كرهػػا مػػد ؿ كالتػػا اين ػػطة ال بػػرات كالمكالػػؼ ك مجمكعػػة مػػف 

 تتنكع ما بيف:ك  فردية أك جماعية هذا اين طةتككف ايايؿ  يث العمما  اصست ااا
  التدريبية كما تتضمنه مف أس مة كمفاـ عمؿالن اط لكرش الأكراؽ  -
عداد  -      ست داـ برنامج الككردبات ارير لرااات كا 
   باست داـ برنامج البكربكينت عركض ت ديميةإعداد  -
 تاميـ جداكؿ ك را ط مفاهيـ كرسـك ت طيطية    -
  ايؿايالعمما ال ا مة عم  اصست ااا  STEMنماذج ين طة م اهدة  -
 ايؿ ايالعمما  ال ا مة عم  اصست ااا STEMت ميؿ نماذج ين طة  -
 ايؿ  اي العمما ال ا مة عم  اصست ااا STEMتاميـ نماذج ين طة  -
 لراف   ت كيـ ذاتا كت كيـ اي -

 إعداد أورام الهظاط لورش العمل التدريبية   ة شابعاخلطوة ال

تضػػػمنت هػػػذا ايكراؽ ايسػػػ مة كالمفػػػاـ المكمػػػؼ بفػػػا طالػػػب الػػػدبمـك المفنػػػا  ػػػوؿ     
الم تػػرح    يػػث كػػاف لكػػؿ طالػػب أكراؽ الن ػػاط ال ااػػة بػػه ي ػػـك  مبرنػػامجاين ػػطة التعميميػػة ل

  ولفا بأداا المفاـ كاصجابة عف ايس مة فا ايماكف الم ااة لفا
   وأورام الهظاطاملكرتح  الربنامجاخلطوة الجامهة  حتكيم 

عمػػ  مجمكعػػة مػػف المت ااػػيف فػػا ن ػػاط الكراؽ   ك أالم تػػرح البرنػػامجتػػـ عػػرض   
الم ترح لت  يػؽ الفػدؼ  البرنامجمتأكد مف  مكلية مكضكعات لمجاؿ المناهج كطرؽ التدريس 
مكانيػػػة ت  ي فػػػا ك ػػػمكلفا لكافػػػة ك   العػػػاـ كايهػػػداؼ اسجرا يػػػة لػػػه اػػػ ة اػػػياغة ايهػػػداؼ كا 
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مناسػػبة ك   طػػوب كالم تػػكل كايهػػداؼلممناسػػبة أسػػاليب التػػدريس ك   المكضػػكعات ايساسػػية
مو مػػػة   الم تػػػرح برنػػػامجلمالم تػػػكل كتنظيميػػػه لت  يػػػؽ الفػػػدؼ العػػػاـ كايهػػػداؼ اسجرا يػػػة 

مناسبة كؿ مػف المفػاـ ك   اين طة التعميمية لكؿ مف المكضكعات ايساسية كايهداؼ ايجرا ية
تعػديوت كالتكاػؿ إلػ  الإجػراا  كتػـ مكضػكعات ايساسػية كلمالمنزلية كماادر التعمـ لألهداؼ 

كيكراؽ الن ػػػػاط لػػػػكرش العمػػػػؿ التدريبيػػػػة (  0الم تػػػػرح  مم ػػػػؽ رنػػػػامجلمبالاػػػػكرة النفا يػػػػة 
 ( 9 مم ؽ
 إعداد أدوات البحح   ًاثاني

صست اػػاا العممػػا اياػػػيؿ لػػدل طػػػوب لممارسػػػات اإعػػداد م يػػاس ت ػػػدير الجانػػب ايدا ػػا    0
طالػػػب الػػػدبمـك المفنػػػا  تضػػػميف مسػػػتكلالت  ػػػؽ مػػػف م يػػػاس ال اسػػػتفدؼ الػػػدبمـك المفنػػػا

 ابتاػميمف لػاـ كػؿ ن ػاط مػف أن ػطة العمػـك التػا ممارسات اصست اػاا العممػا اياػيؿ فػال
   كمف ثـ الك ؼ عف مستكل أدا ه لفذا الممارسات  STEMفا ضكا مد ؿ 

ايدب التربػػكم كالدراسػػات السػػاب ة فيمػػا يتعمػػؽ بكيفيػػة  بعػػد مراجعػػة كاػػؼ م يػػاس الت ػػدير: 
لػػدل المعممػيف  تػػـ تاػػميـ الم يػاس ال ػػالا فػػا اياػػيؿ ت يػيـ ممارسػػات اصست اػػاا العممػا 

لت يػػيـ مسػػتكل تضػػميف  Spuck(2014)م يػػاس الت ػػدير الػػذم التر ػػه سػػباؾ ترجمػػة  ضػػكا
أم معمػػـ كالتػػا إعتمػػدت  ممارسػػات اصست اػػاا العممػػا اياػػيؿ فػػا اين ػػطة التػػا ياػػممفا

 يػث ا ػتمؿ هػذا الم يػاس عمػ  عػدد  (French& Burrows,2018)عميفػا أيضػا دراسػة 
" ممارسػػات  كتػػـ اضػػافة أيضػػا ممارسػػتيف لوست اػػاا العممػػا اياػػيؿ كهمػػا الممارسػػتيف 01"

مػػف  Seung, Park, and Jung (2014)( فػػا ضػػكا مػػا تناكلتػػه دراسػػة  09  8رلػػـ  
 ممارسات اصست ااا العمما ايايؿ  

" ممارسػة مػف ممارسػات 09كمف ثـ تككف م ياس الت دير فا الب ػث ال ػالا مػف عػدد "  
كيكجد أمػاـ كػؿ ممارسػة ثػوث مسػتكيات لت ػدير التضػميف  تػدريج   اصست ااا العمما ايايؿ

غيػػػػر  –" 0متضػػػػمف جز يػػػػا" –" 9ثوثػػػػا( كلكػػػػؿ مسػػػػتكل درجػػػػة معينػػػػة كالتػػػػالا  متضػػػػمف"
 متضمف"افر"(  مع كجكد كاؼ لفظا لكؿ ممارسة عند كؿ مستكل مف مستكيات الت دير   

أف هنػػػاؾ دليػػػؿ كمػػػا عمػػػ  أف ممارسػػػة اصست اػػػاا العممػػػا  يػػػث يعنػػػا مستكل متضػػػمف( 
ايايؿ متضمنة فا الن اط المامـ  كيعنا مستكل  متضمف جزي ا( أف هنػاؾ دليػؿ جز ػا 

مػػػا اياػػػيؿ متضػػػمنة فػػػا الن ػػػاط الماػػػمـ   كيعنػػػا عمػػػ  أف ممارسػػػة اصست اػػػاا العم



 م0201( 38) -0ج-عدد مارس                                             ...            ممارسات االستقصاء العلمي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 9999 - 

مسػػتكل غير متضػػمف( أنػػه ص يكجػػد أم دليػػؿ عمػػ  أف ممارسػػة اصست اػػاا العممػػا اياػػيؿ 
 متضمنة فا الن اط المامـ 

 صدم املكياض  

تـ الت  ؽ مف ادؽ الم ياس مف  وؿ ادؽ الم كميف بعرضه عمػ  مجمكعػة مػف   
  كذلػػؾ لم كػػـ عمػػ : مػػدل مناسػػبته لمفػػدؼ التػػدريسيف فػػا مجػػاؿ المنػػاهج كطػػرؽ المت ااػػ

منػػػه   ػػػمكليته لجميػػػع ممارسػػػات اصست اػػػاا العممػػػا اياػػػيؿ  مناسػػػبة الكاػػػؼ المفظػػػػا 
لمستكيات الت دير لكؿ ممارسة مف الممارسات  كدلة الاياغة المغكية  كتػـ التعػديؿ فػا ضػكا 

 أراا كمو ظات الم كميف     
 ثبات املكياض  

لم يػػاس باسػػت داـ طري ػػة ألفػػا كركنبػػاخ    يػػث تػػـ  سػػاب معامػػؿ تػػـ  سػػاب ثبػػات ا 
 :  (9جدكؿ  فالمم ياس ككؿ  كما   ك ثبات ألفا لكؿ ممارسة مف الممارسات

 (9 علٚي 

 رمل٠و اٌغبٔت األكائٌّٟم١بً  ِؼبِؤد اٌضجبد ثطو٠مخ أٌفب ووٚٔجبؿ

 ٌّّبهٍبد االٍزمظبء اٌؼٍّٟ األط١ً 

هلُ 

 اٌّّبهٍخ
9 9 9 9 9 9 9 8 2 99 99 99 

اٌّم١ب

 ً وىً

ل١ُ ِؼبًِ 

 اٌضجبد
68.9 75.9 .799 78.9 79.9 84.9 77.9 63.9 0.76 0.79 75.9 64.9 84.9 

إل  تمتع كؿ ممارسػة مػف ممارسػات الم يػاس كالم يػاس ككػؿ بثبػات ( 9 كي ير جدكؿ 
كمف ثـ كفا ضكا اصجػرااات السػاب ة يكػكف لػد تػـ التأكػد مػف تمتػع م يػاس الت ػدير مناسب  

 بدرجة م بكلة كمو مة مف الادؽ كالثبات تجعمه مكثكؽ به فا الب ث ال الا   
 تضحيح املكياض   

التػدريج الثوثػا الت ػدير الدرجػة المناسػبة لػه  سػب يعط  كؿ مسػتكل مػف مسػتكيات     
السابؽ ذكرا كذلؾ لكؿ ممارسة مف ممارسات الم ياس  ثػـ  سػاب متكسػط مسػتكل التضػميف 
لكؿ ممارسة بالنسبة لكؿ طالب ثـ لجميع الطػوب   ككػذلؾ متكسػط مسػتكل التضػميف لجميػع 
الممارسػات بالنسػػبة لكػػؿ طالػػب   تػـ ت ديػػد مسػػتكل معػػيف يداا الممارسػات لكػػؿ مػػدل م ػػدد 
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كمػا ات مستكل التضػميف التػا ي اػؿ عميفػا طالػب الػدبمـك المفنػا فػا الم يػاس مف متكسط
 :  (3 جدكؿ  فا

 (9علٚي 

 َِز٠ٛبد أكاء ِّبهٍبد االٍزمظبء اٌؼٍّٟ األط١ً ٌطؤة اٌلثٍَٛ إٌّٟٙ 

 ِٕقفغ ِزٍٛؾ ِورفغ  َِز٠ٛبد أكاء اٌّّبهٍبد

 9.9-9 9.9-9.9 9-9.9 ِزٍٛؾ َِزٜٛ اٌزؼ١ّٓ

يعنػا مسػتكل أداا  مرتفػع( أف الممارسػػة كثيػرا مػا تػـ تضػمينفا  كمسػػتكل أداا   يػث 
 متكسط( أف الممارسػة أ يانػا مػا تػـ تضػمينفا  كمسػتكل أداا  مػن فض( أف الممارسػة نػادرا 

 ما تـ تضمينفا  
لجانػػب ففػػـ ممارسػػات اصست اػػاا العممػػا اياػػيؿ لػػدل طػػوب الػػذاتا إعػػداد بطالػػة الت ريػػر   9

 "4"مم ؽالمفنا: الكتابات التأممية لطوب الدبمـك المفنا(الدبمـك 
 اهلدف مو بطاقة التكزيز الذاتي   

هذا البطالة ت ييـ مستكل ففـ طالب الدبمـك المفنا لممارسػات اصست اػاا استفدفت 
العممػػا اياػػيؿ  كالتػػا تعتمػػد عمػػ  ليامػػه بالتأمػػؿ كالتفكيػػر فيمػػا لػػاـ بتاػػميمه مػػف أن ػػطة 
العمـك ك ت ديد ما تضمنته هذا اين طة مف ممارسات اصست ااا العممػا اياػيؿ مػع ت ػديـ 

ممارسة يذكرها كهذا ايمثمة تعتبر بمثابة الدليؿ عمػ  مسػتكل أمثمة مف كالع الن اط عم  كؿ 
الففـ لمممارسات لدل طالب الدبمـك المفنا   يث تـ اصستناد فا بنػاا هػذا البطالػة عمػ  مػا 

مػف الك ػؼ عػف  ففػـ معممػا العمػـك  Seung , Park, & Jung (2014)لامت به دراسػة 
ا ـ عمػ  الػدليؿ كالمتمثػؿ فػا لػدرتفـ عمػ  لبؿ ال دمة لممارسات اصست ااا العممػا ب ػكؿ لػ

ا تيػار ايمثمػة المناسػػبة لممارسػة اصست اػاا مػػف دركس العمػـك التػا لػػامكا بتدريسػفا  فيمػػا 
 لتفكيػرسميت بالكتابات التأممية لمعمما العمـك لبؿ ال دمة ال ا مػة عمػ  الػدليؿ   يػث يػدعـ ا

بمػا يك ػؼ  كمنفجػا هػادؼ ب ػكؿ ااػةال  ممارساتفـ ت ميؿ فا المعمميف ايدلة عم  ال ا ـ
 عف مستكل الففـ لديفـ 

 وصف بطاقة التكزيز الذاتي  

تتضػمف الاػف ات ايكلػػ  لمبطالػة تعميمػات لطالػػب الػدبمـك المفنػا  ػػكؿ الغػرض مػػف     
 البطالة ككيفية اصستجابة لفا   
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لػب الػدبمـك المفنػا كالػذم كت تمؿ الاف ات التالية عم  جدكؿ يػتـ مم ػه بكاسػطة طا 
عناكيف دركس العمـك الم تارة   عناكيف اين طة الماػممة لكػؿ درس  ممارسػات  ي دد فية:

  دليؿ( عم  كؿ ممارسة    أمثمةك اصست ااا العمما ايايؿ المتضمنة فا كؿ ن اط  
 صدم البطاقة     

مجمكعػة مػف  تـ الت  ؽ مف ادؽ البطالة مف  ػوؿ اػدؽ الم كمػيف بعرضػفا عمػ     
  كذلؾ لم كـ عم : مػدل مناسػبتفا لمفػدؼ يف فا مجاؿ المناهج كطرؽ التدريسالمت اا

منفػػا  مػػدل مناسػػبة مسػػتكيات الت ػػدير كطري ػػة التاػػ ي  لطبيعػػة كهػػدؼ البطالػػة  كمػػدل 
كضػػػكح التعميمػػػات لطالػػػب الػػػدبمـك المفنػػػا  كلػػػد تػػػـ التعػػػديؿ فػػػا ضػػػكا أراا كمو ظػػػات 

 الم كميف     
 البطاقة   ثبات   

   يػث تػـ تجميػع بطالػات ة اتفاؽ الما  يف فا  سػاب الثبػاتتـ اصعتماد عم  طري   
" مػػػف طػػػوب الػػػدبمـك المفنػػػا كتاػػػ ي فـ كفػػػؽ طري ػػػة التاػػػ ي   01الت يػػػيـ الػػػذاتا لعػػػدد "

ك ػػددت عػػدد مػػرات  الم ػػددة لمبطالػػة مػػف لبػػؿ البا ثتػػاف باػػكرة منفػػردة كراػػدت الػػدرجات 
البػػا ثتيف  عػػدـ اصتفػػاؽ  ثػػـ  سػػاب معامػػؿ اصتفػػاؽ فػػا التاػػ ي  بػػيفاصتفػػاؽ كعػػدد مػػرات 
مما ي ػير إلػ   %(87 أم بنسبة (87 1اصتفاؽ مساكيا   ككاف معامؿ باست داـ معادلة ككبر
 ثبات م بكؿ لمبطالة   

 تضحيح البطاقة 

تػػـ تاػػ ي  البطالػػة فػػا ضػػكا ثػػوث مسػػتكيات ت ػػدير لمسػػتكل الففػػـ كلكػػؿ مسػػتكل     
"(   كالتػػا تعتمػػد عمػػ  درجػػة اصرتبػػاط بػػيف 0مػػن فض" –" 9متكسػػط" –" 3درجػػة معينػػة مرتفع"

 الممارسة كايمثمة  الدليؿ( عم  الممارسة  يػث يسػتدؿ عمػ  درجػة اصرتبػاط مػف مػدل مو مػة
  كذلػؾ فػا ضػكا ماػفكفة بيرهػا عػف المعنػ  الػدليؽ لمممارسػةعايمثمة لمممارسة كت مناسبة( 

 (  يث أنه: 5 مم ؽ STEMفا ضكا مد ؿ  ممارسات اسست ااا العمما ايايؿ
ارتبػاط ذلػؾ عمػ  كجػكد   يػدؿ  موامة ايمثمة لجميع أكااؼ كم كػات الممارسػةفا  الة  •

  مرتفع( ( كي ير ذلؾ إل  مستكل ففـ الدليؿايمثمة  لكم بيف الممارسة ك 
ارتبػاط ذلػؾ عمػ  كجػكد موامة ايمثمػة لمعظػـ أكاػاؼ كم كػات الممارسػة يػدؿ فا  الة   •

 ( كي ير ذلؾ إل  مستكل ففـ  متكسط( الدليؿايمثمة  بيف الممارسة ك  متكسط
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ارتبػاط ذلػؾ عمػ  كجػكد يػدؿ   موامة ايمثمػة لػبعض أكاػاؼ كم كػات الممارسػةفا  الة  •
    ( كي ير ذلؾ إل  مستكل ففـ  من فض(الدليؿ  ايمثمةبيف الممارسة ك ضعيؼ 

كلد تـ ت ديػد مسػتكل معػيف لففػـ الممارسػات لكػؿ مػدل م ػدد مػف متكسػطات مسػتكل 
 : (4 الففـ التا ي اؿ عميفا طالب الدبمـك المفنا فا البطالة كالتا يكض فا جدكؿ 

 (9علٚي 

 فُٙ ِّبهٍبد االٍزمظبء اٌؼٍّٟ األط١ً ٌطؤة اٌلثٍَٛ إٌّٟٙ َِز٠ٛبد

 ِٕقفغ ِزٍٛؾ ِورفغ  َِز٠ٛبد فُٙ اٌّّبهٍبد

 9.9-9 9.9-9.9 9-9.9 ِزٍٛؾ َِزٜٛ اٌفُٙ

اسػػتعداد طػػوب الػػدبمـك المفنػػا لمتطبيػػؽ المسػػت بما لممارسػػات اصست اػػاا م يػػاس  اعػػداد  3
 (6: مم ؽ STEMالعمما ايايؿ فا ضكا مد ؿ 

الطػػػوب عينػػػة الب ػػػث لمتطبيػػػؽ سػػػتعداد ت ديػػػد درجػػػة ال الم يػػػاس هػػػذاإعػػػداد  تػػػـ   
فػػا دركس  STEMال ا مػػة عمػػ  مػػد ؿ اػػيؿ المسػػت بما لممارسػػات اصست اػػاا العممػػا اي

؛   ; Spuck,2014) ثػػؿماػػمة دبيػػات ذات الكاي طػػوع عمػػا الماػػادربعػػد اسف العمػػـك

French& Burrows,2018 ; Seung, Park,& Jung,2014 ; Asiroglu, & 

Akran,2018 ; ;Viacheslavetal,2019;Cevik, 2017 ; Abdullah et 

al,2017) Kurup,etal.2019  التػػا فػػا اػػكرته المبد يػػة ك بنػػكد الم يػػاس بنػػاا تػػـ
متعم ػػػة باصسػػػتعداد  م تمفػػػة ن ػػػاط إلػػػ  المفػػػردات (   كتطرلػػػتمفػػػردة(  37ا ػػػتممت عمػػػا  

  STEMاياػػػيؿ فػػػا ضػػػكا مػػػد ؿ  العممػػػا ممارسػػػات اصست اػػػاال المسػػػت بما  تطبيػػػؽمل
 اجابػػات ال مػػس ذم ليكػػرت سػػمـ عمػػ  اصعتمػػاد  ػػوؿ مػػف تػػـ المفػػردات هػػذا عمػػ  كاسجابػػة

معػارض    (9 معػارض   (3  "مكافؽ الا  ػد مػام ايد " ( 4  ( مكافؽ5  ب دة مكافؽ: كها
عمػا ال بػراا كالمت ااػيف فػا مجػاؿ عمػـ الػنفس كطػرؽ    كبعد عرض الم ياس (0  ب دة

كأاػب ت  المفػرداتتـ اجػراا التعػديوت المطمكبػة ك ػذفت بعػض   التدريس كتكنكلكجيا التعميـ
   مفردة ( 33  عدد المفردات

   ثػـ (08=  ف  تـ تطبي ه عما مجمكعة مف معمما العمـك  كل ساب ثبات الم ياس 
  الثبػػات يسػػػاكم معامػػؿ فكػػاف ككػػؿ لمم يػػاس كركنبػػػاخ الفػػا طري ػػة باسػػت داـ الثبػػات  سػػاب
    الم ياس بنتا ج الكثكؽ إل  كهك معامؿ ي ير 76 1

كاتا ػػة    google.com/form كتركنيػػا مػػف  ػػوؿالم يػػاس الكبعػػد ذلػػؾ تػػـ تعب ػػة   
 لرابط التالا :مف  وؿ االكتركنيا  مفرداتهالفراة لمطوب عينة الب ث لكا يتـ اصجابة عما 
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https://docs.google.com/forms/d/1gN50keGaX93pfljroglUXa6cJBmb1vYy50Q4GCE

eTqw/edit?ts=5ec5c00a 

كتػػـ  الت مػػيوت اس اػػا ية ( سجػػراا SPSS-V.21تػػـ اسػػت داـ البرنػػامج اس اػػا ا   
  كهػػ : ه  كمنفجػػالب ػػثاسػػت داـ مجمكعػػة مػػف ايسػػاليب اس اػػا ية التػػ  تتفػػؽ مػػع أهػػداؼ 

ف ػد  لنتػا ج الم يػاسكلغايػات الت ميػؿ اص اػا       كالمتكسطات النسبيةال سابيةالمتكسطات 
 :(5الذم يكض ه جدكؿ  تـ اعتماد المعيار التالا

 (9   لٚيع

 ٚىاْ إٌَج١خ ٌٍؼجبهاد اٌّٛعجخ ٚاٌَبٌجخٚاألِلٞ اٌّزٍٛطبد 

 كهعخ االٍزؼلاك ٚىاْ إٌَج١خِلٜ األ ِلٜ اٌّزٍٛطبد اٌٛطف

 %999 -% 89.9 9.99 -9.99 حِٛافك ثشل
 ِورفؼخ

 %89 -% 98.9 9.99-9.99 ِٛافك

 ِزٍٛطخ %98 -% 99.9 9.99-9.99  ِٛافك اٌٟ ؽل ِب ( ِؾب٠ل

 %99-% 99.9 9.99-9.89 ِؼبهع
 ؼخفِٕق

 %99 -% 99 9.89-9 حِؼبهع ثشل

كعمػػؿ  اسػػتجابات الطػػوب عينػػة الب ػػث عػػف الم يػػاسكبعػػد ذلػػؾ تػػـ ال اػػكؿ عمػػا  
 المناسبة مف  وؿ الرابط التالا: اص ااا

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDimPQK26UlEgDOIFrOjm7IwDyGH4_BOm_jO

KBMUg9s/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR07NTtEeE3C2qGbp7SrAkY_HcW6Re1mZ-

0yZuz0NcfgsKiSGE13HVuVl_E 

  تطبيل الربنامج املكرتح   ًاثالج

الم تػػرح فػػا معمػػؿ التػػدريب اصلكتركنػػا بكميػػة التربيػػة  البرنػػامجتػػـ ت ديػػد مكػػاف تنفيػػذ     
( الفاػػؿ الدراسػػا الثػػانا   لمػػا يتميػػز بػػه هػػذا 9191 – 9109جامعػػة طنطػػا لمعػػاـ الدراسػػا  

المعمػػؿ مػػف تػػكافر أجفػػزة ال اسػػب المتاػػمة ب ػػبكة اصنترنػػت ايمػػر الػػذم يسػػفؿ تنفيػػذ أن ػػطة 
البرنامج الم ترح  كلد تـ تنفيذ فا هذا المكاف الكر ة التدريبية ايكل  كالثانية  كلكػف فػا ظػؿ 

ر جا  ػة فيػركس ككركنػا تػـ اسػتكماؿ تنفيػذ كػؿ ما  دث مف لرار تعطيؿ الدراسػة بسػبب انت ػا
مػػػف الكر ػػػة التدريبيػػػة الثالثػػػة كالرابعػػػة صلبرنػػػامج الم تػػػرح  عبػػػر  ػػػبكة اصنترنػػػت مػػػف  ػػػوؿ 
مجمكعػػػة "الػػػكاتس أب" ال ااػػػة بطػػػوب الػػػدبمـك المفنػػػا    يػػػث كػػػاف يػػػتـ ارسػػػاؿ لفػػػـ عبػػػر 

( ل ػرح م تػكل كػؿ كر ػة word-power point-pdfالمجمكعة ممفػات اػكتية ك مكتكبػة 
تدريبيػػة كمػػا تطمبػػه مػػف أن ػػطة كمفػػاـ كأسػػ مة  كي ػػـك الطػػوب ب عػػداد المفػػاـ سػػكاا المطمػػكب 

-wordمنفـ إعدادها فا أكراؽ الن اط أك غيرها كرفعفػا عمػ  المجمكعػة فػا اػكرة ممفػات  

PowerPoint-pdf ) أك اػػكر  باصضػػافة إلػػ  أف أم منال ػػة لألسػػتاذ مػػع الطػػوب أك بػػيف

https://docs.google.com/forms/d/1gN50keGaX93pfljroglUXa6cJBmb1vYy50Q4GCEeTqw/edit?ts=5ec5c00a
https://docs.google.com/forms/d/1gN50keGaX93pfljroglUXa6cJBmb1vYy50Q4GCEeTqw/edit?ts=5ec5c00a
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDimPQK26UlEgDOIFrOjm7IwDyGH4_BOm_jOKBMUg9s/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR07NTtEeE3C2qGbp7SrAkY_HcW6Re1mZ-0yZuz0NcfgsKiSGE13HVuVl_E
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDimPQK26UlEgDOIFrOjm7IwDyGH4_BOm_jOKBMUg9s/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR07NTtEeE3C2qGbp7SrAkY_HcW6Re1mZ-0yZuz0NcfgsKiSGE13HVuVl_E
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDimPQK26UlEgDOIFrOjm7IwDyGH4_BOm_jOKBMUg9s/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR07NTtEeE3C2qGbp7SrAkY_HcW6Re1mZ-0yZuz0NcfgsKiSGE13HVuVl_E
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لطوب كبعضفـ أك أم عمؿ تعاكنا فا مجمكعات كػاف م طػط لػه فػا هػذا الػكرش التدريبيػة ا
( ل طػػػات تاػػػكيرية مػػػف مجمكعػػػة 7أاػػػب  يػػػتـ عبػػػر مجمكعػػػة الػػػكاتس أب  كيكضػػػ   مم ػػػؽ

الم تػػرح مػػف  البرنػػامجالػػكاتس أب ال ااػػة بعينػػة الب ػػث  كلػػد تراك ػػت الفتػػرة  الزمنيػػة تنفيػػذ 
 ساعة  كبمعدؿ ثوث ساعات اسبكعيا   48بكالع  (9191ا16ا08( إل   9191ا19ا93 
 Rsearch Results :وتفشرييا ومهاقظتًا نتائج البحح  ًارابع

ملمارسلات االستكضلاء العخلملي األصليل للدى  لل         اجلانلب األدائلي   ض تكلديز امكيل نتلائج  حتخليلل  -1

  الدبخلوم املًين

الم تػرح عمػ  مسػتكل ايداا  البرنػامجمػا انعكػاس لوجابة عف سػؤاؿ الب ػث الثالػث :  
ت اػػص الكيميػػاا بكميػػة  طػػوب الػػدبمـك المفنػػالممارسػػات اصست اػػاا العممػػا اياػػيؿ لػػدل 

 التربية جامعة طنطا ؟ 
فػػا ضػػكا مسػػتكيات الت ػػدير الم ػػددة فػػا م يػػاس ت ػػدير الجانػػب ايدا ػػا لممارسػػات   

( تػـ ت ديػد لكػؿ طالػب مسػتكل التضػميف لكػؿ ممارسػة مػف 3اصست ااا العمما ايايؿ مم ؽ
ممارسػػات اصست اػػاا العممػػا اياػػيؿ لكػػؿ ن ػػاط لػػاـ بتاػػميمه  ثػػـ  سػػاب متكسػػط مسػػتكل 

  ثػػـ  سػػاب المتكسػػط العػػاـ لمسػػتكل تضػػميف كػػؿ التضػػميف لكػػؿ ممارسػػة فػػا جميػػع اين ػػطة
ممارسػػة بالنسػػبة لجميػػع الطػػوب  كػػذلؾ المتكسػػط العػػاـ لمسػػتكل تضػػميف جميػػع الممارسػػات 

( تػػـ ت ديػػد مسػػتكيات أداا ممارسػػات اسست اػػاا 3بالنسػػبة لكػػؿ طالػػب  كباصسػػتعانة بجػػدكؿ 
 مؾ النتا ج:( ت6العمما ايايؿ فا ضكا متكسطات مستكيات التضميف  كيكض  جدكؿ 
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 ( 9علٚي 

 ِزٍٛطبد َِزٜٛ رؼ١ّٓ ِّبهٍبد االٍزمظبء اٌؼٍّٟ األط١ً فٟ أٔشطخ اٌؼٍَٛ اٌّظّّخ ِٓ لجً ؽؤة اٌلثٍَٛ إٌّٟٙ

 اٌّّبهٍبد َ

 ِزٍٛؾ َِزٜٛ رؼ١ّٓ اٌطؤة ٌٍّّبهٍبد
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االشدددزوان فدددٟ اٌؼّدددً ػٍدددٝ 

اٌزٛطدددً إٌدددٝ ؽدددً ٌّشدددىٍخ 

ٚالؼ١ددخ، أٚ ري٠ٚددل اٌّغزّددغ 

اٌؼٍّدددددٟ ثئعبثدددددبد ألٍدددددئٍخ 

ؽب١ٌددددخ أٚ عل٠ددددلح ِورجطددددخ 

ثدددبٌؼٍُ، أٚ اإلٍدددٙبَ ثشدددىً 

فؼبي فٟ اٌّؼوفخ اٌزدٟ رزدبػ 

 ٌٍّغزّغ اٌؼٍّٟ

9 9.8 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9 9 9 9.8 9 9 9 9.8 

9 

االٍزىشدددددددبف ٚاٌزٍقددددددد١ض 

اٌدددلل١م١ٓ ٌٍّؼوفدددخ اٌؾب١ٌدددخ 

اٌّزدددددددٛفوح ػدددددددٓ اٌّدددددددبكح 

 اٌلها١ٍخ ِٛػغ اٌلهاٍخ

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9 

اٍدزقلاَ األكٚاد ٚاألعٙديح 

اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١دخ  ِضدً 

اٌَّددددددددطوح ٚاٌزوِدددددددددِٛزو 

ٚاٌؾٛاٍددددددت ٚاٌىددددددب١ِواد 

ٚثددواِظ  اٌول١ّددخ ٚا٠٢فددْٛ

رؾ١ٍددددددددددددددددددً اٌج١بٔددددددددددددددددددبد 

ٚا١ٌّىوٍٚدددددددددددددددددددددددددددددددىٛة 

ٚاٌز١ٍَددددددددىٛة ِٚم١دددددددددبً 

اٌط١ف، إٌـ( ٌغّدغ ٚرؾ١ٍدً 

 اٌج١بٔبد

9 9 9 9.9 9 9 9 9.9 9 9.9 9 9 9 9 9 9 9.2 
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9 

اٍددزقلاَ ه٠بػدد١بد ِٕبٍددجخ 

ٌَّدددزٜٛ اٌظدددف اٌلهاٍدددٟ 

 ِضدددددً اٌدددددلٚاي اٌو٠بػددددد١خ 

ٚاٌوٍَٛ اٌج١ب١ٔخ ِٚؼدبكالد 

االشددزمبق، إٌددـ( فددٟ رؾ١ٍددً 

 اٌج١بٔبد

9 9.8 9.9 9.9 9 9 9.9 9 9 9.9 9.9 9 9 9 9 9.9 9.8 

9 

رطدددد٠ٛو أٚ طددددمً اٌَددددؤاي 

اٌّٛعدددددٗ ٌٍٕشدددددبؽ ٚرمدددددل٠ُ 

أٍددئٍخ عل٠ددلح رظٙددو ٔز١غددخ 

 ٌؼٍُّٙ

9.9 9.9 9.9 9.9 9 9 9.9 9 9 9.9 9 9 9.9 9.9 9 9 9.9 

9 

رطدددددددددددددد٠ٛو ٚ/أٚ طددددددددددددددمً 

اإلعدددددددددواءاد أٚ اٌطدددددددددوق 

 اٌَّزقلِخ

9 9.9 9.9 9.9 9.9 9 9.9 9 9.9 9.9 9 9 9 9 9.8 9.9 9.9 

9 

رؾ١ٍدددددً األكٌدددددخ ٚاٍدددددزقلاَ 

اٌزؾ١ٍددددددددددددددددً وأٍددددددددددددددددبً 

 الٍزقؤص إٌزبئظ

9 9.9 9 9.9 9 9 9.9 9.9 9 9 9 9 9.9 9.9 9 9 9.9 

8 

ِواعؼددددددددددددخ اٌزفَدددددددددددد١واد 

ٚرم١١ّٙددددددب ٚرؼددددددل٠ٍٙب فددددددٟ 

 ػٛء اٌزف١َواد اٌؼ١ٍّخ

9.9 9 9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9 9 9.9 9 9 9 9.9 

2 

ٌٍطدددددددوق اٌزدددددددٟ  ِشدددددددبهوخ

٠َزقلِٛٔٙب ٚٔزبئظ ػٍُّٙ 

ِددددددغ ألددددددوأُٙ/ ىِؤئٙددددددُ 

ٌٍّواعؼددددددددددددددخ ٚإٌمددددددددددددددل، 

ٚاٌّشددددبهوخ فددددٟ ِواعؼددددخ 

 ٚٔمل ػًّ ألوأُٙ/ىِؤئُٙ

9.9 9 9 9 9 9.9 9 9.9 9.9 9 9 9 9 9.9 9 9 9.9 

99 
اٌزؼبْٚ ِغ ا٢فدو٠ٓ ثشدىً 

 فؼبي ؽٛاي اٌؼًّ
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

99 

ٔزدددبئظ ػٍّٙدددُ فدددٟ رَدددغ١ً 

أِددددددبوٓ ِزبؽددددددخ ٌٍّغزّددددددغ 

 اٌؼٍّٟ األوجو

9 9 9 9.9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.8 9.9 9 9 9.2 

99 
اٌزم١د١ُ ثطدوق ِقزٍفدخ ػٍددٝ 

 ؽٛي اٌؼًّ فؤي إٌشبؽ
9 9 9 9.9 9.9 9 9 9 9 9 9 9.9 9 9.9 9 9 9.9 

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.9 9.9 اٌّزٍٛؾ اٌؼبَ
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 اآلتا :  )6(جدكؿيتض  مف  
( ممػا ي ػير إلػ  مسػتكل 8 0   ت متكسط مستكل تضميف   فيما يتعخلل باملمارسة األوىل   -

أداا "مرتفػػػع" لفػػػذا الممارسػػػة أم أنػػػه كثيػػػرا مػػػا تػػػـ تضػػػميف الطػػػوب لفػػػذا الممارسػػػة فػػػا 
 أن طتفـ  

%( لػػد    ػػكا هػػذا الممارسػػة 94( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة 05يظفػػر أف عػػدد   كمػػا 
أتػػا ك ( أم بمسػتكل أداا "مرتفػػع" بمعنػ  أنفػػـ 9 – 4 0بمتكسػط مسػػتكل تضػميف ي ػػع بػػيف  

العػالـ ال  ي ػا  مػف مفتك ػة النفايػة أك أسػ مة عمميػة م ػكمة ػؿ معمػؿ عمػ  الفراة لمطوب ل
  كمثػػاؿ عمػػ  ذلػػؾ مػػف أن ػػطة أ ػػد الطػػوب بعنػػكاف:  العممػػافػػا المجتمػػع المفتمػػيف بفػػا مػػع 
دكات زا ػػا الطػػوب ن ػػف نػػرم ايأع" دكات الفضػػية باسػػت داـ بيكربكنػػات الكالسػػيـكتنظيػػؼ اي"

ك أنػػتـ أ ػػرم لػػد تكػػكف لػػديكـ أدكات أك أالفضػػية فػػا منازلنػػا كػػؿ يػػـك سػػكاا كانػػت مجػػكهرات 
دكات فكيػػػؼ يمكػػػنكـ تنظيففػػػا؟ ككيػػػؼ يمكننػػػا ذلػػػؾ لػػػد تتسػػػ/ هػػػذا ايك   ػػػكاتكـك يأمفػػػاتكـ ي

  دكات بسيطة مف المنزؿ ؟أباست داـ 
%( لػد   ػؽ هػذا الممارسػة بمتكسػط مسػتكل 6فا  ػيف أف طالػب كا ػد أم بنسػبة   

أتػاح الفراػة لمطػوب  ( أم بمسػتكل أداا "متكسػط" بمعنػ  أنػه3 0 – 7 1تضميف ي ع بػيف  
  م ػػكمة معينػػة أك مجمكعػػة مػػف ايسػػ مة العمميػػةلمعمػػؿ عمػػ  مجػػرد اسػػتطوع رأم  ػػكؿ  ػػؿ 

 يطػػرح المعمػػـ سػػؤاؿ "نمػػكذج الػػذرة النككيػػةكمثػػاؿ عمػػ  ذلػػؾ مػػف أن ػػطة أ ػػد الطػػوب بعنػػكاف" 
  الطاله النككيه؟ ةكيفيه ن أعف  كؿ اعت ادهـ لمطوب فا بداية ال اة 

( ممػا ي ػير إلػ  مسػتكل 9:    ت متكسػط مسػتكل تضػميف   فيما يتعخلل باملمارسة الجانية -
أداا "مرتفػػػع" لفػػػذا الممارسػػػة أم أنػػػه كثيػػػرا مػػػا تػػػـ تضػػػميف الطػػػوب لفػػػذا الممارسػػػة فػػػا 

 أن طتفـ  
%( لػد    ػكا هػذا الممارسػة 011( مػف الطػوب أم بنسػبة  06كما يظفر أف عػدد   

لػػدمكا لمطػػوب كافػػة  ( أم بمسػػتكل أداا " مرتفػػع " بمعنػػ  أنفػػـ 9بمتكسػػط مسػػتكل تضػػميف  
اسر ػادات ب ػأف ماػادر الب ػث المكثكلػة عػف المعرفػة المطمكبػة  ككػذلؾ فراػة لمتكااػؿ مػػع 

   كمثاؿ عمػ  ذلػؾ مػف أن ػطة أ ػد الطػوب بعنػكاف: "  ي االمجتمع  كؿ م كمة مف العالـ ال
ٚاٌددن٘بة  تكجيػػه الطػػوب ن ػػك: اسسػػتعانة بػػبعض الكتػػب الدراسػػية " تركيػػب الماػػباح الكفربػػا 

 كم اهدة الفيديكهات التالية : إٌٝ ِىزجخ اٌّلهٍخ
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https://www.youtube.com/watch?v=7Uda6Cu9Yc8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=kGvk3UZDka0&feature=youtu.be       

( مما ي ير إل  مسػتكل 9 0:    ت متكسط مستكل تضميف  فيما يتعخلل باملمارسة الجالجة  -
أداا "مرتفػػع" لفػػذا الممارسػػة أم أنػػه كثيػػرا  مػػا تػػـ تضػػميف الطػػوب لفػػذا الممارسػػة فػػا 

 أن طتفـ  
%( لػد    ػكا هػذا الممارسػة 011( مػف الطػوب أم بنسػبة  06يظفر أف عػدد   كما 

لػامكا ( أم بمسػتكل أداا " مرتفػع " بمعنػ  أنفػـ 9 -4 0بمتكسط مسػتكل تضػميف ي ػع بػيف  
بتكجيػػه الطػػوب ن ػػك اسػػت داـ كافػػة ايدكات كايجفػػزة العمميػػة كالتكنكلكجيػػة المناسػػبة لمن ػػاط 

تكػكيف دا ػرة كفربيػة عم  ذلػؾ مػف أن ػطة أ ػد الطػوب بعنػكاف:    كمثاؿلجمع كت ميؿ البيانات
 -ثوث ماػابي  كفربيػه  - بطاريه تكفير لمطوب ايدكات التالية سجراا الن اط  عم  التكازم:

  (كميترأجفاز  – ميترأجفاز  – سوؾ معزكلهأ -  امؿ الماابي  الكفربيه
( مما ي ير إل  مستكل 8 0   ت متكسط مستكل تضميف   فيما يتعخلل باملمارسة الزابعة   -

أداا "مرتفػػػع" لفػػػذا الممارسػػػة أم أنػػػه كثيػػػرا مػػػا تػػػـ تضػػػميف الطػػػوب لفػػػذا الممارسػػػة فػػػا 
 أن طتفـ  

%( لػػد    ػػكا هػػذا الممارسػػة 94( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة  05يظفػػر أف عػػدد   كمػػا 
اتػػا كا  ( أم بمسػػتكل أداا "مرتفػػع" بمعنػػ  أنفػػـ9-4 0بمتكسػػط مسػػتكل تضػػميف ي ػػع بػػيف  

                   الفراػػػػػة لمطػػػػػوب لػػػػػدمج الرياضػػػػػيات المناسػػػػػبة لماػػػػػؼ الدراسػػػػػا فػػػػػا ت ميػػػػػؿ البيانػػػػػات
تطبيػؽ لػانكف السػرعة =  ال ركة المنتظمػة:الطوب بعنكاف:    كمثاؿ عم  ذلؾ مف أن طة أ د

بيانػػػات المسػػػافة اسػػػت داـ جػػدكؿ  -9ـاث العجمػػةك ػػػدة ليػػػاس اسػػتنتاج  -المسػػافة ا الػػػزمف
سػا كالػزمف عمػ  الم ػكر أفا رسـ عوله بيانيه بيف المسافه عم  الم كر الر كالسرعة  كالزمف

تناسػب السػرعه اسػتنتاج  -ف ػاعمػ  الم ػكر ايسػا كالػزمف أالسرعه عم  الم كر الر   ك ف ااي
ؿ العولػػه بػػيف المسػػافه كالػػزمف ب ػػط يػػتمث -تناسػػب طػػردم مػػع المسػػافه كعكسػػا مػػع الػػزمف

العولػػه بػػيف السػػرعه المنتظمػػه كالػػزمف  ػػط اسػػتنتاج أف  - مسػػت يـ ما ػػؿ يمػػر بن طػػه اياػػؿ
  مست يـ أف ا مكازم لم كر السينات

%( لػد   ػؽ هػذا الممارسػة بمتكسػط 6أم بنسػبة ( مػف الطػوب 0فا  يف أف عدد   
اتػػػاح الفراػػػة لمطػػػوب لػػػدمج ( أم بمسػػػتكل أداا"متكسػػػط" بمعنػػػ  أنػػػه 0مسػػػتكل تضػػػميف  

  كمثػاؿ عمػ   الرياضيات فا ت ميؿ البيانات  كلكف ألػؿ أك أعمػ  مػف مسػتكل الاػؼ الدراسػا

https://www.youtube.com/watch?v=7Uda6Cu9Yc8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kGvk3UZDka0&feature=youtu.be
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ا اسفتراضػػ العمػػر  سػػاب تركيػػب الماػػباح الكفربػػا: ذلػػؾ مػػف أن ػػطة أ ػػد الطػػوب بعنػػكاف:
ا افتراضػػ عمػػر كذات لمطالػػة ايره تػػكف أكثػػر يفهمػػاأ لمعرفػػة كالماػػابي  النيػػكف ةه يػػلمماػػابي  العاد

   "كهذا أعم  مف مستكل طالب الاؼ السادس اصبتدا ا "أكبر
( ممػػا ي ػػير إلػػ  5 1   ػػت متكسػػط مسػػتكل تضػػميف   فيمللا يتعخلللل باملمارسللة اخلامشللة      -

مستكل أداا "من فض" لفذا الممارسة أم أنه نادرا مػا تػـ تضػميف الطػوب لفػذا الممارسػة 
 فا أن طتفـ  

%( لػػػد    ػػػكا هػػػذا الممارسػػػة 30( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 5كمػػػا يظفػػػر أف عػػػدد   
 اتػا كاسػط" بمعنػ  أنفػـ ( أم بمسػتكل أداا "متك 3 0-7 1بمتكسط مستكل تضميف ي ع بػيف 

ص  ايسػ مة كلكف   جديدة أس مة طرح أك ايس مة ت سيفتطكير أك  فا الم اركة بعض مطوبل
لػكة اص تكػاؾ    كمثاؿ عم  ذلػؾ مػف أن ػطة أ ػد الطػوب بعنػكاف:اصست ااا  مف لمزيد ت كد 

 ةالامػ ػكؿ الن ػاط     فكػارهـأ لتجميػع المناسػبه الفراػه الطػوب إعطػاا بعػد كتمػؼ ايصت:
          الن اط كأم استفسارات عرض أثناا ص ظه ما طالب كؿ فيفا يعرض افيه كةند أك ةمنال 

%( لػػد    ػػكا هػػذا الممارسػػة بمتكسػػط 69( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة 00فػػا  ػػيف أف عػػدد  
أنفػـ لػـ يتي ػكا لمطػوب ( أم بمستكل أداا"من فض" بمعن  6 1-1مستكل تضميف ي ع بيف  

   أم فراة لتطكير أك ت سيف ايس مة أك طرح أس مة جديدة
( ممػػا ي ػػير إلػػ  0 0:    ػػت متكسػػط مسػػتكل تضػػميف  فيمللا يتعخلللل باملمارسللة الشادسللة    -

مستكل أداا"متكسط" لفذا الممارسة أم أنػه أ يانػا مػا تػـ تضػميف الطػوب لفػذا الممارسػة 
 فا أن طتفـ  

%( لػػد    ػػكا هػػذا الممارسػػة 95  ( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة4كمػػا يظفػػر أف عػػدد   
اتػػا كا ( أم بمسػػتكل أداا "مرتفػػع" بمعنػػ  أنفػػـ 9-4 0بمتكسػػط مسػػتكل تضػػميف ي ػػع بػػيف  

  لمطوب ن اط مراجعة متعددة تمكنفـ مف الرجكع إلػ  اسجػرااات كالطػرؽ المسػت دمة كتعػديمفا
 اتػي  الػذهب: عػف الك ػؼ جفػاز تاػميـكمثػاؿ عمػ  ذلػؾ مػف أن ػطة أ ػد الطػوب بعنػكاف: 

  ػرلأ معػادف عػف الب ػث فػا صست دامه الجفاز هذا لتطكير فكارأ عف لمب ث لمطوب الفراة
         باصستعانة بالماادر التعميمية المتكفرة

%( لػػػد    ػػػكا هػػػذا الممارسػػػة 56( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 9فػػػا  ػػػيف أف عػػػدد   
أتػا كا  أداا"متكسػط" بمعنػ  أنفػـ( أم بمسػتكل 3 0-7 1بمتكسط مستكل تضميف ي ع بػيف  



 م0201( 38) -0ج-عدد مارس                                             ...            ممارسات االستقصاء العلمي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 9999 - 

  كمثػاؿ لمطوب ال ميؿ مف ن اط المراجعة لمرجػكع إلػ  اسجػرااات كالطػرؽ المسػت دمة كتعػديمفا
كيف تػدالطػوب  مػف المعمػـ يطمػب الماباح الكفربػا :عم  ذلؾ مف أن طة أ د الطوب بعنكاف 

 فاي  تسػت دـ االتػ الكفربيػة ي الماػابه  نػكاعأ عػف ب ػثمل فـ كالرجكع لػبعض المكالػعمو ظات
  االكفرب التيار تكفر  الت ابي الما فضؿأ كماهك

%( لػػد    ػػكا هػػذا الممارسػػة بمتكسػػط 09( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة  3كمػػا أف عػػدد   
لػػـ يتي ػػكا أم ( أم بمسػػتكل أداا "مػػن فض" بمعنػػ  أنفػػـ 6 1-1مسػػتكل تضػػميف ي ػػع بػػيف  

المست دمة كتعديمفا  كلكف مجػرد اتبػاع تعميمػات  فراة لمطوب لمرجكع إل  اسجرااات كالطرؽ
    معممية م ددة  وؿ كرلة عمؿ

( ممػػا ي ػػير إلػػ  7 0   ػػت متكسػػط مسػػتكل تضػػميف   فيمللا يتعخلللل باملمارسللة الشللابعة      -
مستكل أداا "مرتفع" لفذا الممارسة أم أنه كثيرا ما تـ تضميف الطوب لفذا الممارسػة فػا 

 أن طتفـ  
%( لػػد    ػػكا هػػذا الممارسػػة 75( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة  09 كمػػا يظفػػر أف عػػدد  

لػػامكا ( أم بمسػػتكل أداا "مرتفػػع" بمعنػػ  أنفػػـ 9-4 0بمتكسػػط مسػػتكل تضػػميف ي ػػع بػػيف  
ر ػػاد الطػػوب ن ػػك ت ميػؿ ايدلػػة صسػػت وص النتػػا ج كتػكفير الفػػرص المناسػػبة لػػذلؾ                            بتكجيػه كا 

ا ػتوؼ المػكاد عػف بعضػفا مػف  يػث درجػة   طة أ د الطوب بعنػكاف  كمثاؿ عم  ذلؾ مف أن
كضػػع الترمػػكمتر فػػا كػػأس بػػه لطػػع مػػف الػػثمج ثػػـ إلػػ  كػػؿ مجمكعػػة  ه المعمػػـيكجػػ اسناػػفار:

فار اػبتعػيف درجػة ال ػرارة التػا يبدأعنػدها ان   ثػـ ي كمػكايضعكا الكأس فا  ماـ ما ا سػا ف
كفػػا كػػؿ كتكػػرار ال طػػكات السػػاب ة  باسػػتبداؿ لطػػع الػػثمج ب طػػع مػػف ال ػػمع  كاثػػـ ي كمػػ  الػػثمج

 يػػث يجػػد  ؿ نتػػا جفـ كمو ظػػتفـ كمػػا تكاػػمكا اليػػه مػػف الن ػػاط ي طػػكة ي ػػـك الطػػوب بتسػػج
المعمـ الطػوب مػاذا  يسأؿكهنا   الطوب أف درجة انافار الثمج ألؿ مف درجة انافار ال مع 

 استنتجكا مف ذلؾ ؟
درجػػة اناػػفار الػػثمج ألػػؿ مػػف درجػػه اناػػفار  نظػػرا يف  فتكػػكف اصجابػػة مػػف الطػػوب  

ال مع فبذلؾ يتض  أف لكؿ مادة درجة اناػفار  ااػه بفػا كبػذلؾ يكػكف الطػوب تكاػمكا الػا 
           المكاد عف بعضفا مف  يث درجة اصنافار ا توؼ

ذا الممارسػػػة %( لػػػد    ػػػكا هػػػ95( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 4فػػػا  ػػػيف أف عػػػدد   
أنفػـ كفػركا ( أم بمسػتكل أداا"متكسػط" بمعنػ  3 0-7 1بمتكسط مستكل تضميف ي ػع بػيف  
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  كمثػػاؿ عمػػ  ذلػػؾ مػػف أن ػػطة أ ػػد فػػرص م ػػدكدة لمطػػوب لت ميػػؿ ايدلػػة صسػػت وص النتػػا ج
 عػػػرض مػػػف كػػػؿ مجمكعػػػةسػػػيطمب المعمػػػـ  تفاعػػػؿ الوفمػػػزات مػػػع ايكسػػػجيف:الطػػػوب بعنػػػكاف 

يضػػا تكضػػي  الػػدص ؿ التػػا أ ػػرم كيطمػػب مػػنفـ مو ظاتفػػا كاسػػتنتاجاتفا عمػػا المجمكعػػات اي
  المعادصت الكيميا ية المرتبطة بالتجربة كتثبت ا ة هذة المو ظات كالنتا ج 

( مما ي ير إل  مستكل 3 0   ت متكسط مستكل تضميف   فيما يتعخلل باملمارسة الجامهة   -
رسػػة أم أنػػه أ يانػػا مػػا تػػـ تضػػميف الطػػوب لفػػذا الممارسػػة فػػا أداا "متكسػػط" لفػػذا المما

 أن طتفـ 
%( لػػد    ػػكا هػػذا الممارسػػة 44( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة  7كمػػا يظفػػر أف عػػدد   

( أم بمسػػتكل أداا "مرتفػػع" بمعنػػ  أنفػػـ لػػدمكا 9-4 0بمتكسػػط مسػػتكل تضػػميف ي ػػع بػػيف  
التكجيػػه كاسر ػػاد لمطػػوب ن ػػك ت يػػيـ كمراجعػػة تفسػػيراتفـ فػػا ضػػكا تفسػػيرات عمميػػة مكثكلػػة  

ليػاس الضػغط    كمثاؿ عم  ذلؾ مف أن طة أ د الطػوب بعنػكافكتكفير الفرص المناسبة لذلؾ 
 ك معمكمػات مػف هليػإ كاػمكات مػا يفسػركا ثػـ المو ظات تسجيؿب بالطوي ـك  الجكم المعتاد:

 ثػـ  التعميمية المتا ػة الماادر  وؿ مفالب ث عنه  تـ ما بيف ك اليه تكامكا ما بيف  يربطكا
  م كمةال  ؿ عما كي ام  تا المعرفة تم يصب ي كمكا

%( لػػػد    ػػػكا هػػػذا الممارسػػػة 51( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 8 ػػػيف أف عػػػدد   فػػػا 
 ( أم بمستكل أداا "متكسػط" بمعنػ  أنفػـ كفػركا3 0-7 1بمتكسط مستكل تضميف ي ع بيف  

  كمثػاؿ  فرص م ػدكدة لمطػوب لت يػيـ كمراجعػة تفسػيراتفـ فػا ضػكا تفسػيرات عمميػة مكثكلػة
 فػا الم ػكم كالترمػكمتر الطبػا الترمػكمتر اسػت داـعم  ذلػؾ مػف أن ػطة أ ػد الطػوب بعنػكاف 

 درجػات ا ػتوؼ سػبب تفسػير  ك إليفا تكامكا التا النتا ج الطوب يدكف : ال رارا درجه لياس
مػف  مجمكعػه كػؿ إليػه متتكاػ مػا ت ميػؿلمراجعة ك  الطوب يتعاكف  ثـ  آل ر ككب مف ال رارا
  تفسير

%( لػػد   ػػؽ هػػذا الممارسػػة بمتكسػػط مسػػتكل 6أف عػػدد طالػػب كا ػػد أم بنسػػبة  كمػػا 
أنػػه لػػـ ي ػػدـ أم تكجيػػه أك ( أم بمسػػتكل أداا "مػػن فض" بمعنػػ  6 1-1تضػػميف ي ػػع بػػيف  

 ار اد أك فرص لمطوب لت ييـ كمراجعة تفسيراتفـ فا ضكا تفسيرات عممية مكثكلة 
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( ممػػا ي ػػير إلػػ  4 0سػػتكل تضػػميف  :    ػػت متكسػػط م فيمللا يتعخلللل باملمارسللة التاسللعة    -
مستكل أداا "مرتفع" لفذا الممارسة أم أنه كثيرا ما تـ تضميف الطوب لفذا الممارسػة فػا 

 أن طتفـ  
%( لػػد    ػػكا هػػذا الممارسػػة 63( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة  01كمػػا يظفػػر أف عػػدد   

                           نفػػػػـ ( أم بمسػػػػتكل أداا "مرتفػػػػع" بمعنػػػػ  أ9-4 0بمتكسػػػػط مسػػػػتكل تضػػػػميف ي ػػػػع بػػػػيف  
  كمثػػاؿ ضػػمنكا فػػرص عديػػدة لمطػػوب لتم ػػا المو ظػػات كالتغذيػػة الراجعػػة مػػف ايلرافاالػػزموا

 كػؿ جعػؿ طفػك الطعػاـ باسػت داـ ال ركػة اسهتزازيػة:عم  ذلؾ مف أن طة أ د الطوب بعنػكاف 
 كأ بالن ػد بت ييمفػا  ػرلاي المجمكعػات كليػاـ فكػارأ مػف ليػهإ التكاػؿ مػاتـ تعػرض مجمكعػة
 لاإ لمتكاؿ الم ابمة المجمكعة  ف  رلأ طراؼأ بمكاجفة كؿ مجمكعة طراؼأ ة  كت ـكالمكاف 
 المنال ة   وؿ مف الا ي  ال ؿ

%( لػػػد   ػػػؽ هػػذا الممارسػػػة بمتكسػػػط 6فػػا  ػػػيف أف عػػدد طالػػػب كا ػػػد أم بنسػػبة  
فػػرص لميمػػة لمطػػوب أنفػػـ ضػػمنكا ( أم بمسػػتكل أداا"متكسػػط" بمعنػػ  3 0مسػػتكل تضػػميف  

  كمثػػاؿ عمػػ  ذلػػؾ مػػف أن ػػطة أ ػػد  لتم ػػا المو ظػػات كالتغذيػػة الراجعػػة مػػف ايلرافاالػػزموا
يطمب المعمـ مف الطوب بعد اصنتفاا مػف الن ػاط أف  مففـك ال ركة اسهتزازية:الطوب بعنكاف 

   اي رل اتما تكامت إليه مف نتا ج عم  المجمكع بعرضكؿ مجمكعة  ت ـك 
%( لػػد    ػػكا هػػذا الممارسػػة بمتكسػػط 30( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة  5أف عػػدد  كمػػا 

لػـ يضػمنكا أم ( أم بمسػتكل أداا "مػن فض" بمعنػ  أنفػـ 6 1-1مستكل تضػميف ي ػع بػيف  
 فرص لمطوب لتم ا المو ظات كالتغذية الراجعة مف ايلرافاالزموا 

( ممػا ي ػير إلػ  مسػتكل 9ف  :    ت متكسط مستكل تضػمي العاطزة فيما يتعخلل باملمارسة -
أداا "مرتفػػػع" لفػػػذا الممارسػػػة أم أنػػػه كثيػػػرا مػػػا تػػػـ تضػػػميف الطػػػوب لفػػػذا الممارسػػػة فػػػا 

 أن طتفـ  
%( لػد    ػكا هػذا الممارسػة 011( مػف الطػوب أم بنسػبة  06كما يظفر أف عػدد   

كفػػركا فػػرص لمطػػوب  أنفػػـ ( أم بمسػػتكل أداا "مرتفػػع" بمعنػػ 9بمتكسػػط مسػػتكل تضػػميف  
مػف  م ػكمة ب ػأف المجتمػع فػا الماػم ة كأاػ اب اآل ريف الطوب مع هادؼ ب كؿ تعاكفلم

نػكع السػط  كلػكة  اص تكػاؾ    كمثاؿ عم  ذلؾ مف أن طة أ ػد الطػوب بعنػكاف  العالـ الكالعا
اصجابػه عػف السػؤاؿ التمفيػدم   لػإ لمكاػكؿ مجمكعػات فػا معػا الطػوب عمػؿ المػؤثرة عميػه:
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 سط يف عم  البما بعض دفع الماادر المتا ه: "عند  وؿ مف التالا كباصستعانة باصنترنت
 عمػ  مسػافة أطػكؿ يسػير البمػا أف كالثػانا كايرضػية ال  ػبية  سػنو ظ السػيراميؾ أ ػدهما

لمتفكيػر  لمطػوب فراػه اعطػاا ؟ هػذا ي ػدث فممػاذا. يتكلػؼ ال  ػب ثػـ عمػ  منفػا السػيراميؾ
 المدا انتفاا بعد جماعا   كؿ متعاكنه فا مجمكعات ال  الا اجابه كذلؾ بت سيمفـ ؿلمتكا
 كالماػادر كايدكات الطػوب عمػا الن ػاط عرض  طػكات الطوب ثـ مف اصجابات بتم ا ال ياـ

لياـ كؿ مجمكعة باجراا  طػكات الن ػاط المكضػ ة   المست دمه كت ديـ لفـ التكجيه كاصر اد 
 فػا افلتػداكل نكتػه أك المعمػؿ كراسه النتا ج فا ؿبتسجي المجمكعه لا د أك المو ظ لياـ لفـ 

 أثنػاا التعػاكف عمػ  الم افظػه النتا ج  الا لمتكاؿ الزموا كبالا المعمـ مع  كار أك منال ه
 ت ايدكا مكاف الا كار ادهـ الطوب بيف العمؿ

( ممػا ي ػير إلػ  9 1   ػت متكسػط مسػتكل تضػميف   : فيما يتعخلل باملمارسة احلادية عظز -
مستكل أداا "متكسط" لفذا الممارسة أم أنه أ يانا ما تػـ تضػميف الطػوب لفػذا الممارسػة 

 فا أن طتفـ  
%( لػػد    ػػكا هػػذا الممارسػػة 30( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة  5كمػػا يظفػػر أف عػػدد   

كفػػركا رتفػػع" بمعنػػ  أنفػػـ ( أم بمسػػتكل أداا "م9-4 0بمتكسػػط مسػػتكل تضػػميف ي ػػع بػػيف  
لمطوب خليات مناسبة لن ر العمؿ عم  ايلراف كاأك مجتمع أكبر  ػارج  ػدكد الفاػؿ الدراسػا                           

 بوالطػ  هػث تركيػب الماػباح الكفربػا :   كمثػاؿ عمػ  ذلػؾ مػف أن ػطة أ ػد الطػوب بعنػكاف
 التكااػؿمجمكعػات  عمػ  برفعػه كلكػف الاؼ غرفة ف  ف ط ليس إليه تكامكا ما م اركة  عم

       المدرسيةة اصذاع اف الم اركة كا ال ااة بالفاؿ أاصجتماع
%( لػػػد    ػػػكا هػػػذا الممارسػػػة 95( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 4فػػػا  ػػػيف أف عػػػدد   

كفػركا ( أم بمسػتكل أداا"متكسػط" بمعنػ  أنفػـ 3 0-7 1بمتكسط مستكل تضميف ي ػع بػيف  
 لن ر العمؿ عم  ايلراف كاأك مجتمع أكبر  ارج  ػدكد الفاػؿ الدراسػالمطوب خليات م دكدة 

ي ػـك :  ذرا ايكسػجيف(نمػكذج الػذرا النككيػه  كمثاؿ عم  ذلؾ مف أن ػطة أ ػد الطػوب بعنػكاف 
إليه مف نتا ج مع زمو فـ فا بالا الفاكؿ مػف  ػوؿ عمػؿ ب ػث  ماتكامكا ةالطوب بم ارك

  يتضمف هذا النتا ج ثـ ي كمكا بعرضفا فا الطابكر الابا ا لممدرسه
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%( لػػد    ػػكا هػػذا الممارسػػة بمتكسػػط مسػػتكل 44( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة 7كمػػا أف عػػدد 
ا لمطػػوب أم لػػـ يػػكفرك ( أم بمسػػتكل أداا"مػػن فض" بمعنػػ  أنفػػـ 6 1-1تضػػميف ي ػػع بػػيف  

 خليات لن ر العمؿ عم  ايلراف كاأك مجتمع أكبر  ارج  دكد الفاؿ الدراسا 
( ممػا ي ػير إلػ  5 0:    ػت متكسػط مسػتكل تضػميف  عظلز  فيما يتعخلل باملمارسة الجانيلة  -

مستكل أداا "مرتفع" لفذا الممارسة أم أنه كثيرا ما تـ تضميف الطوب لفذا الممارسػة فػا 
 أن طتفـ   

%( لػػد    ػػكا هػػذا الممارسػػة 51( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة  8يظفػػر أف عػػدد  كمػػا  
كفػػركا ( أم بمسػػتكل أداا "مرتفػػع" بمعنػػ  أنفػػـ 9-4 0بمتكسػػط مسػػتكل تضػػميف ي ػػع بػػيف  

طػػػػػرؽ كأسػػػػػاليب عديػػػػػدة لمت ييـ المبػػػػػد ا  البنػػػػػا ا  ال تػػػػػاما( يداا الطػػػػػوب فػػػػػا الن ػػػػػاط                           
   :تككيف دا را كفربيه عما التكازممف أن طة أ د الطوب بعنكاف   كمثاؿ عم  ذلؾ 

طػرح سػؤاؿ يثيػر انتبػاا الطػوب كهػك كيػؼ يمكػف تكػكيف دا ػرا كفربيػه ب يػث  ا: الت كيـ المبد
 ؟يمكف نزع أ د م اكمتفا دكف التأثير عما بالا الم اكمات

طمػب المعمػـ مػف المتعممػيف عمػؿ بطالػات لتػدكيف مو ظػاتفـ  ػكؿ : الت كيـ التكػكينا 
  كيفيه ارتباط مككنات الدا را ببعضفا

نػػكاع تكاػػيؿ الػػدكا ر أيطمػػب المعمػػـ مػػف الطػػوب عمػػؿ م ػػاؿ  ػػكؿ : الت ػػكيـ النفػػا ا 
        الكفربيه كتزكيد الم اؿ ببعض الاكر

%( لػػػد    ػػػكا هػػػذا الممارسػػػة 51( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 8 ػػػيف أف عػػػدد   فػػػا 
كفػركا ( أم بمستكل أداا "متكسػط" بمعنػ  أنفػـ 3 0-7 1بمتكسط مستكل تضميف ي ع بيف  

  كمثػاؿ  طرؽ كأساليب م دكدة  لمت ييـ المبد ا  البنا ا  ال تػاما( يداا الطػوب فػا الن ػاط
 سػط  عػف اصرتفػاع با توؼ الجكم الضغط ا توؼكاف عم  ذلؾ مف أن طة أ د الطوب بعن

 الب ر:
 ذفاي  فػ لـأبػ النػاس ي ػعر بسرعة الس كط عندف ك معي رتفاعبا تطير طا رة: المبد ا الت كيـ

 ؟ لـاي  هذا سبب فما
  العمؿ ثنااأ الطوب هب ي ـك عما المعمـ استفسار: التككينا الت كيـ
 ؟لجكما لمضغط ي دث ماذا متر 5 الطا رة ارتفعت ذاإ : ال تاما الت كيـ
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ممارسات اصست ااا العممػا اياػيؿ جميع المتكسط العاـ لمستكل تضميف جميع الطوب ل -
 "مرتفػػعأداا "مسػػتكل  ( ممػػا ي ػػير إلػػ 5 0فػػا اين ػػطة التػػا لػػامكا بتاػػميمفا تمثػػؿ فػػا 

عمػ  مسػتكل جميػع الطػوب  أم أف الطػوب كثيػرا مػا ضػمنكا ممارسػات جميع الممارسػات ل
 لبرنػػامجاصست اػػاا العممػػا اياػػيؿ فػػا أن ػػطتفـ  ممػػا يعكػػس الػػدكر اسيجػػابا كالفعػػاؿ ص 

الم ترح فا ت  يؽ مسػتكل أداا مرتفػع لممارسػات اصست اػاا العممػا اياػيؿ لػدل طػوب 
 الدبمـك المفنا عينة الب ث  

( ممػا 9 – 4 0كا متكسط مستكل تضميف لجميع الممارسػات ي ػع بػيف  جميع الطوب     -
  01  ط8  ط4ط  0يعنػػ  مسػػػتكل أداا "مرتفػػع" لفػػػذا الممارسػػات لػػػديفـ   فيمػػا عػػػدا "ط

( ممػا 3 0 – 7 1" ف د    كا متكسط مستكل التضميف لجميع الممارسات ي ع بيف  06ط
 يعن  مستكل أداا "متكسط " لمممارسات لديفـ 

(  يميفػا فػا 9لممارسة الثانية كالممارسة العا رة أعم  متكسػط لمسػتكل التضػميف    ت ا -
( ثػـ 7 0( ثػـ السػابعة 8 0( ثػـ ايكلػ  كالرابعػة 9 0ذلؾ كبفارؽ بسػيط الممارسػة الثالثػة 

( مما يعكس مستكل أداا "مرتفع" لفذا الممارسػات أم 4 0( ثـ التاسعة 5 0الثانية ع ر 
مػا تػػـ تضػػمينفا فػا اين ػػطة الماػػممة مػف لبػػؿ الطػػوب  ايمػػر أف هػذا الممارسػػات كثيػػرا 

الذم لد يرجع إل  كجكد لديفـ  برة ساب ة ك مفية فا است داـ هذا الممارسات ف د يككنػكا 
مركا بدراستفا فا م رراتفـ الجامعية الساب ة  ممػا جعػؿ لػديفـ را ػة كسػفكلة فػا تطبي فػا 

ففمفـ الا ي  لمثؿ هذا الممارسات كمػف ثػـ فا أن طة العمـك   كما لد يعكس ذلؾ أيضا 
ال بػرات كالمكالػؼ النجاح فا تطبي فا بمستكل مرتفػع   كمػا لػد يك ػؼ ذلػؾ أيضػا عػف أف 

ت الم تػرح كانػ البرنػامجالماادر التعميمية كاين ػطة الم دمػة لمطػوب عينػة الب ػث  ػوؿ ك 
 عم  التطبيؽ الا ي  لفذا الممارسات    كافية لتدريبفـ

( ثػػـ 0 0( ثػػـ السادسػػة 3 0يمػػيفـ فػػا متكسػػط مسػػتكل التضػػميف الممارسػػة الثامنػػة  
( ممػػػػا يعكػػػػس مسػػػػتكل أداا "متكسػػػػط" لفػػػػذا الممارسػػػػات أم أف هػػػػذا 9 1ال اديػػػػة ع ػػػػر  

الممارسػات أ يانػػا مػا تػػـ تضػمينفا فػػا اين ػطة الماػػممة مػف لبػػؿ الطػوب  فػػا  ػيف    ػػت 
التضػميف ممػا يعكػس مسػتكل أداا "مػن فض"  ( ألػؿ متكسػط لمسػتكل5 1الممارسة ال امسة 

 French)لفذا الممارسة أم أنه نادرا ما تـ تضمينفا كيتفؽ ذلؾ مع ما تكامت إليه دراسة  

 & Burrows ,2018)ٚكهاٍدخ (Kang,  Orgill,& Crippen,  ,2008)  .  كلػد ترجػع
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م ػرراتفـ الجامعيػة هذا النتيجة إل  عدـ دراسة الطوب عينة الب ث لمثؿ هذا الممارسػات فػا 
الساب ة أك إل  كجكد لديفـ  برة ك مفية ساب ة لميمة فا است داـ هذا الممارسات نظرا لمنظػاـ 
التعميما الت ميدم الذم مركا به طػكاؿ فتػراتفـ الدراسػية السػاب ة كالػذم يركػز عمػ  المعمػـ أكثػر 

ة أك تطػػػكير مػػػف الطالػػػب  يػػػث ص يعطػػػ  أم إهتمػػػاـ يف ي ػػػـك الطالػػػب بطػػػرح أسػػػ مة جديػػػد
لوجرااات أك ت ييـ كمراجعة لما يتكاػؿ إليػه مػف تفسػيرات فػا ضػكا ماػادر عمميػة مكثكلػة  
 كػػذلؾ عػػدـ اسهتمػػاـ بػػأف ي ػػـك الطالػػب بن ػػر نتػػا ج عممػػه عمػػ  اي ػػريف فػػا مجتمعػػات عمميػػة

  فالطالػػب فػػا مثػػؿ هػػذا النظػػاـ كػػاف مجػػرد منفػػذ سجػػرااات مكتكبػػة  ػػارج الفاػػؿ كالمدرسػػة 
   معمكميف مسب ام كرها المعمـ لمكاكؿ إل  مو ظة كاستنتاج كتفسير 

الماػممة مػػف لبػؿ الطػػوب كلػد يرجػع ذلػػؾ أيضػا إلػػ  طبيعػة م تػػكل بعػض اين ػػطة  
لؾ  أك لػػد يكػػكف كالتػػا ص يمكػػف فيفػػا تطبيػػؽ مثػػؿ هػػذا الممارسػػات كلػػد أ ػػار أ ػػد الطػػوب لػػذ

بسبب كجكد ففـ  اطاا أك اعكبة فا الففـ لدل بعض الطوب لبعض هػذا الممارسػات ممػا 
 عرلؿ عممية تطبي فا   

كما لد يرجع ذلػؾ أيضػا إلػ   ػكؼ بعػض الطػوب مػف تطبيػؽ بعػض هػذا الممارسػات  
 فا كثير مف اي ياف  ت  ص يككف تطبي ا  اط ا كلد أ ار أ د الطوب لذلؾ   

الماػػػادر التعميميػػػة ال بػػػرات كالمكالػػػؼ ك  ػػػيف لػػػد تك ػػػؼ هػػػذا النتيجػػػة عػػػف أف  فػػػا 
 فـالم تػرح لػد تكػكف غيػر كافيػة لتػدريب البرنػامجكاين طة الم دمة لمطوب عينة الب ث  ػوؿ 

 عم  التطبيؽ الا ي  لفذا الممارسات 
األصيل لدى      جلانب فًم ممارسات االستكضاء العخلمي حتخليل نتائج بطاقة التكزيز الذاتي -2

 الدبخلوم املًين   )الكتابات التأمخلية لط   الدبخلوم املًين(

الم تػػػرح عمػػػ  مسػػػتكل الففػػػـ  البرنػػػامجلوجابػػػة عػػػف سػػػؤاؿ الب ػػػث  الرابػػػع : مػػػا انعكػػػاس  -
ت اػص الكيميػاا بكميػة  طػوب الػدبمـك المفنػالممارسات اصست ااا العمما ايايؿ لػدل 

 التربية جامعة طنطا ؟
ستكيات الت دير التا تػـ ت ديػديفا لبطالػة الت ريػر الػذاتا  تػـ ت ديػد لكػؿ طالػب فا ضكا م -

متكسػط مسػتكل لػه مستكل الففـ لكؿ ممارسة ذكر أنػه ضػمنفا فػا كػؿ ن ػاط  ثػـ  سػاب 
الففـ لكؿ ممارسة بالنسبة لجميع اين طة  ثـ  سػاب المتكسػط العػاـ لمسػتكل الففػـ لكػؿ 

فذا الممارسة  كػذلؾ المتكسػط العػاـ تضمينفـ لممارسة بالنسبة لجميع الطوب ممف ذكركا 
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لمسػػػتكل الففػػػـ لجميػػػع الممارسػػػات التػػػا تػػػـ  ذكرهػػػا بالنسػػػبة لكػػػؿ طالػػػب  كباصسػػػتعانة 
ت ديػػػد مسػػػتكيات ففػػػـ ممارسػػػات اسست اػػػاا العممػػػا اياػػػيؿ فػػػا ضػػػكا  ( تػػػـ4بجػػػدكؿ 

 ( تمؾ النتا ج:7متكسطات مستكيات الففـ  كيكض  جدكؿ 
 ( 9علٚي 

 ِزٍٛطبد َِزٜٛ اٌفُٙ ٌّّبهٍبد االٍزمظبء اٌؼٍّٟ األط١ً ٌلٜ ؽؤة اٌلثٍَٛ إٌّٟٙ

 يتض  اآلتا : ( 7جدكؿ  مف 
( ممػا ي ػير إلػ  مسػتكل 6 9   ػت متكسػط مسػتكل ففػـ   : فيما يتعخلل باملمارسة األوىل -

 ففـ "مرتفع" لفذا الممارسة   

د
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%( ممػػػف ذكػػػركا تضػػػمينفـ لفػػػذا 64( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 9يظفػػػر أف عػػػدد   كمػػػا
 – 4 9لد    كا متكسط مستكل ففـ لفذا الممارسة ي ػع بػيف  ( 04كعددهـ  الممارسة 

( أم بمستكل ففـ "مرتفع"  كمثاؿ عم  ذلؾ مف كتابات أ ػد الطػوب فػا أ ػد اين ػطة 3
ل ػػػد لمػػػت  أنػػػه ذكػػػر:ربكنػػػات الكالسػػيـك  تنظيػػػؼ ايدكات الفضػػػية باسػػػت داـ بيكبعنػػكاف: 

بتكجيػػه الطػػوب الػػا أهميػػة العنااػػر المكجػػكدة فػػا  ياتنػػا كمنفػػا عناػػر الفضػػة فكيػػؼ 
 كباست داـ بعض المكاد البسيطة تنظؼ ايكانا كايدكات الفضية التا لدينا فا المنزؿ؟ 

%( ممػػػف ذكػػػركا تضػػػمينفـ لفػػػذا 36( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 5 ػػػيف أف عػػػدد   فػػػا
( أم 3 9 – 7 0الممارسػػة لػػد    ػػكا متكسػػط مسػػتكل ففػػـ لفػػذا الممارسػػة ي ػػع بػػيف  

 بمستكل ففـ "متكسط"  كمثاؿ عم  ذلؾ مف كتابات أ د الطوب فا أ د اين ػطة بعنػكاف
ل يػاس  ركػة  م ياس يسػم  راسػـ الػزصزؿيست دـ العمماا  أنه ذكر: تاميـ راسـ الزصزؿ

كي ػػـك المعمػػـ ب ػػرح جفػػاز راسػػـ الػػزصزؿ ثػػـ ي ػػـك بتكجيػػه سػػؤاؿ ايرض فػػا أثنػػاا الزلزاؿ 
 لمطوب كهك هؿ يمكننا تاميـ راسـ زصلزؿ مطابؽ لفذا ؟

( ممػػا ي ػير إلػػ  مسػػتكل 3   ػػت متكسػط مسػػتكل ففػـ   : فيملا يتعخلللل باملمارسلة الجانيللة   -
 ففـ "مرتفع" لفذا الممارسة   

%( ممػف ذكػركا تضػمينفـ لفػذا 011( مف الطوب أم بنسبة 05كما يظفر أف عدد   
( 3 – 4 9لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  (  05كعددهـ  الممارسة 

ذلؾ مف كتابػات أ ػد الطػوب فػا أ ػد اين ػطة بعنػكاف: أم بمستكل ففـ "مرتفع"  كمثاؿ عم  
 :مثؿ التعمـ ماادر بعض ال  الطوب بتكجيه لمتتمييز المكاد   أنه ذكر: 

https://mawdoo3.com /َ 

 المادة_ اا ص_ها_ا
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9

%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF 

  مفاهيـ  ريطة  كؿ فا لممكاد المميزة ال اا ص بتم يص الطوب لاـثـ  
( ممػا ي ػير إلػ  مسػتكل 9 9   ت متكسط مستكل ففـ   : فيما يتعخلل باملمارسة الجالجة -

 ففـ "مرتفع" لفذا الممارسة  
%( ممػف ذكػركا تضػمينفـ لفػذا 011( مف الطػوب أم بنسػبة 03كما يظفر أف عدد  

( 3 – 4 9لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  (  03كعددهـ  الممارسة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
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 أم بمستكل ففـ "مرتفع"  كمثاؿ عم  ذلؾ مف كتابػات أ ػد الطػوب فػا أ ػد اين ػطة بعنػكاف:
 ك ال  ػب ك الزجػاج كتمػة لياس فا ال ساس الميزاف الطوب است دـ  أنه ذكر  تمييز المكاد

 لتعيػيف المػدرج الم بػار الطػوب اسػت دـ كػذلؾ  الن ػاط فػا لمػذككرةا المػكاد مػف غيرهػا
 فػا المك يػة جفػزةكاي اصناػفار  ػرارة درجػة يػيفعلت الترمػكمتر الطػوب  جكمفاكاسػت دـ

 . المتا ة التعمـ ماادر عم  اصضطوع
( ممػا ي ػير إلػ  مسػتكل 9 9   ت متكسػط مسػتكل ففػـ   الزابعة  فيما يتعخلل باملمارسة -

 ففـ "مرتفع" لفذا الممارسة  
%( ممػف ذكػركا تضػمينفـ لفػذا 011( مف الطػوب أم بنسػبة 09يظفر أف عدد   كما
( 3 – 4 9لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  (  09كعددهـ  الممارسة 

 أم بمستكل ففـ "مرتفع"  كمثاؿ عم  ذلؾ مف كتابػات أ ػد الطػوب فػا أ ػد اين ػطة بعنػكاف:
رلػاـ البيانيػة التػا اي  تكجيه الطالب لعمؿ جدكؿ لكتابة   أنه ذكر:تمثيؿ ال ركة اسهتزازية بيانيا

  كأف يستنتج الطالػب العولػة بػيف التػردد كالػزمف سكؼ يست دمفا فيما بعد لعمؿ الرسـ البيانا
 بيانيا بينفـ الدكرل كتمثيؿ العولة 

( ممػا ي ػير إلػ  مسػتكل 3 9     ت متكسط مستكل ففـ :فيما يتعخلل باملمارسة اخلامشة -
 ففـ "متكسط" لفذا الممارسة 

%( ممػػف ذكػػركا تضػػمينفـ لفػػذا 91( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة 0كمػػا يظفػػر أف عػػدد  
( 3 – 4 9لػد    ػكا متكسػط مسػتكل ففػـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  (  5كعددهـ  الممارسة 

 :فػا أ ػد اين ػطة بعنػكافأم بمستكل ففـ "مرتفع"  كمثاؿ عم  ذلؾ مف كتابػات أ ػد الطػوب 
 بػدصعند ذكر المعمػـ أنػه أثنػاا تكػكنيفـ الم اكمػه  أنه ذكر:تاميـ م اكمة متغيرة  ريكستات(  

تػـ  ذاالطوب  كؿ لما تساؤؿ د يثير هذا فبيس المست دمه مانكعه مف النيكؿ ف تككف الدباأ
  ؟ا تيار النيكؿ بال اكص

%( ممػػػف ذكػػػركا تضػػػمينفـ لفػػػذا 81( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 4 ػػػيف أف عػػػدد   فػػػا
( أم بمسػتكل 3 9 – 7 0الممارسة لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  

ثير كميػه تػأ :ففـ "متكسط"  كمثاؿ عم  ذلؾ مف كتابات أ ػد الطػوب فػا أ ػد اين ػطة بعنػكاف
تػػي  الفراػػه لمطػػوب بطػػرح أسػػ مة جديػػدا مػػثو هػػؿ أ فأ :أنػػه ذكػػر المػػذيب فػػا عمميػػه الػػذكباف

  ؟ رم لفاؿ المكاد الامبه أيكجد طري ة 
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( ممػا ي ػير إلػ  مسػتكل 3 9   ت متكسط مستكل ففـ   فيما يتعخلل باملمارسة الشادسة  -
 ففـ "متكسط" لفذا الممارسة 

%( ممػػف ذكػػركا تضػػمينفـ لفػػذا 51( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة 3يظفػػر أف عػػدد   كمػػا
( أم 3 - 4 9لد    كا متكسط مستكل ففـ لفذا الممارسػة ي ػع بػيف ( 6كعددهـ  الممارسة 

 :بمسػػتكل ففػػـ "مرتفػػع"  كمثػػاؿ عمػػ  ذلػػؾ مػػف كتابػػات أ ػػد الطػػوب فػػا أ ػػد اين ػػطة بعنػػكاف
تكجيػػه الطػػوب ن ػػك مجمكعػػة مػػف مكالػػع اصنترنػػت  :أنػػه ذكػػرمسػػا ة السػػط  كلػػكة اص تكػػاؾ  

صستك اؼ كمعرفة بعػض الطػرؽ اي ػرل التػا يمكػف مػف  ولفػا التكاػؿ إلػ  اػناعة اآلصت 
 الم تمفة دكف التأثر ب كة اس تكاؾ 

%( ممػػػف ذكػػػركا تضػػػمينفـ لفػػػذا 33( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 9فػػػا  ػػػيف أف عػػػدد  
( أم بمسػتكل 3 9 – 7 0ذا الممارسػة ي ػع بػيف  الممارسة لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػ

ت سػيـ المػكاد  ففـ "متكسط"  كمثاؿ عم  ذلؾ مف كتابات أ د الطوب فا أ د اين طة بعنكاف:
 فػا دةمكجػك  أ ػرل مػكاد بطػرح الطوب ي ـكة النفاي كفاأنه ذكر: مف  يث تكايمفا لم رارة  

 ة ردي   رمأك  ةال رار  كاؿت ةالطبيع
%( ممػف ذكػركا تضػمينفـ لفػذا الممارسػة 07( مف الطوب أم بنسػبة 0أف عدد   كما

( أم بمسػػػتكل ففػػػـ 6 0 – 0لػػػد    ػػػكا متكسػػػط مسػػػتكل ففػػػـ لفػػػذا الممارسػػػة ي ػػػع بػػػيف  
 ػاصت المػادة   :"من فض"  كمثاؿ عم  ذلؾ مف كتابات أ ػد الطػوب فػا أ ػد اين ػطة بعنػكاف

ال  ػبية  ال ػكاا عيػداف باستبداؿ  ريفخ طوب كلاـت الكرا بتمكيف الطوبض بع لاـأنه ذكر: 
  العاير مع تاأت التا البوستيؾ بال فاط

( مما ي ػير إلػ  مسػتكل 6 9   ت متكسط مستكل ففـ   : فيما يتعخلل باملمارسة الشابعة -
 ففـ "مرتفع" لفذا الممارسة   

%( ممػػف ذكػػركا تضػػمينفـ لفػػذا 63( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة 5كمػػا يظفػػر أف عػػدد  
( 3 – 4 9لػد    ػكا متكسػط مسػتكل ففػـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  (  8كعددهـ  الممارسة 

 أم بمستكل ففـ "مرتفع"  كمثاؿ عم  ذلؾ مف كتابػات أ ػد الطػوب فػا أ ػد اين ػطة بعنػكاف:
أنػػه    ال ػػرارةعمػ  فػػا درجػة ال ػػرارة إلػ  الجسػػـ ايلػؿ فػػا درجػة انت ػاؿ ال ػػرارة مػف الجسػػـ اي

 كالم ارنػه الترمػكمتر اتلػراا مػف الناتجػه رلػاـاي  بت ميػؿ الطػوب ي ػـك التجربػه عمؿ بعد ذكر:
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 الػا عمػااي الجسػـ مػف تنت ػؿ ال ػرارا فأ كهػا التجربه نتا ج الا تكاؿمل الناتجه رلاـاي  بيف
 فا درجة ال رارة  لؿاي الجسـ

%( ممػػػف ذكػػػركا تضػػػمينفـ لفػػػذا 38( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 3 ػػػيف أف عػػػدد   فػػػا
( أم بمسػتكل 3 9 – 7 0الممارسة لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  

تػأثير كميػه  ففـ "متكسط"  كمثاؿ عم  ذلػؾ مػف كتابػات أ ػد الطػوب فػا أ ػد اين ػطة بعنػكاف
ف ي ممكا النتػا ج كذلػؾ عػف طريػؽ أاتي  الفراة لمطوب ب أنه ذكر:  المذيب فا عمميه الذكباف

جعػػؿ أننػػا صأم أسػػباب هػػذة النتػػا ج أ  دلػػة عمػػأعطػػاا ا  ليػػه مػػف نتػػا ج ك إ كافيمػػا تكاػػم فـسػؤال
 س مة ها الغاية مف الن اط يابة عف ااصج
( ممػا ي ػير إلػ  مسػتكل 3 9     ت متكسػط مسػتكل ففػـ :الجامهة فيما يتعخلل باملمارسة -

 ففـ "متكسط" لفذا الممارسة   
%( ممػػف ذكػػركا تضػػمينفـ لفػػذا 33( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة 9كمػػا يظفػػر أف عػػدد  

( 3 – 4 9لػد    ػكا متكسػط مسػتكل ففػـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  (  6كعددهـ  الممارسة 
 ب فػا أ ػد اين ػطة بعنػكاف:أم بمستكل ففـ "مرتفع"  كمثاؿ عم  ذلؾ مف كتابػات أ ػد الطػو

مػف  ػوؿ طمػػب المعمػـ مػف الطػوب التأكػد  مػػف  أنػه ذكػر:   تكػكيف دا ػرة كفربيػة عمػ  التػػكازم
ا ة ما تكامكا إليه مف تفسيرات  كؿ التناسب العكسا بيف  دا التيار كالم اكمة مػف  ػوؿ 

    iiii/:/./.i.phthiw.h..a/:/phth  تاف  هذا المكلع
%( ممػػػف ذكػػػركا تضػػػمينفـ لفػػػذا 67( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 4 ػػػيف أف عػػػدد   فػػػا

( أم بمسػتكل 3 9 – 7 0الممارسة لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  
فكػرة عمػؿ  :ففـ "متكسط"  كمثاؿ عم  ذلػؾ مػف كتابػات أ ػد الطػوب فػا أ ػد اين ػطة بعنػكاف

تفسػػير الفكػػرة ايساسػػية لعمػػؿ الترمػػكمتر كهػػا تغيػػر  جػػـ التكاػػؿ إلػػ   أنػػه ذكػػر:  الترمػػكمتر
    السا ؿ المكجكد به بانتظاـ بتغير درجة ال رارة  يث يتمدد السا ؿ بال رارة كينكمش بالبركدة

( ممػا ي ػير إلػ  مسػتكل 5 9   ت متكسط مسػتكل ففػـ  : التاسعة فيما يتعخلل باملمارسة -
 ففـ "مرتفع" لفذا الممارسة   

%( ممػػف ذكػػركا تضػػمينفـ لفػػذا 53( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة 8يظفػػر أف عػػدد   كمػػا
( 3 – 4 9لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  (  05كعددهـ  الممارسة 

 :أم بمستكل ففـ "مرتفع"  كمثاؿ عم  ذلؾ مػف كتابػات أ ػد الطػوب فػا أ ػد اين ػطة بعنػكاف
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أكد عما الطػوب كجػكب التعػاكف طػكاؿ فتػرة الن ػاط كمسػاعدة أ أنه ذكر:  تاميـ راسـ الزصزؿ
ليػاـ  ك فكػارأليػه مػف إطراؼ المجمكعة لبعضػفا ثػـ اجعػؿ كػؿ مجمكعػة تعػرض مػاتـ التكاػؿ أ

كعػات ي كمػكف بمكاجفػة مطػراؼ المجأكاجعػؿ   ك المكاف ػةأ رل بت ييمفػا بالن ػد المجمكعات اي
  ال ؿ الا ي  مف  وؿ المنال ة المجمكعة الم ابمة لمتكاؿ الا   رل فأطراؼ أ

%( ممػػػف ذكػػػركا تضػػػمينفـ لفػػػذا 47( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 7فػػػا  ػػػيف أف عػػػدد  
( أم بمسػتكل 3 9 – 7 0الممارسة لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  

تكػػكيف  :ففػػـ "متكسػػط"  كمثػػاؿ عمػػ  ذلػػؾ مػػف كتابػػات أ ػػد الطػػوب فػػا أ ػػد اين ػػطة بعنػػكاف
 م اركة ما تكاػمكا اليػه يطمب المعمـ مف الطوب لن اطابعد اصنتفاا مف  :أنه ذكر  الم مكؿ:

 تكامكا إليفػا مػف الطػرؽ كم اركه ايفكار التا اصذاعه المدرسيه فا مع زمو فـ كعرض ذلؾ
 م مكؿ الم تمفه لعمؿ 

( ممػا ي ػير إلػ  مسػتكل 9 9     ت متكسط مسػتكل ففػـ العاطزة  فيما يتعخلل باملمارسة -
 ففـ "مرتفع" لفذا الممارسة   

%( ممػف ذكػركا تضػمينفـ لفػذا 011( مف الطوب أم بنسبة 03كما يظفر أف عدد  
( 3 – 4 9لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  (  03كعددهـ  الممارسة 

 :طػوب فػا أ ػد اين ػطة بعنػكافأم بمستكل ففـ "مرتفع"  كمثاؿ عم  ذلؾ مػف كتابػات أ ػد ال
مجمكعػات كيطمػب مػف كػؿ مجمكعػه إجػراا   لػإي سـ المعمـ الطوب  أنه ذكر:   تككيف م مكؿ

الن ػاط باص ػتراؾ مػػع كافػه أفػراد المجمكعػػه  يػث يكػػكف لكػؿ طالػب فػػا المجمكعػه دكر معػػيف 
 يػػث كػػؿ مجمكعػػه تعػػرض مػػا  كبعػػد اصنتفػػاا مػػف الن ػػاط ي كمػػكف جمػػيعفـ أيضػػا بالم ػػاركه

  تكامكا اليه مف نتا ج كمنال ة هذا النتا ج بينفـ 

( ممػػا ي ػػير إلػػ  9 9   ػػت متكسػػط مسػػتكل ففػػـ   فيمللا يتعخلللل باملمارسللة احلاديللة عظللز  -
 مستكل ففـ "متكسط" لفذا الممارسة 

%( ممػػف ذكػػركا تضػػمينفـ لفػػذا 33( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة 9كمػػا يظفػػر أف عػػدد  
( أم 3 - 4 9لد    كا متكسط مستكل ففـ لفذا الممارسػة ي ػع بػيف  ( 6كعددهـ  الممارسة

 :بمسػػتكل ففػػـ "مرتفػػع"  كمثػػاؿ عمػػ  ذلػػؾ مػػف كتابػػات أ ػػد الطػػوب فػػا أ ػػد اين ػػطة بعنػػكاف
عمػػ  جميػػع الطػػوب عػػرض نتػػا ج العمػػؿ عمػػ    أنػػه ذكػػر:  التكاػػؿ لمففػػـك ال ركػػة اصهتزازيػػة
 ب الاؼ الثان  اسعدادل عم  الفيس بكؾ المجمكعة ال ااة بالمدرسة لطو
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%( ممػػػف ذكػػػركا تضػػػمينفـ لفػػػذا 67( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 4فػػػا  ػػػيف أف عػػػدد  
( أم بمسػتكل 3 9 – 7 0الممارسة لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  

 ركة الدراجػة  :ففـ "متكسط"  كمثاؿ عم  ذلؾ مف كتابات أ د الطوب فا أ د اين طة بعنكاف
تكاػػؿ إلػػ  ك عمػػؿ ت ػػارير فػػا نفايػػة التجربػػة لمتكجيػػه الطػػوب ن ػػ أنػػه ذكػػر:  كلػػكة اص تكػػاؾ

  المزيد مف فكا د اص تكاؾ كعرضفا عم  الزموا فا الفاؿ ال اة ال ادمة
( ممػػا ي ػػير إلػػ  5 9     ػػت متكسػػط مسػػتكل ففػػـ الجانيللة عظللز   فيمللا يتعخلللل باملمارسللة  -

 مستكل ففـ "مرتفع" لفذا الممارسة   
%( ممػػف ذكػػركا تضػػمينفـ لفػػذا 51( مػػف الطػػوب أم بنسػػبة 8كمػػا يظفػػر أف عػػدد  

( 3 – 4 9لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  (  06كعددهـ  الممارسة 
 :أم بمستكل ففـ "مرتفع"  كمثاؿ عم  ذلؾ مػف كتابػات أ ػد الطػوب فػا أ ػد اين ػطة بعنػكاف

تنكعػػت طػػرؽ الت يػػيـ مػػا بػػيف أسػػ مة كبطالػػة أنػػه ذكػػر:     ريكسػػتات(تاػػميـ م اكمػػه متغيػػرا 
 مو ظة كتاميـ م اؿ أك ب ث كذلؾ  وؿ الت ييـ المبد ا كالتككينا كالنفا ا كاآلتا: 

 ةطػػػرح سػػػؤاؿ عمػػػا الطػػػوب كهػػػك كيػػػؼ يمكػػػف تغيػػػر ليمػػػه الم اكمػػػ : االمبػػػدالت ػػػكيـ 
 ؟ةلمدا ر  ةجزاا جديدأ ةدكف اضاف ةفا الدا ر  ةالمكجكد

كػػد مػػف مػػدم ففمفػػـ لم طػػكات مػػف  ػػوؿ أتلمالمعمػػـ لمطػػوب  ةمتابعػػ الت ػػكيـ التكػػكينا:
 ة الكفربي ةالدا ر  ةالت كـ فا م اكم ة كؿ كيفي ةطمب منفـ عمؿ بطالات مو ظ

يطمػػب المعمػػـ مػػف الطػػوب تاػػميـ م ػػاؿ أك ب ػػث  ػػكؿ اسػػت دامات  الت ػػكيـ النفػػا ا:
  فا المنزؿ مع ارفاؽ بعض مف الاكر ةالم اكمات المتغير 

%( ممػػػف ذكػػػركا تضػػػمينفـ لفػػػذا 51( مػػػف الطػػػوب أم بنسػػػبة 8فػػػا  ػػػيف أف عػػػدد  
( أم بمسػتكل 3 9 – 7 0الممارسة لد    كا متكسط مستكل ففـ لفػذا الممارسػة ي ػع بػيف  

طفػك الطعػاـ  :ففـ "متكسط"  كمثاؿ عم  ذلؾ مف كتابات أ د الطوب فا أ ػد اين ػطة بعنػكاف
  ػكؿ الطػوب بسػؤاؿ المعمػـ ي ػـك: المبػد ا الت ػكيـ :أنػه ذكػر  ب سػت داـ ال ركػة اصهتزازيػة

 ال ركػة ب سػت داـ الطعػاـ طفػك امكانيػة عػف كيسػألفـ اصهتزازيػة ال ركػة عػف معمكمػاتفـ
 لذلؾ؟ المست دـ الجفاز كماهك  اصهتزازية

 اليػه تكاػمكا فيمػا كسػؤالفـ الطػوب  عمػ  ػراؼباس المعمػـ ي ػـك: التكػكينا الت ػكيـ
  ففمه عميفـ ياعب امفي باصستفسار لفـ كيسم  دلا ؽ10كؿ
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 فػا الطعػاـ طفػك عنػد المعدنيػة طبػاؽاي اسػت داـ يمكػف هػؿ: ال تػاما الت ػكيـ
 ؟ الميكرككيؼ

ممارسػات اصست اػاا العممػا اياػيؿ جميػع جميػع الطػوب ل ففـالمتكسط العاـ لمستكل  -
عمػ  الممارسػات  لفػذا ففػـ "مرتفػع"مسػتكل  ( ممػا ي ػير إلػ 6 9تمثؿ فػا  التا ذكركها

يعكػس الػدكر اسيجػابا كالفعػاؿ   ايمػر الػذم تضػمينفا مستكل جميع الطػوب ممػف ذكػرك
الم ترح فا ت  يؽ مستكل ففـ "مرتفع" لممارسػات اصست اػاا العممػا اياػيؿ  لبرنامجص 

 لدل طوب الدبمـك المفنا عينة الب ث  
 –4 9جميع الطوب    كا متكسط مستكل ففـ لجميع الممارسات التا ذكركها ي ػع بػيف  -

( ممػػا يعنػػ  مسػػتكل ففػػـ "مرتفػػع" لفػػذا الممارسػػات لػػديفـ  ايمػػر الػػذم يعكػػس فعاليػػة 3
الم تػػرح فػا ت  يػػؽ مسػتكل ففػػـ مرتفػع لممارسػػات اصست اػاا العممػػا اياػػيؿ  البرنػامج

 لدل جميع الطوب عينة الب ث  
(  يميفػا فػا ذلػؾ كبفػارؽ بسػيط 3   ت الممارسة "الثانية" أعم  متكسط لمستكل الففػـ  -

(  ثػػـ 6 9 (  ثػػـ "ايكلػػ " ك"السػػابعة" 9 9الممارسػػة "الثالثػػة" ثػػـ "الرابعػػة" ثػػـ "العا ػػرة"  
(  ممػػا يعكػػس مسػػتكل ففػػـ "مرتفػػع " لفػػذا الممارسػػات  5 9"التاسػػعة" ك"الثانيػػة ع ػػر" 

ايمر الذم يفسر نتا ج الجانب ايدا ػا لمممارسػات كهػك أف ت  يػؽ مثػؿ هػذا الممارسػات 
يعم  متكسط لمستكل التضميف أم مسػتكل أداا "مرتفػع" يرجػع إلػ  كجػكد مسػتكل ففػـ 

مارسات لدل الطػوب عينػة الب ػث  كلػد يرجػع ت  ػؽ هػذا المسػتكل "مرتفع" لمثؿ هذا الم
 بػػرات الم تػػرح  بمػػا يتضػػمنه مػػف أن ػػطة ك  البرنػػامجإلػػ  أف أيضػػا المرتفػػع مػػف الففػػـ 

كػاف فعػاص ككافيػا فػا ت  يػؽ ذلػؾ لػدل الطػوب  كمػا لػد يرجػع  يػةميماادر تعمكمكالؼ ك 
الممارسػػػات فػػػا م ػػػرراتفـ  لػػػد يككنػػػكا تعرضػػػكا لدراسػػػة مثػػػؿ هػػػذاأيضػػػا إلػػػ  أف الطػػػوب 

 لفا  مرتفعالجامعية الساب ة مما ساعدهـ عم  ت  يؽ مستكل ففـ 

( يمػيفـ 3 9يميفـ فا متكسط مستكل الففـ الممارسة "ال امسة" ك"السادسة" ك"الثامنة"  
ممػػا يعكػػس مسػػتكل ففػػـ "متكسػػط " لفػػذا ( 9 9كبفػػارؽ بسػػيط الممارسػػة "ال اديػػة ع ػػر"  

كالتػا  Seung et al.(2014)الممارسػات  كتتفػؽ هػذا النتيجػة مػع مػا تكاػمت إليػه دراسػة  
أظفرت كجكد اعكبة فا الففـ كالتطبيؽ لدل معمما عمـك لبػؿ ال دمػة لمثػؿ هػذا الممارسػات 

 أكثر مف ممارسات اصست ااا اي رل 
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دا ا لمممارسات كهك أف ت  يػؽ مثػؿ هػذا الممارسػات ايمر الذم يفسر نتا ج الجانب اي
لمسػػتكل أداا "متكسػػط" ك"مػػن فض" يرجػػع إلػػ  كجػػكد مسػػتكل ففػػـ "متكسػػط" لفػػذا الممارسػػات 
لػدل الطػوب عينػة الب ػث  ايمػر الػذم أسػفر عنػه أيضػا الكتابػات التأمميػة لمطػوب فػا بطالػة 

 يػث اتضػ   "الكاتس أب"ر مجمكعة الت رير الذاتا كذلؾ ال ديث كال كار مع بعض الطوب عب
أنفػػـ كػػانكا يعت ػػدكف فيمػػا يتعمػػؽ بالممارسػػة "ال امسػػة كالسادسػػة" أف المعمػػـ هػػك الػػذم ي ػػـك 
بتطكير ايس مة كاسجرااات فا الن اط كت ديـ أس مة جديدة كلكػف الففػـ الاػ ي  عمػ  العكػس 

 مة المكجفػه فػا الن ػاط تماما فالمعمـ هك الذم ير د كيكجفه الطالب ن ػك كيفيػة تطػكير ايسػ
كطرح أس مة جديدة  كتطكير ما لاـ به مػف إجػرااات فػا الن ػاط فػا ظػؿ معمكمػات أك ماػادر 
تعميمية جديدة  كفيما يتعمؽ بالممارسة "الثامنة" كانكا يعت دكف أف المعمـ يكمػؼ الطالػب بمجػرد 

ت يػػػيـ هػػػذا التفسػػػير لمػػػا تكاػػػؿ إليػػػه مػػػف معمكمػػػات كص يكجػػػد أم تكجيػػػه لضػػػركرة مراجعػػػة ك 
التفسيرات فا ضكا تفسيرات عممية مكثكلة سكاا مف ماادر مكثكلة عمػ   ػبكة اصنترنػت أك 
مف كتب عممية   كفيما يتعمؽ بالممارسػة "ال اديػة ع ػر" فكػانكا يعت ػدكف أف م ػاركة الطػوب 
لنتػػا ج عممفػػـ تكػػكف فػػا  ػػدكد الفاػػؿ الدراسػػا أك المدرسػػة ف ػػط  فػػا  ػػيف تكجػػه ممارسػػات 

اا العممػػا اياػػيؿ ن ػػك الم ػػاركة  ػػارج  ػػدكد الفاػػؿ كالمدرسػػة باسػػت داـ مكالػػع اسست اػػ
التكااػػؿ عبػػر  ػػبكة اصنترنػػت  تػػ  تكػػكف هػػذا النتػػا ج متا ػػة لمجتمػػع عممػػا أكبػػر لتبػػادؿ 

 ال برات كت  يؽ لدر أكبر مف اصستفادة  
بمػػا الم تػػرح   البرنػػامجكلػػد يرجػػع ت  ػػؽ هػػذا المسػػتكل "المتكسػػط" مػػف الففػػـ إلػػ  أف 

لػد ي تػاج إلػ  المزيػد بمػا يعمػؽ الففػـ  يػةميماػادر تعم برات كمكالػؼ ك يتضمنه مف أن طة ك 
ن ػطة العمػـك  كمػا لػد يرجػع ي سف مف ال درة عم  تطبي فا فا أ لمثؿ هذا الممارسات كمف ثـ

إل  أف مثؿ هذا الممارسات لـ يتعػرض الطػوب عينػه الب ػث لدراسػاتفا مػف لبػؿ فػا م ػرراتفـ 
الجامعية كمف ثـ افت ارهـ إلػ  المعرفػة العمميػة  كلفػا ممػا أثػر عمػ  ت ميػؿ مسػتكل الففػـ لفػا 

 لعدـ كجكد  برة ساب ة بفا   
ف مسػتكل الففػـ لممارسػات اسست اػاا اصرتبػاط ال ػديد بػيفا ضكا مػا سػبؽ يتضػ   -

العممػا اياػػيؿ جانب الففػػـ( لػػدل طػػوب الػدبمـك المفنػػا عينػػة الب ػػث كمسػػتكل أدا فـ جانػػب 
ايداا( لفذا الممارسات فا أن طة العمـك  فالممارسات التا    ػت مسػتكل ففػـ "مرتفػع" هػا 

لؾ الممارسػػات التػػا   كػػذ نفسػػفا التػػا    ػػت مسػػتكل أداا "مرتفػػع" لػػدل الطػػوب عينػػة الب ػػث
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   ػػت مسػػتكل أداا "متكسػػط" ك"مػػن فض" هػػا نفسػػفا التػػا    ػػت مسػػتكل ففػػـ " متكسػػط" 
مػف أف التطبيػؽ الضػعيؼ  Seung et al.(2014)  بما يتفؽ مػع مػا أ ػارت إليػه دراسػةلديفـ

لمثؿ هذا الممارسات يرجع إلػ  عػدـ الففػـ الاػ ي  لفػا كالنظػرة الت ميديػة لعمميػة اسست اػاا 
   كػذلؾ مػا أ ػارت إليػه دراسػةتركز أكثػر عمػ  مجػرد جمػع البيانػات كاسػت وص النتػا ج كالتا

Honey et al. (2014)  مػػف أف هنػػاؾ عولػػة بػػيف الففػػـ المفػػاهيما لممارسػػاتSTEM 
ممارسػػػات اصست اػػػاا العممػػػا اياػػػيؿ   كمػػػف ثػػػـ نسػػػتنتج أف رفػػػع مسػػػتكل ايداا لكتطبي فػػػا

 بالضركرة رفع مستكل الففـ لفذا الممارسات يتطمب  STEMال ا مة عم  مد ؿ 

طػػوب الػػدبمـك المفنػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػبعض فػػا  مفيػػات م تممػػة فجػػكات كمػػا أف هنػػاؾ 
مسػػتكيات ك  "متكسػػطة"ممارسػػات اسست اػػاا العممػػا اياػػيؿ كالتػػا    ػػكا بفػػا مسػػتكيات ففػػـ 

الجامعيػة دراسػتفـ فػرص أثنػاا  لفػـإلػ  تػكفير  اجػة   مما يؤكػد ال" ك"متكسطة"من فضةأداا "
فذا الممارسػات كالتػدريب عمػ  كيفيػة العميؽ لففـ مالتدريس بكميات التربية ل طرؽم ررات فا 

العمػـك كت ػػديـ  ػرح متعمػؽ كأمثمػة لمثػػؿ هػذا الممارسػات  كت ػجعيفـ عمػػ   دركسفػا  أدا فػا
مػف  ت كيؿ تركيزهـ مف المعمـ إلػ  الطالػب  ػوؿ ممارسػات التػدريس اصست اػا ا    يػث أنػه

لػتعمـ كففػـ فراػة  السا د بفػذا الكميػات التػدريس ال ػا ـ عمػ  الم اضػرات  كالتػا ص تتػي  لفػـ
جػرااات جديػدة أك ت يػيـ  كممارسة معظـ هذا الممارسات   فو مجػاؿ لطػرح أك تطػكير أسػ مة كا 
التفسيرات فا ضكا تفسيرات عممية أك م اركة لنتا ج أعمالفـ مع المجتمع العممػا مػف  ػوؿ 

 ت أك مؤتمرات أك م اريع ندكا
 ن ػك الت ػرؾ فا المبتد يف المعمميف لدعـ مستمر مفنا تطكير برنامج إل كذلؾ ال اجة 

 الطالػب  ػكؿ المتم ػكرممارسات اسست ااا العمما اياػيؿ ك  عم  ال ا ـ التدريس مف المزيد
  المبكرة المفنية  ياتفـ فا
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اسلتعداد  لل   الللدبخلوم املًللين لخلتطبيلل املشللتكبخلي ملمارسللات االستكضللاء   مكيللاض حتخليلل نتللائج    -3

  STEMالعخلمي األصيل يف ضوء مدخل 

ت اػص  طوب الدبمـك المفنػااستعداد ما درجة لوجابة عف سؤاؿ الب ث ال امس:   
الكيمياا بكمية التربية جامعة طنطا لمتطبيؽ المسػت بما لممارسػات اصست اػاا العممػا اياػيؿ 

؟ STEMفا ضكا مد ؿ   فا دركس العمـك
 

 المسػػت بما لممارسػػات لكػػؿ طالػػب مػػف طػػوب عينػػة الب ػػث لمتطبيػػؽ لمعرفػػة درجػػة اصسػػتعداد
تـ  ساب الدرجة الكمية كالنسػبة الم كيػة كاتجػاا  ايايؿ لا دركس العمـك  العمما اصست ااا

 : ( يكض  تمؾ النتا ج 8اصستجابة كدرجة اصستعداد كجدكؿ   
 (8علٚي  

اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٚإٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٚارغبٖ االٍزغبثخ ٚكهعخ االٍزؼلاك ٌٍطؤة ػ١ٕخ اٌجؾش ػٍٟ ِم١بً 

 (99األط١ً  ْ=االٍزؼلاك ٌٍزطج١ك اٌَّزمجٍٟ ٌّّبهٍبد االٍزمظبء اٌؼٍّٟ 

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  ارغبٖ االٍزغبثخ كهعخ اإلٍزؼلاك

% 

اٌلهعخ 

 اٌى١ٍخ

 اٌطؤة ػ١ٕخ اٌجؾش

   9ؽ 999 %99 ِٛافك ِورفؼخ

   9ؽ 999 %99.9 ِٛافك ِورفؼخ

   9ؽ 999 %29 ِٛافك ثشلح ِورفؼخ

   9ؽ 999 %89 ِٛافك ثشلح ِورفؼخ

   9ؽ 998 %89 ِٛافك  ِورفؼخ

   9ؽ 998 %29 ثشلح ِٛافك ِورفؼخ

  9ؽ 992 %98 ِٛافك ِورفؼخ

   8ؽ 999 %99 ِٛافك ِورفؼخ

   2ؽ 998 %29 ِٛافك ثشلح ِورفؼخ 

   99ؽ 999 %99 ِؾب٠ل ِزٍٛطخ

  99ؽ 89 %99 ِؼبهع ِٕقفؼخ

   99ؽ 999 %92 ِٛافك ِورفؼخ

  99ؽ 999 %89 ِٛافك ثشلح ِورفؼخ

  99ؽ  998 %98 ِٛافك ِورفؼخ

  99ؽ 999 %29 ِٛافك ثشلح ِورفؼخ

  99ؽ  999 %28 ِٛافك ثشلح ِورفؼخ

 اٌّغّٛع  9999 %89.99 ِٛافك ِورفؼخ

 اآلتا: (8يتض  مف الجدكؿ السابؽ جدكؿ  
  اصتجاا العاـ صستجابات جميع الطوب عينة الب ث عم  جميع مفػردات م يػاس اصسػتعداد

اياػػيؿ فػػا دركس العمػػـك  مكافػػؽ( لمتطبيػػؽ المسػػت بما لممارسػػات اصست اػػاا العممػػا 
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( ممػػا ي ػػير الػػا درجػػة إسػػتعداد  مرتفعػػة(  ايمػػر الػػذم لػػد يرجػػع  إلػػ  %70 81بنسػػبة  
النتػػػا ج السػػػاب ة لكػػػؿ مػػػف مسػػػتكل ايداا العػػػاـ لممارسػػػات اسست اػػػاا العممػػػا اياػػػيؿ 

(  كمسػػتكل الففػػـ العػػاـ لفػػذا الممارسػػات مرتفع( المكضػػ  6 مرتفػػع( المكضػػ  بجػػدكؿ 
 ( لدم الطوب عينة الب ث  7كؿ بجد

  معػػارض(  يػػث ظفػػر  –تػػراكح اتجػػاا اسػػتجابة الطػػوب عينػػة الب ػػث مػػابيف  مكافػػؽ ب ػػدة
( عمػا مفػردات الم يػاس ككػؿ  مكافػؽ 06 05 03 9 6 4 3اتجاا اسػتجابة كػؿ مػف ط  

(  كاتجػػػػػاا اسػػػػػتجابة كػػػػػؿ مػػػػػف ط مرتفعػػػػػة سػػػػػتعداد إلػػػػػا درجػػػػػة إ  ممػػػػػا ي ػػػػػير ب ػػػػػدة(
ممػا ي ػير أيضػا إلػا درجػة   مكافؽ(  الم ياس ككؿ مفرداتعما  (04 09 8 7 9 5 0 

 إستعداد  مرتفعة( 

   م ايػػد(  ممػػا ي ػػير الػػا درجػػة  الم يػػاس ككػػؿ مفػػرداتعمػػا (01أمػػا اتجػػاا اسػػتجابة  ط 
   معػػارض(الم يػػاس ككػػؿ  مفػػردات( عمػػا 00اتجػػاا اسػػتجابة  ط  إسػػتعداد  متكسػػطة(  ك 

( لػػػد ترجػػػع 01 من فضػػػة(   كفيمػػػا يتعمػػػؽ بالطالػػػب ط  سػػػتعداد إي ػػػير الػػػا درجػػػة  ممػػػا
اسػػتجابته بم ايػػد إلػػ  أنػػه   ػػؽ مسػػتكل أداا  متكسػػط( لممارسػػات اسست اػػاا العممػػا 

( بالرغـ مف أنه   ؽ مستكل ففـ  مرتفع( لمممارسػات كمػا 6ايايؿ كما ظفر فا جدكؿ 
بيػػؽ لمممارسػػات (  إص أنػػه يبػػدك أنػػه كػػاف لديػػه م ػػكمة فػػا عمميػػة التط7ظفػػر فػػا جػػدكؿ 

بػػالرغـ مػػف الففػػـ المرتفػػع لفػػا كهػػذا مػػا ظفػػر مػػف تسػػاؤصت هػػذا الطالػػب لمبػػا ثتيف عمػػ  
ال ات ال اص عبر مجمكعة "الكاتس أب"  يث كاف دا ما يطمب أمثمة كثيرة إضػافية  تػ  
يستطيع تطبيؽ الممارسة   كلد تسػفر هػذا النتيجػة عػف كجػكد ارتبػاط بػيف مسػتكل ايداا 

 رجة اسستعداد لمتطبيؽ المست بما لفا لدل الطوب عينة الب ث  لمممارسات كد
 لكػؿاصسػتعداد  كدرجػة  عينػة الب ػثالطػوب النسبة الم كية صتجػاا اسػتجابة كلت ديد  

اػيؿ ممارسات اصست ااا العممػا ايلتطبيؽ المست بما مم ياس اصستعداد ل مفردة مف مفردات
( سجػػػػراا الت مػػػػيوت SPSS-V.21اس اػػػػا ا  فػػػػا دركس العمػػػػـك تػػػػـ اسػػػػت داـ البرنػػػػامج 

 ( تمؾ النتا ج:9جدكؿ  يكض  ك   يةاس اا 
  



 م0201( 38) -0ج-عدد مارس                                             ...            ممارسات االستقصاء العلمي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 9999 - 

 ) 2علٚي  

فٟ كهًٚ اٌؼٍّٟ األط١ً إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ الرغبٖ اٍزغبثخ اٌطؤة ػ١ٕخ اٌجؾش ٚكهعخ االٍزؼلاك ٌّفوكاد ِم١بً االٍزؼلاك ٌٍزطج١ك اٌَّزمجٍٟ ٌّّبهٍبد االٍزمظبء 
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 َ اٌّفوكاد

 18.75 75 25.6 0 0 4.12 ِٛافك 82.4 ِورفؼخ

ػٍدٝ رطج١دك األٔشدطخ اٌظدف١خ ٌزؾم١دك ٔدٛارظ اٌدزؼٍُ  لبكه

اٌّوغٛثخ ِٓ فؤي رىبًِ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح فدٟ ِغدبالد 

 اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚإٌٙلٍخ ٚاٌو٠بػ١بد  ًِؼب

9 

 85.0 خِورفؼ
ِٛافك 

 ثشلح
4.25 0 0 6.25 62.5 31.25 

ػٍدٝ رطج١دك األٔشدطخ اٌظدف١خ ٌزؾم١دك ٔدٛارظ اٌدزؼٍُ  لبكه

اٌّوغٛثخ ِٓ فؤي رىبًِ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح فدٟ ِغدبالد 

 اٌؼٍَٛ ٚاٌو٠بػ١بد ًِؼب

9 

 88.6 خِورفؼ
ِٛافك 

 ثشلح
4.43 0 0 6.25 43.75 50 

ػٍدٝ رطج١دك األٔشدطخ اٌظدف١خ ٌزؾم١دك ٔدٛارظ اٌدزؼٍُ  لبكه

اٌّوغٛثخ ِٓ فؤي رىبًِ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح فدٟ ِغدبالد 

 اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ًِؼب

9 

 25 56.25 18.75 0 0 4.06 ِٛافك 81.2 خِورفؼ

ػٍدٝ رطج١دك األٔشدطخ اٌظدف١خ ٌزؾم١دك ٔدٛارظ اٌدزؼٍُ  لبكه

اٌّؼوفدخ اٌدٛاهكح فدٟ ِغدبالد  اٌّوغٛثخ ِٓ فدؤي  رىبِدً

 اٌو٠بػ١بد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ًِؼب

9 

 37.5 43.75 18.75 0 0 4.18 ِٛافك 83.6 خِورفؼ
ػٍددٝ رٛع١ددٗ اٌطددؤة ِدٓ فددؤي األٔشددطخ فددٟ كهًٚ  لدبكه

 اٌؼٍَٛ ٌؾً ِشبوً ٚالؼ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِٕؼجطخ
9 

 18.75 37.5 31.25 0 0 3.81 ِٛافك 76.2 خِورفؼ
ػٍددٝ رٛع١ددٗ اٌطددؤة ٌزؾ٠ٛددً اٌّؼوفددخ اٌؼ١ٍّددخ إٌددٝ  لددبكه

 ِٕزظ أٚ إٌٝ ِؼوفخ ػ١ٍّخ
9 

 25 56.25 18.75 0 0 4.00 ِٛافك 80 خِورفؼ
لدددددبكهػٍٝ رؼٍددددد١ُ اٌطدددددؤة ِٙدددددبهاد رطددددد٠ٛو األٍددددددئٍخ 

 ٚاإلعواءاد ٚهٚػ اٌّجبكهح
9 

 18.75 25 50 6.25 0 3.56 ِٛافك 71.2 ِورفؼخ
ٚاإلٍزمظدبء اٌفدوكٜ ٌدلٜ لبكه ػٍٝ هفغ َِدزٜٛ اٌجؾدش 

 اٌطؤة ِٓ أعً االٍزىشبف ٚاٌزٍق١ض اٌلل١م١ٓ ٌٍّؼوفخ
8 

 25 43.75 31.25 0 0 3.56 ِٛافك 71.2 خِورفؼ
لدددبكه ػٍدددٝ رطددد٠ٛو ِٙدددبهاد رطددد٠ٛو إٌّدددزظ ٚاالفزدددواع 

 ٚاالثزىبه ٌلٜ اٌطؤة
2 
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 25 31.25 43.75 0 0 3.01 ِؾب٠ل 60.24 خِزٍٛط

لددبكه ػٍددٝ رطدد٠ٛو أكٚاد اٌم١ددبً اٌزددٟ رمدد١ٌ اٌؼ١ٍّددبد 

اٌؼم١ٍددخ ٌٍطدددؤة فدددٟ األٔشدددطخ ِضدددً االٍزمظدددبء ٚاٌجؾدددش 

 ٚاالثزىبه

99 

 92.5 خِورفؼ
ِٛافك 

 ثشلح
لبكه ػٍٝ االٍزفبكح ِٓ رىٌٕٛٛع١ب اٌؾبٍدت ِضدً اٌَدجٛهح  75 18.75 6.25 0 0 4.62

 اٌزفبػ١ٍخ ٚأعٙيح اٌىّج١ٛرو اٌٍٛؽ١خ فٟ اٌفظٛي
99 

 99 لبكه ػٍٝ إػلاك فطخ اٌلهً ثشىً لبئُ ػٍٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب 43.75 37.5 6.25 12.5 0 4.12 ِٛافك 82.4 خِورفؼ

 12.5 43.75 37.5 6.25 0 3.62 ِٛافك 72.5 خِورفؼ
لبكه ػٍٝ اٍدزقلاَ اٌزطج١مدبد إٌٙلٍد١خ ثّدب ٠زّبشدٝ ِدغ 

 َِز٠ٛبد اٌطؤة
99 

 0 75 12.5 12.5 0 3.62 ِٛافك 72.5 ِورفؼخ
لددبكه ػٍددٝ اٍددزقلاَ األكٚاد ٚاألعٙدديح ٚاٌجؾددٛس اٌؼ١ٍّددخ 

 ٚاالفزواػبد اٌزىٌٕٛٛع١خ فٟ اٌفظٛي
99 

 18.75 31.25 31.25 18.75 0 3.50 ِٛافك 70.0 خِورفؼ
لدددبكه ػٍدددٝ رىبِدددً اٌّؼوفدددخ اٌّىزَدددجخ ِدددٓ رىٌٕٛٛع١دددبد 

 اٌزله٠ٌ اٌولّٟ ِغ اٌٙلف ِٓ اٌّموهاد
99 

 37.5 43.75 5 .12 6.25 0 4.12 ِٛافك 82.4 خِورفؼ
لددبكه ػٍددٝ هثددؾ اٌزظدد١ُّ اٌزؼ١ٍّددٟ  أٞ اٌقطددخ( ثبٌؾ١ددبح 

 ا١ِٛ١ٌخ
99 

 37.5 37.5 18.75 6.25 0 4.06 ِٛافك 81.2 خِورفؼ
لددبكه ػٍددٝ اٌددلِظ  ثدد١ٓ اٌزغددبهة / األٔشددطخ فددٟ ِقزجددو 

 اٌؼٍَٛ أٚ اٌو٠بػ١بد ِغ ػ١ٍّبد اٌزظ١ُّ إٌٙلٍٟ
99 

 25 56.25 12.5 6.25 0 4.00 ِٛافك 80.0 خِورفؼ
لبكه ػٍٝ عؼً اٌزدله٠ٌ ِٛعٙدب ٔؾدٛ ِدلفً اٌدزؼٍُ اٌمدبئُ 

 ػٍٝ االٍزمظبء األط١ً
98 

 31.25 31.25 25 12.5 0 3.12 ِؾب٠ل 62.4 خِزٍٛط
لبكه ػٍٝ عؼً اٌزدله٠ٌ ِٛعٙدب ٔؾدٛ ِدلفً اٌدزؼٍُ اٌمدبئُ 

 ػٍٝ األكاء
92 

 43.75 31.25 18.25 6.25 0 4.12 ِٛافك 82.4 خِورفؼ
لددددبكه ػٍددددٝ اٍددددزقلاَ ّٔددددٛمط اٌددددزؼٍُ االٍزمظددددبئٟ فددددٟ  

 رقط١ؾ اٌٛؽلاد ٚاألٔشطخ
99 

 85.0 خِورفؼ
ِٛافك 

 ثشلح
4.25 0 0 12.5 50 37.5 

لددبكهػٍٝ رىبِددً اٌّغددبالد األهثؼددخ  اٌؼٍددَٛ ٚاٌو٠بػدد١بد 

 ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚإٌٙلٍخ( ػٕل رقط١ؾ اٌٛؽلاد ٚاألٔشطخ
99 

 99 لبكه ػٍٝ رم١١ُ ػ١ٍّبد ٚٔزبئظ اٌزؼٍُ ًِؼب 43.75 25 25 6.25 0 4.06 ِٛافك 81.2 خِورفؼ

 31.25 43.75 18.25 6.25 0 4.00 ِٛافك 80.0 خِورفؼ
لددددبكه ػٍددددٝ اٍددددزقلاَ ثددددلائً ِقزٍفددددخ ألٍددددب١ٌت اٌم١ددددبً 

 ٚاٌزم١١ُ
99 

 99 رٛع١ٗ اٌطؤة إلٔزبط أٍئٍخ ثؾض١خ ِضً اٌؼٍّبء لبكه ػٍٝ 31.25 31.25 31.25 0 6.25 3.87 ِٛافك 77.4 خِورفؼ

 37.5 31.25 25 6.25 0 4.00 ِٛافك 80.0 خِورفؼ
لبكه ػٍٝ رٛع١ٗ اٌطؤة ٌؾً اٌّشىؤد ِٓ فؤي اٌزفى١دو 

 ٚاالٍزٕزبط اٌمبئُ ػٍٝ رؾ١ًٍ األكٌخ ِضً اٌؼٍّبء
99 

ػٍددٝ اٌَّددبّ٘خ فددٟ ر١ّٕددخ إثددلاع اٌطددؤة فددٟ ِغددبي  لددبكه 37.5 31.25 25 6.25 0 4.00 ِٛافك 80.0 خِورفؼ 99 
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اٌؼٍَٛ ٚإٌٙلٍدخ ِدٓ فدؤي رٛظ١دف اٌّؼدبهف ٚاٌّٙدبهاد 

 األٍب١ٍخ ٌل٠ُٙ

 25 31.25 37.5 6.25 0 3.75 ِٛافك 75.0 خِورفؼ

ػٍٝ رؼ١ّٓ األٔشطخ اٌزٟ ٍزؼّٓ اوزَبة اٌطدؤة لبكه 

ٌٍّؼوفخ فدٟ اٌؼٍدَٛ ٚاٌو٠بػد١بد ٚاٌزىٌٕٛٛع١دب ٚإٌٙلٍدخ 

 ثطو٠مخ ٔمل٠خ

99 

 85.0 خِورفؼ
ِٛافك 

 ثشلح
4.25 0 6.25 6.25 43.75 43.75 

لددبكه ػٍددٝ رٛع١ددٗ اٌطدددؤة ٔؾددٛ هثددؾ اٌّؼددبهف اٌمل٠ّدددخ 

 ٚاٌغل٠لح فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌو٠بػ١بد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚإٌٙلٍخ
98 

 37.5 50 6.25 6.25 0 4.18 ِٛافك 83.6 خِورفؼ

اٌطددؤة ٔؾددٛ و١ف١ددخ اٍددزقلاَ اٌّؼوفددخ  لددبكه ػٍددٝ رٛع١ددخ

اٌّىزَدددجخ فدددٟ ِغدددبالد اٌؼٍدددَٛ ٚاٌو٠بػددد١بد ٚإٌٙلٍدددخ 

 ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ ِٛػٛػبد أفوٜ

92 

 37.5 31.25 31.25 0 0 4.06 ِٛافك 81.2 خِورفؼ

األٔشددطخ اٌزددٟ ٍددزّىالٓ اٌطددؤة ِددٓ  لددبكه ػٍددٝ  رؼدد١ّٓ

رغ١ّددددغ اٌّؼٍِٛددددبد ٚرؾ١ٍٍٙددددب ٚرفَدددد١و٘ب ٚرم١دددد١ُ ٘ددددنٖ 

 اٌزف١َواد فٟ ػٛء اٌزف١َواد اٌؼ١ٍّخ

99 

 90.0 ِورفغ
ِٛافك 

 ثشلح
4.5 0 0 12.5 25 62.5 

لبكه ػٍٝ رؼ١ّٓ األٔشطخ اٌزدٟ ِدٓ شدأٔٙب رض١دو اٌزؼدبْٚ 

كافدددً اٌفظدددً أصٕدددبء أكاء  فطدددٛحثددد١ٓ اٌطدددؤة فدددٟ ودددً 

األٔشددددطخ اٌّزؼٍمددددخ ثددددبٌؼٍَٛ ٚاٌو٠بػدددد١بد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ددددب 

 ٚإٌٙلٍخ

99 

 88.4 خِورفؼ
ِٛافك 

 ثشلح
4.43 0 0 12.5 31.25 56.25 

لدددبكه ػٍدددٝ رٛع١دددٗ اٌطدددؤة ٔؾدددٛ ِشدددبهوخ أػّدددبٌُٙ ِدددغ 

 اٌيِؤء ٌٍّواعؼخ ٚإٌمل ٚاٌزغن٠خ اٌواعؼخ
99 

 37.5 37.5 12.5 6.25 6.25 4.00 ِٛافك 80.0 خِورفؼ
لدددبكه ػٍدددٝ ردددٛف١و ل١ٌدددبد ِقزٍفدددخ ٌٍطدددؤة ٌٕشدددو ٔزدددبئظ 

 أػّبٌُٙ فبهط ؽلٚك اٌفظً اٌلهاٍٟ ٚاٌّلهٍخ
99 

 اٌّزٍٛؾ اٌؼبَ 33.9 40.7 10 4.4 0.38 4 ِٛافك 79.5 خِورفؼ
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 :  ما يما( 9 جدكؿ  نستنتج مف بيانات
  )اصتجاا العاـ صستجابة جميػع الطػوب عينػة الب ػث عمػ  جميػع مفػردات الم يػاس  مكافػؽ

ممػػا ي ػػير إلػػ  درجػػة اسػػتعداد عػػاـ  مرتفعػػة( لمتطبيػػؽ المسػػت بما لممارسػػات اصست اػػاا 
ايمػػر الػػذم لػػد يرجػػع إلػػ  العممػػا اياػػيؿ فػػا دركس العمػػـك لػػدل الطػػوب عينػػة الب ػػث  

ل ايداا العػػػاـ لممارسػػػات اسست اػػػاا العممػػػا اياػػػيؿ النتػػػا ج السػػػاب ة لكػػػؿ مػػػف مسػػػتك 
(  كمسػػػتكل الففػػػـ العػػػاـ لفػػػذا الممارسػػػات مرتفع( المكضػػػ  6 مرتفػػػع( المكضػػػ  بجػػػدكؿ 

  (8فيما يتفؽ أيضا مع نتا ج جدكؿ (   7بجدكؿ 
 اصستجابة لمفردات الم ياس بالنسبة لجميػع الطػوب عينػة الب ػث بػيف  مكافػؽ  تراكح اتجاة

(  اتجػػػػاا 39  30  98  90  00  3  9م ايػػػػد(    يػػػػث    ػػػػت المفػػػػردات  -ب ػػػػدة 
( 00استجابة  مكافؽ ب دة( ممػا يعنػا درجػة اسػتعداد  مرتفعػة( ككانػت أعوهػـ المفػردة   

  9  8  7  6  5  4  0  ػػػت المفػػػردات  ( بالتسػػػاكم   ك 98  90  9كألمفػػػـ المفػػػردة  
09  03  04  05  06  07  08  91  99  93  94  95  96  97  99  31  
( اتجػػاا اسػػتجابة  مكافػػؽ( ممػػا يعنػػا درجػػة اسػػتعداد  مرتفعػػة( ككانػػت أعوهػػـ المفػػردة 33
( اتجػاا اسػتجابة 09  01(   ك   ػت المفػردات  05( بالتساكم كألمفـ المفػردة   99  5 
( كألمفػـ المفػردة 09م ايد( مما يعنا درجة اسػتعداد  متكسػطة( ككانػت أعوهػـ المفػردة   
 01   ) 
  لمفػػردات الم يػػاس بالنسػػبة   -التػػا يعكسػػفا الػػكزف النسػػبا –تراك ػػت ايهميػػة النسػػبية

( فػػػ  00فجػػػاات المفػػػردة رلػػػـ   ( 94 61- 5 99لجميػػػع الطػػػوب عينػػػة الب ػػػث بػػػيف  
( فػ  الترتيػب الثػانا  كجػاات فػ  الترتيػب اي يػر 30ردة رلػـ  الترتيب ايكؿ  كجاات المفػ

  (01المفردة رلـ  
 جابة  مكافػػؽ ب ػػدة( لػػدم الطػػوب عينػػة الب ػػث عمػػا مفػػردات النسػػبة الم كيػػة صتجػػاا اسػػت

(  كألمفػا المفػردة رلػـ 00%( ككانت أعوها المفردة رلـ  1 -%75الم ياس تراك ت بيف  
%( 75 08 -%75(   بينما النسبة الم كية صتجاا اسػتجابة  مكافػؽ( تراك ػت بػيف  04 

(  أمػا النسػبة الم كيػة صتجػاا 00ـ  كألمفا المفػردة رلػ (04  0ككانت أعوها المفردة رلـ  
% (ككانػػت أعوهػػا 95 6 -%51اسػػتجابة  مكافػػؽ الػػا  ػػد مػػا "م ايػػد"( تراك ػػت بػػيف  

(  فػا  ػيف تراك ػت النسػبة 99 98 09 00 3 9 0( كألمفا المفردة رلػـ  8المفردة رلـ  
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%( ككانػػت أعوهػػا المفػػردة رلػػـ  1 -%75 08الم كيػػة صتجػػاا اسػػتجابة  معػػارض( بػػيف  
( اتجػػػاة اسػػػتجابة  معػػػارض ب ػػػدة( بنسػػػبة م كيػػػة 33  94(  كمػػػا    ػػػت المفػػػردة  05 
 6 95 ) % 
   بالنسػػبة 7 41  ػػؽ اتجػػاة اصسػػتجابة  مكافػػؽ( أعمػػ  متكسػػط عػػاـ لمنسػػبة الم كيػػة )%

لجميػػع مفػػردات الم يػػاس  يميػػة فػػا ذلػػؾ اتجػػاة اصسػػتجابة  مكافػػؽ ب ػػدة( بمتكسػػط نسػػبة 
 %(   01ؾ اتجاة اصستجابة  م ايد( بنسبة م كية  %(   يميه فا ذل9 33م كية  

   بالنسػبة 38 1  ؽ اتجاة اصستجابة  معارض ب دة( ألؿ متكسط عػاـ لمنسػبة م كيػة )%
لجميع مفردات الم ياس  يسب ه فا ذلؾ اتجاة اصسػتجابة  معػارض( بمتكسػط نسػبة م كيػة 

 4 4 )% 
    )09  01فيمػػا عػػدا المفػػردة     ػػت جميػػع مفػػردات الم يػػاس درجػػة اسػػتعداد  مرتفعػػة )

( كالتػػا تػػنص 01   ػكا درجػػة اسػػتعداد  متكسػػطة(  كلػد يرجػػع ذلػػؾ فيمػػا يتعمػؽ بػػالمفردة  
لادر عم  تطػكير أدكات ال يػاس التػا ت ػيس العمميػات الع ميػة لمطػوب فػا اين ػطة  عم  "

لمبػد ا مثؿ اصست ااا كالب ث كاصبتكار " إل  أف بعض مػف الطػوب إعتمػدكا فػا الت ػكيـ ا
كالتككينا كالنفا ا لمن اط عم  مجػرد طػرح أسػ مة ت ميديػة ص ت ػيس است اػاا أك ب ػث أك 
ابتكار   فا  يف أف معظـ الطوب كظفكا أدكات لياس متعدد لادرة عمػ  ليػاس اصست اػاا 
كالب ث كاصبتكار عم  طكؿ الن اط فا الت كيـ المبد ا كالتكػكينا كالنفػا ا كالتػا تتنػكع مػا 

سػػ مة است اػػا ية  بطالػػات مو ظػػة  كتابػػة م ػػاصت كت ػػارير  تاػػميـ نمػػاذج  ع ػػد بػػيف  أ
منال ات  إجراا ب كث  جمع اكر  ت كيـ ايلراف  تاميـ  را ط مفاهيـ  تاػميـ عػركض 

 ت ديمية( 
  لػػادر عمػػ  جعػػؿ التػػدريس مكجفػػا ن ػػك ( كالتػػا تػػنص عمػػ  "09بػػالمفردة  أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ

داا" ف ػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػ  أف الطػػوب عينػػة الب ػػث لػػـ يتعرضػػكا مػػد ؿ الػػتعمـ ال ػػا ـ عمػػ  اي
لماطم  التعمـ ال ا ـ عم  ايداا  وؿ تدريبفـ ككاف الماطم  المست دـ دا ما هك الػتعمـ 
ال ػػا ـ عمػػ  اسست اػػاا العممػػا اياػػيؿ فػػا  ػػيف أنػػه ي مػػؿ فػػا طياتػػه الػػتعمـ ال ػػا ـ عمػػ  

 لكف يبدك أنفـ لـ ينتبفكا لذلؾ  ايداا ك 
  يمكف أف نجد ما ي ير إل  كجكد ارتبػاط بػيف درجػة اصسػتعداد ( 9كبامعاف النظر فا جدكؿ

(  كالتػا 94لمتطبيؽ المسػت بما كمسػتكل ايداا كالففػـ لمممارسػات  فػنو ظ المفػردة رلػـ  
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 "    ػػت اتجػػاة تكجيػػه الطػػوب سنتػػاج أسػػ مة ب ثيػػة مثػػؿ العممػػاا تػػنص عمػػ  " لػػادر عمػػ 
%( ممػا يعنػا درجػة اسػتعداد  95 6استجابة  معارض ب دة( بنسبة بسيطة مف الطػوب  
تطػػكير أك اػػ ؿ  ( كالتػػا تػػنص عمػػ  "5 من فضػػة( فيمػػا يتفػػؽ مػػع نتيجػػة الممارسػػة رلػػـ  

 يػث    ػت مسػتكل ففػـ  السؤاؿ المكجه لمن اط كت ديـ أس مة جديدة تظفر نتيجة لعممفـ"
( 33(  كذلؾ المفردة رلػـ  6داا من فض( كما بجدكؿ ( كمستكل أ7 متكسط( كما بجدكؿ 

كالتا تنص عم  " لادر عم  تكفير خليات م تمفة لمطوب لن ر نتا ج أعمالفـ  ارج  ػدكد 
الفاػػػؿ الدراسػػػا كالمدرسػػػة "    ػػػت اتجػػػاة اسػػػتجابة  معػػػارض   معػػػارض ب ػػػدة( بنسػػػبة 

مػا يتفػؽ مػع نتيجػة %( مما يعنا درجة استعداد  من فضػة( في 95 6بسيطة مف الطوب  
تسػجيؿ نتػا ج عممفػـ فػا أمػاكف متا ػة لممجتمػع  ( كالتػا تػنص عمػ  "00الممارسة رلػـ  
( كمسػتكل أداا متكسػط( 7"  يث    ت مسػتكل ففػـ  متكسػط( كمػا بجػدكؿ العمما ايكبر
 (   6كما بجدكؿ 

فػـ ( يمكػف اسػتنتاج كجػكد ارتبػاط بػيف مسػتكل الف9( كجػدكؿ  8كمف نتا ج كؿ مػف جػدكؿ    
لمممارسػػات كمسػػتكل أدا فػػا ك درجػػة اسسػػتعداد لتطبي فػػا فػػا المسػػت بؿ لػػدل الطػػوب عينػػة 

ايمػر الػذم لػد ي ػير إلػ  أف كجػكد مسػتكل الب ث   يث    كا جميعا مستكيات مرتفعة   
ففـ مرتفع لممارسات اسست ااا العمما ايايؿ لد يؤدم إلػ  ت  يػؽ مسػتكل أداا مرتفػع 

جة استعداد مرتفعػة لتطبي فػا فػا المسػت بؿ فػا دركس العمػـك  ايمػر لفا   كمف ثـ تكلد در 
الم تػرح مػػف  يػث تنظػيـ الم تػػكل  البرنػامجالػذم يمكػف أف نرجعػه فػػا الب ػث ال ػالا إلػػ  

كما لاـ به الطوب عينة الب ث مف أن طة كمفاـ متنكعة كما مركا به مف  بػرات كمكالػؼ 
التعمـ المتا ػة لفػـ كالتػا مكنػتفـ مػف الففػـ  وله كتنكع طرؽ كأساليب التدريس كماادر 

المتعمؽ كالمرتفع لمممارسات كمف ثـ ال درة عم  أدا فا بمستكل مرتفع كمف ثـ تكلد لػديفـ 
 استعداد مرتفع لتطبي فا مست بميا فا دركس العمـك  

كالتا أ ارت إل  ارتباط  Bell et al. (2018)كتتفؽ هذا النتيجة مع نتا ج دراسة كؿ مف 
كففمفـ كتطبي فـ البيداغكجا لتمؾ المعرفة ارتباطنا  STEM معرفة المعمميف بتعميـ

كتتفؽ ايضا مع ما  ضمف ممارساتفـ ال ااة  STEMجكهرينا بالفعالية الو  ة لتعميـ 
فا ف ت ديـ فرص لون راط مف أ French and Burrows(2018دراسة   اكدت عمية
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فا فاكلفـ  تؤهمفـ لدمجفاـ ما لبؿ ال دمة معمما عمك ل اصست ااا العمما ايايؿ
 المست بمية 

 Recommendations :التوصيات
عم  ممارسات ال دمة لمتدريب  ثنااكرش عمؿ كدكرات تدريبية لمعمما الكيمياا أ إلامة  0

ككيفية تطبي فا دا ؿ فاكؿ  STEMال ا مة عم  مد ؿ  ايؿاصست ااا العمما اي
   العمـك

لمففـ  وب معمما العمكـم ررات طرؽ التدريس بكميات التربية فرص مناسبة لمط ت ديـ  9
مف أجؿ رفع  STEMالمتعمؽ لممارسات اصست ااا العمما ايايؿ ال ا مة عم  مد ؿ 
 مستكل أدا فا كمف ثـ درجة اسستعداد لتطبي فا فا فاكؿ العمـك   

ريب الطوب المعمميف عم  طرح أك عم  تدتركيز برامج إعداد المعمميف بكميات التربية   3
جرااات جديدة أك ت ييـ التفسيرات فا ضكا تفسيرات عممية مكثكلة أك  تطكير أس مة كا 

 م اركة لنتا ج أعمالفـ مع المجتمع العمما مف  وؿ ندكات أك مؤتمرات أك م اريع 
 بطالة الت رير الذاتا لجانب الففـك   م ياس ت دير الجانب ايدا ااصستعانة ب  4

كمعمما  معمما العمـكالمست دميف فا الب ث ال الا لت ييـ مستكل أداا كففـ الطوب 
   STEMأثناا ال دمة لممارسات اسست ااا العمما ايايؿ ال ا مة عم  مد ؿ  العمـك

اسستعانة بم ياس اسستعداد المست دـ فا الب ث ال الا لت ييـ درجة استعداد الطوب   5
 لتطبيؽ ممارسات اسست ااا العمما ايايؿ فا فاكؿ العمـك   معمما العمـك

ن ك تطبيؽ ممارسات اصست ااا العمما ايايؿ ال ا مة  معمما العمكـتكجيه الطوب   6
 دا ؿ فاكؿ العمكـ كمتابعة كت ييـ مستكل تطبي فا   STEMعم  مد ؿ 

دليؿ المعمـ لتدريس العمـك لجميع المرا ؿ الدراسية ب يث يتضمف إر ادات  تطكير  7
ت لممعمميف  كؿ كيفية تطبيؽ ممارسات اصست ااا العمما ايايؿ ال ا مة عم  اكتكجيف
 فا دركس العمـك   STEMمد ؿ 
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 Suggested Research :حبوخ مكرتحة
ك ففـ مستكل  الدا مية كال ارجية التا تؤثر عم   الم تمفة معكامؿت ميمية لدراسة   0

ال ا مة عم  مد ؿ  ايؿكـ لممارسات اصست ااا العمما ايمعمما العمأداا 
STEM  

م ترح لتنمية ممارسات اسست ااا العمما ايايؿ لدل معمما البيكلكجا  برنامج  9
   STEMبالمر مة الثانكية فا ضكا مد ؿ 

دراسة ت كيمية لبرامج إعداد معمما العمـك بكميات التربية فا ضكا ممارسات   3
  STEMاصست ااا العمما ايايؿ ال ا مة عم  مد ؿ 

   بكميات التربية  STEMبرنامج م ترح سعداد معمـ تاميـ   4
دراسة معت دات معمما العمكـ  كؿ ممارسات اسست ااا العمما ايايؿ ال ا مة عم    5

  STEMمد ؿ 
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 مزادع 

  املزادع العزبيةأواًل  

التعميـ التكامما  طكة ن ػك اسبػداع كاصبتكػار   stem تعميـ ستـ  .(9108أحمد، رويدة حسين ) -
 : تعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

https://www.neweduc.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%   
مع ةةةيم الع ةةةوم والمو)ولوجيةةةا وال )دسةةةل “ .(9107ل ةةةمع م ا لومرو)ةةة  ) الجامعةةةل المةةةةريل ا   يةةةل -

المؤممرالةةدول  ” فة  مجممةةل المعرفةل : إسةمراميجيات ومت يبةةات إ دا يةل  (STEM)   والرياضةيات
 .9107يو)يو  97-95الفمرة من  الرا ل ف 

لم)ميةل  مةا المعرفةل  STEM(. فعاليل  ر)امج مدري   ف  مع ةيم 9107ال از، مروة محمد محمد  ) -
والممارسةةات المدريسةةيل والمفويةةر المةةةميم  لةةدع مع مةة  الع ةةوم أج)ةةال الادمةةل. مج ةةل و يةةل المر يةةل: 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن . مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةمرجل 43 - 0 ، 09، ع43و يةةةةةةةةةةةةةةةةةةل المر يةةةةةةةةةةةةةةةةةةل، مةةةةةةةةةةةةةةةةةةج -جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةل أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةيوت 
http://search.mandumah.com/Record/946813 

(. ال )يةل المعرفيةل ل تالةب المع ةم ماةةم   ةوم فيمةا 9106الدغيم، االةد  ةن إ ةرا يم  ةن ةةال  ) -
رياضيات ( ومع يم الع وم. دراسات فة  ) الع وم والمب)يل وال )دسل وال STEMيمع ا  مجا ت موجه 

الجمعيةل المةةةريل ل م)ةةا ج وتةةرا  -و يةةل المر يةةل  -الم)ةا ج وتةةرا المةةدريس: جامعةةل  ةين  ةةمس 
 :. مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمرجل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن090 - 75،  995المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريس، ع

http://search.mandumah.com/Record/833884 
(. اسةةةمادام 9106سةةة يم،  ةةةيمال   دالسةةسم   دالسةةةسم ) ؛ تةةاو ، رمضةةةان   دالحميةةةد محمةةدالت) -

لم)ميةةةل م ةةةارات المفويةةةر  ةةةال  الرم ةةةل لةةةدع التةةةسب المع مةةةين  STEAMمةةةدال الع ةةةوم المموام ةةةل 
، 97و يةةةةةل المر يةةةةةل، مةةةةةج - و يمةةةةة  المر يةةةةةل والمر يةةةةةل ال)و يةةةةةل. مج ةةةةةل و يةةةةةل المر يةةةةةل: جامعةةةةةل  ) ةةةةةا 

 1http://search.mandumah.com/Record/86167 :. مسمرجل من395-000،463ع
موجه مسمب    ف  مع يم الع ةوم و  STEM – STEAMمع يم سميم  .(9107اجا،  ار ل   جت ) -

  stem-educ.com %85-https://www.new:الرياضيات مموفر    
فةة  المرح ةةل الجا)ويةةل  ةةاليمن فةة   stem مةةةور مبمةةرح لمةة) ج  .(9104زيةةد،   ةةد ا   ةةن راجةة  ) -

مع ةةيم ومع ةةم الع ةةوم والرياضةةيات ا ول، الريةةا  جامعةةل ، مةةؤممر المميةةز فةة  NGSSضةةول معةةايير 
 الم ك سعود.

https://www.new-educ.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%25
http://search.mandumah.com/Record/946813
http://search.mandumah.com/Record/946813
http://search.mandumah.com/Record/833884
http://search.mandumah.com/Record/833884
http://search.mandumah.com/Record/861671
https://www.new-educ.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%85-stem-steam
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(. الممارسةات المدريسةيل لمع مة  الع ةوم  المرح ةل الجا)ويةل فة  9106س يمان، ا يل رضوان ا يل ) -
. المج ةةةل المةةةةريل STEMضةةةول مةةةدال الموامةةةل  ةةةين الع ةةةوم والمو)ولوجيةةةا وال )دسةةةل والرياضةةةيات 

. مسةةةمرجل مةةةن: 016 - 56،  7، ع91المةةةةريل ل مر يةةةل الع ميةةةل، مةةةجل مر يةةةل الع ميةةةل: الجمعيةةةل 
http://search.mandumah.com/Record/843723 

(. فعاليةةةل اسةةةمراميجيل  اىمةةةل   ةةة  9101محمةةةد، مةةةةتف  إ ةةةرا يم ) ؛سةةةيفين،  مةةةاد  ةةةو   م بةةة  -
والع ةةةوم والمو)ولوجيةةةا لم)ميةةةل الجبافةةةل والةةةو   المو)ولةةةوج  لةةةدع المع مةةةين. المفا ةةةل  ةةةين الرياضةةةيات 

و يةل  -المؤممر الع م  العا ر: ال حث المر و  ف  الةوتن العر ة  . رؤع مسةمب  يل: جامعةل الفيةوم 
. مسةةةةةةةةمرجل مةةةةةةةةن 440 - 983جامعةةةةةةةةل الفيةةةةةةةةوم،  -، الفيةةةةةةةةوم: و يةةةةةةةةل المر يةةةةةةةةل  9المر يةةةةةةةةل، مةةةةةةةةج 

http://search.mandumah.com/Record/46315: 
(. مةور مبمرح لمتوير ا دال المدريس  لمع م  الع وم 9106  دالرؤف، مةتف  محمد ال يخ ) -

. المج ةةل المةةةريل ل مر يةةل الع ميةةل: الجمعيةةل STEM المرح ةةل ا  داديةةل فةة  ضةةول معةةايير موجةةل 
. مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمرجل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 081 - 046،  6، ع91المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريل ل مر يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الع ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل، مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج

http://search.mandumah.com/Record/843704. 
لمدريب   NGSSم ل جيل البادم ر)امج مبمرح  اىم     معايير الع و  .(9108 فيف ، محرم يح  ) -

( أج)ةال مةذريس SEPsمع م  الع وم  المرح ل اإل ذاديل   ة  اسةماذام ممارسةات الع ةوم وال )ذسةل )
 .054-86(،57الع وم. المج ل المر ويل ،و يل المر يل  سو اج، العدد )

 –يةا المو)ولوج –الع ةوم  STEMمةةميم م)ةا ج الممفةو ين فة  ضةول مةدال  .(9109)غا)م، مفيدة  -
الرياضيات ف  المرح ل الجا)ويل، المروز البوم  ل  حوث المر ويل والم)ميل  ع ل  –المةميم ال )دس 

   حوث متوير الم)ا ج.
 -المةةةةميم ال )دسةةة   –المو)ولوجيةةةا  –الع ةةةوم  STEM ( م)ةةةا ج .(9104غةةةا)م، مفيةةةدة ) -

http://stem- ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوفر   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  المو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل :(‘  الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيات
curriculum.blogspot.com/2015/12/stem.html 

(. مةةةور مبمةةرح ل ر)ةةامج مةةدري   لم)ميةةل م ةةارات المةةدريس لةةدع 9103مةةراد، سةة ام السةةيد ةةةال  ) -
ضول م ادئ وممت  ات الموامةل  ةين الع ةوم والمب)يةل وال )دسةل  مع مات الفيزيال  المرح ل الجا)ويل ف 

 مدي)ةةل حاىةةل  المم وةةل العر يةةل السةةعوديل. دراسةةات  ر يةةل فةة  المر يةةل و  ةةم   STEMوالرياضةةيات 
. مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمرجل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 41 - 06، ( 45) )فس: را تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل المر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويين العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب،عالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

http://search.mandumah.com/Record/700142 

http://search.mandumah.com/Record/843723
http://search.mandumah.com/Record/843723
http://search.mandumah.com/Record/46315
http://search.mandumah.com/Record/46315
http://search.mandumah.com/Record/843704
http://search.mandumah.com/Record/843704
http://stem-curriculum.blogspot.com/2015/12/stem.html
http://stem-curriculum.blogspot.com/2015/12/stem.html
http://stem-curriculum.blogspot.com/2015/12/stem.html
http://search.mandumah.com/Record/700142
http://search.mandumah.com/Record/700142
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(. أجةر  ر)ةامج مةدري   فة  الماتةيت ل مع ةيم وفةا مةدال الع ةوم 9107يوسف، )اةر ح مة    ة  ) -
فةة  م)ميةةل البيمةةل الع ميةةل ل ع ةةوم والرياضةةيات لةةدع STEM)   والمب)يةةل وال )دسةةل والرياضةةيات )

الرياضةةةةيات: الجمعيةةةةل المةةةةةريل لمر ويةةةةات المع مةةةةين ومعمبةةةةدام م حةةةةول المةةةةدال. مج ةةةةل مر ويةةةةات 
. مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمرجل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 40  5،  (8) ، ع(90)الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيات، مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج

http://search.mandumah.com/Record/927425  
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