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                       ص البحح:لخستم
لتػػدريس الجغرافيػػا  لكتركنيػػةاتعميميػػة  إلػػق ايػػاس فا ميػػة   يبػػةهػػدؼ الب ػػح ال ػػال   

 "العمػػـك اسنسػػانية" كالتندسػػة كالونػػكف كنكلكجيػػاالعمػػـك كالتتعمػػيـ تكامػػؿ مػػد ؿ كفػػؽ تكجتػػا  
كالتوكيػػر  ، ػػؿ الموػػكمة"ـ  مػػق الموػػركع فػػ  اكتسػػا  متػػارا  ال ػػا  STEAM)) كالرياضػػيا 

إ ػػػداد   يبػػػة تعميميػػػة  اس ػػػدادمل كلت  يػػػؽ هػػػ ا التػػػدؼ تػػػـ الصػػػؼ ا كؿ تمميػػػ ا ل "النااػػػد
 كتيػ  دليؿ التممي ة "اروػادا  لكيويػة السػير فػ  ال  يبػة"، الكتركنية كالت  اوتمم   مق إ داد

كفػػؽ  )ا  طػػار الطبيعيػػة  صػػيا ة الك ػػدة الم تػػارةإ ػػادة  كالػػ م تضػػمف االلكتركنػػ  التمميػػ ة
، كا  ػداد ، أكراؽ  مػؿ التمميػ ا ال ا ـ  مق الموػركع STEAMتعميـ الػ تكامؿ مد ؿ تكجتا  

كمػػػا أ  ػػػد ا تبػػػاران ، لكتركنيػػػةباسػػػت داـ ال  يبػػػة التعميميػػػة اال  دلػػػيم لمعمػػػـ الجغرافيػػػا لتدريسػػػتا
 فػ  مدرسػة )فاطمػة الاهػػرا تػـ تنويػ  تجربػة الب ػػح ل ك التوكيػر النااػػد"، ك متػارا   ػؿ الموػكمة"ل

ـ باسػػػػت داـ التصػػػػميـ التجريبػػػػ   ا 2029/ 2028اس داديػػػػة بنػػػػا   فػػػػ  العػػػػاـ الدراسػػػػ  
المجمك ػػة الكا ػػدة مػػف  ػػمؿ التطبي ػػيف ال بمػػ  كالبعػػدمل كتكصػػم  نتا جتػػا إلػػق أف اسػػت داـ 

ال ػػا ـ  مػػق  STEAMـ الػػػ تعمػػيمػػد ؿ تكامػػؿ كفػػؽ تكجتػػا  كتركنيػػة االلالتعميميػػة ال  يبػػة 
اكتسػػا  متػػارا  " ػػؿ الموػػكمة، الجغرافيػػا كػػاف لػػف ألػػر فعػػاؿ فػػ  ك ػػدة فػػ  تػػدريس الموػػركع 

كاد ادـ الب ح  ددان مػف التكصػيا  لم ػا ميف اس دادمل  كالتوكير النااد" لتممي ا  الصؼ ا كؿ
كموػػػرفيتا،  مػػػق ت طػػػيط منػػػاهج الدراسػػػا  االجتما يػػػة  امػػػة كالجغرافيػػػا  اصػػػة كلمعمميتػػػا 

 لتاكضك مبكااتر   بعض الدراسا   ا  الصمة 

ال ا ـ  مق  STEAM تعميـ الػ -  يبة تعميمية الكتركنية لتدريس الجغرافيا الكمما  الداللية: 
 ل التوكير النااد -  ؿ الموكمةمتارا    - الموركع
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Abstract: 
                     

  The current study aimed at investigating the effectiveness of electronic 

instructional packages for teaching geographic according to the directions of 

education integration approach of science, Technology, Engineering, Arts and 

Mathematics (STEAM) based on project on acquiring problem solving skills 

and critical thinking for first year preparatory pupils. The researcher prepared 

electronic instructional package which included: student book " instructions 

how to apply the package", electronic student book which concluded reforming 

the selected unit "natural dangers" according to STEAM based on project, 

pupils paper sheets, a teacher guide for Geographic teacher to teach the unit by 

using electronic instructional package and a test for problem solving skills and 

critical thinking. The study was applied in "Fatma El- Zahraa preparatory 

school for girls" 2018/ 2019. The researcher used quasi- experimental design 

with only one group "pre- posttest". Results have shown that using electronic 

instructional package according to STEAM based on project in teaching 

Geographic was effective in developing problem solving skills and critical 

thinking for first year preparatory school pupils. The researcher presented some 

recommendations for those who are responsible for Social Studies curricula 

planning in general and Geographic in particular. In addition, it recommended 

some further studies related to current study.  

 

Key Words: Electronic educational bag to teach geography - Education 

(STEAM)   Based on the project - problem solving skills - critical thinking  
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  املكدمة واخللفية اليظسية: 
 تػا  ان مم كظان بوأف ت سيف كتطكير المناهج كطرااهتماميوتد العالـ ف  اآلكنة ا  يرة 

فا مية ف  ت  يؽ ا هداؼ المنوكدة مف تدريستا، لتػ ا تكجػ   أكلركأسالي  تدريستا لتصبح 
التمميػ  أصػبح مسػا دان تغير دكر المعمـ فبدالن مف ككنف يعمؿ  مق  وك المعمكما  ف    كؿ 

 كمرودان لتـل

كتعد مادة الدراسا  االجتما ية  امة كالجغرافيا  اصة مف أهـ المػكاد الدراسػية الم ػررة 
 مػق تمميػ  المر مػة اس داديػة، كأكلرهػا ارتباطػػان بػالكااي ال يػات  كالمتغيػرا  ال ياتيػة  لمػا لتػػا 

سػتاما  فػ  نتضػة ا مػـ ك   ل كمػا 26، 2004رايتػا )الجػكهرم، مف دكر كبير ف  ال يػاة، كا 
كتعد الجغرافيا أـ العمـك ك ادمتتا فت  ضركرية لوتـ الوركع ا  ػرل مػف المعرفػة، ف ػد امتػد  
االست داما  الم تموة لتا،  تق ومم  كليػران مػف المجػاال  التطبي يػة فػ  العمػـك االجتما يػة، 

، 2006دمػة ) بػدالمنعـ   بدالباسػػط، كاسنسػانية كاالاتصػادية، كالسياسػية، كالتكنكلكجيػا المت 
  ، فبدكف الجغرافيا ال نستطيي أف ن سـ مسا ؿ  ديدة ف   ياتنا اليكمية فت  تسا دنا  مػق2

  ؿ الموكم  ال ياتية الت  تكاجتتنال التوكير ف 

كنظران لطبيعة مادة الجغرافيا كارتباطتا الكليؽ بالتوكير كمتاراتف، لػـ يصػبح االهتمػاـ فػ  
نما كمػا مجاؿ تد  أكػد  إليػف نتػا جريس الجغرافيا م صكران  مق  وظ المعمكما  كت كرها ف ط، كا 

الػػتعمـ االلكتركنػػ  فػػ   مميػػة  ضػػركرة إلػػق  2028أمػػيف )ك   ،2029مكسػػق ) دراسػػة كػػؿ مػػف
كسػػا  التمميػػ  المتػػارا  المامػػة فػػ  فتػػـ كتوسػػير س  تعمػػـ كتػػدريس برنػػامج الجغرافيػػا الم تػػر 

   لككيوية مكاجتتتا ف  المكااؼ الم تموةالظكاهر الجغرافية 

لكتركنيػػة مػػف االتجاهػػا  ال ديلػػة ال ا مػػة  مػػق مبػػدأ توريػػد كتعػػد ال  ا ػػ  التعميميػػة اال 
الػتعمـ الػ ات  مػػف أجػؿ است ػػاف   يػح تمكػػف التمميػ  مػػف الممارسػة العمميػػة لم بػرا  كالمتػػارا  

عمكمػػا  كاكتسػػابتا، كفسػػح المسػػمك ة كالمر يػػة كال سػػية المناسػػبة، كمػػف ال صػػكؿ  مػػق الم
المجاؿ لممم ظة كالتدايؽ كالتعامؿ مي المكاد بوكؿ مباور إلق الدرجة الت  تمكػف مػف ت  يػؽ 

  ل294، 2028ا هداؼ المطمكبة )إبراهيـ، 

فػػ  ت ػػديـ المػػادة التعميميػػة فػػ  وػػكؿ  -لكتركنيػػةال  ا ػػ  التعميميػػة اال كنظػػران  هميػػة 
نظـ كمػػت ف كدايػػؽ كيعطػػ  الورصػػة الكافيػػة لػػتعمـ أم   متسمسػػمة كيعرضػػتا بوػػكؿ مػػمكديػػكال
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آ ػػر، فيسػػتطيي التمميػػ  الػػتعمـ بالسػػر ة التػػ   مكديػػكؿكالػػتمكف منػػف ابػػؿ االنت ػػاؿ إلػػق  مكديػػكؿ
ف د اهتـ بعض البا ليف باست دامتا ف  كافة المستكيا  التعميميػة، كمػف هػ    -تناس  ادراتف

ال ػدما  التعمميػة االلكتركنيػة بوعاليػة ا جتػا التػ  ألبتػ  نت  2025)  نػاكلدراسػة  الدراسا :
كت  يػؽ مسػتكل است ػاف ، لكتركنية لمم ررا  الدراسية مف كجتة نظر الطمبػة بر الصو ا  اال 

كمػا  ف   ممية التعمـ، إضافة أف اتجاها  الطمبة ن ك است دامتا كان  ايجابية كمرتوعػة جػدان،
إلػق تطػكير ال  ا ػ  التعميميػة  اجػةبأهميػة ال  Yusuf & Afolabi (2010)أكصػ  دراسػة 

 يف درسػكا بال  يبػة لكتركنية ف   ممية التعمـ،  يح أظتر  نتا جتا إلق أف أدا  الطػم  الػاال 
     لكتركنية سكا  بوكؿ فردم أك تعاكن  جا  أفضؿ مف أارانتـل             التعميمية اال 

ؼ إلػق إ ػداح تغييػرا  مر كبػة كبما أف  ناصر العممية التعميمية )المعمـ/ المنتج  تتػد
كسػػػابتـ المعمكمػػػا  كاالتجاهػػػا  كال ػػػيـ كالمتػػػارا  ال ياتيػػػة المرجػػػكة،  فػػػ  سػػػمكؾ التمميػػػ ، كا 
يتكجػػ   مػػق: المعمػػـ المعرفػػة الكاسػػعة باسػػتراتيجيا  التػػدريس، كطرا  ػػف كأسػػاليبف، كامتمكػػف 

ؿ العمميػػة التعميميػػة ال ػدرة  مػػق اسػػتلمارها، كتكظيويتػػا بكيويػػة م صػػكدة، ممػا يسػػا د  مػػق جعػػ
 ممية ممتعة، كوي ة، كمناسبة ل درا  التممي ، ككلي ة الصػمة ب يػاتتـ ك اجػاتتـ، كميػكلتـ، 

كم تصػػك المنػػاهج السػػعق إلػػق إد ػػاؿ المتػػارا  كال ضػػايا كر بػػاتتـ، كتطمعػػاتتـ المسػػت بميةل 
متػػارة كتعػػد المعاصػػرة ضػػمف المنػػاهج التعميميػػة لت ػػـك بػػدكرها فػػ  ت  يػػؽ التنميػػة البوػػرية، 

مكاجتة الموكم  كالتصدم لتا كم اكلة  متا مف المتارا  ا ساسية الت  ينبغػ  أف يتعممتػا 
    ل437، 2027كيت نتا التممي  لمكصكؿ إلق ا هداؼ المنوكدة )أبك  ماد، 

كنجػػا  إكسػػا  التمميػػ  متػػارة  ػػؿ الموػػكم  يتكاػػؼ  مػػق دكر معمػػـ الجغرافيػػا، كالػػ م 
 ، 222، 2026ال يمػػة )   ، مر ػػق252، 250، 2028مػػف إبػػراهيـ ) كمػػا أوػػار كػػؿ -يتػػأتق

 مف  مؿ:  - 407 -402، 2022 مراف )

 مدل استعداد المعمـ لب ؿ مايد مف الجتد ف   ممفل -2
كااعيػػة مرتبطػػة ب يػػاة كميػػكؿ  -يضػػي المعمػػـ كػػؿ )مكاػػؼ/ مسػػألة  فػػ  صػػكرة موػػكمة -2

تمميػػ  االوػػتراؾ فػػ   ػػؿ هػػ   لػػـ يطمػػ  مػػف ال -التمميػػ  كا هػػداؼ التعميميػػة الم ططػػة
 الموكمةل

بتػأفو كبداػة  مكديػكؿكالػك   بتػا، ب ػرا ة التعكيد المعمـ التممي   مق الوعكر بالموكمة  -3
 لمكديكؿأكلر مف مرة سدراؾ العماا  المتدا مة بيف جكان  ال
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تكظيػػػؼ الرسػػػـك التكضػػػي ية فػػػ  فتػػػـ طبيعػػػة الموػػػكمة، كتكضػػػيح كت ديػػػد الموػػػكمة  -4
 ي   مق ال ؿللمسا دة التمم

همػاؿ  -5 مسا دة التممي   مق ت دير  مكؿ مع كلة لمموكمة كفػرض الوػركض المناسػبة، كا 
 م اكال  ال ؿ الواومة كتجربة  يرهال 

 مسا دة التممي   مق الت  ؽ مف ص ة الوركض الت  سبؽ ا تيارهال -6
مسػػػا دة التمميػػػ   مػػػق تلبيػػػ  ال مػػػكؿ الصػػػ ي ة التػػػ  يصػػػمكف إليتػػػا )الكصػػػكؿ إلػػػق  -7

 نتا ج  الست دامتا ف   ؿ المكااؼ الموابتةل ال
 هميػػػػة متػػػػارا   ػػػػؿ الموػػػػكمة، ف ػػػػد أهػػػػتـ بعػػػػض البػػػػا ليف بتنميتتػػػػا باسػػػػت داـ  كنظػػػػران 

الجغرافيػا  مجاؿ تػدريسف  لدل تممي  المر مة اس دادية استراتيجيا  كنما ج تعميمية م تموة 
لر يسػػية التػػ  ينبغػػ  ت  ي تػػا فػػ  كالدراسػػا  االجتما يػػة بكجػػف  ػػاـ با تبارهػػا أ ػػد ا هػػداؼ ا

  التػػ  تكصػػم  2028)   طػػف  دركيػػشال نػػاكل  كمػػف هػػ   الدراسػػا : دراسػػة را ػػ  تدريسػػتال
نتا جتا إلق فا مية استراتيجيا  التوكير اسبدا   المست دمة ف  تنمية متارا   ػؿ الموػكم  

دراسػػػة  ،تما يػػػةلػػػدل تمميػػػ ا  الصػػػؼ اللػػػان  بالمر مػػػة اس داديػػػة فػػػ  مػػػادة الدراسػػػا  االج
  التػ  تكصػم  نتا جتػا إلػق فا ميػة نمػك ج سػكماف االست صػا   المسػت دـ 2026اسما يؿ )

فػػ  تنميػػة متػػارا   ػػؿ الموػػكم  لػػدل تمميػػ  الصػػؼ اللػػان  بالمر مػػة اس داديػػة فػػ  مػػادة 
  الت  تكصم  نتا جتا إلق فا مية إستراتيجية ابعػا  التوكيػر 2025دراسة الكسا  ) الجغرافيا،

الصؼ اللالح المتكسػط فػ  مػادة  ية متارا   ؿ الموكمة لدل تممي لس  المست دمة ف  تنما
  إلػػػق فا ميػػػة إسػػػتراتيجية 2022، كمػػػا تكصػػػم  نتػػػا ج دراسػػػة فػػػكدة )الدراسػػػا  االجتما يػػػة

لػق توا ػؿ التمميػ  كتبػادؿ ا فكػار كاآلرا   التدريس التبادل  ف  تنمية متارا   ػؿ الموػكم  كا 
نمػػك فػػ  متػػارا   ػػؿ ك ك متػػا، ممػػا أدل إلػػق ت سػػف كبيػػر د دراسػػة الموػػكم  كالتعػػاكف  نػػ

  التػ  2006 يػد )  ، كدراسػة سػعيدبالمر مػة اس داديػةالصػؼ اللػان  تمميػ  الموكم  لدل 
هػػػدف  إلػػػق الكوػػػؼ  ػػػف ألػػػر اسػػػت داـ اسػػػتراتيجيا  الػػػتعمـ النوػػػط فػػػ  تػػػدريس الدراسػػػا  

ؿ الموػكمة لػدل تمميػ  المر مػة اس داديػة كأكػد  االجتما ية  مق الت صيؿ كتنمية متػارا   ػ
   لفا ميتتا

بالموػػكم  التػػ  تتطمػػ  جتػػدان كبيػػران ل متػػا  ممي ػػةكنسػػت مص مػػف  لػػؾ أف مػػادة الجغرافيػػا 
فإف منتج الجغرافيا ي تاج إلق تنمية بعض المتػارا  المتمػة التػ  ال كال ضا   ميتا، كبالتال  
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هػػ   الموػػكم ، كأهػػـ هػػ   المتػػارا  متػػارة "ت ديػػد  بػػد مػػف تنميتتػػا لػػدل التمميػػ  لمكاجتػػة
الموكمة، جمي المعمكما ، فػرض الوػركض، ا تبػار الوػركض كالت  ػؽ مػف صػ تتا، كالتكصػؿ 

          إلق النتيجة"  لدكرهـ الوعاؿ ف  مسا دة التممي  ف   ؿ الموكم  الت  تكاجتتـل 
كم ططيتػا االهتمػاـ بتنميػة اػدرة كمف لـ ينبغ   مق مصػمم  المنػاهج كالم ػررا  الدراسػية 

تمميػػ  المسػػت بؿ  مػػق التوكيػػر ك ػػؿ مػػا يكاجتكنػػف مػػف موػػكم  كلػػيس ال ػػدرة  مػػق التػػ كر 
، كتػػد يمتا بمكااػػؼ كأنوػػطة فػػ  صػػكرة موػػكم  كمرا ػػاة  لػػؾ  نػػد ت طػػيط الم ػػررا  كبنا تػػا

   ارا لي ـك التممي  بممارستتا كالكصكؿ إلق  ؿ مناس  لتا  مف أجؿ تنمية تمؾ المت
را  التوكيػر كمف ا هداؼ الر يسة الت  يسعق تدريس الجغرافيا إلق ت  ي تا أيضان تنمية متػا

لتككيف الع مية العممية التػ  تكاجػف الموػكم  بطري ػة إيجابيػة فػ   صػر  -النااد لدل التممي 
، د  سػػعكدل  راوػػ)النجػػدليتسػػـ بتطػػكر المعمكمػػا  كالتغيػػرا  المتم  ػػة فػػ  مجػػاؿ الجغرافيػػا 

 -نظران  هميتتػا فػ   يػاتتـ   يػح أنػف مػف كجتػة نظػر كليػر مػف التربػكييف - 296، 2005
تستـ التربية الناادة كالتعمـ النااػد فػ  جعػؿ التمميػ  أكلػر  -McFarlandأملاؿ العالمة مكورال 

مكانياتػػف لتكظيوتػػا فػػ  دكرة بالعمميػػة التعميميػػة ك داػػة كك يػػان  دراكػػان ب دراتػػف كا  ، بوػػ كف ال يػػاةكا 
، ك لػػؾ مػػف  ػػمؿ تعمػػيمتـ كتػػدريبتـ كبنػػا  نظػػر كبالتػػال  أكلػػر اػػدرة  مػػق الػػدفاع  ػػف كجتػػة 

و صيتتـ بنا  واممن كمتكاانان يمكنتـ مف الموػاركة بوا ميػة فػ  أكجػف ال يػاة الم تموػة )أبػك 
  ل  424 -422، 2027 ماد، 

 نػػد التمميػػ  فمتاراتػػف ال يكجػػد بػػالوطرة  - سػػ  مػػا أكػػد  العممػػا  التربػػكييف -فػػالتوكير النااػػد
متعممة كت تاج إلق تدري  كف ان لمستكل ادراتف الع ميػة كال سػية كالوػعكرية المتجػددة )مجيػد، 

لػق  تسا د    ف د أصب    اجة التممي  اليـك إلق متارا  223، 2008 فػ  إنتػاج المعرفػة كا 
 االسترجاعلتعمـ أسمك  التوكير النااد ف  مكاجتة الموكم  كليس إلق متارا  ال وظ ك 

كبنػػا ن  ميػػف، إف التػػدؼ ا ساسػػ  مػػف تعمػػيـ التوكيػػر النااػػد كتعممػػف هػػك ت سػػيف متػػارا  
مف  ػمؿ التعامػؿ مػي التوكير لدل التممي  الت  تمكنتـ مف النجا  ف  م تمؼ جكان   ياتتـ 

 ل ممػػا يمامنػػا ضػػركرة تنميػػة التوكيػػر 65، 64، 2028)الم نػػة، م تمػػؼ المكااػػؼ بػػرك  نااػػد 
د فػػػ  تػػػدريس الجغرافيػػػا ك لػػػؾ مػػػف  ػػػمؿ تكجيػػػف انتبػػػا  التمميػػػ  إلػػػق ت ديػػػد الموػػػكم  النااػػػ

اضػػػايا تتطمػػػ     مػػػق وػػػكؿ ا  ميػػػؼ التمميػػػ  )بأنوػػػطة/ بموػػػرك كالمسػػػا ؿ المطرك ػػػة، كتك
االنتبا ، كتت دل الع ؿ، كأيضان مف  مؿ تكجيػف  نايػة التمميػ  إلػق التوكيػر فػ  توكيػرهـ، ممػا 
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توكيػرهـ، كتكجيتػف لمكصػكؿ إلػق أفضػؿ ال مػكؿ، كاسػتبعاد ال مػكؿ  يػر يسا دهـ  مق مراابػة 
     ل 297، 296، 2005كآ ركف،   المم مة ك ير الممكنة )النجدل

كاػػد  ػػاكؿ  ممػػا  التربيػػة تكضػػيح موتػػـك لمتوكيػػر النااػػد ب يػػح يكػػكف موػػتممن  مػػق متاراتػػف   
كلت ا ف د تعدد  تعريوا  التوكيػر ، كمككناتف الم تموة، ك لؾ لت ديد طرؽ تنميتف لدل التممي 

 (1964) ، ككػػاف أبراهػا تعريػػؼ كاطسػكف كجميسػػر 267، 2005كآ ػركف،   النااػد )النجػػدل
Watson&Glaser  ،" لمتوكيػػػػر النااػػػػد بأنػػػػف: "مركػػػػ  مػػػػف االتجاهػػػػا  كالمعػػػػارؼ كالمتػػػػارا
 كيتضمف:

بػكؿ ا دلػة اتجاها  الت ص  الت  تتضمف ال درة  مػق التعػرؼ  مػق أبعػاد الموػكمة كا -2
 كالبراهيف الص ي ةل

 المعارؼ المرتبطة بطبيعة االستدالؿ الص يح أك المعتمد  مق اكا د المنطؽل -2
، 2027المتػػػارة فػػػ  اسػػػت داـ كتطبيػػػؽ االتجاهػػػا  كالمعػػػارؼ السػػػاب ة )أبػػػك  مػػػاد،  -3

  ل423
ك مق ضك  موتـك كاطسكف كجميسر لمتوكير النااد أمكف ت ديد المككنا  السػمككية لػف  مػق 

 الن ك التال :
ف ص الكاا ي كالبيانػا  التػ  يتضػمنتا كتتملؿ ف  ادرة التممي   مق  معرفة االفتراضا : -2

 ما كارد أك  ير كارد تبعان لص ة البيانا  المعطاةل مكديكؿ
التوسػػير: كتتملػػؿ فػػ  اػػدرة التمميػػ   مػػق اسػػت مص نتيجػػة معينػػة مػػف   ػػا ؽ م دمػػة  -2

 بدرجة مع كلة مف الي يفل
: كتتملػػػؿ فػػػ  اػػػدرة التمميػػػ   مػػػق التمييػػػا بػػػيف ال جػػػج ال كيػػػة كال جػػػج ت ػػػكيـ ال جػػػج -3

معػػيف كتتميػػا  بمكضػػكعالضػػعيوة مػػف  ػػمؿ إدراؾ الجكانػػ  التامػػة  تػػق تتصػػؿ مباوػػرةن 
 نكا   ال كة كنكا   الضعؼ فيتال

 : كتتملؿ ف  ادرة التممي   مق معرفة العماا  بػيف كاػا ي كالت ميؿ االست را  )االستنباط -4
عطق لف ب يح ي كـ ف  ضك  ه   المعرفة، ما إ ا كان  نتيجة ما موػت ة تمامػا معينة ت

 مف ه   الكاا ي المعطاة بغض النظر  ف مكاؼ التممي  منتال
االستنتاج: كتتملؿ فػ  اػدرة التمميػ   مػق التمييػا بػيف ا تمػاؿ صػ ة أك  طػأ نتيجػة مػا  -5

  ل425، 2027)أبك  ماد، تبعان لدرجة ارتباطتا بكاا ي معينة تعطق لف 
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كبنػػػا ن  مػػػق هػػػ   المككنػػػا  السػػػمككية )المتػػػارا  ال مػػػس  السػػػالوة الػػػ كر، تػػػـ بنػػػا  أكلػػػر 
كالػػ م أ ػػد  ػػاـ  ف كجميسػػركا تبػػار كاطسػػ أال كهػػك: ا تبػػارا  التوكيػػر النااػػد وػػيك ان كت نينتػػا

ـ أ ػػد  فػػ  صػػكرتف العربيػػة جػػابر  بدال ميػػد، ، لػػWatson& Glaser (1964)  ـ2964
 ، كاػػد صػػمـ اال تبػػار لمتمميػػ  ا تبػػاران مػػف 290، 2005كآ ػػركف،   النجػػدلكي ػػ  هنػػداـ )

، كتتككف كؿ متارة مف مجمك ة مػف المكااػؼ )أم بداية مف المر مة اس دادية  التاسيالصؼ 
درجػػػة التمميػػػ  أف يت ػػػ  مكاوػػػان ن كهػػػا يظتػػػر  المتبك ػػػة بعػػػدد مػػػف العبػػػارا  التػػػ  تتطمػػػ  مػػػف

  ل  74، 73، 2028د )الم نف، ممارستف لمتارا  التوكير الناا
ك مق  لؾ فتناؾ معايير لتنمية متارا  التوكير النااد كت  ي ف بصػكرة فعالػف، كتعتبػر بملابػة 
مكجتػػا  لممعمػػـ ينبغػػ  مم ظتتػػا كااللتػػااـ بتػػا ألنػػا  تػػدريس الجغرافيػػا، ملػػؿ كضػػك  العبػػارا  

 ضػكعمك السػؤاؿ أك العبػارة بايتتا، كالداة، كالربط الػ م ي  صػد بػف مػدل  ماػة كص تتا، كمكلك 
 ، 297، 2005كآ ػػػركف،   )النجػػػدلالن ػػػاش، كالعمػػػؽ، كاالتسػػػاع، أك الوػػػمكلية، كالمنطػػػؽ 

 تػػق يسػػتؿ  مػػق التمميػػ  كيويػػة معالجػػة الموػػكم ، كالكصػػكؿ إلػػق ال مػػكؿ، كتنميػػة متػػارا  
 التوكير النااد لديفل

تنميػة متػارا  التوكيػر   إلػق ضػركرة االهتمػاـ ب297، 2005) كآ ػركف  النجػدل كاد أوػار
مػػف  ػػمؿ دراسػػة الجغرافيػػا مػػف  تبػػر تنميػػة متػػارا  التوكيػػر النااػػدالنااػد لػػدل التمميػػ ،  يػػح تع

الضركريا  المتمة  اصة كأف الت دـ ف  مادة الجغرافيا ال يتػأتق إال مػف  ػمؿ  نايػة التمميػ  
الممكنػػػة لممكااػػػؼ  إلػػػق التوكيػػػر فػػػ  توكيػػػرهـ، كمراابػػػة توكيػػػرهـ لمكصػػػكؿ إلػػػق أفضػػػؿ ال مػػػكؿ

 كلمموكم  المطرك ة كالت  ت يس ت دـ ا مـ كاادهارهال
بضػركرة تنميػة متػارا   فػ  دراسػتتـ  2007،  مراف ) 2024بنق فارس )كؿ مف  كما أكد

تػدريس الجغرافيػا كالدراسػا  االجتما يػة  التوكير النااد لدل تممي  المر مة اس دادية ف  مجػاؿ
 ا هداؼ الر يسية الت  ينبغ  ت  ي تا ف  تدريستال  با تبارها أ د بكجف  اـ 

  كيػؼ تغيػر  رؤيػة التعمػيـ 2025) الرباط، Perignat (2019) بيرجنا كيكضح كؿ مف 
الػ م كػاف ينظػر لمتمميػ  ككأنػف ك ػا  فػارغ كمسػت بؿ سػمب  لممعرفػة التػ   ممف التعمػيـ الت ميػد

ف بػػ كر ماهػػرة ت تػػاج إلػػق بي ػػة  نيػػة تممػػق  ميػػف، إلػػق تعمػػيـ نوػػط كفعػػاؿ ينظػػر لمتمميػػ  ككأنػػ
 لتطكيرهال 
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كالتعمـ النوط هك  بارة  ف طري ة تعمػـ كطري ػة تعمػيـ فػ  آف كا ػد،  يػح يوػارؾ التمميػ  
ف  ا نوطة كالتماريف كالمواريي بوا مية كبيرة، مف  مؿ بي ة تعميميػة  نيػة متنك ػة، تسػمح 

وػة اللريػة، كالتوكيػر الػكا  ، كالت ميػؿ السػميـ، لتـ باسصغا  االيجاب ، كال كار البنػا ، كالمناا
أك كتابتف أك طر ف مف مادة دراسية، أك اضايا، أك آرا  بػيف كالتأمؿ العميؽ لكؿ ما تتـ ارا تف 

مػػي كجػػكد معمػػـ يوػػجعتـ  مػػق ت مػػؿ مسػػؤكلية تعمػػيـ أنوسػػتـ بأنوسػػتـ ت ػػ  بعضػػتـ بعضػػان، 
  لبنػػػا  يػػػر النااػػػد، ك ػػػؿ الموػػػكم اوػػػرافف الػػػدايؽ، كتوػػػجيعتـ  مػػػق اكتسػػػا  متػػػارا  التوك
   أبػػكة    ػػؿ  اامػػؿ  اوػػتي)سػػعادة الو صػػية المتكاممػػة كاسبدا يػػة لتمميػػ  اليػػـك كرجػػؿ الغػػد

    ل35 -33، 2028،  راك 
كلعؿ ه ا ما وجي الب ح  ف طرا ؽ فا مػة فػ  تػدريس الجغرافيػا، تركػا  مػق نوػاط التمميػ  

يجابيتػػف كتسػػا د  فػػ  تنميػػة متاراتػػف، كتعػػاا    يػػح أنػػف  نػػد رك  الموػػاركة كالتعػػاكف لديػػف كا 
فػػ  ا نوػػطة التعميميػػة ال اصػػة بطري ػػة  كاالنػػدماج دمػػج التمميػػ  كا  طا ػػف الورصػػة لمموػػاركة

ك يػر   كالصػكر االلكتركنيػة بالويػديكها  التعميميػة، كالمموػا  النصػية،المد مػة " التعمـ الجديدة
 طري ػػة الػػتعمـ هػػ   سػػكؼ يكػػكف كبيػػر جػػدا، تػػألير، فػػإف  نػػد ت ػػديـ الم تػػكل التعميمػػ  الكليػػر"
كل ػػد أكضػػ    لػػؾ العديػػد مػػف الدراسػػا  يػػؤلر بوػػكؿ إيجػػاب   مػػق م رجػػا  الػػتعمـ،  كبالتػػال 

، كدراسػة Robert & Herbert (2014)ركبػر  كهيربػر  كدراسػة كالب ػكح السػاب ة ملػؿ 
   ل 2022 انـ )

  متاراتػػػف اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ كمػػف أهػػػـ اسػػػتراتيجيا  الػػػتعمـ التػػػ  تعػػاا دكر التمميػػػ  كتنمػػػ
 ػػػمؿ مصػػػادر الػػػتعمـ المرتبطػػػة مػػػف ،  يػػػح تػػػدفي التمميػػػ  إلػػػق العمػػػؿ كالتعػػػاكف بالموػػػاريي

 بػػدالرااؽ   الوػػرااكل كمػػا أكػػدا بالموػػركع، كبالتػػال  اكتسػػا  المعمكمػػا  كال بػػرا  التعميميػػة
المعمػػـ فػػدكر  أمػػا الموػػركع أسػػمك  تعميمػػ  فريػػد، م ػػكر  التمميػػ  ف  فػػ  دراسػػتتما، 2009)

طري ػة الموػركع مػف أصػمح كما تعتبػر ي تصر  مق اسوراؼ كالتكجيف كالمسا دة  ند ال اجة، 
الطرؽ التعميمية، فالتممي  فيتا ي كمكف بأنوطة  اتيػة ت ػ  إوػراؼ المعمػـ، كيمكػف أف نعػدها 

ميػ  كا دة مف طرؽ تنظيـ المنتج المدرس ل فالموركع يعتبر نواط طبيعػ  ك وػكم ينوػ   التم
 ،لت  يؽ أهداؼ   ي ية مر كبة ف  جك اجتما   كااع  كظركؼ توػبف ظػركؼ ال يػاة العاديػة

الموػػركع، ت طػػيط الموػػركع، تنويػػ   مكديػػكؿتمػػر  طكاتتػػا فػػ  أربػػي  طػػكا  كالتػػال : "ا تيػػار 
، 2028، كاػػػد كضػػػح كػػػؿ مػػػف إبػػػراهيـ ) 99، 2022الموػػػركع، كت ػػػكيـ الموػػػركع" )نبتػػػاف، 
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 ، الربػػاط 82 -79، 2026ال يمػػة )   مر ػػ  ،223، 222، 2028بػػدير )  ،286 -284
تمؾ ال طكا  ا ربي لمموركع بالتوصػيؿ   97، 96، 2022،  مراف ) 525، 524، 2025)

 كالتال :
ا تيػػػار الموػػػركع: اػػػا ـ  مػػػق اال تيػػػار الجيػػػد لمموػػػركع الػػػ م ي را ػػػ  "ميػػػكؿ التمميػػػ ،  -2

 كاسمكانا  المتا ة، كم تكل المنتج"ل
طيط لمموركع: اا ـ  مق كضي  طة الموركع مف ابؿ )المعمـ كالتممي   ب يح تكػكف الت  -2

  طكاتتا كاض ة كم ددةل
، تنوي  الموركع: كه  مر مة ترجمة الجان  النظرم لبنكد الموركع لكااي  ممػ  م سػكس -3

كاياـ كؿ تممي  بالمس كلية المكمؼ بتا ت   إوراؼ المعمػـ المسػ كؿ  ػف تتي ػة الظػركؼ 
 كتكفير الكا  المناس  لمتنوي   س  ادرا  كؿ منتـل  كالتوجيي  ليؿ الصعكبا كت

اا ـ  مق إطمع المعمـ  مق كؿ ما أنجػا  التمميػ  مبينػان لػف أكجػف الضػعؼ  ت كيـ الموركع: -4
لتمفيتػػا ك مجتػػا فػػ  المػػرا  ال ادمػػة، كأكجػػف ال ػػكة سلرا تػػا، بمعنػػق ت ػػديـ تغ يػػة راجعػػة 

أف ي ورؾ التمميػ  فػ   مميػة ال كػـ  مػق الموػرك ا ، فػإ ا كانػ  معمـ لمتممي ، كيمكف لم
فرصػػة أف ي  ػػـك موػػركع اميمػػف، كا  ا كانػػ   تمميػػ الموػػرك ا  فرديػػة فػػيمكف أف يتػػرؾ لكػػؿ 

   المورك ا  جما ية فيمكف لكؿ مجمك ة أف ت يـ أدا  المجمك ة ا  رلل 
منظـ سكا  "دا ؿ أك  ػارج" المدرسػة، كتتميا طري ة الموركع بتعكيد التممي   مق الب ح ال

، كالل ػػػة بػػػالنوس، ك ػػػ  التعػػػاكف، كالعمػػػؿ كت ممتػػػا ك ػػػ  االسػػػتطمع، كالوػػػعكر بالمسػػػؤكلية
، كاسنتػاج، كالػت مس لمعمػؿ، كاالسػتعانة بالمصػادر  200، 2022الجما   التادؼ )نبتػاف، 
 يػح أنتػـ ي تػاركف مػا  ، كمػا ترا ػ  الوػركؽ الورديػة بػيف التمميػ  كالكت  كالمراجي الم تموػة

، كتػػدري   224، 223، 2028يناسػػبتـ مػػف الموػػرك ا  ب سػػ  ميػػكلتـ كاػػدراتتـ )بػػدير، 
التممي   مق الت طيط ككضي ال طط لم يػاـ بأنوػطة الموػرك ا  المتعػددة التػ  تػؤدم بػدكرها 

، كيتضػح ممػا سػبؽ أف المكاػؼ  286، 2028إلق إكسابتـ  بػرا  جديػدة متنك ػة )إبػراهيـ، 
عميمػػ  فػػ  هػػ   الطري ػػة يسػػتمد  يكيتػػف مػػف ميػػكؿ ك اجػػا  التمميػػ  كتكظيػػؼ المعمكمػػا  الت

مػد ؿ تكامػؿ  تػا   دا ػؿ الوصػؿ،  يػح أنػف فػ  ظػؿ تكجكالمعارؼ الت  ي صؿ  ميتػا التمميػ
 لال ي عترؼ بكجكد مكاد منوصمة STEAM الػ تعميـ
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التربيػػػة كم" فػػػ  فكػػػرة الموػػػركع  مػػػق نظريػػػة الويمسػػػكؼ ا مريكػػػ  "جػػػكف ديػػػ نيػػػ كاػػػد ب  
ك مصػػػتتا: إف التربيػػػة ت ػػػـك  مػػػق ال بػػػرة المسػػػتمرة، كالتعمػػػيـ  ػػػف طريػػػؽ العمػػػؿ )إبػػػراهيـ، 

كأيدها تممي   "كمباتريؾ" كطري ة لمتدريس ك اية الموركع ت  يؽ ال برة التػ    ،282، 2028
لنوس يكتسػػبتا التمميػػ ، أمػػا التػػدؼ العػػاـ فتػػك تنميػػة  ػػدة جكانػػ  تتعمػػؽ بالو صػػية كالل ػػة بػػا

،  يح يرل "كمباتريؾ" أف الموػركع يجػ  أف يصػدر ، كالتوكيركالعمؿ الجما  ، ك ؿ الموكم 
 إلػق  ايػة  اصػة كالنوػاط يتػدؼ تػدؼ ف  اجة   ي ية يعبر  نتا التممي ، كما ينبغػ  أف ي

"الوا ميػػة ال صػػدية التػػ  ت جػػرل فػػ  م ػػيط  :، لػػ لؾ  رؼ"كمباتريػػؾ" الموػػركع بأنػػفإلػػق اسنتػػاج
، كه ا يعن  أنف  مؿ ي كم هدؼ معيف  مػق أف يكػكف هػ ا العمػؿ الم صػكد متصػمن  "اجتما 
إ ف ت ـك فكرة الموػركع  مػق ربػط التمميػ  مػف  ػمؿ تجاربػف ،  524، 2025)الرباط، بال ياة 

 بكااي ال ياة العممية ال  ي ية  ارج المدرسةل
 بعة أنكاع كه :كبنا ن  مق تعريؼ "كمباتريؾ" لمموركع، اسـ المورك ا  إلق أر 

مورك ا  بنا يػة )إنوػا ية : كهػ   ا  صػمة  مميػة، تتجػف فيتػا الموػرك ا  ن ػك العمػؿ  -2
 لملؿ موركع صنا ة الجبف كاسنتاج أك صني ا ويا 

موػػرك ا  اسػػتمتا ية: ملػػػؿ الػػر م  التعميميػػػة، كالايػػارا  الميدانيػػة التػػػ  ت ػػدـ مجػػػاؿ  -2
الر مػػة أك الايػػارة، كمػػا يعػػكد  ميػػف بالوػػعكر فػػ  تمػػؾ  الدراسػػة، كيكػػكف التمميػػ   ضػػكان 

 باالستمتاع كيدفعف  لؾ إلق المواركة الوعميةل
موػػرك ا  فػػ  صػػكرة موػػكم : كتتػػدؼ ل ػػؿ موػػكمة فكريػػة مع ػػدة، أك  ػػؿ موػػكمة مػػف  -3

الموكم  الت  يتتـ بتا التممي  أك م اكلة الكوؼ  ف أسػبابتا، ملػؿ موػركع م اربػة 
" لدل التممي ملؿ "أمراض السم ا مراض    ف  المدرسةل نة كال ـا

كسػػ  متػػارة: كالتػػدؼ منتػػا اكتسػػا  بعػػض المتػػارا  العمميػػة أك  موػػرك ا  ي صػػد منػػف -4
  ل  284، 283، 2028تما ية ملؿ موركع إسعاؼ المصابيف )إبراهيـ، متارا  اج

، 2025 ، الربػاط )222، 2028بػدير ) ، 282، 2028إبػراهيـ )كؿ مف   رؼ أيضان اد ك 
هػػك أم  مػػؿ ميػػدان  ي ػػـك بػػف التمميػػ  كيتسػػـ بالنا يػػة العمميػػة كت ػػ  " بأنػػف الموػػركع  524

 كاػد سػمي  لالبي ػة االجتما يػة"إوراؼ المعمـ كيككف هادفان كي دـ المادة العممية، كأف يتـ ف  
 ف التمميػػػػ  ي كمػػػػكف فيتػػػا بتنويػػػػ  بعػػػػض الموػػػػرك ا  التػػػػ    هػػػ   الطري ػػػػة بالموػػػػرك ا 

 أسػمك  مػف أسػالي  الموػركعتـ كيوعركف بر بة صاداة فػ  تنويػ ها، لػ لؾ في تاركنتا بأنوس
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بػػدالن مػػف دراسػػة المػػنتج بصػػكرة دركس ي ػػـك المعمػػـ  -لممنػػاهج يػػة كالتنوي ال ديلػػة التػػدريس 
بال يػاـ بالعمػؿ كال ا مة  مق تكميػؼ التمميػ   - وظتابور تا ك مق التممي  اسصغا  إليتا لـ 

ان مػف كجػك  ا نوػطة، مسػت دميف العديػد مػف المصػادر التعميميػة ف  صكرة موػركع يضػـ  ػدد
كسػػيمة ن ػػك ت  يػػؽ المعػػارؼ ك صػػيؿ المعمكمػػا  ك ت"كالكتػػ ، الويػػديكها  التعميميػػةلللال "  ل

    لأهميتتا مف كجتة نظر التممي "لتا " مسب ان  م ددة كمتارا  أهداؼ
يج متنػكر  مميػان كتكنكلكجيػان اػادران كف  إطار االهتماـ العالم  كالعرب  كالم م  بإ ػداد  ػر   

مف موػكم ، كلديػف متػارا  توكيػر نااػد ن ػك مػا يتعممكنػف، كػاف مػف أهػـ  ة مق  ؿ ما يكاجت
 ل  "STEAM"ا وكاؿ ال ديلة لمتعمـ بالمواريي ك ظ  باهتماـ كتكجف  الم  سمق بالػ 

سة كهػ : العمػـك هك ا تصار ل مسة  مـك معرفية يدرستا التممي  ف  المدر  "STEAM"الػ ك 
Science كالتكنكلكجيػػػا ،Technology ، كالتندسػػػةEngineering  كالونػػػكف كالدراسػػػا ،
، ب صػد دمػج ال يػاة بػالتعميـ لتمبيػة ا تياجػا  Mathematics، كالرياضػيا  Artsاسنسانية 
  (Robelen, 2011, P.1, 2).المست بؿ

كه ا ما أكد   ميػف دراسػة كػؿ مػف  كتتطم  ه   العمـك التكامؿ كالدمج ف  تعميمتا كتعممتا،
، كمػػػا أف طبيعػػػة هػػػ   (Robelen,2011)ركبمػػػيف  ، كدراسػػػة(Rabalais,2014)رابػػػاليا 

العمػـك تتطمػػ  تجتيػا بي ػػا  تعميميػة   ي يػػة ككااعيػػة، ب يػح تسػػا د التمميػ   مػػق االسػػتمتاع 
ممة كالمترابطػة ف  ا نوطة كالمورك ا  التعميمية الت  تمكنتـ مف الكصكؿ إلػق المعرفػة الوػا

 ، كهػػ ا مػػا اتو ػػ   ميػػف ,P.541) 2013, Madden, et al   المتعم ػػة بتػػا مكديػػكاللم
   بتػدؼ ت ػديـ تجػار  تعميميػة  ا  معنػق (Keane & Keane, 2016 ، كينػ دراسة كين 

مف  مؿ ربط التعميـ بال ياة اليكمية، كتنمية متارا  التممي  المامة لسكؽ العمؿ ملػؿ متػارة 
، كهػك التػدؼ الػ م (Sousa & Pilecki, 2013, P.15)لموػكمة كالتوكيػر النااػد  ػؿ ا

سػاب ان فػ  دراسػتتـ بػأف تعمػيـ  Bybee & Fuchs (2006)أوار إليف كؿ مف بػايب ، فاتوػا
يؤدم إلق إ داد التمميػ  ب ػدرا  ت نيػة كمتػارا   اليػة، ممػا يسػاهـ بوػكؿ كبيػر  STEAMالػ 

لؾ ال درة  مق المنافسة، كه ا تمامان مػا تسػعق إليػف متػارا  ف  ت سيف فرص العمؿ لديتـ كك 
 ال رف ال ادم كالعوريفل

التدريسػػية: "الػػتعمـ ال ػػا ـ  مػػق الموػػركع، كالػػتعمـ ال ػػا ـ STEAM كمػػف اسػػتراتيجيا  الػػػ  
، كالػتعمـ )Pilecki, 2013) & Sousa مق االست صا ، كالػتعمـ ال ػا ـ  مػق  ػؿ الموػكمة" 
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 STEAM ل كاد تبنق الب ح ال ال  "تعمػيـ الػػ 60، 2020باليديف ) سف، ال ا ـ  مق العمؿ 
ال ا ـ  مق الموركع"  لمستوادة مف ادرا  التممي  كمتاراتف فػ  العمػـك كالتكنكلكجيػا كال ياسػا  

سػػػكا  كانػػػ  هػػػ    ا  ك التندسػػػية كالونػػػكف كالرياضػػػيا  مػػػف  ػػػمؿ إ طػػػا  التمميػػػ  موػػػر 
وػاركة مػي مجمك ػة العمػؿ ت ػ  إوػراؼ المعمػـ، لبنػا  منػتج فرديػة أك تعاكنيػة بالممورك ا  

  تعميم  نتا   ف  أم منتاج تعميم   مق وكؿ موركعل 
الػػػ  تعمػػيـ أف Sousa & Pilecki (2013, P. 15, 16) سكسػػا كبمكػػ اػػد أكػػد ك 

STEAM  ل فتػػك الموػػرك ا هػك أكلػػر بكليػػر مػػف مجػػرد مجمك ػة مػػف ا فكػػار أك ا نوػػطة أك
ا كلر ابتكاران ال م يمكف أف ي  دح لكرة فػ  التعمػيـ   ف هنػاؾ هػدؼ مسػتمر  نظاـ تربكم ربما

"اسبػػداع،  ال ػرف ال ػادم كالعوػريف كمتػارا  رفػي ك ػ  التمميػ  كتنميػة كتطػكير متػارا  :ن ػك
، كبالتػػال  ك ػػؿ الموػػكم ، كالتوكيػػر النااػػد، كالتكاصػػؿ، كالػػتعمـ الػػ ات ، كالمبػػادرة، كالتعػػاكف"

كأهميتػف، ككيويػة تػد يـ  STEAM، ككػ لؾ رفػي ك ػ  المعمػـ بل افػة لػديتـ مػؿايادة فػرص الع
لراؤ  بف    لالم تكل التربكم كا 
ة  ػرض  يح ي ػـك  مػق تغييػر طري ػ، دريسف  الت STEAMالػتعميـ مما يبرا أهمية دمج 

 ,Honey روػػكينجربالم تػػكل التعميمػػ  ككػػ لؾ طػػرؽ الت يػػيـ، كيػػرل "هػػكن ، بيرسػػكف، 
Pearson & Schweingruber (2014, P. 32)  الػػأف مف أهػـ نتػا ج دمػجSTEAM 

لػرا  كت سػيف  ف  التعميـ كجكد ممياا   اصة: بالمعمـ ملؿ "ت سيف نك ية التدري  كالتعميـ، كا 
الم تكل المعرف  كالتربػكم"، كأ ػرل بالتمميػ  ملػؿ "ت سػيف الػتعمـ كالت صػيؿ، امػتمؾ لمتػارا  

ال  كنك ية ال ريجيف، ايػادة فػرص العمػؿ، ايػادة فػرص ال رف ال ادم كالعوريف، ت سيف معد
 المواركة كالتكاصؿ مي اآل ريف"ل 

ضمف االمكانا  المتا ة لممعمميف كالتمميػ  كاسدارة المدرسػية، كلضػماف  STEAMكيعمؿ الػ
 ال ا ـ  مق الموركع ف  التعميـ يج :   STEAMنجا  تطبيؽ الػ

كجيػػف توكيػػر التمميػػ  ن ػػك تكظيػػؼ المتػػارا  : لمػػتمكف مػػف تالتأهيػػؿ المناسػػ  لممعممػػيف -2
نتػػاج إلػارة دافعيػػتتـ ن ػػك التوكيػػر فػػ  ا   ، ك STEAMالعمميػة لػػديتـ فػػ  المػػكاد ال مسػػة )

 لمكديكؿمورك ا  مناسبة لم
د ػػػـ التكاصػػػؿ المسػػػتمر دا ػػػؿ المدرسػػػة ك ارجتػػػا: المتػػػداد ألػػػر الػػػتعمـ كالتػػػدري   مػػػق  -2

  ا مػكر فػ  بعػض ا نوػطة التػ  اػد إلق  ارج المدرسة يج  إوػراؾ أكليػا STEAMالػ
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ي تػػاج تنويػػ ها إلػػق الػػ ها  لمؤسسػػا  معينػػة أك ال صػػكؿ  مػػق معمكمػػا  مػػف جتػػا  
 م تموةل

 STEAMالتركيا  مق التممي  ككنف م كر العمميػة التعميميػة:  نػد تنويػ  المعمػـ أنوػطة  -3
نتاج المورك ا ،  ميف بانت ا  موػرك ا  الػػ  اػدرا  ا كلػر مم مػة لجميػي  STEAMكا 

 ندماجتـ دا ؿ ه   ا نوطةلاالتممي  العممية لضماف 
المتابعػػة المسػػتمرة مػػف ابػػؿ المؤسسػػة التعميميػػة لتكجيػػف كلت يػػيـ أدا  المعممػػيف لت ػػديـ  -4

 ل   26، 2028  ؿ   سكنة،  أبك و ير ) الد ـ المناس  )التغ ية الراجعة  لتـ
أكبر مف طري ػة أك اسػتراتيجية فػ   ال ا ـ  مق الموركع هك  STEAMإ ف ي رل أف تعميـ الػ

ال ي تصػػر  مػػق مػػادة دراسػػية م ػػددة أك  تػػق  -التػػدريس بػػؿ إنػػف من ػػق تعميمػػ  متكامػػؿ 
مر مػػة دراسػػية بعينتػػا،  يػػح يمكػػف تطبي تػػا فػػ  جميػػي المػػكاد الدراسػػية كالمرا ػػؿ التعميميػػة 

إ  أنػػف  -امػػةف ككػػ لؾ تػػكفير اسمكانػػا  الم لكػػ  يػػتمكف مػف تطبي ػػجيػػدا بوػرط إ ػػداد المعمػػـ 
ي تاج إلق ت طيط كتنوي  كت كيـ جيد لمم تكل التعميم ، لمستوادة مف متارا  التمميػ  فػ  
المكاد الدراسية الت  درسكها كبا  ص ف  العمـك كالتكنكلكجيا كال ياسػا  التندسػية كالونػكف 

التعميمػػ  فػػ  صػػكرة منػػتج نتػػا    مػػق وػػكؿ  مكديػػكؿك لػػؾ بتػػدؼ ت ػػديـ ال  كالرياضػػيا 
 وركع تعميم ل م

بأنػف  Capraro & Morgan (2013, P30-32)كػابرارك كمكرجػاف اػد أكضػح ك 
ال ػا ـ  مػق الموػركع فػ  التػدريس،  STEAM ند تصػميـ نمػا ج  مميػة لتطبيػؽ تعمػيـ الػػ 

 فإف ه   النما ج ترتكا  مق ال طكا  التالية: 
التعميميػة المامػة    ف  كؿ مجمك ة، كتكايي المكاد4-3ت سيـ التممي  إلق مجمك ا  ) -2

لتملػػؿ   مػػيتـ، كتوػػمؿ هػػ   المػػكاد الم ططػػا ، أجتػػاة ال اسػػك ، ككػػ لؾ فكػػرة الموػػركع
   لأكلق  طكة "ا تيار الموركع"

، لتملػؿ مكديػكؿمراجعة ال طكا  التطبي يػة كتكضػيح كظيوػة المػكاد التعميميػة فػ  تعمػـ ال -2
 لال طكة اللانية "الت طيط لمموركع"

، الػػمـا سنتػػاج الموػػركع كتوػػمؿ الكاػػ  المناسػػ  سنتاجػػفتضػػي كػػؿ مجمك ػػة الم طػػط  -3
  ل  لتملؿ ال طكة اللاللة "تنوي  الموركع"
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 تمميػ فػ  مجمك ػا ، فػإف كػؿ  التمميػ ت مؿ الطمبة المسػؤكلية، ك مػق الػر ـ مػف  مػؿ  -4
 مسؤكؿ  ف متمة م ددة يج  تنوي هال

كيػتـ سػة الكا ػدة،   داي ػة فػ  الجم40-30المجمك ا  فػ  مػدة ) تممي يج  أف يعمؿ  -5
  رض النتا ج العمؿ بيف المجمك ا لبعدها 

توػجيي التمميػػ   مػػق االستوسػػارا  كتبػػادؿ االاترا ػػا  بيػػنتـ ك رضػػتا أمػػاـ المجمك ػػا   -6
 ل  لمتأكد مف ت  يؽ ا هداؼ، لتملؿ ال طكة الرابعة "ت كيـ الموركع"ا  رل

    رض التممي  لممنتج النتا   ال م تـ تصميمفل -7
ب ح ال ال  أف ال طكا  الساب ة تكضػح بالوعػؿ بوػكؿ مناسػ  طري ػة تطبيػؽ تعمػيـ كيرل ال

  التعميميػة الم تموػة، كلكػف أيضػان مكديػكالال ا ـ  مػق الموػركع فػ  تػدريس ال STEAMالػ 
يمكػػف  مػػؿ التعػػديؿ الػػمـا ب يػػح تتكافػػؽ هػػ   ال طػػكا  مػػي  صػػا ص التمميػػ  كاسمكانػػا  

د تعممػف، مػي ضػركرة تركيػا العمػؿ بوػكؿ كبيػر  مػق التمميػ  المػرا مكديػكؿالمتا ػة ككػ لؾ ال
 كت بؿ الن د مف اآل ريفل  ل ؿ الموكم ، كتعكيدهـ  مق ت مؿ المسؤكلية
، مػف التػدريسال ػا ـ  مػق الموػركع فػ   STEAMتعمػيـ الػػ  كبنا ن  ميف  ندما نت ػدح  ػف

رسػػ  "الم ػػيط المدرسػػ " فإننػػا نسػػتتدؼ ربػػط التعمػػيـ المد يػػح ككنتػػا طري ػػة  مميػػة م نظمػػة، 
ال يمػة،   لم ػيط االجتمػا  " )مر ػ ابال ياة التػ  ي ياهػا التمميػ  دا ػؿ ك ػارج المدرسػة معػان "

" التػػ  يغمػػ   ميتػػا الصػػبغة العمميػػة الموػػرك ا تطبيػػؽ ا نوػػطة " ، مػػف  ػػمؿ 76، 2026
ـ أف تعمػي فػ  دراسػتفGerlach (2012)  جيػرالتش كه ا مػا أكػد  ل 224، 2022)واهيف، 

يضػػـ ت صصػا  متعػػددة، يػػتـ دمػج الموػػاهيـ العمميػػة بالتطبي ػا  العمميػػة، ك لػػؾ  STEAMالػػ 
العمػػـك كالتكنكلكجيػػا كال ياسػػا  التندسػػية كالونػػكف "ت صصػػا  م تموػػة كهػػ   دمػػجمػػف  ػػمؿ 
، ممػػا يػػؤدم إلػػق ايػػادة التكاصػػؿ بػػيف المدرسػػة كالمجتمػػي، كينػػتج  نػػف اكتسػػا  "كالرياضػػيا 

تتكافػػؽ مػػي متػػارا  ال ػػرف ال ػػادم كالعوػػريف المطمػػك  تعممتػػا لػػدل  وػػةلمتػػارا   مميػػة م تم
 لالتممي 

التمميػ  بوػكؿ كبيػر   مق تنمية متػارا   ػؿ الموػكم  لػدل STEAM يح يعمؿ تعميـ الػ 
إلػق  Barakos, Lujan & Strang (2012)سػترانج  ،كما بينػ  دراسػة بػارككس، لكجػاف 

كتنميػة  هك إ داد التمميػ  ل ػؿ الموػكم  البي يػة STEAMتعميـ الػ أف أ د أهـ أهداؼ تكامؿ 
 متارا  ال رف ال ادم كالعوريف الت  اد ت سف مف فرص العمؿ لدل التممي ل
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 مػق تطػكير التوكيػر النااػد لػدل التمميػ  ممػا يػؤدم  لػؾ إلػق  STEAMكما يعمؿ تعمػيـ الػػ 
 ,Capraro & Morgan)  ػةإت انتـ لممتارا  ا ساسية المامة فػ  المرا ػؿ الدراسػية الم 

2013. P.2)ل 
 بػارة  Project-Based Learningع لموػرك ال ػا ـ  مػق ا STEAMالػػ   يػح أف تعمػيـ
متعددة الت صصا  يوػترؾ فيتػا التمميػ  مورك ا  اا ـ  مق تطكير  متكامؿ  ف نتج تعميم 

 يػح تصػمـ ل ػؿ  كتلير اهتماماتتـ كت واهـ كتتيح لتـ تبادؿ المعمكما  كال برا  فيما بيػنتـ،
ع  مػػق متػػارا  التوكيػػر العميػػا، ملػػؿ مػػا كيركػػا الػػتعمـ ال ػػا ـ  مػػق الموػػرك بعػػض الموػػكم ، ك

تنويػ هـ  نوػطة ت  ػؽ سكسػابتا لمتمميػ  مػف  ػمؿ الموػرك ا  التوكير النااد، كالتػ  تتػدؼ 
  ل48، 2024ج )وكاهيف، أهداؼ المنت

إطاران فكريان لمتعامػؿ مػي الموػكم  موركع ال ا ـ  مق ال STEAMتعميـ الػ مد ؿ عد ي  ك ميف 
 الت  تكاجف التممي ل  البي ية  ليا  متنك ة لمتعامؿ مي الموكم  يح ت دـ آ

كاػػد بػػا  كاضػػ ان أهميػػة ال اجػػة أكلػػر مػػف ابػػؿ إلػػق اسػػتراتيجيا  تعمػػيـ كتعمػػـ تم ػػدهنا ب فػػاؽ 
تـ كتنميػػة متػػاراتتـ تعميميػػة كاسػػعة كمتنك ػػة كمت دمػػة تسػػا د التمميػػ   مػػق إلػػرا  معمكمػػات

 البي يػػة الم يطػػة موػػكم الالع ميػػة الم تموػػة )الوكريػػة كال هنيػػة  التػػ  تمكػػنتـ مػػف مكاجتػػة 
   بع مية منوت ةل

فػ  تػدريس مػنتج لكتركنيػة  ػح اسػت داـ ال  يبػة التعميميػة اال يف يستتدؼ هػ ا البكبنا ن  م
فػػػػؽ تكجيتػػػػا  تعمػػػػيـ الػػػػػ ك  اس ػػػػدادم ا كؿالدراسػػػػا  االجتما يػػػػة فػػػػرع )الجغرافيػػػػا  لمصػػػػؼ 

STEAM  اميػػػ لمتمالتوكيػػػر النااػػػد ك  متػػػارا   ػػػؿ الموػػػكمة سكسػػػا ال ػػػا ـ  مػػػق الموػػػركع   
الم يطػةل كتػـ ا تيػار الصػؼ البي يػة  مق كيوية مكاجتة بعض المكااػؼ كالموػكم   فلتدريبت

ايا  ف النمػػك الع مػػ  لتػػ   المر مػػة مناسػػ  السػػتيعا  الػػك   بال ضػػ  اس ػػدادم  اصػػة  كؿا
  فػ  دراسػتف أف 229، 2022) رضػا، ككما أكد كالتوكير فيتا بصكرة ن ديةالبي ية كالموكم  

موتػػا  التنميػػة هػػك التعمػػيـ اسلاامػػ  كلػػيس  يػػر  مػػف المرا ػػؿ ا  ػػرل كالجامعػػة مػػلمن، فػػالتعميـ 
د مػف اسلاام  يوكؿ بداية التعميـ كا ساس الموترؾ بيف أبنػا  البمػد الػ م البػد منػف فػ  أم بمػ

بمػػػػداف العػػػػالـ، كمػػػػا أف التعمػػػػيـ اسلاامػػػػ  هػػػػك ا رض ال صػػػػبة التػػػػ  ي ػػػػاـ  ميتػػػػا م تمػػػػؼ 
 ف  أمر تعجيؿ التنميةل   أساسيان  اال تصاصا  الت  تمع  ه  ا  رل دكران 



 ................ يمية الكترونية لتدريس الجغرافيا وفق توجهات مدخل تكامل تعليم العلوم والتكنولوجيافاعلية حقيبة تعل

 - 844 - 

 مشهلة البحح وتساؤالتُ:

يعػػػيش كااعنػػػا المعاصػػػر تطػػػكرا  متسػػػار ة فػػػ  المعرفػػػة العمميػػػة وػػػمم  مجػػػاال  ال يػػػاة 
ا مر ال م يوكؿ ت ديان كبيػران لمتمميػ ، كالمعممػيف، كمنػاهج التعمػيـ  امػةن، كب اصػة  الم تموة،

كاػد أكجػ   لػؾ  مػق ا نظمػة التربكيػة ال يػاـ بػأدكار مناهج الجغرافيا بمرا ؿ التعميـ المتعػددةل 
ال ػػرف  فا مػػة لمرا ػػاة هػػ ا الػػا ـ المعرفػػ  المتنػػام ، كالكفػػا  بإ ػػداد أجيػػاؿ مت نػػة لمتػػارا 

، كاػادرة  مػق  ػؿ الموػكم ، التكاصػؿ، اسبػداع، كالتعػاكف )التوكيػر النااػد،  ادم كالعوػريفال 
التكافؽ مي التطكرا  العممية المتسار ة، بأسالي  توكيرية إيجابية، تعكس تمكنتـ مػف متػارا  

  ؿ الموكمة كالتوكير النااد، لمكاجتة الموكم  ال ياتية المتنك ةل
 -اهتمػاـ الب ػح ال ػال  -ا ميػ متالموكمة كالتوكير النااد لػدل الكتتطم  تنمية متارا   ؿ 

ف سػ ، بػؿ يتطمػ   لػػؾ  فديت ػدـ ااتصػار منػاهج الجغرافيػا  مػػق اكتسػا  المعػارؼ العمميػة لػػ
 مػػق التوكيػػر، كتنميػػة متػػارا  الػػتعمـ الػػ ات   ةفرصػػان تعميميػػة متنك ػػة، لمسػػا دة التمميػػ  ةتتي ػػ
ف مػف معػارؼ كمتػارا  تما اكتسػب التعمـ المستمر، كتكظيؼ  مق ا، كمف لـ تعايا م درتتالديت

 مق المركر ب بػرا   ة/ا مي   ك لؾ مف  مؿ توجيي التمكاتجاها  كايـ كأنماط توكير إبدا  
   ل 38 -33، 2028  ي ية )سعادة  كآ ركف،  بي يةتعميمية ك 

التعمػيـ ببنػا  كت رص كاارة التعميـ ف  جمتكرية مصر العربية  مق مكاكبػة  ركػا  إصػم  
 كركػا ، ال ا مة  مق دمج مجاال  العمـك كالتكنكلكجيػا كالتندسػة كالرياضػيا  STEMمدارس 

  2028دراسػة المػالك  )ملػؿ  STEM ـالسػاب ة فػ  مجػاؿ تعمػي كالب ػكح الدراسا  العديد مف
كالتػػ                 مػػق طػػم  المجمك ػػة التجريبيػػة STEMالتػػ  أوػػار  إلػػق تػػألير تعمػػيـ 

توػػػكاتـ  مػػػق طػػػم  ب  طالبػػػان مػػػف طػػػم  الصػػػؼ ال ػػػامس االبتػػػدا   بجػػػدة 35نػػػ  مػػػف )تكك 
 & Isabelleآاابيػؿ كايػف  دراسػة ،كتنميػة متػارا  الب ػح العممػ  لػديتـالمجمك ة الضابطة 

Zinn (2017)  تعمػيـ  طػكا  الت  أوار  إلق أفSTEM  نتج العمػـك صػمـ لمسػا دة مػ فػ
المتعػة مػف أجػؿ   كالوضػكؿ كمم ظػة العػالـ مػف  ػكلتـ لمايد مف االستكوػافا  مق االطم  

التػ  أوػار  إلػق   2026دراسػة أ مػد ) ،العمػـك كفػ   مميػة  ػؿ الموػكم إجرا  تجػار  ف  
  33ف  التطبيؽ البعدم كالت  تككنػ  مػف ) )مجمك ة الب ح  مق طم   STEMتألير تعميـ 

كتنمية متػارا   ػؿ كف م افظة ال اهرة تممي ة مف تممي ا  الصؼ الرابي االبتدا   مدرسة الايت
التػ  أوػار  إلػق  Olivarez (2014) أكلوػاريا دراسػة ،الموكم  كاالتجا  ن ك دراسة العمـك
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"اللػػان   مفطالبػػان مػػف طػػم  الصػػؼ اللػػا  73توػػكؽ المجمك ػػة التجريبيػػة كالتػػ  تككنػػ  مػػف )
ت صػيؿ الدراسػ  فػ  فػ  ال STEMجنك  تكساس كال اضعة لبرنامج اا ـ  مق تعميـ  "متكسط

العمػػـك كالرياضػػيا  كال ػػرا ة  مػػق المجمك ػػة الم ارنػػة  ك لػػؾ السػػت داـ المعممػػكف فػػ  تػػدريس 
طرا ػػؽ تدريسػػية  ديلػػة ملػػؿ: التػػدري  العممػػ ، كالػػتعمـ المبنػػ   مػػق الموػػركع STEM تعمػػيـ 
التػػ  صػػمم  الستكوػػاؼ آلػػار  Lou, et al (2011)كدراسػػة لكيػػك كآ ػػركف  لالعممػػ 

ا  الػػتعمـ ال ػػا ـ  مػػق  ػػؿ الموػػكم  فػػ  إمكانيػػة تطبيػػؽ طالبػػا  المػػدارس اللانكيػػة اسػػتراتيجي
المعرفػػة التندسػػية كالعمميػػة كاكتسػػا  المايػػد مػػف المعرفػػة المرتبطػػة بػػالعمـك كالرياضػػيا  مػػف 

  مؿ تعمـ العمـك كالتكنكلكجيا كالتندسة كالرياضيا ل 
لتكنكلكجيػػػػا كالتندسػػػػة العمػػػػـك كامػػػػي مجػػػػاال   Arts دمػػػػج العمػػػػـك اسنسػػػػانية  ػػػػف تغػػػػافمن 

   أوػار إلػق أف دمػج الونػكف فػ  تعمػيـ 2020 سػف )  مػق الػر ـ أفSTEM  كالرياضػيا 
STEAM اػػػد يضػػػمف الر ػػػا  فػػػ  المسػػػت بؿ،  يػػػح يػػػاكد الطػػػم  بتجػػػار  ك بػػػرا  متعػػػددة

اسنجػػااا  "ت سػػتـ أيضػػان فػػ  ت سػػيف ك الت صصػػا  ت سػػتـ فػػ  بنػػا  مجتمعػػا  أكلػػر إبػػدا ان، بػػؿ 
  بوا ميػة 2020صػياـ )  صػالح  كما ألب  البا لكف   ؿ لمطم ل "كاديمية كال درا  الونيةا  

مب ػح كالتأمػؿ كالن ػد مػف  ػمؿ ا نوػطة الورصػة لبإ طػا  الطمبػة  STEAMالتدريس بمن ق 
هػكنج ِجتػك ك كأكػد  لالت  تركا  مق طر  ا س مة البا لة  مػق التوكيػر ك ػؿ الموػكم  العممية

أف دمػج العمػـك اسنسػانية مػي مجػاال  ,Hong & Song (2016, P.58)  Jhoكسػكنج 
العمػػـك كالتكنكلكجيػػػا كالتندسػػة كالرياضػػػيا  يسػػتكمؿ اسطػػػار التعميمػػ  كيجعمػػػف إطػػاران متكػػػاممن 

مػػاديف  كأوػػار كمترابطػػان لتنميػػة متػػارا  االبتكػػار كال يػػادة كاالتصػػاؿ فػػ  جميػػي هػػ   المجػػاال ل
أف جامعػػة كاليػػة نيكيػػكرؾ فػػ  بكتسػػداـ اػػد طػػكر   Madden, et al  (2013  كآ ػػركف
بػػػدمج الونػػػكف كالعمػػػـك اسنسػػػانية لمجػػػاال  العمػػػـك كالتكنكلكجيػػػا كالتندسػػػة  STEMبرنػػػامج 

نمك جػا لتعايػا التوكيػر اسبػدا   كتعمػيـ العممػا  الػ يف STEAM كالرياضػيا  ليصػبح برنػامج 
جيا ال ديلة المامػة لمعالجػة الموػاكؿ سيككنكف اادريف  مق  مؽ ابتكارا  ف  العمـك كالتكنكلك 

 P.15,16 Sousa ,2013)كما أوار سكسا كبمك  )ل المع دة الت  تكاجف المجتمي البورم
& Pilecki  إلػػق أف إد ػػاؿ العمػػـك اسنسػػانية لسػػتـSTEM  لتصػػبح سػػتيـSTEAM  يسػػا د

ع، ك ػػػػؿ التمميػػػ   مػػػق اكتسػػػا  المتػػػارا  المامػػػة لم ػػػرف ال ػػػادم كالعوػػػريف ملػػػؿ: اسبػػػدا
 الموكم ، كالتوكير النااد، كاالتصاؿ كالتكاصؿ، كالتعمـ ال ات ، كالمبادرة، كالتعاكفل
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 مػق مػدا ؿ التكامػؿ، لػ ا STEAM  يػح تعتمػد اسػتراتيجيا  التػدريس المم مػة لتكجتػا  
 فت  تومؿ:

 Inquiry based Learning التعمـ ال ا ـ  مق الب ح كاالست صا   -2
)كهػك مػا ا تمػد  Projects based Learning    وػرك ا  الػتعمـ ال ػا ـ  مػق الم -2

  ميف الب ح ال ال  
 Problem Solving based Learning التعمـ ال ا ـ  مق  ؿ الموكم  -3
 Hands-on based Learning  التعمـ ال ا ـ  مق العمؿ باليديف -4

الطبيعػ  كالبوػر كالت  تت دل التممي  ل ؿ موكم  العالـ ال  ي   كاستكواؼ فضكلتـ لمعالـ 
باسػػػػتراتيجيا  الػػػػتعمـ المتمركػػػػاة  ػػػػكؿ التمميػػػػ ، كاالسػػػػتراتيجيا  ال ا مػػػػة  مػػػػق الموػػػػكم  

  ل  60، 2020كالمورك ا  ) سف، 
اسػػت داـ ب STEAMمػػد ؿ الػػػ تطبيػػؽ كمػػف الدراسػػا  كالب ػػكح السػػاب ة التػػ  بػػدأ  تتػػتـ ب

 مػػػق ال ػػػا ـ ا ، الػػػتعمـ االست صػػػالب ػػػح ك   مػػػق ال ػػػا ـ)الػػػتعمـ  ربػػػيإ ػػػدل اسػػػتراتيجياتف ا  
التػدريس  فػ    مق  ؿ الموكم ، التعمـ ال ػا ـ  مػق العمػؿ باليػديفال ا ـ ، التعمـ ا المورك 
  ليككنػكا اػادريف  مػق كالتوكيػر النااػد  ؿ الموػكمة ملؿ متارا  متارا  التممي كتطكير لتنمية 
لمت ػػػديا  كالموػػػكم   المع ػػدة كالب ػػػح فػػػ  ال ضػػايا العالميػػػة لتطػػػكير  مػػكؿ المسػػػا ؿإجابػػة 

التػػ  هػػدف  إلػػق  Gülhan & Şahin (2018)دراسػػة جيكلتػػاف كسػػاهيف  العالميػػة، ملػػؿ
فػػػ  مدرسػػػة ف ػػػص آلػػػار الت صػػػيؿ ا كػػػاديم  كاسبػػػداع العممػػػ  لػػػدل طػػػم  الصػػػؼ السػػػابي 

طػم  المجمك ػة توػكؽ ـ، كألبتػ  النتػا ج 2028 -2027متكسطة بإسطنبكؿ لمعاـ الدراسػ  
الػ   كالتػ  درسػػ  ك ػدة االنعكػاس فػ  المػػرآة كامتصػاص الضػك  باسػػت داـ ط 30التجريبيػة )

فػػ  الت صػػيؿ كاسبػػداع طػػكاؿ  طالػػ  33 مػػق طػػم  المجمك ػػة الضػػابطة ) STEAMأنوػػطة 
أف دمػج  أوػار التػ    Keane & Keane (2016) ، كينػ كينػ  دراسػة، العمميػة التعميميػة

منػػاهج المسػػتكل المتكسػػط تصػػميـ   نػػد STEAM لتصػػبح  STEMالوػػف لمػػد ؿ تكامػػؿ 
 يػح ألبتػ  نتػا ج الموػاريي ال ا مػة تواؼ اسبداع الكػامف لػدل الطػم ، كاللانكم ي ستـ ف  اك

بػػأف طمبتػػا أفضػػؿ    طالبػػان بأمريكػػا الوػػمالية26كالتػػ  أجريػػ   مػػق ) STEAM مػػق مػػد ؿ 
 Liao دراسػة ليػك ،فػ   ػؿ الموػكم  المعاصػرة STEMفتمػان مػف الطػم  الػ يف اسػت دمكا 

 مػق الػتعمـ مػي بعضػتـ الػبعض  مػف   STEM الت  وجع  معمم  الونكف كمعمم  (2016)
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مػػاديف  دراسػػة ،أجػػؿ  مػػؽ بي ػػة صػػوية يػػتعمـ فيتػػا الطػػم  مػػف  ػػمؿ  ػػؿ الموػػكم  اسبدا يػػة
تعميميػػة   ي يػػة  بي ػػا كالتػػ  هػػدف  إلػػق تجتيػػا  Madden, et al (2013) كآ ػػركف

فػػ  ا نوػػطة كالموػػرك ا  التعميميػػة التػػ  ق االسػػتمتاع ككااعيػػة، ب يػػح تسػػا د التمميػػ   مػػ
سكسػا  دراسػة ،  المتعم ػة بتػامكديػكالتمكنتـ مف الكصػكؿ إلػق المعرفػة الوػاممة كالمترابطػة لم

التػ  هػدف  إلػق ت ػديـ تجػار  تعميميػة  ا  معنػق مػف  Sousa & Pilecki  2013) كبمك 
 دراسػػة ،التمميػػ  المامػػة لسػػكؽ العمػػؿ ػػمؿ ربػػط التعمػػيـ بال يػػاة اليكميػػة، كتنميػػة متػػارا  

فػ  تعميمتػا  STEAMكالت  أكػد  بضػركرة دمػج كتكامػؿ تعمػيـ  Robelen (2011) ركبميف
، فكسػانكفيتش، كاالس كدراسػة ،كتعممتا  ب صد دمج ال ياة بالتعميـ لتمبية ا تياجا  المسػت بؿ

يجة الوصػؿ بػيف كال م أوار أنف نتWallace, Vuksanovich & carlile (2010)كارليؿ 
 -ف ػػد العديػػد مػػف أ ضػػا  هي ػػة التػػدريس كالممارسػػيفأدل إلػػق  STEMالونػػكف كت صصػػا  
فػػ  ت صصػػا  العمػػـك كالتكنكلكجيػػا كالتندسػػة كالرياضػػيا  ركابطتػػـ  -ا مػػريكييف ال ػػريجيف

باسبػػداع كالتوكيػػر المجػػرد، كبالملػػؿ فوػػؿ العديػػد فػػ  مجتمػػي الوػػف فػػ  مكاكبػػة المجتمػػي الت نػػ  
مي تنميػة اسبػداع  كلمكاجتة الت ديا  التكنكلكجية ال الية ف  العالـ، لتطكر مف  كلتـسريي ا

 STEAMتعػػػاكف  لي ظػػػق STEMت صصػػػا   دمػػػج الونػػػكف فػػػ تتطمػػػ   كاالبتكػػػار كالتطبيػػػؽ
ػا جديػدنا لمر مػة الركضػة  تػق الصػؼ اللػان   وػر مػف  ػمؿ ب  بكؿ ف  ا د  با تبار  نمك جن

، كال برة فػ  العمػؿ فكا د متكاعة تومؿ ايادة اسبداعي دـ ه ا التعاكف ل لالتعميـ ما بعد اللانكم
 لف  فرؽ تعاكنية متعددة الت صصا 

  بػؿ هػك  STEMلمد ؿ كالعمـك اسنسانيةليس ف ط مجرد إضافة الونكف  STEAM فمد ؿ
 العمؿ  مق تطكير متارا  التصػميـ كالتندسػة  اليػة المسػتكل، مػي السػما  لمتمميػ  باالبتكػار
كاال تػػػراع كف ػػػان لوػػػركطتـ، فتػػػك كمػػػا يوػػػرض  مػػػق التمميػػػ  إنتػػػاج أ مػػػاؿ أصػػػيمة باسػػػت داـ 

STEM إال أنػػف يتػػيح لتػػـ ا تيػػار كيويػػة ال يػػاـ بػػ لؾ كمػػا الػػ م ينتجكنػػف، ا مػػر الػػ م يجعػػؿ ،
  ل  56، 2020الوارؽ بيف ا لنيف م تموان ككبيران ) سف، 

)الجغرافيا  ال الية فػ  المر مػة اس داديػة تج الدراسا  االجتما ية فرع بتو ص م تكل منك 
كالكااي التدريسػ  لتػا يػتـ مم ظػة أنتػا تؤكػد  مػق ل افػة الػ اكرة، كلػيس ل افػة التوكيػر   يػح 
تعػػالج الم تػػكل العممػػ  با تبػػار   ايػػة فػػ   ػػد  اتػػف، كلػػيس با تبػػار  كسػػيمة أك سػػيااان لتنميػػة 

 لمكاجتة الموكم  البي ية الم يطةصرؼ السميـ ف  متارا  التممي  كادراتتـ  مق الت
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 يػػح أوػػارا إلػػق أف هنػػاؾ  ، 2007 ، ااامػػؿ )2026 ميػػف كػػؿ مػػف كػػاظـ )د  كهػػ ا مػػا أكػػ
اصػػكران فػػ  تػػدريس الجغرافيػػا كالدراسػػا  االجتما يػػة بكجػػف  ػػاـ، فتنػػاؾ فجػػكة بػػيف مػػا يتعممػػف 

 اة اليكميةل التممي  ف  جميي مرا ؿ التعميـ ابؿ الجامع  كممارستتـ لوتق نكا ق ال ي
 مق الػر ـ أف منػاهج الجغرافيػا مػف أكلػر المنػاهج التػ  يدرسػتا التمميػ  ارتباطػان بػالمجتمي، 
كسػابتـ الكليػر  دراؾ العماػا  كفتمتػا بعمػؽ، كا  كأكلرها مسا دة لتـ  مق استبصػار ال  ػا ؽ كا 

يػػػة مػػػف المتػػػارا  كال ػػػدرا  التػػػ  تسػػػا دهـ  مػػػق ممارسػػػة أنػػػكاع م تموػػػة مػػػف ا نوػػػطة العمم
 ، يػػػتـ تدريسػػػتا 5، 2005، م مػػػكدكالتطبي ػػػا  المويػػػدة فػػػ   يػػػاتتـ اليكميػػػة كالمسػػػت بمية )

البي يػة بمعاؿ  ف المجتمي كالبي ة الم مية الت  تعد المعمؿ ال  ي   لكيويػة مكاجتػة المكااػؼ 
نتا ب لؾ تو د أهـ  صا صتا ) بدالكريـ،    ل2، 2009الم تموة، كا 

 McGregor, et كآ ػركف مكجريجػكر التربكييف كدراسة يكص   ددان مف كف  ه ا الصدد
al (2014)،  بإ ػادة النظػر فػ  منػاهج الجغرافيػا ال اليػة كتطكيرهػا  ، 2007 طيػة )كدراسػة

، البي يػػػة المعاوػػػةبغيػػػة تاكيػػػد التمميػػػ  بالمتػػػارا  الع ميػػػة الضػػػركرية لمكاجتػػػة المتطمبػػػا  
 كت ديا  ال رف ال ادم كالعوريفل 

كااي مناهج الجغرافيا كما يرتبط بتا مف أنوطة كممارسا  تدريسية يمكف كبالنظر أيضان ل
مم ظة أف هناؾ نك ان مف االنوصاؿ بينتا كبيف الكااي ال م يعيوف التممي  أك يتكاي أف 
يعايوف ف  المست بؿ ال ري ، كيدلؿ  مق  لؾ نتا ج الدراسا  كالب كح المرتبطة ب لؾ، كما 

  إلق أف مناهج الجغرافيا ال تسا د 2002) جمعة ، 2028و اتف )أوار  دراسة كؿ مف 
بوكؿ مممكس  مق تنمية متارا  التممي  ف  ات ا  ال رار السميـ كا  المكااؼ كالموكم  

 لالبي ية الم يطةال ياتية ك 
ل ا أكص  تمؾ الدراسا  السالوة ال كر بضركرة است داـ استراتيجيا  تدريس  ديلة ف  

تركا  مق المعرفة ف ط بؿ تنم  العديد مف المتارا  لدل التممي  ب يح  تعميـ الجغرافيا ال
، كلديف ال درة  مق ت ميؿ المعمكما ، ل ؿ الموكم  يصبح اادران  مق ات ا  ال رارا  المناسبة

 كن دها، كاالتصاؿ الوعاؿ، كالم افظة  مق البي ة، ك يرهال  
مناهج الجغرافيا ال الية ف   موكمة الب ح ال ال  ف  أف ما سبؽ اتض  كف  ضك  

المر مة اس دادية كالكااي التدريس  لتا يستتدؼ بالدرجة ا كلق اكتسا  التممي  المعمكما  
كمتارا   ؿ الموكمة  ،كال  ا ؽ ك دـ االهتماـ المـا بتنمية الجان  المتارم بصوة  امة
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مـ المتممة كالت  ال ت ظق بصوة  اصة، كتب ق ه   المتارا  مف جكان  التع كالتوكير النااد
 باهتماـ م صكدل    

 ػػػؿ  ا متػػػار  مسػػػتكل اكتسػػػا  موػػػكمة الب ػػػح ال ػػػال  فػػػ  ان وػػػاض   ػػػددتكبنػػػا ن  ميػػػف 
لتمبيػػة ا تياجػػا  البي يػػة الم يطػػة موػػكم  المكااػػؼ ك الفػػ  مكاجتػػة  الموػػكمة، كالتوكيػػر النااػػد

ال ػػػال  إلػػػق  ػػػؿ تمػػػؾ اس ػػػدادمل لػػػ لؾ سػػػعق الب ػػػح  كؿالصػػػؼ ا   ا ميػػػ ملػػػدل ت المسػػػت بؿ
تكجتػػا  مػػد ؿ تكامػػؿ تعمػػيـ الػػػ الموػػكمة مػػف  ػػمؿ تصػػميـ   يبػػة تعميميػػة الكتركنيػػة كفػػؽ 

STEAM  ال ا ـ  مق الموػركع فػ  ك ػدة الجغرافيػا ل يػاس فا ميتتػا فػ  اكتسػا  متػارا   ػؿ
 الموكمة كالتوكير النااد لتممي ا  الصؼ ا كؿ اس دادمل

   أسئلة البحح:

تعمػيـ الػػ  مػد ؿ تكامػؿ تكجتػا  كفػؽلتػدريس الجغرافيػا  الكتركنيػة ة تعميميػة  يبػ ما فا مية
STEAM  تمميػػ ا  اكتسػػا  متػػارا   ػػؿ الموػػكمة كالتوكيػػر النااػػد ل فػػ ال ػػا ـ  مػػق الموػػركع
 اس دادم؟"   ا كؿالصؼ 

 كيتورع منف ا س مة الور ية التالية: 
 مػػد ؿ تكامػػؿ تػػا تكجكفػػؽ  لجغرافيػػالتػػدريس اااللكتركنيػػة ال  يبػػة التعميميػػة  فا ميػػةمػػا  -2

لػدل تمميػ ا  اكتسػا  متػارا   ػؿ الموػكمة فػ  ال ا ـ  مق الموركع  STEAMتعميـ الػ 
       )مجمك ة الب ح ؟

 مػػد ؿ تكامػػؿ تػػا تكجكفػػؽ  لتػػدريس الجغرافيػػاااللكتركنيػػة مػػا فا ميػػة ال  يبػػة التعميميػػة  -2
لػدل تمميػ ا  ا  التوكيػر النااػد ال ا ـ  مق الموركع ف  اكتسا  متػار  STEAMتعميـ الػ 

 )مجمك ة الب ح ؟
 أٍداف البحح:  

متػػارا   ػػؿ ل تمميػػ ا  الصػػؼ ا كؿ اس ػػدادم اكتسػػا  االرت ػػا  بمسػػتكل كاػػد هػػدؼ إلػػق    
 :الكوؼ  فمف  مؿ الموكمة كالتوكير النااد 

مػؿ تعمػيـ فا مية ال  يبة التعميميػة االلكتركنيػة لتػدريس الجغرافيػا كفػؽ تكجتػا  مػد ؿ تكا -2
ال ا ـ  مق الموركع ف  اكتسا  متارا   ؿ الموكمة لتمميػ ا  الصػؼ ا كؿ  STEAMالػ 

 اس دادمل
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فا مية ال  يبة التعميميػة االلكتركنيػة لتػدريس الجغرافيػا كفػؽ تكجتػا  مػد ؿ تكامػؿ تعمػيـ  -2
ال ػػا ـ  مػػق الموػػركع فػػ  اكتسػػا  متػػارا  التوكيػػر النااػػد لتمميػػ ا  الصػػؼ  STEAMالػػػ 

 ا كؿ اس دادمل
   :حدود البحح

 :التـا الب ح ال ال  بال دكد التالية 
دراسػػا    مػػف كتػػا  الالطبيعيػػة طػػار ا ك ػػدة الجغرافيػػا )ااتصػػر  مػػق تجريػػ   :مكضػػك   -2

 STEAMتعمػيـ الػػ مد ؿ تكامػؿ تا  تكجكفؽ  المعاد صيا تتا اس دادم ا كؿلمصؼ  االجتما ية
 ػػؿ الموػػكمة ملػػؿ متػػارة )ت ديػػد الموػػكمة، جمػػي  ا متػػار  سػػا   ك لػػؾ سكال ػػا ـ  مػػق الموػػركع

ملػػؿ  المعمكمػػا ، فػػرض الوػػركض، ا تبػػار صػػ ة الوػػركض، اسػػت مص النتػػا ج ، كالتوكيػػر النااػػد
، لمتمميػػ ا   السػتنباط، االسػتنتاج، ات ػكيـ ال جػج، التوسػػير، معرفػة االفتراضػا  كالمسػمما متػارة )

 كيرجي ا تيارها إلق أف:
ال ػدرة  مػق ت ميػؿ المعمكمػا ،  مػف تمكػف التمميػ ا  التػ  المتػارا  الك دة تتضمف تمؾمكضك ا  

 الم تموػة الطبيعية كا  طار الموكم رارا  المناسبة لمكاجتة كن دها، كاالتصاؿ الوعاؿ، الت ا  ال 
   لا ملؿ )كالاالاؿ، السيكؿ، التص ر  الم يطة ببي تتـ، كصكالن لم ؿ

فاطمػة ة  وكا ية مف تممي ا  الصؼ ا كؿ اس دادم مف مدرسػة )مكان : ااتصر  مق  ين -2
  التابعػػػة سدارة العػػػريش التعميميػػػة بم افظػػػة وػػػماؿ سػػػينا   نظػػػران لتػػػكافر الاهػػػرا  اس داديػػػة بنػػػا 

كمتطمبػػا  تنويػػ  التجربػػة مػػف أجتػػاة كمبيػػكتر، كمعمػػؿ مجتػػا يصػػمح لتػػدريس  الماديػػة، اسمكانػػا 
 يةل ال  يبة التعميمية االلكتركن

امػػان : تػػـ تطبيػػؽ التجريػػ  الميػػدان  لمب ػػح ال ػػال  فػػ  الوصػػؿ الدراسػػ  ا كؿ مػػف العػػاـ  -3
  ل  ـ2029 –2028الدراس  )
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 مصطلحات البحح:

 Electronic Learningلكتركنية: ال  يبة التعميمية اال 
: "مجمك ة مف الكسا ط المؤتموة ف  وكؿ مف أوكاؿ   بأنتا26، 2009سرايا ) تايعرف
ا ؿ المنظـ كاال تماد المتبادؿ يؤلر كؿ منتا ف  اآل ر، كت عرؼ باسـ الكسا ط المتعددة، التو

أهمتا النصكص المكتكبة كالمنطكاة، كالرسكـ الم ت ركة كال طية، كالصكر اللابتة كالمت ركة 
 كالمؤلرا  الصكتية"ل 

لكتركن  م  كـ م  ااـ تعميلكتركنية ي صد بف: "نظم  يبة التعميمية اال التعريؼ اسجرا   ل 
التنظيـ يومؿ  ددان مف البدا ؿ كا نوطة التعميمية كالت  تسا د التممي ة  اتيان ف  بمكغ أهداؼ 

  م  ددة مف  مؿ است داـ الكسا ط المتعددة التوا مية الت  يكفرها جتاا ال اس  اآلل "ل
   :STEAMتعميـ الػ  مد ؿ تكامؿ

بأنػػف "مػػد ؿ متعػػدد الت صصػػا  لتصػػميـ STEAM تعمػػيـ  Perignat (2019) ػػرؼ بيرجنػػا  
المنػػاهج كالتػػدريس مػػف  ػػمؿ اسػػتراتيجيا  الػػتعمـ المتمركػػاة  ػػكؿ الطالػػ ، كاالسػػتراتيجيا  ال ا مػػة 

 ل   " مق الموكم  كالمورك ا 
بأنػػف "دمػػج العمػػـك  Jho, Hong & Song (2016, P.58) هػػكنج كسػػكنججتػػك ك  كاك رفػػ

كنكلكجيػا كالتندسػة كالرياضػيا  يسػتكمؿ اسطػار التعميمػ  كيجعمػف اسنسانية مي مجاال  العمػـك كالت
 إطاران متكاممن كمترابطان لتنمية متارا  االبتكار كال يادة كاالتصاؿ ف  جميي ه   المجاال ل 

بأنػػف: "نتػػج تعميمػػ  يسػػعق إلػػق  STEAMالػػػ  Sanders (2009, P.21) رفتػػف سػػاندرا ك 
، ككا ػد أك STEAM مكديػكؿألنػيف أك أكلػر مػف مجػاال   استكواؼ التدريس كالتعمـ فيما بيف أم

 أكلر مف المكاد الدراسية ا  رل"ل
دمػػػج ال يػػػاة بػػػالتعميـ لتمبيػػػة " :ي صػػػد بػػػف STEAM2تعمػػػيـ الػػػػ  مػػػد ؿ تكامػػػؿ التعريػػػؼ اسجرا ػػػ 

ا تياجػػا  المسػػت بؿ، كهػػ   بػػارة  ػػف مجمك ػػة مػػف ا نوػػطة كالموػػرك ا  كالممارسػػا  التعميميػػة 
، التكنكلكجيػػػػا Since مػػػػق التكامػػػػؿ كالػػػػدمج بػػػػيف الت صصػػػػا  ال مسػػػػة: العمػػػػـك التػػػػ  تعتمػػػػد 

Technology التندسػػػػة ،Engineering الونػػػػكف كالدراسػػػػا  اسنسػػػػانية ،Arts  كالرياضػػػػيا ،
Mathematic بتػػدؼ ت ػػديـ تجػػار  تعميميػػة  ا  معنػػق مػػف  ػػمؿ ربػػط التعمػػيـ بال يػػاة اليكميػػة  

                                                 
11

 STEAM: Since, Technology, Engineering, Arts, and Mathematic.      
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جتمي كالعمؿ، كاكسا  تممي ا  الصؼ ا كؿ اس ػدادم المتػارا  لت  يؽ التكاصؿ بيف المدرسة كالم
 ل"المامة لسكؽ العمؿ ملؿ: متارا   ؿ الموكمة كالتوكير النااد

 Based Learning  -Project :التعمـ ال ا ـ  مق الموركع
  524، 2025 ، الربػػاط )222، 2028بػػدير )  ، 282، 2028إبػػراهيـ )  ػػرؼ كػػؿ مػػف

م  مػػؿ ميػػدان  ي ػػـك بػػف التمميػػ  كيتسػػـ بالنا يػػة العمميػػة كت ػػ  إوػػراؼ الموػػركع بأنػػف هػػك "أ
 المعمـ كيككف هادفان كي دـ المادة العممية، كأف يتـ ف  البي ة االجتما ية"ل

  بأنف "نتج تعميم  اا ـ  مق تطكير مواريي متعددة 48، 2024كيعرفف وكاهيف )
،  يح تصمـ ل ؿ بعض الموكم ، الت صصا  يوترؾ فيتا الطم  كتلير اهتمامتـ كت واهـ

ال ا ـ  مق الموركع  مق متارا  التوكير العميا، ملؿ التوكير النااد كالتوكير  كيركا التعمـ
اسبدا  ، كتتدؼ المواريي إلق إكسا  الطم  بعض متارا  التوكير مف  مؿ تنوي هـ 

 بينتـ"ل    نوطة ت  ؽ أهداؼ المنتاج، كتتيح تبادؿ المعمكما  كال برا  فيما 
بأنف "مجمك ة مف  Project Methodطري ة الموركع   96، 2022 مراف ) كيعرؼ

ا نوطة التادفة الت  ي كـ بتا المتعمـ لت  يؽ أهداؼ معينة كمف  مؿ  لؾ يكتس  معارؼ 
كمتارا  كاتجاها  كايمان، فضمن  ف أنف يتعمـ كيؼ ي  طط ككيؼ ي وكر فيما اد يعترضف مف 

 موكم "ل 
المنو  لألنوطة  التممي م كر   "أسمك  تعميم  فريد،   بأنف99، 2022) نبتافعرفف يك 

ت   إوراؼ كتكجيف كمسا دة المعمـ لت  يؽ أهداؼ   ي ية مر كبة ف  جك اجتما   كااع  
كظركؼ توبف ظركؼ ال ياة العادية، تمر  طكاتتا ف  أربي  طكا  كالتال : )ا تيار 

 لنوي  الموركع، كت كيـ الموركع "، ت طيط الموركع، تمكديكؿال
، كالتػ   STEAMالػػ تدريس إ دل طرؽ :ه  متعمـ ال ا ـ  مق الموركعل التعريؼ اسجرا  

طبيعيػػة كتملػػؿ هػػ    طػػكة ت ػـك  مػػق طػػر  سػػؤاؿ مكجػػف أك موػػكمة  مػػق الطػم   ػػكؿ ظػػاهرة 
  مجمك ػا  ا تيار الموركع، كي ـك الطػم   مػق ألرهػا بت طػيط كتنويػ  أنوػطة استكوػافية فػ

تعاكنيػػة صػػغيرة لةجابػػة  مػػق السػػؤاؿ كينػػتج  نتػػا تصػػميـ نمػػا ج كمجسػػما  كت ػػارير تكضػػح 
 طػػكا  العمػػؿ كا دكا  المامػػة لػػ لؾ كالكاػػ  الكػػاف  ت ػػ  إوػػراؼ المعمػػـ كتملػػؿ هػػ    طػػكة 

   لت طيط كتنوي  الموركع لـ ت ييـ الموركع
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 :Solving Skills Problem :متارا   ؿ الموكمة
 ؿ الموكمة بأنف " مؿ فكرم يسعق لت  يؽ هػدؼ مػا مػف   438، 2027بك  ماد ) رؼ أ

 ػػمؿ اسػػت داـ م ػػاكف المعمكمػػا  كال كا ػػد كالمتػػارا  كال بػػرا  السػػاب ة فػػ   ػػؿ تنػػااض أك 
    تكضيح أمر  امض أك تجاكا صعكبة تمني التممي  مف الكصكؿ إلق  اية معينة"ل 

ا " مميػػة يػػتـ فيتػػا التعمػػيـ  ػػف طريػػؽ بأنتػػ    ػػؿ الموػػكم 400، 2022 مػػراف ) ؼعػػر كي
إلارة موكمة ف  أ هاف التممي  بصكرة تدفعتـ إلق التوكير العمم  التػادؼ لمكصػكؿ إلػق  مػكؿ 

  لمدركسة لت   الموكمة
تمػػػؾ العمميػػػا  المعرفيػػػة السػػػمككية التػػػ  :  هػػػ متػػػارا   ػػػؿ الموػػػكمةل اسجرا ػػػ التعريػػػؼ 
بسػػػمكؾ  ػػػؿ الموػػػكمة مػػػف  ػػػمؿ  ػػػدة مرا ػػػؿ "ت ديػػػد فػػػ  ألنػػػا  ايامتػػػا  التمميػػػ ةتسػػػت دمتا 

 الموػػكمة، جمػػي البيانػػا ، فػػرض الوػػركض، ا تبػػار صػػ ة الوػػركض، كالكصػػكؿ إلػػق النتػػا ج"ل
 ف  ا تبار متارا   ؿ الموكمة المعد ل لؾل  تممي ةكت اس بالدرجة الت  ت صؿ  ميتا ال

 :Skills Critical Thinking :متارا  التوكير النااد
تسػت دـ اكا ػد االسػتدالؿ  " مميػة ت كيميػة بأنػفالتوكيػر النااػد   63، 2028ة ) رؼ الم ن

 لي ة"سميمة كدا نتا جالمنط   ف  التعامؿ مي المتغيرا  بطري ة تدريجية بغية التكصؿ إلق 
ت يػػػيـ مصػػػدااية الظػػػكاهر  الػػػ م يعمػػػؿ  مػػػق  بأنػػػف "التوكيػػػر 220، 2022العتػػػـك )ك رفػػػف 

بػػراا كالكصػػكؿ إلػػق أ كػػاـ منط يػػة مػػ ف  ػػمؿ معػػايير كاكا ػػد م ػػددة، م ػػاكال تصػػكي  الػػ ا  كا 
درجة مف ال ساسية ن ك المكاؼ كالسياؽ ال م ي رد فيف كصكال إلػق  ػؿ موػكمة مػا أك ف ػص 

   ل"كت ييـ ال مكؿ المطرك ة أماـ الورد
التوكيػػر النااػػد أيضػػان بأنػػف "توكيػػر تػػأمم  م كػػـك   226، 225، 2020كمػػا  ػػرؼ العتػػـك )

منطػػؽ كالت ميػػؿ، كهػػك نتػػاج لمظػػاهر معرفيػػة متعػػددة كمعرفػػة االفتراضػػا ، كالتوسػػير، ب كا ػػد ال
 كت كيـ المنااوا ، كاالستنباط، كاالستنتاج"ل  

ة  مػق تمميػ  مميػة   ميػة تعتمػد  مػق اػدرة اله : " التوكير النااد متارا ل اسجرا  التعريؼ 
لسميمة كات ا  ال رارا  المناسػبة فػ  است داـ اكا د االستدالؿ المنط   بتدؼ إصدار ا  كاـ ا

ألنا  معالجتتا لمكاؼ مع ػد أك اضػية مطرك ػة، كت ػاس بالدرجػة التػ  ت صػؿ  ميتػا الطالبػة 
معرفػة االفتراضػا ، رض ايػاس متارا )مف  مؿ إجابتتا  مق ف را  اال تبار الور ية المعد لغػ

   "لالتوسير، ت كيـ ال جج، االستنباط، كاالستنتاج 
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   :ححأٍنية الب
 تملم  أهمية الب ح ال ال  ف  نا تيف:  

 أ  النا ية النظرية: 
المتكاعػة كالتػ  يمكػف أف تكاجػف  الطبيعيػةتكجيف نظر التربكييف ن ػك المكااػؼ كالموػكم   -2

                                                                                             اس دادم  اصةل                                             ا كؿتممي  المر مة اس دادية  امة، كتممي ا  الصؼ 
مناهج الجغرافيا بالمر مة اس دادية  امة كبالصػؼ  ، منو م، كمؤلو تكجيف نظر م طط  -2
اا مػػة  مػػق تكجتػػا  الكتركنيػػة تعميميػػة    يبػػةاس ػػدادم  اصػػة ن ػػك كيويػػة اسػػت داـ   كؿا

ف  تدريس الم تكل، مػف أجػؿ الت سػيف  ال ا ـ  مق الموركع STEAMالػ  تعميـؿ تكامؿ مد 
 ل  مي ا كالتطكير بمستكل توكير كمتارا  التم

  يبػػة تعميميػػة تكجيػػف نظػػر ال ػػا ميف  مػػق تػػدري  معممػػ  الجغرافيػػا  مػػق كيويػػة اسػػت داـ  -3
لػػربط   ـ  مػػق الموػػركعال ػػا STEAMالػػػ  الكتركنيػػة اا مػػة  مػػق تكجتػػا  مػػد ؿ تكامػػؿ تعمػػيـ

كتػتم ـ  التوكير الناادك  متارا   ؿ الموكمةبطري ة تنم  لظكاهر الطبيعية الم تكل الدراس  با
 مي مستكل النمك الع م  لمتممي ا ل 

البي ػة كموػكم   الطبيعيػة ا  طػاراس ػدادم  مػق مكاجتػة   كؿيسا د تممي ا  الصػؼ ا -4
لتػػا مػػف أجػػؿ مكاكبػػة ت ػػديا   ميتػػا كالب ػػح  ػػف  مػػكؿتغمػػ   يويػػة الكالتوكيػػر فػػ  ك الم يطػػة

 ال رف ال ادم العوريفل
    النا ية التطبي ية:

"ال  يبػػة التعميميػػة االلكتركنيػػة" لتػػدريس ك ػػدة الجغرافيػػا الم تػػارة كفػػؽ تكجتػػا    ػػديـت -2
فػ  اكتسػا  اػد يويػد ال ا ـ  مػق الموػركع  STEAMالػ                    تعميـ مد ؿ تكامؿ 

 تارا   ؿ الموكمة كالتوكير النااد لتممي ا  الصؼ ا كؿ اس دادمل  م
ل يػػاس مػػدل اكتسػػا  تمميػػ ا   "كالتوكيػػر النااػػد،  ػػؿ الموػػكمة"متػػارا  ت ػػديـ ا تبػػارم  -2

، ممػا الصؼ ا كؿ اس دادم لممتارا  ف  ك دة الجغرافيا الم تارة بم رر الدراسا  االجتما ية
 لبا لكف كالمتتمكف بت كيـ نكاتج التعمـ ف  الجغرافيالويد منف المعممكف كاستاد ي
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 ميَج البحح وإجساءاتُ:

 تم  اسجابة  ف أس مة الب ح كف ان لم طكا  التالية:
 تـ است داـ ما يم : :منتج الب ح -أ

المػػػنتج الكصػػػو : لمراجعػػػة ا دبيػػػا  كالب ػػػكح كالدراسػػػا  السػػػاب ة  ا  الصػػػمة  -2 
 بمتغيرا  الب حل

  مػػق تصػػميـ المجمك ػػة التجريبيػػة الكا ػػدة  ا  ال ػػا ـج وػػبف التجريبػػ : المػػنت -2 
 ال ياس ال بم  كالبعدم ف  التطبيؽ الميدان  لمب ح:

ف ال  يبػة التعميميػة االلكتركنيػة جغرافيا الصؼ ا كؿ اس دادم الم تػارة مػلتجري  ك دة  -
 ال ا ـ  مق الموركعل STEAMكفؽ تكجتا  مد ؿ تكامؿ تعميـ الػ 

 تطبيؽ ا تبارم "متارا   ؿ الموكمة، التوكير النااد" ابميان كبعديان لت ديد دالال  الوركؽل -
  ينة الب ح: - 

تـ ا تيار مجمك ة الب ح مف تمميػ ا  المر مػة اس داديػة  با تبارهػا نتايػة السػمـ التعميمػ  
آ ػػر، كبدايػػة لمر مػػة التعمػػيـ ا ساسػػ  كاسلاامػػ  لعػػدد مػػف التمميػػ ا ، كمر مػػة توػػع  لعػػدد 

التوكيػر ك  متػارا  " ػؿ الموػكمةا تكاؾ بمتغيرا  العصر، ل لؾ تعد فرصة لتنمية اػدراتتف  مػق 
الظػكاهر الطبيعيػة م ػاطر لمكاجتػة  ، كالت  تعد ضركرة لمنجػا  فػ  ال يػاة بصػوة  امػةالنااد"

 ا    تمميػػ ة مػػف تمميػػ30المعاوػػة دا ػػؿ بي ػػتتف، كاػػد بمػػذ  ػػدد تمميػػ ا  العينػػة ) كال ياتيػػة
اس دادية بنا   إدارة العػريش التعميميػة، ك لػؾ  فاطمة الاهرا اس دادم بمدرسة ) كؿالصؼ ا  

 ـل 2029/ 2028مف العاـ الدراس   كؿف  الوصؿ الدراس  ا  
 إ داد أدكا  الب ح: -ج

 :)مادة المعالجة التجريبية  إ داد المكاد التعميمية -2-ج
االلكتركنيػػة التػػ  تػػـ تدريسػػتا لتمميػػ ا  الصػػؼ ا كؿ التعميميػػة ال  يبػػة إ ػػداد  كتملمػػ  فػػ 

فػرع    مف مادة الدراسػا  االجتما يػةةاس دادم كت تكم  مق ك دة الجغرافيا )ا  طار الطبيعي
ال ػػػا ـ  مػػػق  STEAMتعمػػػيـ الػػػ مػػػد ؿ تكامػػؿ ، كالمعػػػاد صػػيا تتا كفػػػؽ تكجتػػا  "الجغرافيػػا"
 كف ان لما يم : كتككن  2كتركنيةااللالتعميمية ال  يبة تـ إ داد ، كاد الموركع

                                                 
2
 ( احلقيبة التعليمية االلكرتونية.5ملحق ) 
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كيوػػتمؿ  مػػق " نػػكاف ال  يبػػة التعميميػػة االلكتركنيػػة، اسػػـ البا لػػة التػػ  أ ػػد   الغػػمؼ:أكالن: 
ال  يبػػة، كاسػػـ الك ػػدة الم تػػارة، كالمر مػػة الدراسػػية التػػ  ت ػػدمتا، واوػػة اروػػادية تكضػػح 

 فكسػر تت فكر بػاتت فسػ  ميػكلتلمتممي ا  بدا ؿ التعمـ المتا ة بال  يبة ال تيار منتػا مػا ينا
 ال اتية ل 

لممػادة العمميػة المعركضػة مػف  ػمؿ ال  يبػة التعميميػة ) امػان كتتضػمف كصػوان  لانيان: الم دمة:
، كالتدؼ منتا، كأهمية المػادة التعميميػة، كفكػرة ميسػرة  ػف الر يسةااللكتركنية، كت ديد الوكرة 

 ل م تكيا  ال  يبة، كا هداؼ العامة لم  يبة
: إروػػػادا  ت ػػػص التمميػػػ ة  ػػػف كيويػػػة السػػػير فػػػ  ال  يبػػػة التعميميػػػة 3التمميػػػ ةلاللػػػان: دليػػػؿ 
  االلكتركنيةل  

كيتضمف الم دمة، كدليؿ االسػت داـ الكاجػ   مػق التمميػ ة ارا تػف : 4التممي ة كتي إ داد : رابعان 
بيعيػػػة  المعػػػاد ك ػػػدة )ا  طػػػار الطكاتبا ػػػف  نػػػد دراسػػػة ال  يبػػػة التعميميػػػة االلكتركنيػػػة، لػػػـ 

لتمميػ ا   دريسػتاالػمـا ت ال ا ـ  مق الموػركع STEAMصيا تتا ف  ضك  تكجتا  تعميـ الػ 
يوػػمؿ كػػؿ منتػا: ا هػػداؼ السػػمككية،  مكديػكال ، كالم سػمة إلػػق لملػػة اس ػػدادم كؿالصػؼ ا  

كتػػا   -م تػػكل نصػػ  -5صػػكر الكتركنيػػة -تعميمػػ  كمصػػادر التعمػػيـ كالػػتعمـ المتنك ػػة )فيػػديك
 :، كاد تـ اس داد كف ان لما يم أكراؽ  مؿ التممي ا لـ درس  ، كا نوطة التعميمية، م
 :الوحدة موديولمربزات اختياز ( 1

  الكبػػرل التػػ  أك موتػػـك ا  طػػار الطبيعيػػة بأنكا تػػا مػػف الموػػاهيـ الجغرافيػػة  مكديػػكؿإف
 ل م كريان ديكالن مك أكد  برامج كمورك ا  التربية الجغرافية أهمية دراستتا با تبارها 

  ا  طػار الطبيعيػة اد يعػان  المجتمػي المصػرم فػ  اآلكنػة ا  يػرة مػف تعرضػف لمعديػد مػف
مما يجعػؿ الك ػدة مم كظ ف  معدال  درجا  ال رارة،  كالسيكؿ كالاالاؿ كالتص ر كارتواع

 لب ياتتفلمتممي ا    نتا مرتبطة  أكلر إلارة كتوكي ان 
 تعمػيـ الػػ مػد ؿ تكامػؿ ا تكجتػا  مػف أكلػر المكاضػيي مم مػة سبػراSTEAM  ال ػا ـ  مػق

 الموركع الت  تبنتا الب ح ال ال ل

                                                 
 حلقيبة التعليمية االلكرتونية. إرشادات لكيفية السري يف ادليل التلميذة: ( 2-5ملحق ) 3
 ( كتيب التلميذة.3 -5ملحق ) 4
 ( ألبوم الصور املرفق لكتيب التلميذة.5-5ملحق ) 5
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  ددان مػف الموػاريي كا نوػطة التػ  يمكػف أف  الم تارة )ا  طار الطبيعية تتضمف الك دة 
 ت ـك بتا التممي ا  مما يكسبتف المتارا  الجغرافية كالع مية كاالجتما ية كا كاديميةل

  اسػت داـ ب فػ  تصػميـ بعػض الموػاريي البسػيطة   الك دة الورصة لمتممي ا مكديكالتتيح
البسػػيطة مػػف البي ػػة الم يطػػة بتػػف لمتوكيػػر فػػق  ػػؿ  بعػػض ا دكا  كالمجسػػما  كا جتػػاة

 موكم  الطبيعةل
  الك ػػدة مجػػاالن  صػػبان لتنميػػة  ديػػد مػػف م رجػػا  الػػتعمـ المر كبػػة بصػػوة  مكديػػكؿي ملػػؿ

    امة، كتنمية متارا   ؿ الموكمة كالتوكير النااد بصوة  اصةل 
 :أسس بياء وحدة "األخطاز الطبيعية" لتلنيرات الصف األول اإلعدادي( 0

تعمػيـ الػػ  د ؿتكامػؿ مػ كالبرامج كالموػرك ا  ال ا مػة  مػق تكجتػا أدبيا  الب ح  ف  ضك 
STEAM ،كالتػ  تملمػػ   ال ػا ـ  مػق الموػركع، تػػـ التكصػؿ إلػق مجمك ػة مػػف ا سػس العامػة

 ف : 
 الدراسػػا  اسنسػػانية كالرياضػػيا  فػػ  إطػػار ك  تعمػػـ العمػػـك كالتكنكلكجيػػا كالتندسػػة كالونػػكف

متكامػؿ  ػػف طريػػؽ ممارسػة التمميػػ ا  لمموػػرك ا  كا نوػػطة ت ظتػر كتكضػػح التكامػػؿ بػػيف 
 للت صصا تمؾ ا

  التطبي ػا  الجغرافيػة اكتسا  معرفة جغرافية متعم ػة ككظيويػة مػف  ػمؿ االست صػا  كفتػـ
 اليكمية كالمتنية ف  المست بؿل فمف است دامتا كتطبي تا ف   ياتت فبما يمكنت

  تاكيػػد التمميػػ ا  بالمعمكمػػا  كالمتػػارا  كالمعػػارؼ الجغرافيػػة مػػف  ػػمؿ سػػياؽ اػػا ـ  مػػق
يسمح لتف بتكظيوتـ ف   ؿ الموػكم  الم ػددة سػاب ان فػ  السػياؽ  ، ممابعض الموكم 

البي ػػة المػػراد دراسػػتف، ممػػا يسػػتـ أيضػػان فػػ  اال توػػاظ بتػػا كتطبي تػػا فػػ  مكااػػؼ كموػػكم  
 جديدة ف  المست بؿل ال
  تػػػكافر أنوػػػطة كموػػػرك ا  كممارسػػػا  تعميميػػػة تضػػػمف تكظيوتػػػا الػػػدمج بػػػيف مجػػػاال  الػػػػ

STEAM لتممي ا   مق است داـ المعرفة الجغرافية ال اليػة كالتوكيػر ال مس، مما يسا د ا
 الطبيعية  ا  فتـ  ميؽل  طارالمنط   كالنااد لتمؾ المعارؼ الاترا  توسيرا  جغرافية لأل

  فػػػ   مميػػػة الػػػتعمـ  ػػػف طريػػػؽ الموػػػاركة الوعالػػػة فػػػق أدا  التأكيػػد  مػػػق ايجابيػػػة التمميػػػ ة
     بمكغ التدؼ النتا   المراد ت  ي فلالمورك ا  كالمتاـ كا نوطة الت  تستـ ف
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 :)األخطاز الطبيعية( املختازةخطوات بياء الوحدة ( 3

 كما يم :  ت ـك الك دة التجريبية  مق مجمك ة مف العناصر متملمة فق س   طكا ، كهـ
 ت ديد أهداؼ الك دة:  2 -3)
 3- 2-  ا هداؼ العامة لمك دة أ: 

 ارؼ ا ساسية لأل طار الطبيعيةلتاكيد التممي ا  بالمواهيـ كالمع -
 كاالجتما يةل كال ياتية كسا  التممي ا  المتارا  الجغرافيةإ -
  مكديػكالالتمميػ ا  متػارا   ػؿ الموػكمة كالتوكيػر النااػد بصػكرة كظيويػة فػ   إكسا  -

 ا  طار الطبيعيةل 
 3- 2- :ا هداؼ اسجرا ية لمك دة    

لمتكاعػػػة التػػػ  تتػػػدؼ الك ػػػدة إلػػػق ت  ي تػػػا لػػػدل تػػػـ ت ديػػػد ا هػػػداؼ اسجرا يػػػة كا دا ا  ا
 تممي ةلال كتي ب ف  كؿ درس التممي ا ، كه ا مكضح

 : تارة  ت ديد م تكل الك دة الم2 -3)
، تػـ إ ػداد الم تػكل العممػ  لتػا فػ  ضػك   تػارةف  ضك  نكاتج التعمـ الت  صيغ  لمك ػدة الم
   :ل ا ـ  مق الموركعا STEAMا سس التالية كالنابعة مف تكجتا  تعميـ الػ 

  التأكيػػد  مػػػق التكامػػػؿ بػػػيف العمػػػـك كالتكنكلكجيػػػا كالتندسػػػة كالونػػػكف كالدراسػػػا  اسنسػػػانية
 كالرياضيا ل

 التركيا  مق المعارؼ كالمواهيـ ا ساسية لأل طار الطبيعيةل 
 االهتماـ بالنكا   التطبي ية التكنكلكجية ف  مجاؿ ا  طار الطبيعيةل 
 ممي ة كفا ميتتػا فػ  العمميػة التعميميػة، ك لػؾ مػف  ػمؿ طػر  أسػ مة التأكيد  مق نواط الت

تتطمػػ  مػػف التمميػػ ا  التوكيػػر بن ػػد الم تػػارة الك ػػدة  مكديػػكال كموػػكم  طبيعيػػة مرتبطػػة ب
 لالمكديكؿ ضك ا مك أ كاـ  كؿ  سصداركممارسة متارا  االست صا  كات ا  ال رار 

 الب ػح لكػ  ت ػـك بتػا التمميػػ ا   ضػكعمك طػة بالتنػكع فػ  الموػاريي الم ػددة سػاب ان كالمرتب
لكػ  تسػا دهف فػ  فتػـ الموػاهيـ مف  يح ممارستتا سكا  بوكؿ فردم أك جما    ك لػؾ 

 الم دمة بالك دة، كبالتال  تنم  متارا   ؿ الموكمة كالتوكير النااد لديتفل
، كهػػ  كمػػا ر يسػػف مكديػػكال كبنػػا ن  ميػػف ن ظػػـ الم تػػكل كرتبػػ   بػػرا  الػػتعمـ فػػ  صػػكرة لػػمح 

 بالجدكؿ التال :
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 ( 1رذٔل )

 ٔصذح األخطبس انطجٛعٛخ  ٕدٕٚالدي

 انجٛبٌ     

 دٕٚلانًٕ

  دٕٚلاسى انًٕ

  

 أخطبس يٍ ثبطٍ األسع )انضالصل( األٔل 

 أخطبس انًٛبِ )انسٕٛل( انخبَٙ

 أخطبس انشٚبس )انتظضش(  انخبنج 

عمـ، كالبػػػػػرامج االلكتركنيػػػػػة ، مصػػػػػادر التعمػػػػػيـ كالػػػػػتالتعميميػػػػػة  ت ديػػػػػد ا نوػػػػػطة 3 -3)
 :المست دمة
نػػكاتج الػػتعمـ )ا هػػداؼ ا دا يػػة التعميميػػة  سػػاب ة الت ديػػد ككػػ لؾ الم تػػكل العممػػ  فػػ  ضػػك  

ػػػػمم  مجمك ػػػػة مػػػػف  ، كمصػػػػادر التعمػػػػيـ كالػػػػتعمـ، كالبػػػػرامج ا نوػػػػطة"لمك ػػػػدة الم تر ػػػػة، ص 
ميػػ ا  بػػإجرا  ا نوػػطة     يػػح ت ػػـك التممكديػػكالمػػف ال مكديػػكؿال اصػػة بكػػؿ  االلكتركنيػػة"

الموػػػاريي بأنوسػػػتف ت ػػػ  إوػػػراؼ المعمػػػـ كيسػػػجمكا المم ظػػػا  كاالسػػػتنتاجا  كالتوسػػػيرا  ك 
 المناسبة لممواريي الت  ي كمف بإجرا تا، كما هك مكضح بالجدكؿ التال :

 (2رذٔل ) 

ٔصذح   ديٕدٕٚالهى انًقبثهخ نُٕاتذ تع يظبدس انتعهٛى ٔانتعهى، ٔانجشايذ االنكتشَٔٛخ األَشطخ انتعهًٛٛخ 

  ٔانًستخذيخ فٙ تظًٛى انضقٛجخ انتعهًٛٛخ االنكتشَٔٛخ األخطبس انطجٛعٛخ

 انجٛبٌ     

 ًٕدٕٚلان

األْذاف األدائٛخ 

 انتعهًٛٛخ  

 )َٕاتذ انتعهى(  

يظبدس انتعهٛى  األَشطخ انتعهًٛٛخ 

 ٔانتعهى

انجشايذ االنكتشَٔٛخ 

 انًستخذيخ

 األٔل 

تعرررررررررشف كبسحرررررررررخ  -1

 انضالصل. 

ى شرركم ثٛررربَٙ تشسرر -2

ٕٚػرررررررش شرررررررذح 

انررررضالصل صسررررت 

 يقٛبط سٚختش.

تضذد أسجبة صذٔث  -3

 انضالصل.

تقترررررررررشس فٛرررررررررذٕٚ  -4

تعشٚفررررٙ ٚشررررشس 

 كبسحخ انضالصل.

تظًى يزسى ثسٛط  -5

 نًقٛبط سٚختش.

تفضرررررض انشررررركم  -1

انجٛبَٙ نشرذح انرضالصل 

 صست يقٛبط سٚختش. 

تخترررررررربس فٛررررررررذٕٚ  -2

ٕٚػررش أسررجبة َشرر ح 

كبسحررررررررررخ انررررررررررضالصل 

 ٔآحبسْب انًذيشح.

تظرررررررًى يزسرررررررى  -3

ثسٛط نًقٛبط سٚخترش 

نهتعرررشف  هرررٗ أَرررٕا  

انررررضالصل يررررٍ صٛررررج 

 قٕتٓب.  

طٕس  -

 انكتشَٔٛخ.

 فٛذٕٚ تعهًٛٙ. -

 يضتٕٖ َظٙ.  -

  كتبة يذسسٙ.  -

- Photoshop 7.0 ME 

- AutoPlay Media 

Studio 8 

 

-Total Video 

Converter 3 

 

- Adobe Reader 9 

- PDF Merge 

 انخبَٙ

تعررررررشف كبسحررررررخ  -1

 ٕٛل.انس

تضررررررذد أسررررررجبة  -2

صررذٔث انسررٕٛل، 

 ٔآحبسْب.

تفضررررررض طررررررٕس  -1

نررجعغ كررٕاسث انًٛرربِ 

يضررذداص طررٕسح كبسحررخ 

 انسٕٛل.

تعررررررشع فٛررررررذٕٚ  -2

طٕس  -

 انكتشَٔٛخ.

 فٛذٕٚ تعهًٛٙ. -

 يضتٕٖ َظٙ.  -

   كتبة يذسسٙ.   -

- Photoshop 7.0 ME 

- AutoPlay Media 

Studio 8 

 

-Total Video 
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 انجٛبٌ     

 ًٕدٕٚلان

األْذاف األدائٛخ 

 انتعهًٛٛخ  

 )َٕاتذ انتعهى(  

يظبدس انتعهٛى  األَشطخ انتعهًٛٛخ 

 ٔانتعهى

انجشايذ االنكتشَٔٛخ 

 انًستخذيخ

تقتررررشس أسرررربنٛت  -3

انتخفٛرررررر  يررررررٍ 

 آحبس انسٕٛل.

تشسرررررى خشٚطرررررخ  -4

طررررررررررررررررررررررررررًب  

نًضبفظبد يظرش 

انًعشػرررررررررررررررررررخ 

 نهسٕٛل.

تظرررررًى يزرررررشٖ  -5

 سٛم ثعذ رفبفّ.

تعشٚفرررررررٙ نهسرررررررٕٛل، 

ٔأسرررررررجبة صذٔحرررررررّ، 

يشح، ٔآحبسْررررررب انًررررررذ

ٔأسررررربنٛت انتخفٛررررر  

 يُٓب.

تظررررررًى يزررررررشٖ  -3

 سٛم ثعذ رفبفّ.  

Converter 3 

 

- Adobe Reader 9 

 

- PDF Merge 

 انخبنج 

تعرررررشف  ررررربْشح  -1

 انتظضش.

أسررررررجبة  تفسررررررش -2

 صذٔث انتظضش.

تقتررررررشس طررررررش   -3

نهضذ يرٍ اَتشربس 

انتظررضش ٔصصرر  

 انشيبل.

تظرررررًى يخطرررررط  -4

نضرربالد انتظررضش 

انرررررررررررررررررررررررخ ث، 

 ٔأػشاسْى.

تشسرررررى خشٚطرررررخ  -5

يظررررش نًُرررربط  

اَتشررررررررررررررررررررررررربس 

انظرررررررررررررررررضبس٘ 

 ٔانتظضش.

تفضرررض انظرررٕسح  -1

انتررٙ أيبيٓررب ٔاطررفخ 

 كٛ  ٚضذث انتظضش.

ٚظررررررًى خشٚطررررررخ  -2

يزسرررررررررًخ نًظرررررررررش 

يٕػش  هٛٓب يُربط  

 ضش.اَتشبس انتظ

ٚظررررررًى خشٚطررررررخ  -3

يزسرررررررررًخ نًظرررررررررش 

يٕػش  هٛٓب يُربط  

 اَتشبس انتظضش.

تخترررررررربس فٛررررررررذٕٚ  -4

تفظررٛهٙ نطررش  انضررذ 

يررررٍ اَتشرررربس  رررربْشح 

انتظررررررررضش ٔصصرررررررر  

 انشيبل.

طٕس  -

 انكتشَٔٛخ.

 فٛذٕٚ تعهًٛٙ. -

 يضتٕٖ َظٙ.  -

 كتبة يذسسٙ.     -

- Photoshop 7.0 ME 

- AutoPlay Media 

Studio 8 

 

-Total Video 

Converter 3 

 

- Adobe Reader 9  

 

- PDF Merge 

   الكسا ؿ كا دكا  التعميمية:4 -3)
تػػـ إ ػػداد أنوػػطة الك ػػدة بعػػدد مػػف الكسػػا ؿ كالمػػكاد التعميميػػة البسػػيطة المتػػكافرة فػػ  بي ػػة 

  التممي ا  )المناؿ أك المدرسة ، كاد رك    ند اس داد ما يم :
 لاتتف كمستكاهف الدراس ك بر  ممي ا تمم مة الكسيمة   مار ال  
 تجربة الكسيمة ك مؿ االستعدادا  الساب ة ابؿ است دامتال 
 دـ ااد اـ الدرس بالكسا ؿل  
   طرؽ كأسالي  التدريس المتبعة لتنوي  الك دة:5 -3)
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 STEAMتـ االستعانف باسػتراتيجية الػتعمـ ال ػا ـ  مػق الموػركع إ ػدل اسػتراتيجيا  تعمػيـ الػػ 
  الك ػػدة كالتػػ  تتػػدؼ بالدرجػػة ا كلػػق إلػػق اكسػػا  مكديػػكاليػػ  كتػػدريس  نػػد تنو التدريسػػية

 التممي ا  متارا   ؿ الموكمة كالتوكير الناادل
 الك دة:كسا ؿ ت كيـ   ت ديد 6 -3)

  مق ا سالي  التالية: م تارةا تمد الب ح ال ال   ند ت كيـ الك دة ال
 الت كيـ الككين  "البنا  ": مف  مؿ: -أ

  :المكمؼ بتا التممي ا  ألنا  دراستتف لمك دةلالمواريي 
  :مف  مؿ ت كيـ كؿ مجمك ة أدا  كأ ماؿ المجمك ا  ا  رلل ت كيـ ا اراف 

 الت كيـ النتا  : مف  مؿ: - 
 ا تبار متارا   ؿ الموكمةل 
  ا تبار التوكير الناادل 
 :  6تممي ا لا مؿ ان: إ داد أكراؽ  امس

 بالتمميػػػ ا ، ب يػػػح تتناسػػػ  مػػػي طبيعػػػة الك ػػػدة كفمسػػػوة تػػػـ إ ػػػداد أكراؽ العمػػػؿ ال اصػػػة
فػ  التػدريس،  يػح تػـ إ ػداد  ال ػا ـ  مػق الموػركع STEAMالػػ  تعميـ تكجتا  مد ؿ تكامؿ

 ، كاػد تنك ػ  مػا بػيف ا  طػار الطبيعيػةك ػدة )  مكديػكالب مكديػكؿ فػ  نتايػة كػؿكراة  مػؿ 
التػػػ  تركػػػا  مػػػق ا سػػػ مة ال اصػػػة ت ػػػديـ بعػػػض المعمكمػػػا  البسػػػيطة كا سػػػ مة التاليػػػة لتػػػا ك 

كيمكػف لمتمميػ ة  نػد  باالستراتيجية بغض النظر  ف ترتيبتا أك ضركرة كجكد ا س مة بأكممتػال
الرجػكع لم  يبػة لدراسػة الػدرس مػرة ة الصػ ي ة  مػق أم نوػاط أك ت ػكيـ  دـ معرفتتػا اسجابػ

 ل    يبة التعميمية االلكتركنيةبال   امف البدا ؿ المتكفرة أمامت أ رل كا تيار بديؿ تعميم  آ ر
 :7: إ داد دليؿ المعمـسادسان 

، ب يػػح يكضػػح الػػدليؿ لممعمػػـ  طػػكا  السػػير فػػ  دركس تػػـ إ ػػداد دليػػؿ المعمػػـ لتػػدريس الك ػػدة
 ، كاد تضمف: ال  يبة التعميمية االلكتركنية
يس فػ  تػدر  ال ػا ـ  مػق الموػركع STEAMالػػ تعميـ فمسوة فكرة )أ  م دمة الدليؿ:  الج  

كنػف مػف الك دة، إلق جان  تكصيؼ الممارسا  كاسجرا ا  التدريسػية الم تموػة التػ  تم

                                                 
  ( أوراق عمل التلميذات.4-5ملحق ) 6

 ( دليل املعلم.6 -5ملحق ) 7
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الػػ تعمػيـ مػد ؿ تكامػؿ باست داـ ال  يبة اسلكتركنية المصممة كفػؽ تكجتػا   ال ياـ بتا
STEAM لت  يؽ ا هداؼ بالك دةل ال ا ـ  مق الموركع   

   تػػق يكػػكف  لػػؾ بملابػػة دافػػي يػػكالمكد ػػرض مػػا تتناكلػػف الك ػػدة مػػف  )   أهميػػة الػػدليؿ:
 ك افا لممعمـ لي ـك بتدريستا  مق الن ك المطمك ل

)ج  أهػػداؼ الػػدليؿ: تضػػمف ا هػػداؼ اسجرا يػػة بمسػػتكياتتا الػػلمح )المعرفيػػة/ الكجدانيػػة/ 
 المتارية ل

  مكديػػكال  الك ػػدة: تضػػمف الػػدليؿ التكايػػي الامنػػ  لمكديػػكال)د  ال طػػة الامنيػػة لتػػدريس 
  تق يتسنق لممعمـ االستعانف بف ألنا  التدريسلالك دة 

)ق  مصادر التعميـ كالتعمـ كالكسا ؿ التعميمية: تضمف الدليؿ اا مة بمصػادر التعمػيـ كالػتعمـ 
   الك دةلمكديكالكالكسا ؿ التعميمية الت  يمكف أف يستعيف بتا المعمـ ف  تدريس 

  الك ػدة لت  يػؽ مكديػكالليػا  تنويػ    الك ػدة: تضػمف الػدليؿ آمكديػكال)ك  إجرا ا  تنويػ  
 لأهدافف

 :  ال  يبة التعميمية االلكتركنيةضبط سابعان: 
كالتػػ   -ال  يبػػة التعميميػػة االلكتركنيػػة الم تر ػػة بصػػكرتتا ا كليػػة بعػػد االنتتػػا  مػػف إ ػػداد

 تػـ  رضػتا -"دليؿ التممي ة، كتي  التممي ة، أكراؽ  مؿ التمميػ ا ، دليػؿ المعمػـ"  مق اوتمم 
لت ديد مدل مناسبتتا كصػداتا ك لػؾ سبػدا  آرا تػـ فػ :  8 مق مجمك ة مف السادة الم كميف

"صػػ ة الم تػػكل  مناسػػبة الم تػػكل كا نوػػطة كالموػػاريي الم تر ػػة لعمػػر التمميػػ ا   مم مػػة 
  التػ  يمكػف إضػافتتا أك  ػ فتا مكديػكالا هداؼ لمم تكل  داة الصيا ة العممية كالمغكية  كال

ا"، كاػػد أسػػور  هػػ   ال طػػكة  ػػف ضػػركرة الت ويػػؼ مػػف الم تػػكل الجغرافػػ  لػػبعض أك تعػػديمت
 ػػػػرؽ الغابػػػػا " لعػػػػدـ ارتبػػػػاطتـ بالبي ػػػػة الم يطػػػػة   ملػػػػؿ "البػػػػراكيف، الويضػػػػانا ، مكديػػػػكالال

 -المتنك ػة "الويػديك التعميمػ  ، كمصػادر التعمػيـ كالػتعمـلمتممي ا ، ككضي ا نوطة "المواريي"
التمميػ ة   كتيػ ، كأكراؽ العمؿ ضػمف "الكتا  المدرس  - تكل النص الم -الصكر االلكتركنية

   الدراسة متكاممنل مكديكؿلك  يبدك 
 :لم  يبة التعميمية االلكتركنيةالصكرة النتا ية  لامنان"

                                                 
  .استطالع رأي السادة احملكمني حول احلقيبة التعليمية االلكرتونية (1-5ملحق ) 8
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ال  يبػػػة التعميميػػػة  ، تػػػـ كضػػػي9بعػػػد إجػػػرا  التعػػػديم  التػػػ  أوػػػار إليتػػػا السػػػادة الم كمػػػيف
  مكديػػكال ػػددان مػػف ال كتيػػ  التمميػػ ة ، كبالتػػال  وػػمؿةتا يػػالن افػػ  صػػكرتت 20االلكتركنيػػة

 كهـ:  مكديكالالر يسة كصم  إلق لملة 
 أ طار مف باطف ا رض )الاالاؿ ل •
 أ طار الميا  )السيكؿ ل •
 أ طار الريا  )التص ر ل  •

 كبالتال  أصب   الك دة صال ة لمتجري  الميدان ل
 ، كتتملؿ ف :تماكضبط ال ياس لمب ح اإ داد أدات -2-ج 

 لمتارا   ؿ الموكمةا تبار   2
 ل  التوكير الناادا تبار   2

 متػارا   ػؿ الموػكمة اكسػا كلمتأكد مف ت  يؽ التػدؼ الػر يس مػف كرا  هػ ا الب ػح كهػك "
اس ػػدادم فػػ  ك ػػدة الجغرافيػػا التػػ  تػػدرس باسػػت داـ  كؿتمميػػ ا  الصػػؼ ا  التوكيػػر النااػػد لك 

كػاف مػف  ال ػا ـ  مػق الموػركع STEAMالػ تعميـ تكجتا   مة كفؽمال  يبة اسلكتركنية المص
 كف ان لم طكا  التالية: ، كاد تـ  لؾ ياسال ااتالضركرم إ داد أد
 :  متارا   ؿ الموكمةأكالن: إ داد ا تبار 
 كف ان لم طكا  التالية: متارا   ؿ الموكمةمر إ داد ا تبار 

 اس دادمل ا كؿل تممي ا  الصؼ لد متارا   ؿ الموكمةالتدؼ مف اال تبار: اياس  -2
تم  الصيا ة ف  صكرة اال تيار مف متعدد،  يػح تضػمن  كػؿ صيا ة موردا  اال تبار:  -2

موردة موكمة طبيعيػة تميتػا أربعػة بػدا ؿ، ك مػق التمميػ ة أف ت تػار البػديؿ المناسػ ، كاػد 
لنػػكع مػػف رك ػػ   نػػد صػػيا ة الموػػردا  ا سػػس كال كا ػػد المتعػػارؼ  ميتػػا لصػػيا ة هػػ ا ا

اال تيػػػار مػػػف متعػػػدد  نظػػػران لمركنتػػػف الكبيػػػرة فػػػ  ال يػػػاس، نمػػػط  كاػػػد أ  تيػػػرالموػػػردا ل 
 لية التص يحضك مك اسضافة إلق ب

                                                 
 ( أمساء السادة احملكمني. 1ملحق ) 9
القائم على املشروع يف اكتساب مهارات حل  STEAMكرتونية لتدريس وحدة اجلغرافيا وفق توجهات مدخل تكامل تعليم الــ لتعليمية االالقيبة احلالصورة النهائية لوصف ( 5ملحق ) 11

 املشكلة والتفكري الناقد لتلميذات الصف األول اإلعدادي.
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، كأف تتضػمف ملػاالن صيا ة تعميما  اال تبار: تم  الصيا ة ب يح تككف بسيطة كمباورة -3
 يكضح كيوية اسجابة  ف موردا  اال تبارل

ك ميػف تػـ ت ديػد  تػـ ت صػيص درجػة كا ػدة لم تيػار الصػ يح،ار: طري ة تصػ يح اال تبػ -4
     درجة، كالدرجة الصغرل )صور  درجةل25لم تبار )الدرجة النتا ية 

 ػػرض اال تبػػار  مػػق مجمك ػػة مػػف السػػادة الم كمػػيف سبػػدا  مػػف  ػػمؿ صػػدؽ اال تبػػار:  -5
تكل التمميػػ ا ، الػػرأم فػػ  اال تبػػار مػػف  يػػح: مناسػػبة الموػػردا  لتػػدؼ اال تبػػار، كلمسػػ

باسضػػافة إلػػق م تر ػػا  التعػػديؿ، كاسضػػافة، كال ػػ ؼ،  ،كداػػة الصػػيا ة المغكيػػة كالعمميػػة
   لالمطمكبةكف  ضك  آرا تـ تـ  مؿ التعديم  

  تممي ة مف 30لبا  اال تبار: بعد تطبيؽ اال تبار استطم يان  مق مجمك ة مككنة مف ) -6
 بنا  اس دادية  ديجة بن   كيمدلسيدة ااس دادم بمدرسة  كؿتممي ا  الصؼ ا  

وماؿ سينا  التعميمية، كباست داـ طري ة التجا ة النصوية  التابعة سدارة بالعريش
باست داـ برنامج الت ميؿ  ل سا  لبا  اال تبار Guttman)جتماف  
  مما يوير إلق أف كه  ايمة مرتوعة  952ل0، بمذ معامؿ اللبا  ) SPSSاس صا  )

  ليمكف االطم ناف إليتا  مق درجة م بكلة مف اللبا  اال تبار
  داي ػة، كاػد تػـ 30بمػذ متكسػط امػف اسجابػة  ػف اال تبػار )امف اسجابة  ػف اال تبػار:  -7

 االلتااـ بت ا الامف  ند تطبيؽ اال تبارل
  موػػردة، لكػػؿ 25يتكػػكف اال تبػػار فػػ  صػػكرتف النتا يػػة مػػف )الصػػكرة النتا يػػة لم تبػػار:  -8

مكا ػػة  مػػق أبعػػاد   درجػػةل 25ة درجػػة كا ػػدة لتكػػكف الدرجػػة النتا يػػة لم تبػػار )موػػرد
 ا تبار متارا   ؿ الموكمة ال مس كما هك مكضح بالجدكؿ التال :

 (3رذٔل ) 

 تٕصٚع يفشداد اختجبس يٓبساد صم انًشكهخ   

 انجٛبٌ    

 و     
 أثعبد اختجبس يٓبساد صم انًشكهخ    

 ذد 

 انًفشداد     
 و انًفشداد أسقب

1 

2 

3 

4 

5 

 تضذٚذ انًشكهخ.

 . انًتظهخ ثبنًشكهخ رًع انًعهٕيبد

 . نضم انًشكهخ فشع انفشٔع

 اختجبس طضخ انفشٔع. 

 استخ ص انُتبئذ. ٔ انٕطٕل نضم انًشكهخ

3 

3 

3 

3 

3 

 3إنٗ  1يٍ 

 6إنٗ  4يٍ 

 9إنٗ  7يٍ 

 12إنٗ  11يٍ 

 15إنٗ  13يٍ 

 15 انًزًٕ 
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 :التفهري الياقداز ثاىيًا: إعداد اختب

 مر إ داد اال تبار بال طكا  التالية:
ت ػكيـ / التوسػير/  معرفػة االفتراضػا : )التوكيػر النااػدالتدؼ مف اال تبار: اياس متػارا   -2

ال اصػػػة  اليكميػػػة   فػػػ  مكاجتػػػة المكااػػػؼ كا  ػػػداحاالسػػػتنتاج/ المنااوػػػا / االسػػػت را 
 التممي ا ل ببي ةالم يطة  بالظكاهر الطبيعية

كػؿ ، تضػمف ر يسػة "متػارا "أاسػاـ تمػ  الصػيا ة فػ   مػس  يا ة موردا  اال تبػار:ص -2
ب يػح ي ػدـ السػؤاؿ فػ  صػكرة  بػارة  ، يةأس مة فر ية  ف  الصكرة المبد 4) "متارة"اسـ 

 لكؿ  مق  دة تجي   نتاك مق التممي ة أف  تميتا لملة ا تيارا 
، بػػار ب يػػح تكػػكف بسػػيطة كمباوػػرةصػػيا ة تعميمػػا  اال تبػػار: تػػـ صػػيا ة تعميمػػا  اال ت -3

أبراهػػا اسوػػارة إلػػق تسػػجيؿ التمميػػ ا  اسجابػػا  فػػ  كراػػة اسجابػػة المرف ػػة مػػي كراسػػة 
مػف البػدا ؿ اللملػة   أماـ اال تيار الص يح لكؿ بػديؿ √ا س مة  ف طريؽ كضي  ممة )

فيكجػد  امسلمسؤاؿ، كالتنبيف  مق التممي ة أنف يكجػد لكػؿ بػديؿ  يػاراف مػا  ػدا ال سػـ ال ػ
 ، كأف تتضمف ملاالن يكضح كيوية اسجابة  ف موردا  اال تبارللكؿ بديؿ لملة  يارا 

ة أـ اسجابػة ال اط ػة الص ي  ت صيص درجة كا دة لةجابةطري ة تص يح اال تبار: تـ  -4
 لأك المترككة فتعطق صوران، كب لؾ إجمالق درجة السؤاؿ الكا د لملة درجا 

ؿ  ػػرض اال تبػػار  مػػق مجمك ػػة مػػف السػػادة الم كمػػيف سبػػدا  صػػدؽ اال تبػػار: مػػف  ػػم  -5
الػػرأم فػػ  اال تبػػار مػػف  يػػح: مناسػػبة الموػػردا  لتػػدؼ اال تبػػار، كلمسػػتكل التمميػػ ا ، 
كداػة الصػػيا ة لغكيػػان ك مميػػان، باسضػػافة إلػق م تر ػػا  التعػػديؿ كاسضػػافة، كال ػػ ؼ، كفػػ  

اؽ الم كمػيف  مػق ضػركرة أف يضػـ كأبراهػا اتوػ ضك  آرا تـ تـ  مؿ التعديم  المطمكبػة
  لعػػدـ التعػػرض لتكػػرار كػػؿ اسػػـ مػػف أاسػػاـ اال تبػػار لملػػة أسػػ مة ف ػػط بػػدالن مػػف أربعػػة

 لا س مة
  تمميػػ ة 30لبػػا  اال تبػػار: بعػػد تطبيػػؽ اال تبػػار اسػػتطم يان  مػػق مجمك ػػة مككنػػة مػػف ) -6

 بنػا  داديػةاس   ديجػة بنػ   كيمػدالسػيدة اس ػدادم بمدرسػة  كؿمف تممي ا  الصػؼ ا  
 كباسػػػت داـ معادلػػػة )ألوػػػا كركنبػػػا  ، دارة وػػػماؿ سػػػينا  التعميميػػػةبػػػالعريش التابعػػػة س

Cronbach's Alpha  ك لػػػػػػػػؾ باسػػػػػػػػت داـ برنػػػػػػػػامج الت ميػػػػػػػػؿ اس صػػػػػػػػا ،                                                                                           
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(SPSS،   ممػػا يوػػير إلػػق أف كهػػ  ايمػػة مرتوعػػة  932ل0اال تبػػار ) بمػػذ معامػػؿ لبػػا  
 ليمكف االطم ناف إليتا اال تبار  مق درجة م بكلة مف اللبا 

  داي ػة، 45بمػذ متكسػط امػف اسجابػة  ػف اال تبػار ) سا  امف اسجابة  ػف اال تبػار:  -7
 كاد تـ االلتااـ بت ا الامف  ند تطبيؽ اال تبارل

 مسػة أاسػاـ ي ػيس كػؿ يتكػكف اال تبػار فػ  صػكرتف النتا يػة مػف  الصكرة النتا يػة لم تبػار:
اسـ متارة مف متػارا  التوكيػر النااػد، ضػـ كػؿ اسػـ لملػة أسػ مة يتبػي كػؿ سػؤاؿ لملػة بػدا ؿ 

، كالنتايػة يكجد أماـ كؿ بديؿ  ياراف ما  دا ال سـ ال امس فيكجد أماـ كؿ بػديؿ لملػة  يػارا 
  45  درجػػا ، أمػػا الدرجػػة الكميػػة لم تبػػار ككػػؿ )9ار )العظمػػق لكػػؿ اسػػـ مػػف أاسػػاـ اال تبػػ

 ، كما هك مكضح بالجدكؿ التال :درجة
 (4رذٔل )

  ذد انًٕاق  ٔانفقشاد نهظٕسح انُٓبئٛخ الختجبس انتفكٛش انُبقذ  

 انجٛبٌ   

 و     
 انًٓبساد     

 ذد 

 انًٕاق 

 انفقشاد  
 انُسجخ انًئٕٚخ 

 انتسهسم  انعذد 

1 

2 

3 

4 

5 

 يعشفخ االفتشاػبد.

 انتفسٛش. 

 تقٕٚى انضزذ. 

 االستُجبط. 

 االستُتبد. 

3 

3 

3 

3 

3 

9 

9 

9 

9 

9 

 9إنٗ  1يٍ 

 11إنٗ  11يٍ 

 27إنٗ  19يٍ 

 36إنٗ  21يٍ 

 45إنٗ  37يٍ 

21 %  

21 %  

21 %  

21 %  

21 %  

 %111 45إنٗ 1يٍ  45 15 انًزًٕ 

 تيفير جتسبة البحح: -

   التالية:مر تنوي  تجربة الب ح بال طكا 
 البحح: ااتأواًل: التطبيل الكبلي ألد

 مػق مجمك ػة  التوكيػر النااػد ،  ػؿ الموػكمة) متارا  ال ياس ا تبارم ااتتـ تطبيؽ أد 
 الب ح ابميانل

 :الكائه على املشسوع STEAMاحلكيبة اإللهرتوىية وفل تعليه الـ ثاىيًا: تدزيس الوحدة باستخداو 

الب ػػح تػػـ تنويػػ   مميػػة التػػدريس، كف ػػان لمجػػدكؿ الامنػػ   ااتػػبعػػد التطبيػػؽ ال بمػػ   د 
بمدرسػة لمك دة، كتكلق  ممية التدريس إ دل مدرسا  الدراسا  االجتما ية ت صػص جغرافيػا 
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، كتػػـ تنويػػ ها فاطمػػة الاهػػرا  اس داديػػة بنػػا  بػػالعريش التابعػػة سدارة وػػماؿ سػػينا  التعميميػػة
  إلػق يػـك اللملػا  2028/ 20/ 8ا لنػيف )    صص دراسية ف  الوترة مػا بػيف يػـك6 مؿ )

 ، كأسػػػتغرؽ تػػػدريس ال  يبػػػة االلكتركنيػػػة لملػػػة أسػػػابيي بكااػػػي  صػػػتاف 2028/ 23/20)
 ل    داي ة45أسبك يان امف كؿ  صة )

 ثالجًا: التطبيل البعدي ألدوات البحح:

  الب ح مباورةنل ااتيؽ أدبعد االنتتا  مف التدريس تـ تطب
 َا: اليتائج ومياقشت -

 ض األول:الفس

  بػػيف متكسػػط  درجػػا  α ≥ 02ل0يكجػػد فػػرؽ  ك داللػػة إ صػػا ية  نػػد مسػػتكل داللػػة )
كالمتػػارا  ككػػؿ، ك لػػؾ فػػ     كػػؿ متػػارة مػػف متػػارا   ػػؿ الموػػكمةفػػ الب ػػحتمميػػ ا  مجمك ػػة 

 التطبي يف ال بم  كالبعدم ال تبار متارا   ؿ الموكمةل
طيف مػػرتبطيف ك لػػؾ بػػيف متكسػػط  درجػػا  تػػـ  سػػا  ايمػػة )   لداللػػة الوػػركؽ بػػيف متكسػػ

كالمتػػارا  ككػػؿ، ك لػػؾ فػػ   كػػؿ متػػارة مػػف متػػارا   ػػؿ الموػػكمةتمميػػ ا  مجمك ػػة الب ػػح فػػ  
، ك لػػؾ باسػػت داـ برنػػامج الت ميػػػؿ متػػارا   ػػؿ الموػػكمةالتطبي ػػيف ال بمػػ  كالبعػػدم ال تبػػار 

 كجا   النتا ج كما تظتر ف  الجدكؿ التال : ل SPSSاس صا   
 ( 5رذٔل )

 ٙ كم يٓبسح يٍ يٓبساد صم انًشكهخفَتبئذ اختجبس )د( نذالنخ انفش  ثٍٛ يتٕسطٙ دسربد انتهًٛزاد 

  .يٓبساد صم انًشكهخفٙ انتطجٛقٍٛ انقجهٙ ٔانجعذ٘ الختجبس ٔانًٓبساد ككم، ٔرنك 

 انجٛبٌ       

 انًٓبسح 
 انًتٕسط انعذد انتطجٛ 

االَضشاف 

 انًعٛبس٘

دسرخ 

 انضشٚخ
 .Sig قًٛخ )د(

 انذالنخ 

دانخ  ُذ 

يستٕٖ 

1.11 

 تضذٚذ انًشكهخ
 قجهٙ

31 
1.233 1.626 

 دانخ  1 13.261 29
 1.254 2.933 ثعذ٘

 رًع انًعهٕيبد
 قجهٙ

31 
1.933 1.521 

 دانخ  1 14.253 29
 1.466 2.711 ثعذ٘

 فشع انفشٔع
 قجهٙ

31 
1.911 1.541 

 دانخ  1 13.714 29
 1.417 2.111 ثعذ٘

اختجبس طضخ 

 انفشٔع

 قجهٙ
31 

1.133 1.592 
 دانخ  1 21.143 29

 1.111 3.111 ثعذ٘

انٕطٕل نضم 

 انًشكهخ

 قجهٙ
31 

1.111 1.371 
 دانخ  1 25.151 29

 1.315 2.911 ثعذ٘

يٓبساد صم 

 ككم انًشكهخ

 قجهٙ
31 

4.911 1.115 
 دانخ  1 43.261 29

 1.112 14.333 ثعذ٘
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كدرجػة  ريػة  02ل0أف جميي ايـ )   دالػة  نػد مسػتكل داللػة  ح مف الجدكؿ السابؽيتض
يكجػػد  ، ممػا يػدؿ  مػػق كجػكد فػرؽ داؿ إ صػػا يا بػيف التطبي ػيف ال بمػػ  كالبعػدم، أم أنػف 29)

  بػػيف متكسػػط  درجػػا  تمميػػ ا  α ≥ 02ل0فػػرؽ  ك داللػػة إ صػػا ية  نػػد مسػػتكل داللػػة )
كالمتػارا  ككػؿ، ك لػؾ فػ  التطبي ػيف  ارا   ػؿ الموػكمة  كػؿ متػارة مػف متػمجمك ة الب ح ف

بوػػارؽ  كهػػ ا الوػػرؽ لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدمل ،لبعػػدم ال تبػػار متػػارا   ػػؿ الموػػكمةال بمػػ  كا
 ، متػارة 767ل2، متارة جمي المعمكما  إلق ) 700ل2إلق ) ف : متارة ت ديد الموكمة كصؿ

 ، متػارة الكصػكؿ 267ل2ض إلػق ) ، متارة ا تبػار صػ ة الوػرك 900ل2فرض الوركض إلق )
   ل 433ل9 ، كالمتارا  ككؿ إلق )900ل2ل ؿ الموكمة إلق )

، تػـ كنية فػ  تنميػة متػارا   ػؿ الموػكمةكلمتأكد مف تألير كفا مية ال  يبة التعميمية اسلكتر 
 سا  كؿ مف  جـ التألر كالوا مية ك لؾ باست داـ برنامج الت ميؿ اس صا   هريدم ل سػا  

)*  ك جػـ التػألير، كجػا   النتػا ج كمػا تظتػر فػ  الجػدكؿ  H-EESCة ك جـ التػأليرالوا مي
 التال :

 (6رذٔل )

 تًُٛخ يٓبساد صم انًشكهخَتبئذ صسبة صزى انت حٛش ٔانفب هٛخ نهضقٛجخ انتعهًٛٛخ اإلنكتشَٔٛخ فٙ 

 انجٛبٌ                   

 انًٓبسح

 انفب هٛخ صزى انت حٛش

 َسجخ انكست انجسٛطخ (2)ٚتبيشثع إ dيعبيم كٍْٕٛ 

 انضزى انقًٛخ انضزى انقًٛخ انضزى انقًٛخ

  تضذٚذ انًشكهخ
 1.57 ػخى 1.151 ػخى 3.219

فب هٛخ 

 يقجٕنخ

 رًع انًعهٕيبد
 1.59 ػخى 1.175 ػخى 3.574

فب هٛخ 

 يقجٕنخ

 فشع انفشٔع
 1.63 ػخى 1.166 ػخى 3.171

فب هٛخ 

 يقجٕنخ

 فب هٛخ كجٛشح 1.72 ػخى 1.933 ػخى 5.175 اختجبس طضخ انفشٔع

 خهانٕطٕل نضم انًشك
 1.63 ػخى 1.951 ػخى 5.567

فب هٛخ 

 يقجٕنخ

يٓبساد صم انًشك د 

 ككم
 1.63 ػخى 1.915 ػخى 11.17

فب هٛخ 

 يقجٕنخ

كتم  م ارنة ال يـ الناتجة بال يـ المرجعية المكض ة ف  كؿ مف الجدكؿ المرجع  
ف كمربي إيتا، كالجدكؿ المرجع  ل جـ الوا مية بكاسطة نسبة ل جـ التألير بداللة معامؿ ككهي

 الكس  البسيطة لتريدم، المكض يف فيما يم :
                                                 

 –هو برنامج حتليل إحصائي خاص حبساب الفاعليـة وحجـم التـأثري للـ امج والبحـوث الرتبويـة  H-EESCيدي حلساب الفاعلية وحجم التأثري برنامج هر  )*(
 .2117( لسنة 2888برقم ) –مسجل هبيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
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 (1رذٔل )

 انزذٔل انًشرعٙ نضزى انت حٛش ثذالنخ يعبيم كٍْٕٛ ٔيشثع إٚتب 

 انجٛبٌ         

 األسهٕة  

 صزى انت حٛش

 ػخى كجٛش رذا كجٛش يتٕسط طغٛش ػئٛم

 dيعبيم كٍْٕٛ 
قم يٍ  أ

1.21 

1.21 –  

1.49 

1.51 –  

1.79 

1.11 –  

1.19 

1.11 –  

1.49 

1.51  

 ف كخش

(2) 
أقم يٍ  

1.111 

1.111 –  

1.151 

1.159 –  

1.137 

1.131 –  

1.231 

1.232 –  

1.359 

1.361  

 ف كخش

 (214، 2111انًظذس: )صسٍ، 

 (9رذٔل )

 سٛطخ نٓشٚذ٘انزذٔل انًشرعٙ نضزى انفب هٛخ ثٕاسطخ َسجخ انكست انج 

 فب هٛخ كجٛشح فب هٛخ يقجٕنخ فب هٛخ ػعٛفخ

1 – 1.31 1.31 – 1.71 1.71 – 1.1 

 (376، 2117، ٖانًظذس: )ْشٚذ

الجدكؿ المرجع  ل جـ التألير بداللة معامؿ ككهيف ، الساب يف يفيتضح مف الجدكل
لكس  البسيطة كالجدكؿ المرجع  ل جـ الوا مية بكاسطة نسبة ا  ،8جدكؿ راـ ) كمربي إيتا

أف جميي ايـ  جـ التألير الم سكبة ض مة، كأف جميي ايـ الوا مية   :9جدكؿ راـ ) لتريدم
ت ي ف  المدل الم بكؿ أك الكبير، كه ا يدؿ  مق التألير المرتوي كفا مية ال  يبة التعميمية 

 لالب حلدل مجمك ة  تنمية متارا   ؿ الموكمةاسلكتركنية ف  
بأف ال  يبة التعميميػة اسلكتركنيػة المصػممة كف ػان لتكجتػا  تكامػؿ تعمػيـ ك ميف يمكف ال كـ 

ال ػػػا ـ  مػػػق الموػػػركع اػػػد أسػػػتم  بالوعػػػؿ فػػػ  اكتسػػػا  متػػػارا   ػػػؿ الموػػػكمة  STEAMالػػػػ
التعميميػػة كيمكػػف توسػػير  لػػؾ إلػػق أف ال  يبػػة  لتمميػػ ا  الصػػؼ ا كؿ مػػف المر مػػة اس داديػػةل

كاالنتبػػا  ن  كالب ػػح كالدراسػػة كا  مػػاؿ الع ػػؿ كالت يػػؿ معصػػؼ الػػ هلكفػػر  فرصػػان االلكتركنيػػة 
، ك يػػر  لػػؾ مػػف المليػػرا  البصػػرية الم تموػػة "كالصػػكر كالنصػػكص كالتػػأليرا  المكنيػػة الوػػديد

لمنصػػكص" التػػ  تعمػػؿ  مػػق جػػ   كتركيػػا االنتبػػا ، ممػػا سػػا د التمميػػ ا   مػػق رؤيػػة الموػػكمة 
دراكتػػا مػػف جكانػػ  م تموػػة كمتعػػددة، كطػػر  الوػػركض  كت ػػديـ الم تر ػػا  كال مػػكؿ المتنك ػػة كا 

كتنميػػة رك   لمموػكم   ممػا انعكػس بوػكؿ إيجػاب   مػق اكتسػا  ال بػرا  التعميميػة الم تموػة
 لالت ص  كالب ح العمم  لدل التممي ا 
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العامػة، كا هػداؼ التعميميػة اسلكتركنيػة كما يرجي ه ا الت سف إلػق كضػك  أهػداؼ ال  يبػة 
 سػمك  الػتعمـ الػ ات ،   ال  يبػة، مناسػبة م تػكل ال  يبػة مكديػكال مف مكديكؿجرا ية لكؿ اس

بما ت تكيف مف أنوطة متنك ة كمصادر تعمـ متعػددة "بصػرية كسػمعية بصػرية كفيػديك كصػكر 
، ممػا ألػرل  مميػة التعمػيـ لتطكير المستكل التعميم  لمتممي ا  كتغ ية راجعػة الكتركنية لللال "

ع مف مرا اة ميكؿ التممي ا  كالوركؽ الوردية بيػنتف، ب يػح تسػير كالتعمـ كما ي   ف ه ا التنك 
كػػؿ تمميػػ ة كفػػؽ سػػر تتا ال اتيػػة فػػ   مميػػة الػػتعمـ  ممػػا أدل إلػػق فتػػـ كاكتسػػا  متػػارا   ػػؿ 

 الموكمة بوكؿ سميـل
باسضػػافة إلػػق أف تػػدريس ك ػػدة الجغرافيػػا باسػػت داـ ال  يبػػة التعميميػػة اسلكتركنيػػة المػػاكدة 

ف  ال  يبة التعميمية اسلكتركنيػة"، جعػؿ العمػؿ كالتوا ػؿ  إروادا  لكيوية السير" ةالتممي بدليؿ 
كالوػعكر ، مي أنوطتتا أكلر ستكلة ككضك ان، مما سا د ف  ايادة ل ة التممي ا  فػ  أنوسػتف

  المطرك ػػة ا كلػػر ارتباطػػان ب يػػاتتف اليكميػػة، مكديػػكالباسنجػػاا ك ػػ  االسػػتطمع المعرفػػ  لم
ي ا  ال ػدرة  مػق معرفػة المعمكمػا  المع ػدة كا  طػا  النتػا ج كال مػكؿ كالعمػؿ مػي كاكسا  التمم

اآل ريف برك  الوريػؽ الكا ػد لمكصػكؿ إلػق التػدؼ المرجػك، ممػا أدل إلػق ايػادة اػدرتتف  مػق 
طػػر  أكبػػر كػػـ مػػف ا فكػػار الجديػػدة  ا  الطػػابي المػػنظـ كالم طػػط لػػديتف  ممػػا انعكػػس بوػػكؿ 

    ؿ الموكمةلإيجاب   مق اكتسا  متارا
كتػػػدريس الك ػػػدة الم تػػػارة باسػػػت داـ ال  يبػػػة التعميميػػػة اسلكتركنيػػػة كالكسػػػا ؿ التعميميػػػة 

تػػػػف مكديكال كا نوػػػػطة المتنك ػػػػة دا ػػػػؿ اا ػػػػة التطػػػػكير التكنكلػػػػكج  كان ػػػػراط التمميػػػػ ا  فػػػػ  
ال ا ـ  مق الموركع، ا مػر الػ م ااد  STEAMتكامؿ تعميـ الػ تكجتا  مد ؿ المطرك ة كفؽ 

  الك دة، كاستنباط  كامؿ نجا  الموػرك ا ، مكديكالف  ماس كتعاكف التممي ا  ن ك تعمـ م
فػػادة  ممػػا سػػاهـ فػػ   كمتطمبػػا  إنوػػا  أم موػػركع، كجعػػؿ الجمسػػة التعميميػػة أكلػػر فا ميػػة كا 

 تكفير بي ة تعمـ نوطة سكسا  متارا   ؿ الموكمة لديتفل
كااعيػة ال طبيعيػةالكػكارح موػكم  مػف ال ميميػة تػـ تصػميمتا  مػق وػكؿكما أف المكااؼ التع

، باسضػػػػافة إلػػػػق مصػػػػادر الػػػػتعمـ كالكسػػػػا ؿ التعميميػػػػة ال ديلػػػػة بالبي ػػػػة الم يطػػػػة مممكسػػػػةال
  ا مر ال م ااد مف نواط كتوا ؿ التممي ا  مي الدركس بوكؿ كبير ألنػا  التطبيػؽكالمتنك ة، 

   مما انعكس بوكؿ إيجاب   مق اكتسا  متارا   ؿ الموكمةل
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، ل طػػكا   ػػؿ الموػػكم  لمكػػكارح الطبيعيػػة المطرك ػػة ا اسضػػافة إلػػق أف ممارسػػة التمميػػ ب
ال ػدرة  مػق ت ديػد الموػكمة، كجمػي المعمكمػا  المامػة  فلػديت ككجكد جك تنافس  بينتف نمػق

 ل  ف  ت كيـ الوركض كا تبارها كمف لـ ات ا  ال رار السميـ
تػػاـ كالتكميوػػا  ا دا يػػة، ممػػا جعػػؿ التمميػػ ة كمػػا أف ال  يبػػة اػػدم  تنك ػػان فػػ  ا نوػػطة كالم

نوػػيطة فػػ  العمػػؿ متعاكنػػة سنجػػاا المتػػاـ المطمكبػػة بكػػؿ  مػػاس كدافعيػػة  اتيػػة  ممػػا انعكػػس 
متارا   ؿ الموكمة، ككيوية االستعداد كمكاجتػة الكػكارح الطبيعيػة   مق "إكسا بوكؿ إيجاب  

 لم د مف آلارها السمبية" لديتال 
  مػق الموػركع ال ػا ـ STEAMتكامؿ تعميـ الػ تكجتا  مد ؿ يس كفؽ إضافة إلق أف التدر 

، التكنكلكجيػػػا، التندسػػػة، العمػػػـك اسنسػػػانية، الرياضػػػيا " أتػػػا   كدمػػػج العمػػػـك ال مػػػس "العمػػػـك
فرصػػة الػػتعمـ مػػف  ػػمؿ إلػػارة دافعيػػتتف ن ػػك معرفػػة الجكانػػ  االيجابيػػة كالسػػمبية، ك  لمتمميػػ ا 

 ية كارا ة ا وجار كمصدا  لمريػا  لمنػي ا ػؼ الرمػاؿ ك ػدكح ممارسة المتارا  البي ية ا دا
التص ر، ا مر ال م أكد  مق التوا ؿ الملمر بيف التممي ا  كالبي ػة الم يطػة ك ػؿ موػكمتتا  

 مما انعكس بوكؿ إيجاب   مق أدا تف البي  ل 
 Keane & Keane ، كينػ كينػ  :كتتوؽ ه   النتيجة مي ما  مص  إليتا دراسة كػؿ مػف

، سكسػا كبمكػ  Madden, et al  (2013 كفر مػاديف كآ ػ ،Liao (2016)، ليك (2016)
(2013  Sousa & Pilecki ، بػػارككس، لكجػػاف ك سػػترانجBarakos, Lujan & 

Strang (2012) ل 
 ض الجاىي:الفس

  بيف متكسط  درجا  α ≥ 02ل0يكجد فرؽ  ك داللة إ صا ية  ند مستكل داللة )
ف  كؿ متارة مف متارا  التوكير النااد كالمتارا  ككؿ، ك لؾ ف   الب حتممي ا  مجمك ة 

 التطبي يف ال بم  كالبعدم ال تبار متارا  التوكير الناادل
تـ  سا  ايمة )   لداللة الوركؽ بيف متكسطيف مرتبطيف ك لؾ بيف متكسط  درجا  

ككؿ، ك لؾ ف   ف  كؿ متارة مف متارا  التوكير النااد كالمتارا  الب حتممي ا  مجمك ة 
التطبي يف ال بم  كالبعدم ال تبار متارا  التوكير النااد، ك لؾ باست داـ برنامج الت ميؿ 

 ل كجا   النتا ج كما تظتر ف  الجدكؿ التال :SPSSاس صا   
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فٙ كم يٓبسح يٍ يٓبساد انتفكٛش انُبقذ  انجضجَتبئذ اختجبس )د(  هٗ دسربد تهًٛزاد يزًٕ خ 

 بساد ككم، ٔرنك فٙ انتطجٛقٍٛ انقجهٙ ٔانجعذ٘ الختجبس يٓبساد انتفكٛش انُبقذٔانًٓ

 انجٛبٌ       

 انًٓبسح 
 انًتٕسط انعذد انتطجٛ 

االَضشاف 

 انًعٛبس٘

دسرخ 

 انضشٚخ
 .Sig قًٛخ )د(

 انذالنخ 

دانخ  ُذ 

يستٕٖ 

1.11 

يعشفخ 

 االفتشاػبد

 قجهٙ
31 

4.533 1.592 
 دانخ  1 13.956 29

 1.491 1.611 ثعذ٘

 انتفسٛش
 قجهٙ

31 
4.733 1.172 

 دانخ  1 16.145 29
 1.517 1.533 ثعذ٘

 تقٕٚى انضزذ
 قجهٙ

31 
5.233 1.135 

 دانخ  1 16.237 29
 1.514 1.567 ثعذ٘

 االستُجبط
 قجهٙ

31 
4.167 1.916 

 دانخ  1 22.631 29
 1.491 1.611 ثعذ٘

 االستُتبد
 قجهٙ

31 
3.211 1.195 

 دانخ  1 21.616 29
 1.572 1.511 ثعذ٘

يٓبساد 

انتفكٛش انُبقذ 

 ككم

 قجهٙ

31 

21.167 2.331 

 دانخ  1 45.141 29
 ثعذ٘

42.111 1.441 

كدرجػة  ريػة  02ل0أف جميي ايـ )   دالػة  نػد مسػتكل داللػة  السابؽيتضح مف الجدكؿ 
يكجػػد بػيف التطبي ػيف ال بمػػ  كالبعػدم، أم أنػف   ، ممػا يػدؿ  مػػق كجػكد فػرؽ داؿ إ صػػا يا29)

  بػػيف متكسػػط  درجػػا  تمميػػ ا  α ≥ 02ل0فػػرؽ  ك داللػػة إ صػػا ية  نػػد مسػػتكل داللػػة )
ف  كؿ متارة مػف متػارا  التوكيػر النااػد كالمتػارا  ككػؿ، ك لػؾ فػ  التطبي ػيف  الب حمجمك ة 

بوػػارؽ ل لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدمكهػػ ا الوػػرؽ  ال بمػػ  كالبعػػدم ال تبػػار متػػارا  التوكيػػر النااػػد،
 ، متػػارة 800ل3، متػػارة التوسػػير إلػػق ) 067ل4كصػػؿ فػػ : متػػارة معرفػػة االفتراضػػا  إلػػق )

 ، متػػػػارة االسػػػػتنتاج إلػػػػق 433ل4 ، متػػػػارة االسػػػػتنباط إلػػػػق )334ل3ت ػػػػكيـ ال جػػػػج إلػػػػق )
  ل  933ل20 ، كالمتارا  ككؿ إلق )300ل5)

مية اسلكتركنية ف  تنمية متارا  التوكيػر النااػد، تػـ كلمتأكد مف تألير كفا مية ال  يبة التعمي
 سا  كؿ مف  جـ التألر كالوا مية ك لؾ باست داـ برنامج الت ميؿ اس صا   هريدم ل سػا  

ك جػػـ التػػألير، كجػػا   النتػػا ج كمػػا تظتػػر فػػ  الجػػدكؿ  H-EESCالوا ميػػة ك جػػـ التػػألير 
 التال :
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 تًُٛخ يٓبساد انتفكٛش انُبقذنهضقٛجخ انتعهًٛٛخ اإلنكتشَٔٛخ فٙ  هٛخ َتبئذ صسبة صزى انت حٛش ٔانفب 

 انجٛبٌ             

 انًٓبسح      

 انفب هٛخ صزى انت حٛش

)يشثع إٚتب d يعبيم كٍْٕٛ
2
) 

َسجخ انكست 

 انجسٛطخ

 انضزى انقًٛخ انضزى انقًٛخ انضزى انقًٛخ

 1.45 ػخى 1.17 ػخى 3.327 يعشفخ االفتشاػبد
هٛخ فب 

 يقجٕنخ

 1.42 ػخى 1.199 ػخى 4.154 انتفسٛش
فب هٛخ 

 يقجٕنخ

 1.37 ػخى 1.911 ػخى 3.647 تقٕٚى انضزذ
فب هٛخ 

 يقجٕنخ

 1.49 ػخى 1.946 ػخى 5.636 االستُجبط
فب هٛخ 

 يقجٕنخ

 1.59 ػخى 1.942 ػخى 4.929 االستُتبد
فب هٛخ 

 يقجٕنخ

يٓبساد انتفكٛش 

 انُبقذ ككم
 1.47 ىػخ 1.916 ػخى 11.69

فب هٛخ 

 يقجٕنخ

الجدكؿ   8جدكؿ راـ )كتم  م ارنة ال يـ الناتجة بال يـ المرجعية المكض ة ف  كؿ مف 
الجدكؿ المرجع    9جدكؿ راـ )المرجع  ل جـ التألير بداللة معامؿ ككهيف كمربي إيتا، ك 

 أف ، المكض يف فيما سبؽ: يتضحل جـ الوا مية بكاسطة نسبة الكس  البسيطة لتريدم
جميي ايـ  جـ التألير الم سكبة ض مة، كأف جميي ايـ الوا مية ت ي ف  المدل الم بكؿ، 

تنمية متارا  التوكير ال  يبة التعميمية اسلكتركنية ف  كه ا يدؿ  مق التألير المرتوي كفا مية 
 لالب حالنااد لدل مجمك ة 

كف ػان لتكجتػا  تكامػؿ تعمػيـ ك ميف يمكف ال كـ بأف ال  يبة التعميميػة اسلكتركنيػة المصػممة 
 التوكيػػػر النااػػػدال ػػػا ـ  مػػػق الموػػػركع اػػػد أسػػػتم  بالوعػػػؿ فػػػ  اكتسػػػا  متػػػارا   STEAMالػػػػ

الم تػكل التعميمػ  لتممي ا  الصػؼ ا كؿ مػف المر مػة اس داديػةل كيمكػف توسػير  لػؾ إلػق أف 
، ا مػػر اػػد تضػمف مجمك ػػة مػف الػػدركس أ  ػد  بوػػكؿ يناسػ  التمميػػ ا   هنيػان لم  يبػة عػد الم

ال م   ؽ تنك ان فػ  أهػدافتا المعرفيػة كالكجدانيػة كالمتاريػة، ب يػح تسػعق هػ   ا هػداؼ إلػق 
 لدل تممي ا  )مجمك ة الب ح ل ـكتنميتت ؿ الموكمة كالتوكير النااد  اكسا  متارا 

طبيعػػة ال بػػرا  التعميميػػة التػػ  اػػدم  لمتمميػػ ا ، كالتػػ  اتسػػم  بالبسػػاطة كالداػػة العمميػػة 
طري ة تنظيمتا ك رضتا  ميتـ، كالتدري  المكلؼ  مق إجابة ا نوطة كأسػ مة الت ػكيـ  كك لؾ 

 كاف لف ا لر ا كبر ف  ارتواع نتا جتف ف  التطبيؽ البعدم  دكا  الب ح ال ال ل 
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كأف تطػكير الك ػػدة الدراسػية الم تػػارة بمتػارا  التوكيػػر النااػد سػػاهـ فػ  إ ػػداح ن مػف جديػػدة 
مػػد ؿ تكامػػؿ )إلػػق  كاالسػػتظتار ال وػػظ مػػق  ال ا مػػةف الطري ػػة الت ميديػػة لمم تػػكل الدراسػػ  مػػ

الطري ػة ال ا مػػة  مػق المنااوػػة كالتوكيػػر، إلػػق   أم ال ػػا ـ  مػق الموػػركع  STEAMتعمػيـ الػػػ
   كتوجيي التممي ا  ك لتـ  مق استلارة توكيرهـ كت دير التبريرا  الم نعةل

لبي ػة الم يطػة )الم ميػة كاساميميػة كالعالميػة   يػح   الك دة الم تارة بكااي امكديكالارتباط 
، ممػػػا سػػػتؿ  مػػػق سػػػا د  التمميػػػ ا   مػػػق الموػػػاركة الوا مػػػة أصػػػبح العػػػالـ ك ريػػػة صػػػغيرة

 فتـ كاستيعا  الم تكل بستكلةل التممي ا 
ال ػػػا ـ  مػػػق الموػػػركع  مػػػق تػػػكفير بي ػػػة تعمميػػػة  مميػػػة  STEAMيعمػػػؿ التػػػدريس بتعمػػػيـ 
توػػبي ر بػػتتف فػػ  طػػر  التسػػاؤال  الم تموػػة كاسجابػػة  نتػػا، كطػػر   توػػاركية بػػيف التمميػػ ا 

ال مػػكؿ كالم تر ػػا ، كم ارنػػة أفكػػارهف مػػي  يػػرهف كت ييمتػػا، كت ديػػد أكجػػف الصػػكا  كال طػػأ 
ممػا كػاف لػف أبمػذ ا لػر فػ  جػ   اهتمػاـ كدافعيػة كاتجػا  التمميػ ا  ن ػك دراسػة الك ػدة   فيتا

اكسػا   مػق التمميػ ا   سا د ، كبالتال  مـ  مق التممي ا تمركا بي ة التعل دراسة جادة كا ية
 لديتفل متارا   ؿ الموكمة كالتوكير النااد

التوػػجيي المسػػتمر لمتمميػػ ا   مػػق إبػػدا  آرا تػػف كالتعميػػؽ  مػػق مػػا يوػػاهدكنف مػػف صػػكر 
 لديتفل التوكير النااد اكسا  متارا كفيديكها  ك يرها  كاف لف بالذ ا لر ف  

كالكسػػػػا ؿ التعميميػػػػة  ال  يبػػػػة التعميميػػػػة االلكتركنيػػػػةالم تػػػػارة باسػػػػت داـ تػػػػدريس الك ػػػػدة 
الموػػػػاريي كا نوػػػػطة المتنك ػػػػة دا ػػػػؿ اا ػػػػة التطػػػػكير التكنكلػػػػكج  كان ػػػػراط التمميػػػػ ا  فػػػػ  

  الك ػػدة كجعػػؿ مكديػػكال، ا مػػر الػػ م ااد مػػف  مػػاس كتعػػاكف التمميػػ ا  ن ػػك تعمػػـ المطرك ػػة
ف بػالتعرؼ  مػق بعػض الموػكم  البي يػة الم يطػة كالػتمكف  ادةالجمسة التعميمية أكلر فا مية كا 

 لديتفل التوكير الناادتارا  م سكسا   مما ساهـ ف  تكفير بي ة تعمـ نوطة مف  متا
  الك دة الم تر ة بال  يبػة، كتدريسػتا كفػؽ تكجتػا  مػد ؿ تكامػؿ تعمػيـ الػػ مكديكالتكامؿ 
STEAM   التركيػا كالتػرابط  كبالتػال  اكسػا  متػارا  ال ا ـ  مق الموركع سا د التممي ا  ف

 التوكير النااد لديتفل
  الك ػػدة الم تر ػػة بال  يبػػة فػ  وػػكؿ كػػكارح طبيعيػػة مكديػكالإضػافة إلػػق أف أسػػمك  تنويػػ  

معنػق لػديتفل إلػق جانػ  توػجيي تكامػؿ  ماريبة مػف  يػاة التمميػ ا  أسػتـ فػ  جعػؿ الػتعمـ  
لمسػػت دمة التمميػػ ا   مػػق ممارسػػة متػػارا   ػػؿ  مػػق الموػػركع ا ال ػػا ـ STEAMتعمػػيـ الػػػ 
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جػػرا  ا نوػػطة بأنوسػػتف،  الموػػكمة كتطبي تػػا، كتكػػرار الم اكلػػة لتطبي تػػا بالوػػكؿ الصػػ يح، كا 
سا د  مق تطبيؽ المعرفة الساب ة كن د أ طاؤها لتجنبتا إاا  التعرض لمكارلة مرة أ ػرل  ممػا 

   نااد لديتفلانعكس بوكؿ إيجاب  ف  تنمية بعض متارا  التوكير ال
،  2020صػػياـ )  صػػالح  :   ػػؿكػػؿ مػػف كتتوػػؽ هػػ   النتيجػػة مػػي مػػا  مصػػ  إليتػػا دراسػػة

كػػػابرارك كمكرجػػػاف  ،Sousa & Pilecki  2013سكسػػػا كبمكػػػ  )  ، 2027المطمػػػؽ )
Capraro & Morgan (2013)ل 

 التوصيات، واملكرتحات:    

م  يبػػػة التعميميػػػة لاضػػػح تموػػػيان مػػػي النتػػػا ج التػػػ  تكصػػػؿ إليتػػػا هػػػ ا الب ػػػح مػػػف توػػػكؽ ك 
فػػ  ال ػػا ـ  مػػق الموػػركع  STEAM اسلكتركنيػػة المصػػممة كف ػػان لتكجتػػا  تكامػػؿ تعمػػيـ الػػػ

الصؼ اللان  مف المر مة اس داديػة تممي ا  لدل  اكتسا  متارا   ؿ الموكمة كالتوكير النااد
كاسػػتراتيجيا   فػػ  مػػادة الجغرافيػػا، كت  ي ػػان لمػػا يػػد ك إليػػف ا د  التربػػكم مػػف اسػػت داـ طػػرؽ

، كايػػادة  ػػدد ال كاسػػي  فػػ  م تبػػرا  ال اسػػك  فػػ  المػػدارس جديػػدة فػػ  تػػدريس الجغرافيػػا
، لتعظػيـ فكا ػد المعرفػة العمميػة، ك ميػف ف ػد تػـ التكصػؿ إلػق كت  يؽ مبدأ " اسك  لكؿ طال "

 مجمك ة مف التكصيا  كالم تر ا ، كالت  يمكف تم يصتا ف  اآلت :
 ى ىتائج البحح:   التوصيات املبيية عل -أ

 :يف دلال إعداد املياٍج 
  مػد ؿ لتكجتػا  إ ادة صيا ة كتنظيـ بعض ك دا  الجغرافيا ف  المر مة اس دادية كف ػان

ب يػػح يصػػبح التمميػػ   ضػػكان إيجابيػػان  ال ػػا ـ  مػػق الموػػركع  STEAMتكامػػؿ تعمػػيـ الػػػ
 لتوكير الناادلمتارا   ؿ الموكمة كاكمواركان ف  مس كلية تعميمف، مما تنمق لديف 

  كفػػؽ تكجتػػا  مػػد ؿ تكامػػؿ تعمػػيـ مػػف  ػػمؿ تصػػميمتا ضػػركرة تطػػكير منػػاهج الجغرافيػػا
 ف  المرا ؿ التعميمية الم تموةل   STEAMالػ
 كفػػؽ تكجتػػا  مػػد ؿ تكامػػؿ تعمػػيـ  ا  ػػرل المنػػاهج الدراسػػيةتصػػميـ ضػػركرة االهتمػػاـ ب

 ف  مرا ؿ التعميـ الم تموةل   STEAMالػ
 بػػا   اصػػة بالتمميػػ  كفػػؽ تكجتػػا  مػػد ؿ تكامػػؿ تعمػػيـ الػػػد ػػكة س ػػداد كتيSTEAM  

  المنػاهج التػ  يدرسػتا  ػمؿ العػاـ مكديػكالتتناكؿ مكاد كأنوطة تعميميػة متنك ػة تغطػق 
 الدراس ل  
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  د كة كميا  التربية ف  الجامعا  إلػق  مػؿ لػكا  التطػكير كالتجديػد فػ  المنػاهج الدراسػية
   كالعمؿ  مق تد يمتال  STEAMتعميـ الػ ف  ضك  مد ؿ تكامؿ الت  ت دمتا

   اسفػادة مػف مػػكاد المعالجػة التجريبيػة التػػ  أ ػدها الب ػح )ال  يبػػة التعميميػة االلكتركنيػػة
 لSTEAMف  تصميـ م ررا  كبرامج تعميمية متمركاة  كؿ 

  بػػالككارح ضػػركرة تضػػميف منػػاهج جغرافيػػا المر مػػة اس داديػػة بأنوػػطة تتػػيح ربػػط التعمػػيـ
 لب ا  ألر التعمـ لدل التممي ل  ة المممكسة كالمر ية بالبي ة الم يطةالطبيعي

  ؿ الموكمة كالتوكير النااد الت  يمكف تنميتتػا مػف ة االهتماـ بإ داد اكا ـ لمتارا  ضركر 
  مؿ م تكل مناهج الجغرافيا تبعا لكؿ مر مة تعميميةل

 ة باسػػت داـ مػػد ؿ تكامػػؿ تعمػػيـ تأكيػد أهميػػة تطػػكير تعمػػيـ الجغرافيػػا فػػ  المر مػػة اس داديػػ
 ل  لما لف مف فا مية ف  تنمية متارا   ؿ الموكمة كالتوكير النااد STEAMالػ
 :يف دلال طسم التدزيس احلديجة 
  است داـ تعميـ الػضركرةSTEAM   تعميميةل المرا ؿ جميي الالجغرافيا ف  مناهج لتدريس 
  الػتكامؿ تعميـ مد ؿ اال تماد  مقSTEAM  تنمية متارا   ؿ  ف  مق الموركع  ال ا ـ

 تممي  المر مة اس داديةل الموكمة كالتوكير النااد لدل 
 لت ديح طرؽ تدريس متارا  الجغرافيا كاستراتيجياتتا 
  طكا  طري ة تكامؿ تعميـ الػإ داد أدلة إروادية تكضح STEAM  ال ا ـ  مق الموركع ،

 اؼ التعميمية الم تموةلكنما جتا، ككيوية تطبي تا كتوعيمتا ف  المكا
   جرا  مايد مف الب كح فيما ي ص االستراتيجيا االهتماـ بو ة تممي  المر مة اس دادية، كا 

 التدريسية المم مة لتـل
  :يف دلال إعداد وتدزيب معلني اجلغسافيا 
  د ؿ مق تنوي  المناهج المعتمدة  مق مإ طا  أهمية لبرامج إ داد كتدري  المعمميف 

  STEAM. ميـ الػتكامؿ تع
  ف  ضك  تكجتا  مد ؿ تكامؿ  المناهجتطكير   د كرش  مؿ كندكا   كؿ ضركرة

 للتنمية متارا  ال رف ال ادم كالعوريف  STEAMتعميـ الػ
 تكفير كؿ الت نيا  كالبنية ا ساسية مف أجؿ تبن  است داـ تعميـ الػSTEAM   لتدريس

 ل اسك مف  مؿ الالجغرافيا ف  العممية التعميمية 
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 تنمية  العممية التادفة لمعمم  الجغرافيا بوأفالت نية  إجرا  المايد مف الدكرا  التدريبية
ال ا ـ  مق   STEAMتكامؿ تعميـ الػ تطبيؽ مد ؿ متاراتتـ الت نية كالعممية  كؿ

، كت ديـ الد ـ المادم كالمعنكم لتـ، مف أجؿ التغيير ف  تدريس المناهج الموركع
 ؽ االستوادة المرجكة منتال كالتطكير كت  ي

  دركستـ باست داـ  كتنوي  ال دمة  مق كيوية ت طيطكألنا  تدري  معمم  الجغرافيا ابؿ
متارا   ؿ الموكمة كالتوكير ، بما يستـ ف  تنمية  STEAMمد ؿ تكامؿ تعميـ الػ

 لدل تممي هـل  النااد
 ع، ك مق است داـ التغ ية تدري  المعمـ  مق االستغمؿ الجيد لكا  ال صة ادر المستطا

 الراجعة ف  نتاية كؿ  صة  لترسي  م تكل المنتج لدل التممي  ل دكح ألر التعمـل
  ،تدري  المعمـ  مق اس داد المتأن  كالت طيط التوصيم  لمموركع ابؿ البد  ف  العمؿ

 ك لؾ بإ داد الجدكؿ الامن  لمك دة الت  سيتـ تعممتال 
   :يف دلال التكويه 
 دكا  كالمستماما  كالت نيا  المامة ف  المدارس الت  مف وأنتا أف تيسر تكفير ا 

 ال ا ـ  مق الموركعل  STEAMتكامؿ تعميـ الػ مد ؿكتستؿ تطبيؽ 
 بأدكا  الت كيـ الت  تـ بناؤها كاست دامتا ف  الب ح ال ال  كه  ا تبارم  االستعانة
 مق  ال ا مةالت كيـ  أس مة مق  ممي تالف  تدري   "التوكير النااد، متارا   ؿ الموكمة"

ف   المستكيا  العميا مف تصنيؼ بمـك لممجاؿ المعرف  )الوتـ كاالستيعا  كالتطبيؽ 
 ل                                                                                                             مرا ؿ تعميمية مبكرة

   أنماط التوكير كنظـ ت كيـ تعمـ تممي  المر مة اس دادية، ب يح تملؿ تطكير أسالي
 المتارا  ال ياتية جانبان أساسيان ف  ت كيمتـلك 

 مكرتحات يف دلال البحح العلني ذات العالقة بالبحح احلالي: -ب

 دراسة متغيرا  الب ح ال ال   مق  ينا  كف ا  م تموةل -2
متارا   ؿ بمدا ؿ تدريسية أ رل ف  تنمية  STEAMمد ؿ تكامؿ تعميـ الػ م ارنة  -2

 لدل تممي  المر مة اس داديةل الموكمة كالتوكير النااد
تكجتا  مد ؿ تكامؿ ف  ضك   ا ساس تطكير/ ت كيـ مناهج الجغرافيا بمر مة التعميـ  -3

 لتنمية المتارا  ال ياتيةل  STEAMتعميـ الػ 
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ف  تدريس الجغرافيا ف  تنمية الت صيؿ  STEAMالػ  فا مية است داـ مد ؿ تكامؿ تعميـ -4
 كمتارا   ؿ الموكمة لدل التممي  المكهكبيف من وض  الت صيؿ بالمر مة اس داديةل

ية ف  تنم STEAMمد ؿ تكامؿ تعميـ الػ فا مية برنامج م تر  ف  الجغرافيا اا ـ  مق  -5
 ة اللانكيةللدل طم  المر مكالتوكير النااد  االستيعا  المواهيم 

 STEAM التعميمية االلكتركنية كفؽ مد ؿ ال  ا  باست داـ  الجغرافيا تدريسفا مية  -6
  ف  تنمية متارا  ال ؿ اسبدا   لمموكم  لدل تممي  المر مة اس داديةل  

مد ؿ تكامؿ تعميـ الػ إجرا  دراسا  لمتعرؼ  مق المعكاا  الت  اد ت كؿ دكف است داـ  -7
STEAM لمكااؼ التعميمية الم تموةلف  ا 

 .تعميـ تصميـ المناهج ف  ضك  تكجتا  مد ؿ تكامؿ إجرا  المايد مف الب كح  كؿ -8
STEAM   

ف   STEAM فا مية است داـ التدريس االستراتيج  كفؽ تكجتا  مد ؿ تكامؿ تعميـ -9
  تنمية الممارسا  التدريسية لدل الطم  المعمميف بوعبة الجغرافيال 

صميـ برنامج تدريب  م تر  لمعمـ الجغرافيا ألنا  ال دمة ف  ضك  تكجتا  مد ؿ ت -20
 ل STEAMتكامؿ تعميـ الػ 

مد ؿ برنامج تدريب  م تر  لتطكير الكوايا  التدريسية لمعمم  الجغرافيا ف  است داـ  -22
 كألر   مق أدا تـ التدريس  كت صيؿ طمبتـ STEAMالػ                تكامؿ تعميـ 

 ل كتنمية متاراتتـ الدراس 
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برحم،حهاه  م، رح  يم8100   هاثمعب م،  مه م بامعب م،  مه  م م- ( مإبحم،حهاه  م، ح مه م، محق مر مل،س
م مل عملم ح يم م،ب  ملب لثم، م ل هاال حه ا  م،      ملي م طم، ح  ي ميطف  م،   ه مكل م،
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.pdf-4%D9%85%20 
عبرر  ةم،  بهررمم حرر مه م، ا م،فهرر مفررفم( مي ررمم،بررح  ،يم،بررحم،حهاه م8106 رر  حاثمم رر سمفح ررسم بررا م م-

 م،بررر  مح مهررر م، ممل ررر م، فلمهررر ملب ررريم، مهررر م، م،  ه حهررر م ررر يمح مهرررك، م،  ررر م،  ررر  فم،إعررر ،   م
مم م41م-83ثم76ثمم،بط م، حمبلههام،  مسثمعمبه مففم، حمبه ملع يم،  ف 

( مف   ه م،بح  ،يم8117،  م  ليثمام  مم طفسمعب ، م ماملمعب م، م،زسثم، ب ه م، ب ه مم م  م م-
  لهررسمم،  ر  فب ريم،برحم،حهاه  م، حف عر م،إ لحمل رسمفررسمح مهر ممهر م، م، حف عر ممررعمحطبهقر  م، اهر م

، مرتحممم،   مرسم،  ر  فمع رمم  ام هر م، م رمه م حل ل لاهر م  يمطدسم،  م،ب  م،   ه مبل ه م، حمبه  م
مثما م  معهام م  م، ح  هيمب  ح  لاممعمل ه م، ب   

،ام ارمعرر  يم، لحررسمم ، ح  ررهيم، محمرر هزملح ررمهيم، م رر   م، م مبرره ( م8102هاثم هررممبرر هم ا م  ررل، م-
م،   هث مم

ي ررررممبم رررر م م رررر  يمع ررررسم، ررررح  يم،   ررررطمفررررفم،  م،برررر  م( م8117عبرررر ، لمهيثمررررر  ةم  ررررفمم ررررطفس م م-
 م قرر ب هام  ررح  ي،الاحم عهرر م ح مهرر مب رريم، مهرر م، م،  ه حهرر مل، ح  رره م رر يم، حدمهرركم، م ررل هامعق هرر  م،

ممب   مم ابحهممرهممم  لمه مل ه م، حمبه مبق   ما م  ما لسم، ل، ي 
حر مه م،  م،بر  م،الاحم عهر م( م8114عب ، م  يثمم  لممي م ملمعب ، ب بطثم بهامم مر مي مر  م م-

م، ق  مةرمملحب م،ال ا لم، م مه  مل،بح  ،يم، حل ل لاه م، محق م  م
م معم ارم ،مم، مبهمة م8 مطع يم،  ف م، م مففرم،  ءمه مل، حطبهس( م8101،  حليثمع   امهلب  م م-
ارم معمررر 3 مطع ررريم، ررر ف م، م مفرررفرم،  ءمهررر مل، حطبهرررس( م8108 م مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم-

م ،مم، مبهمة م
( مف ع هرررر مل رررر ةم م،برررره م   مرررر مع ررررسم،   رررر طمفررررفم،  م،برررر  م8115عطهرررر ثمع ررررفم بررررهامم مرررر  م م-

ما ر م، ام هر م، حمبلهر م   م،بر  م،الاحم عه م ح مه م، مه م، م،  ه حه م  يمحدمهكم، مم   م،البح ، هر  م
م 76م-26(ثم03ثم ،الاحم عه 

http://search.mandumah.com/Record/106664م
( مف ع هرر مم  ررسم بررحهيم8181عقرر ثممارر  مبرر ه ملم رر   ثم اررليمفررلز ملم رره يثم ررهم  معبرر ه م م-

STEAMما ررر م، ا م ررر م(مفرررفمح مهررر ممهررر م، م،   ررر م،  مبهررر م ررر يمط بررر م،  ررر م،  ررر  فم،اب برررف م
م 25م-83( م0 86ثمفبه ،إبدمه م   م،ب  م، حمبله مل،  
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( مي رررررمم،برررررح  ،يم مرررررلكمم، ح رررررم م، امررررر عفم ررررررم  ه رررررها م8115عمرررررم،اثم   ررررر معبررررر ،  طه مم مررررر  م م-
(Thelen)مهر م، م، حفلهرممففمحر مه م،  م،بر  م،الاحم عهر مع رسم، ح  ره م، م مفرفملح مهر مب ريمم

(ثم83ا م رر مبررل  مثم مثمل هرر م، حمبهرر ث، ما رر م، حمبلهرر ثم،إعرر ،  ،    رر م رر يمحدمهرركم،  رر م،ال م
م 855م-073

هر مفرفمحق هر  مح  رهيم،  م،بر  م،الاحم عهر ملح  م( م8108 م رررررررررررررررررررمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم-
معم ارممتبب م، لم،سم    ممل، حلزهع م ل لمةم،الح  ال رممتيمحمبله مم   مةع مم، م  لم  م

-، ه  برررر -، حل ل لاهرررر -م رررر   م، م مبرررر م،    لهرررر مفررررسم ررررل ممرررر   م،   ررررلي( م8100ررررر  يثمحفهرررر ة م م-
ممه   ما  م، متحممم،   مفم،   م م ، حمبه م،   مه رمفلمما ه م ل، عما ثم(STEM) ، مه  ه  

( مف ع ه م،بح  ،يم،بحم،حهاه م، ح مه م، حب   فمففمح مه ممه م، م8100فل ةثمف طم م، ز م، مإبم، هي م م-
ما ر م، ام هر م، حمبلهر م م،ب  م،الاحم عه م  يمحدمهكم، مم   م،إع ، هر  م  م، م لد مففمم  ةم، 

م 815م-071(ثم32ثم    م،ب  م،الاحم عه 
( مف ع هررر م،برررح  ،يممبرررم  م، م ررر   مفرررفمحررر مه ممررر  ةم،  م،بررر  م8115 م  ز،مررر ثمبرررل ه م ررر  يمع رررسم-

،الاحم عه مع سمح مه مب يم، مه م، م،  ه حهر م ر يمحدمهركم، مم  ر م،البح ، هر ملي رمهمع رسمح  ره هي م
م م68م-24(ثم080ثم  م،ب  مففم، م    ملطمسم، ح مه 

مhttp://search.mandumah.com/Record/18067م
( م، مهررر م، م،  ه حهررر م، دزمررر م ط بررر م بررريم، ا م،فهررر ممررراملاهررر م ءرررمم8104يثم رررهم  م مرررزة م ظلررر م-

م( م8 م82ثمما  ما م  مب ب مبل ه م، حمبه م    ليم،ال ب  ه ، ح مهبهها م
،حهاه م ب ررر  م، حفلهرررمم، بررر مفرررفم( مف   هررر م،برررح  ،يمإبرررحمم8103، لبررر سثمع رررفمعبررر ، لمهيمم مررر  م م-

حررر مه ممقرررممم،  م،بررر  م،الاحم عهررر مب   ررر م،    رررثم، محلبرررطمفرررفمح مهررر م، ح  ررره ملمهررر م، م ررر م
م 874م-843(ثم06 ما  مل ه م، حمبه ثما م  مبلمب ه ثم، م ل  مل ،ف ه م،إ ا ز م

 ممهررر م، مفرررفمح مهرررمSTEM( مف ع هررر محررر مه م،   رررليمبمررر   م8106، مررر  لفثمم اررر مم مررر م برررا م م-
م2ثم، ما ر م،  ل هر م   م،بر  م، حمبلهر مل،  فبره   يمطدسم، مم  ر م،البح ، هر  ممISEF، ب ثمبم  ههمم

م م033م-003(ثم0 
 معمررر ارم ،مم رررف  م    رررممح مهررر ممهررر م، م، حفلهرررمم،إبررر ،عفم،    ررر ( م8116ماهررر ثمبلبرررام ررر لم م م-

مل، حلزهع م
م- ا م،فهررر ملح  مهررر مفرررفمع رررمم، م  لمررر  م ي  ،فررراح  رررهيم،( م8113م مرررل ثم رررد م، ررر هامعمفررر  م م-

م م، ق  مةرمع  يم، لحس محقلهما م-يب  هبام-م حل،ه
م ، حفلهمم،     مل، ق مةم،   له رممته ما هر ةمفرفمطم، رسم، حر مه ( م8106، م  اثمع فمل ءيمه بها م م-

معم ارم، م ل،ام    ممل، حلزهع م

http://search.mandumah.com/Record/18067
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عمررر ارم ،ممم 6طم ،   مررر طم، رررسم، حررر مه م( م8104 مممعرررفثمحلفهرررسمي مررر مل،  ه ررر ثمم مررر مم مرررل  م-
م، مبهمةم    ممل، حلزهع 

( مي رمم، حر مه م، مبرح  مع رسم، م رملممفرفممقرممم،  م،بر  م8105 م مط رسمب  ممبرامعبر ، مط سثم، م-
،الاحم عهررر مل، لط هررر مع رررسمح مهررر ممهررر م، م، حفلهرررمم،    ررر م ررر يمطررردسم،  ررر م،ال م،  ررر  ل مبم ه ررر م

مم 013م-66(ثم8 4ثما  م،  ل ه م، حمبله م، مح    ، م، مه ي م
ف ع هررر مبم ررر م م ررر  يمع رررسم، رررح  يم،إ لحمل رررفمفرررفمحررر مه م( م8107ملبرررسثمآهرررامم رررطفسم ررر  حا م م-

 ممبرررر   م، ا م،فهرررر م ح مهرررر مب رررريممهرررر م، م، ب ررررثم، ا م،فررررفم رررر  محدمهرررركم،  رررر م،  رررر  فم،إعرررر ،  
مط ما م  ميبهلمم ل ه م، حمبه م م ابحهممرهممم  لمة

عمرر ارم ،مم، هرر زلم م،   مهرر مم ،ابرر  هسم،   ه رر مفررفم، ح  ررهيمل، ررح  ي( م8108 بهرر اثمه ررفمم مرر  م م-
م    ممل، حلزهع 

،حا  ررر  م  ه ررر مفرررسمح  رررهيم( م8113، هررر  يملمم، ررر ثمع رررس م م،  اررر يثمي مررر ملمبررر ل يثمم رررسمعبررر م-
م، ق  مةرم ،مم، فلمم،  مبف مم ه ،   ليمفسم ل م، م  ههمم،    مه ملح مه م، حفلهممل،  ءمه م، ب   

م م- مم م   مم طفف م، ببهط م8105 مه  ث م، لبس م] ببحف مل ه ب   ممفهلم   م،إ    ه  م، ف ع ه   )
م 357م-م347(ثم68ثم ما  م م،ب  معمبه مففم، حمبه ملع يم،  ف ل، مل لح م رم مه  [ م
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