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 إعداد
 جامعة بنها –بكلية الرتبية البيولوجية واجليولوجية  مدرس مساعد بقسم املناهج  وطرق تدريس العلوم 

رشافإ 
 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم

 جامعة بنها -كلية الرتبية 

   
ل بةن  مةفاعلية وحدة مقترحة في األحياء قائمةة علةى الت ااستهدف البحث الحالى تعرف 

فةةةي توميةةةة التحدةةةنل الدراسةةةي ومهةةةارا   (STEM) العلةةةوا والت وولو يةةةا والهودسةةةة والر ا ةةةيا 
كتةاب الطالةب  ولتحقنق هذا الهدف تا إعداداالستقداء العلمي لدى طالب الدف األول الثاووي، 

ت ووةةة  م موعةةةة ا تبةةةار مهةةةارا  االستقدةةةاء العلمةةةي، وو  تحدةةةنليودلنةةةل المعلةةةا للوحةةةدة وا تبةةةار 
قسةم  إلةى م مةوعتن  م موعةة  ةابطة عةددها  ثةاووي بالدف األول ال طالبة( 80)البحث م  

وبتطبنةق ددوا  البحةث قبلي ةا وبعةدي ا علةى ، طالبةة( 39، وم موعة ت ر بيةة عةددها )طالبة( 41)
و ود فروق ذا  داللةة إحدةائية عوةد مسةتوى داللةة م موعة البحث، تودل  وتائج البحث إلى 

الم موعةةةةةة  طالبةةةةةا الم موعةةةةةة ال ةةةةةابطة ودر ةةةةةا   طالبةةةةةا  ( بةةةةةن  متوسةةةةةطي در ةةةةةا 0.01)
 طالبةا لدةال  ككةل وفةي مسةتوياتل اليرعيةة  التحدةنلي  تبةارالالت ر بية فةي التطبنةق البعةدي ل

( بةةةةةن  0.01و ةةةةةود فةةةةةروق ذا  داللةةةةةة إحدةةةةةائية عوةةةةةد مسةةةةةتوى داللةةةةةة )، و الم موعةةةةة الت ر بيةةةةةة
الم موعة الت ر بية في التطبنق  ا طالبالم موعة ال ابطة ودر ا   طالبا متوسطي در ا  

الم موعةة  طالبا لدال  ككل وفي مهاراتل اليرعية  ال تبار مهارا  االستقداء العلميالبعدي 
  .الت ر بية

التحصيل  –  STEMالتكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات :الكلمات املفتاحية
 .مهارات االستقصاء العلمي –الدراسي 

 العلوم املساعدأستاذ املناهج و طرق تدريس 
 جامعة بنها -كلية الرتبية 
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A Suggested Unit in Biology Based on The Integration Between Science, Technology, 

Engineering  and Mathematics (STEM) for Developing The First-Grade Secondary 

Stage Students' Achievement and Scientific Inquiry  Skills 

Abstract 

    The present research aimed at examining the effectiveness of a 

suggested unit in biology based on the integration between science, 

technology, engineering and mathematics (STEM) for developing the 

first-grade secondary stage students' achievement and scientific inquiry 

skills. In order to achieve the study objective, a student's book , teacher's 

handbook, an achievement test and scientific inquiry skills scale have 

been developed. The sample consisted of 80 female students in the first-

grade secondary stage. It has been  divided into two groups: Control (n = 

41) and experimental (n =39). The study tools were  administered before 

and after experimentation of the suggested unit. The following findings 

have been reached: 

1) There are statistically significant differences at (0.01) between the 

scores means of the control group female students and those of the 

experimental group female students in the post-application of the 

achievement test, in favour of the experimental group.  
2) There are statistically significant differences at 0.01 between the 

scores means of the control group female students and those of the 

experimental group female students in the post-application of the 

scientific inquiry skills scale, in favour of the experimental group. 

 

Keywords :  Integration between science, technology, engineering and 

mathematics (STEM) - STEM education - achievement in biology - 

scientific inquiry skills. 
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 التعلةيا لتحسةن  مبةادرا  إطةالق الموافسة االقتدادية علةى يترغب ف يحرص الدول التت      
 والر ا ةةيا ، والهندسةةة ،والت وولو يةةا ،العلةةوا تعلةةيا هةةذ  المبةةادرا  مبةةادرة ومةة  دهةةا  ،وتطةةو ر 

)STEM( athematicsM ngineering,E echnology,T cience,S تسةةةعى إلةةةى  يالتةةة
فةةي المكتسةةبة  هةةارا تطبنةةق المعةةارف والم يعةةداد  نةةل متوةةور فةةي تلةةب الم ةةاال  ب ةةكل يسةةها فةةإ 

 .الحيا  النوميةحل م كال  
مؤسسةة الفي العقد األول م  القةر  الحةادي والع ةر   بواسةطة  STEMوقد ظهر مدطل         

كمبةةةةةادرة لةةةةةدعا تعلةةةةةيا العلةةةةةوا  National Science Foundation (NSF) علةةةةةوالل القوميةةةةةة
بهةةدف وكاوةة  هةةذ  المبةةادرة  ،الت وولو يةةا والهودسةةة بةةدمج والر ا ةةيا  بالواليةةا  المتحةةدة األمر كيةةة

 ,White, 2014)للم كال   يبداعالواقد ومهارا  الحل اإل بمهارا  التيكنرالطالب تزو د  ميع 

2)
1 

 

تومية مهارا  حل الم كال  ومهارا  في  STEMمد ل تسها المواهج المعدة وفق قد و 
االبةةةةدال والتيكنةةةةر الموطقةةةةي واالعتمةةةةاد علةةةةى الةةةةذا  لةةةةدى الطةةةةالب، كمةةةةا د  ت امةةةةل الر ا ةةةةيا  
والهودسةةةة والت وولو يةةةا مةةةع العلةةةوا لةةةل تةةةصثنر ان ةةةابي علةةةى تحدةةةنل الطةةةالب وتوميةةةة اهتمامةةةاتها 

 ,Aldahmash, Alamri & Aljallal)وات اهاتها ودافعنتها وحو تعلا العلوا والر ا يا  

2019,3). 

حيرر  ، هتعررددت مظرراير االيتمررام برر واعتبررارت توجه ررا جديررد ا STEMونظررر ا ميميررة مررد ل     
 2ايتمت به العديد من المؤتمرات العلمية ومنها:

تو ةةل العلةةةوا والتقويةةة والهودسةةةة : مةةؤتمر التمنةةز فةةةي تعلةةيا وتعلةةا العلةةةوا والر ا ةةيا  األول -
مرايو  7-5ب امعة الملب سةعود بالر ةاف فةي اليتةرة مة  الذي عقد ، STEMوالر ا يا  

ُعر   فيل ت ارب بعف الةدول العربيةة ال ادةة بةالتعليا القةائا علةى مةد ل وقد ، 2015
STEM. موها: السعودية وعما ، 

  

                                           
1
رقم الصفحة أو ، ( )اسم عائلة املؤلف، السنة6ط ،APA،2015األمريكية لعلم النفس ) رابطةنظام توثيق ال  تتبع الباحثة  

 الصفحات(.
 

2
 قائمة املراجع.ثالثًا بب STEMمت توثيق تلك املؤمترات بقائمة املؤمترات العلمية اليت اهتمت ب  
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 The HEA: اإلبةدال فةي التةدر ا والةتعلا وم ةاركة الطةالب  STEMالمةؤتمر السةووى لتعلةيا  -

Annual STEM Conference: Creativity in Teaching, Learning and 

Student Engagement  يناير31، الذي عقد بص اديمية التعليا العالي باو لترا في اليترة م-
، وفيةل تةا عةةرف العدنةد مة  البحةوث المرتبطةةة بت ددةا  العلةوا والت وولو يةةا 2018فبرايرر 1

  .والهودسة والر ا يا 

Internationalالعلةةةةةةةةوا والت وولو يةةةةةةةةا والهودسةةةةةةةةةة والر ا ةةةةةةةةةةيا   المةةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةةدولي لتعلةةةةةةةةيا -  

Conference on STEM Education (iSTEM 2019) الةذي عقةد بمالنز ةا فةي اليتةرة ،
، STEM، موةةاهج STEM وت ةةم  سةةبعة محةةاور)تعليا وتعلةةا ،2019ينرراير  24-22مةة  

فةةةةةي التعلةةةةةيا  STEM، STEM، اال ةةةةةتالف فةةةةةي تعلةةةةةيا STEMالمسةةةةةارا  الوظيييةةةةةة لتعلةةةةةيا 
 (.STEMوالم تمع وال ركاء، مستقبل تعليا  STEMالعالي، 

STEM ،The 6لتعلةةةيا  سةةةاداي الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمةةةؤتمر الدول -
th

 International STEM        

Education Conference بكوةةدا فةةي اليتةةرة مةة   –، الةةذي عقةةد ب امعةةة كولومبيةةا البر طاويةةة
عبةةةر السةةةياقا  الرسةةةمية وغنةةةر  STEMتعلةةةيا علةةةى  ، واسةةةتهدف التركنةةةز2020 يررروليو  9-11

 الرسمية واوعكاساتل على األوساط األ اديمية وقطال األعمال والدواعة والم تمع.

ا إ        التري ايتمرت باسرت دام جراء العديد من البحو  والدراسات ومن مظاير االيتمام أيض 
وموها دراسا  استهدف   مراحل التعليم الم تلفة،في تدريس العلوم في STEM مد ل 

STEM ، الةةدري،  دراسةةا كمةةا فةةي(
Awad & Barak؛ 2018  ,Savran- Gencer ،2019،فةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوي والنوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل  ؛2018 , 

Dogan&Bilen,2020 ) وتودل  تلب الدراسا  إلى فاعلية الموهج المطور في  ةوء مةد ل
STEM   في تومية بعف عوائد التعلا المعرفيةة مثةل التحدةنل الدراسةي، والمهار ةة مثةل مهةارا

 التيكنر الواقد، والو داوية مثل الدافعية لالو از.

 بنوما اسهتدف  دراسا  د ةرى      

STEM،دبةةو 2018؛  ح ةةا، ،2016؛ دحمةةد ،2013، كمةةا فةةي دراسةةا  )غةةاوا ،
( وتودل  تلةب الدراسةا  إلةى فاعليةة 2019، الغامدي وحسن ،2019، ال واوي،2019موسى،

في تومية بعف عوائد التعلا المعرفية  STEMالبروامج دو الموهج دو الوحدة المقترحة في  وء 
 والمهار ة والو داوية.
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  Interdisciplinary Approach يمةةد ل بنوةة STEM مةةد ليتضررأ أن  ومررن كلرر       

 ةةةالل لحلهةةةا نهةةدف المةةةوهج  يتحدنةةةد الم ةةكال  الواقعيةةةة التةةةفيةةل نةةةتا حةةةول الم ةةةكال ،  متمركةةز
وظا حولةةل والر ا ةةيا ، وُ ةة ة: العلةةوا والت وولو يةةا والهودسةة مو ةةول ي ةةا فةةرول العلةةوا الم تليةةة

 دور ، مع إبرازةالمحتوى المت امل بما نت مول م  مياهيا وتطبيقا  العلوا الطبيعية والت وولو ي

ليةةةةة، والعمليةةةةا  مالع مهةةةةارا الم ةةةةكال  باسةةةةت داا التلةةةةب حةةةةل  يفةةةة يعمليةةةةة التدةةةةميا الهودسةةةة
 .Scientific Inquiry Skillsومهارا  االستقداء العلمي  واإلحدائية الر ا ية
ةةةا ن ةةةب السةةةعي  وتعةةةد توميةةةة مهةةةارا  االستقدةةةاء العلمةةةي       لةةةدى  ميةةةع الطةةةالب هةةةدف ا رئيس 

لتحقيقةةل فةةي الوقةة  الحا ةةر، مةة  د ةةل مسةةاعدة الطةةالب فةةي معال ةةة الق ةةايا والمواقةةف التةةي 
   توا هها ب اوب تومية قدراتها على اال ت اف وحل الم كال .

ديرد مررن العبهرا ايتمرت  تنميرة تلر  المهررارات تعرددت مظراير االيتمرام بهرا حيرر  يميرةونظررا م
 :1منهاو ، المؤتمرات العلمية

 Internationalالت نف، والتو ل ال  دي   :المؤتمر الدولي الحادى ع ر ومذ ة المست دا -

conference on user Modeling, Adaptation, and Personalization الذي عقد ،
، والةذي وةاقأ دسةالنب تقنةيا مهةارا  االستقدةاء 2007نولنو  26-25فى اليترة م  بالنووا  
 العلمى.

 7th World Conference on Educationalالمةؤتمر الةدولى السةابع فةى تعلةيا العلةوا  -

Sciences(WCES),  الةةةذي  2015فبرانةةةر  7-5النووةةةا  فةةى اليتةةةرة مةةة   –الةةذي عقةةةد بصثنوةةةا
 مةةع العلمةةاء التربةةو ن  والمست ةةار   و بةةراء التعلةةيا والمعلمةةن  وطةةالب الدراسةةا  هةةدف إلةةى 

 المرتبطة باالستقداء العلمي.العليا لتبادل ومواق ة المعرفة الوظر ة والعملية 

حنةةةث د ر ةةة  عةةةدة دراسةةةا   كمرررا ايتمرررت بهرررا العديرررد مرررن البحرررو  والدراسرررات السرررابقة،
 ةا  التدر سةية فةي توميةة مهةارا  االستقدةاء العلمةي فاعليةة بعةف المعالالتعرف على استهدف  

ابررا دراسةةة فةةي مةةادة األحيةةاء بالمرحلةةة الثاوويةةة كمةةا فةةي   ،    (Khan & Iqbal,2011)  رران واب
ممةا ي ةنر  (2017النجرار )ودراسةة  (،2016المزينري )ودراسةة  (،2012عبد الهادي )دراسة و 

 إلى دهمية تومية مهارا  االستقداء العلمي في مادة االحياء لدى طالب المرحلة الثاووية.

                                           
1
 قائمة املراجع.رابًعا باهتمت ابالستقصاء العلمي بمت توثيق تلك املؤمترات بقائمة املؤمترات العلمية اليت  
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فةةةي توميةةةة  STEM  &STEAMوتودةةةل  بعةةةف الدراسةةةا  دي ةةةا إلةةةى فاعليةةةة مةةةد لى
-Kang)كةةاوج سةةوب وهيسةةو  ا :دراسةةكمةةا فةةي مهةةارا  االستقدةةاء العلمةةي بالمرحلةةة الثاوويةةة، 

Suk, Hee-Soo,2014)، 2019الشناوي،و (،2018حجاج )و . 
بواء المواهج وتدميمها، الةذي  يم  المدا ل المهمة ف STEM د  مد ليتضأ مما تقدم      

قد يسها فةي توميةة  واوةب الةتعلا الم تليةة لةدى الطةالب فةي كةل مراحةل التعلةيا و ادةة المرحلةة 
ووظةةةر ا لةةةذلب نوبغةةةي االهتمةةةاا حنةةةث يسةةةها فةةةي تعلةةةيا الطةةةالب لمرحلةةةة التعلةةةيا العةةةالي، ، الثاوويةةةة

ثةةةل التحدةةةنل ملتوميةةةة عوائةةةد الةةةتعلا الم تليةةةة  لعلميةةةة فةةةي  ةةةوء مبادئةةةلالمةةةواد ابتطةةةو ر موةةةاهج 
 الحالي.  اء  الحا ة إلى إ راء البحث الدراسي ومهارا  االستقداء العلمي، وم  

 

نت ةةةةةم   األول الثةةةةةاووي بالدةةةةةف د  مقةةةةةرر األحيةةةةةاء الحةةةةالي  فةةةةيتمثلةةةة  م ةةةةةكلة البحةةةةةث       
المو وعا  ال ادة بعلا األحياء ب كل مويدل دو  محاولة ربط تلب المو وعا  بغنرها م  
الت ددةةةةا  األ ةةةةرى كالت وولو يةةةةا والهودسةةةةة والر ا ةةةةيا ، ممةةةةا ييقةةةةدها دةةةةية ت امةةةةل المعرفةةةةة 

دراسةةية الموةةاهج والوحةةدا  ال ووحةةدتها والتةةي تمثةةل دحةةد االت اهةةا  المعادةةرة فةةي إعةةداد وتطةةو ر
التحدنل الدراسةي ومهةارا  االستقدةاء العلمةي لةدى طةالب الدةف  تدوى مستوى باإل افة إلى 
حرراو  البحرر  يوللتصرردي لهرركت المشرركلة ، كمةةا د ةةار  بعةةف الدراسةةا  السةةابقة األول الثةةاووي 

 :حالي اإلجابة عن التساؤالت التاليةال
العلةةةوا والت وولو يةةةا والهودسةةةة قائمةةةة علةةةى الت امةةةل بةةةن  الفةةةي األحيةةةاء المقترحةةةة لوحةةةدة امةةةا  -1

 ؟STEM والر ا يا 
ي توميةةة التحدةةنل الدراسةةي فةة STEM  فةةي األحيةةاء القائمةةة علةةى المقترحةةةوحةةدة الليةةة عمةا فا -2

 ؟لدى طالب الدف األول الثاووي 
ي توميةة مهةارا  االستقدةاء فة STEM  المقترحةة فةي األحيةاء القائمةة علةىوحدة الما فعالية  -3

 األول الثاووي؟ العلمي لدى طالب الدف

" تةةوارث الدةيا  فةةي ال ائوةا  الحيةةة"  STEM ةوء فةةي  األحيةاءإعةداد وحةةدة مقترحةة فةةي  -
 يينةةةدممةةةا ، ومهةةةارا  االستقدةةةاء العلمةةةيالدراسةةةي  توميةةةة التحدةةةنل يفةةةوتعةةةرف فاعلنتهةةةا 

دهميةةةة اسةةةت داا مةةةد ل  فةةةي تعةةةرف م ططةةةي ومطةةةوري موةةةاهج األحيةةةاء بالمرحلةةةة الثاوويةةةة
STEM في تومية عوائد التعلا الم تلية. 
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قةد يسةتيند موةل  ذي، الة"تةوارث الدةيا  فةي ال ائوةا  الحيةة" طالةب فةي وحةدةلتقديا كتةاب ل -
البحةةةث توميةةةة مهةةةارا  ل لبةةةاألو ةةةطة المت ةةةموة ممارسةةةة وتطبنةةةق المتعلمةةةو  عةةة  طر ةةةق 

 ووحدة المعرفة. واالستقداء، وفها المو وعا  ال برى في  وء الت امل

، الذي قد يستيند مول وحدة " توارث الديا  في ال ائوا  الحية" دلنل المعلا لتدر اتقديا  -
ةا فةي الفي كييية تدر ا بعف  حياءاأل ومعلم مو وعا ، كمةا يسةتيند موةل البةاحثو  دي  

 عداد دلنل للمعلا في وحدا  دراسية د رى.إ االستر اد بل في 

 مةةةةاقةةةةد يسةةةةتيند موه تةةةةي، الاالستقدةةةةاء العلمةةةةيمهةةةةارا  تحدةةةةنلي وا تبةةةةار  ا تبةةةةار إعةةةةداد -
 ومقةانيا البةاحثو  فةي بوةاء ا تبةارا و وفق دسةا مو ةوعية،  طالبهاالمعلمو  في تقنيا 

 ة.مماثل

 :STEM مدخل التكامل بني العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات

  والتكنولوجيا واهلندسة والرياضياتمدخل التكامل بني العلوم  ماهية STEM: 
  موها دول:  ،STEMا تمل  األدبيا  على العدند م  تعر يا 

 العلةةةةةوا والت وولو يةةةةةا والهودسةةةةةة والر ا ةةةةةيا ت ددةةةةةا  وحةةةةةو ت امةةةةةل تعلةةةةةيا  توجررررره بنرررررا ي -
لا الحقيقةةةةةةةةي، ابنئةةةةةةةةا  تعلةةةةةةةةا مويتحةةةةةةةةة وتعاوويةةةةةةةةة وتياعليةةةةةةةةة ومودم ةةةةةةةةة فةةةةةةةةي سةةةةةةةةياق العةةةةةةةة عبةةةةةةةةر

علةةةةةى استقدةةةةةاء المعرفةةةةةة العلميةةةةةة األساسةةةةةية، وفهمهةةةةةا، وبوائهةةةةةا وتوظييهةةةةةا الطةةةةةالب لمسةةةةةاعدة 
 . (10 ،2015، المحيسن و جا) في و اطاتها الحياتية بطر قة ميسرة وممتعة

العلةةةةةوا والت وولو يةةةةةا والهودسةةةةةة والر ا ةةةةةيا "  لةةةةةدمج بعةةةةةف دو كةةةةةل م ةةةةةاال  " جهرررررد موجررررره -
تلةةةةةةب د، يقةةةةةةوا علةةةةةةى الةةةةةةروابط بةةةةةةن  ةواحةةةةةةدرا  واحةةةةةةدة دو وحةةةةةةدة دراسةةةةةةية واحةةةةةةد دو فةةةةةةي فدةةةةةةل

 ,Moore & Smith, 2014, 5; Kanadli)حقيقيةةةةوالم ةةةكال  ال الم ةةةاال 

2019, 960). 

بصوةةةل  بصوهةةةا بمةةةا نةةةتالءا مةةةع هةةةدف البحةةةث الحةةةالي ومرررن  رررس  مرررا سررربه يمكرررن تعريفررره  
عةةةةةةة  طر ةةةةةةةق مةةةةةةةد ل بنوةةةةةةةي لتطةةةةةةةو ر بعةةةةةةةف مو ةةةةةةةوعا  األحيةةةةةةةاء بالدةةةةةةةف األول الثةةةةةةةاووي 

ت املةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةع ت ددةةةةةةةةةا  الت وولو يةةةةةةةةةا والهودسةةةةةةةةةة والر ا ةةةةةةةةةيا ، وذلةةةةةةةةةب بازالةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةوا ز 
التقلنديةةةةةةة التةةةةةةي تيدةةةةةةل بنةةةةةةوها وت امةةةةةةل معةةةةةةارفها ومهةةةةةةاراتها وتطبيقةةةةةةاتها فةةةةةةي  ةةةةةةكل دو ةةةةةةطة 
بنويةةةةةة واقعيةةةةةة ومواسةةةةةبة لمسةةةةةتوى الطةةةةةالب بهةةةةةدف ز ةةةةةادة فهةةةةةا الطةةةةةالب للت ددةةةةةا  األربعةةةةةة 
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رفةةةةةة فةةةةةةي استقدةةةةةاء حةةةةةل لةةةةةبعف الم ةةةةةكال  البنولو يةةةةةةة بدةةةةةورة مت املةةةةةة وتطبنةةةةةق هةةةةةذ  المع
      التي توا ل م تمعاتها.

 املبادئ العامة ملدخل  STEM: 
وقدرا  الطالب ومستواها  على فلسية مؤداها توظنف مهارا  STEM يقوا مد ل       

ال، م كال  م تمعاتها وتحدياتها، ويستود هذا لعالعقلي في ا تساب معارف و برا  تؤهلها 
ي للبحو  التربوية والتنمية ومرالمركز القإلى م موعة م  المبادئ الرئيسة حةةةةةةددها المد ل 

 فيما يأتي : (Korkmaz,  2018, 440) كوركمــــــــازو(، 123-126 ،2014)

الت امل سواء بن  ت ددا  العلةوا  -وفق هذا المد ل  -نراعي في إعداد المواهج  التكامل: -1
 والت وولو يا والهودسة والر ا يا ، دو بن  فرول المادة الواحدة. 

اتبةةال دسةةلوب العلمةةاء لع ابةةة عةة  سةةؤال  يعوةةي الستقدةةاءا :الررتعلم القررا م علررق االستقصرراء -2
الحةل تحدند الم كلة، وتدةميا طر قةة تقدةي :  ةمحدد دو حل م كلة ما، وتت م  هذ  العملي

الر ا ية والمياهيا العلمية و  لها، وتوينذ هذ  الطر قة بما تت مول م  ت ر ب وتوظنف للعمليا 
ذلب م  تو ةي   لللتودل إلى الحل، ثا عرف ومواق ة الحل الذي تا التودل إليل بما نتطلب

 ر.اآل  ىلو ها  الوظر وتقبل الرد
وفيةل يسةعى  ،على و اط المةتعلا قائالدحد تو ها  التعلا اهو  :التعلم من  س  التصميم  -3

مهةةارا   تعلانةةالم ةةكلة ودثوةةاء حةةل  ،المةةتعلا إلةةى تدةةميا حةةل إلحةةدى الم ةةكال  التةةي توا هةةل
ومياهيا  دندة ذا  عالقة بهذا الحل، فالتعلا م   ةالل التدةميا نتمنةز بتوةول م ر ةا  الةتعلا 

 .الم كلة التي توا هها األ اديمية وفقا لتوول الحلول التي يقترحها المتعلمو  لعال،
الت امةل بةن  األربعةة ت ددةا  وباستقراء المبادئ السابقة نجد أن يدفها امساسي يو       

مة  د ةةل ز ةةادة فهةا الطةةالب لهةةا بدةةورة مت املةة وتطبنةةق هةةذ  المعرفةةة فةي استقدةةاء حةةل لةةبعف 
      .الم كال  البنولو ية التي توا ل م تمعاتها

 أهداف و أهمية مدخل STEM  : 

هو تطو ر م تمع مثقف   STEMت نر العدند م  األدبيا  إلى د  الهدف العاا لمد ل    
في ت ددا  العلوا والت وولو يا والهودسة والر ا يا ، وقوى عاملة تركز على اإلبدال 

معرفتها بتمتع  دو STEMواالبت ار ومهةةةةةةةةارا  القر  الحةةةةةةةادي والع ر  ، وت نر ثقافة 
   :) (Bybee, 2010, 31ةةةةةةةةةةراد بة األفة
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، وتيسةنر العةالا الحيةا  الحقيقيةةالمعرفة والمهارا  واالت اها  الالزمة للتعرف على م كال   
 .STEM الطبيعي، والتودل إلى االستوتا ا  القائمة على األدلة فيما نتعلق بق ايا

األربعةةةةةة باعتبارهةةةةةا د ةةةةةكاال  للمعرفةةةةةة اإلوسةةةةةاوية ت ةةةةةمل عمليةةةةةا  فهةةةةةا سةةةةةما  الت ددةةةةةا   
 االستقداء والتحلنل والتدميا. 

 . األربعة ت كل بنئتوا المادية واليكر ة والثقافية الوعي بص  الت ددا  
ودفكةةةار العلةةةوا والت وولو يةةةا والهودسةةةة الرغبةةةة فةةةي الم ةةةاركة واالو ةةةراط واالوةةةدما، فةةةي ق ةةةايا  

         .  وبوائن كمواطون  معونن  وفعالنوالر ا يا  

د ثر مدا ل تعليا العلوا  نوع ا في دوحاء العالا، وهو التعليا المطلوب STEM ويعد مد ل    
 :ةل علىولل دهمية كبنرة، حنث يعمة  ةر  الحةةادي والع ر ةلثقافي بالقةةةةةةةلموا هة التطور العلمي وا

(Wahono, Lin&Chang,2020,1) : 

  .تومية ثقافة الطالب في العلوا والت وولو يا والهودسة والر ا يا  
  .تومية مهارا  التيكنر لدى الطالب و ادة مهارا  التيكنر العليا 
 .تومية ودعا مهارا  القر  الحادي والع ر   لدى الطالب 
 الثقة بالويا وال ياءة الذاتية لدى الطالب م   الل التعاو  والعمل المستقل. تومية 
 وافسة العالمية ورفع اقتداد الدول.بواء القوى العاملة القادرة على الم 

 
 
 

 :مهارات االستقصاء العلمي

 :ماهية مهارات االستقصاء العلمي 
علةى طةر   عتمةدوت، لا الطبيعةيااالستقداء العلمي هو وظرة للتعلا تت ةم  است  ةاف العة      

على د  يكوووا  متعلمن فها  دند، وهو يساعد السئلة، والقياا بتحر ا  م  د ل الودول إلى األ
النوميةة،  الحيةا فةي توظييهةا يمكة   وظيييةة علماء دو مست  ين ، كما يمكوها مة  امةتالب معرفةة

 استقداءاتها.ا لنو رطوا في تعلا و ط قائا على و وفر لها فرد  
وي نر االستقداء العلمي إلى الطرق واألسالنب المتووعة التي م   اللها ندرا العلماء        

ا إلى األدلة الم تقة م  دعمالها،  واالستقداء في العالا الطبيعي، ويقترحو  التيسنرا  استواد 
اليدل الدراسي ي نر إلى األو طة التي يقوا بها الطالب لتطو ر معرفتها وفهمها لألفكار 

 .(Elliott, Boin, Irving, Johnson & Galea, 2010, 6) يةالعلم
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 د  لالستقداء العلمي مهارا  يمك  تعر يها على دوها( 103،1993زيتون )ود ار      
الظواهر  فهافي  متعلمو  عمليا  تت م  مهارا  عقلية محددة يست دمها العلماء، واألفراد وال

دوها سلوب محدد للعلماء يمك  تعلمها ووقلها في الحياة، إذ د  العدند م  م كال  ، و ال ووية
  تلب المهارا .الحياة النومية يمكة  تحلنلها واقةةترا  الحةةلول المواسةةبة لها عود تطبنق 

ال طةةوا  المتتابعةةة التةةي ن ةةب د  يمةةر بهةةا الطالةةب  دوهةةا (14،1982) النمررركمةةا د ةةار        
التودةةةل إلةةةى حةةةل الم ةةةكلة التةةةي نوا ههةةةا، والتةةةي تتمثةةةل فةةةي: ال ةةةعور بم ةةةكلة معنوةةةة مةةة  د ةةةل 

وتحدنةةدها،  مةةع البياوةةا  المتدةةلة بالم ةةكلة، ت ةةو   اليةةروف وا تيةةار دوسةةبها، وا تبةةار دةةحة 
 .اليروف، والودول إلى وتن ة معنوة دو حل الم كلة

 تقصاء العلمي موضع اهتمام البحث:مهارات االس 
ت   اتياق معظا هةذ  التدةوييا  علةى د  مهارا  االستقداء العلمي اتدوييا   لبتحلن      

مهةارا  االستقدةةاء العلمةةي هةي تلةةب المهةةارا  دو العمليةا  التةةي ن ةةب د  يمةر بهةةا الطالةةب مةة  
والتي تتمثل فةي : تحدنةد الم ةكلة،  مةع ، د ل التودل إلى حل م كلة دو اإل ابة ع  سؤال ما

روف، فةةةةةرف اليةةةةةروف وا تيةةةةةار دوسةةةةةبها، وا تبةةةةةار دةةةةةحة اليةةةةةو البياوةةةةةا  المتدةةةةةلة بالم ةةةةةكلة، 
، وهةةى المهةةارا  التةةي سةةوف الودةةول إلةةى معرفةةة  دنةدةوالودةول إلةةى حةةل الم ةةكلة  دوالسةؤال دو 

 .STEMإلى تومنتها م   الل الوحدة المطورة في  وء  يسعى البحث الحالي
القائا على تدميا م ةروعا  لحةل  STEMوذلب لمواسبتها مع موهج األحياء في  وء        

سةتراتن يا  االم كال  وتحديا  م تمعية، كما دوها م  المهارا  التي يمكة  تومنتهةا باسةت داا 
مثةةةل الةةةتعلا القةةةائا االستقدةةةاء، والةةةتعلا القةةةائا علةةةى التدةةةميا، والةةةتعلا  الوحةةةدةالمقترحةةةة  ةةةم  

 .مركز حول الم كلة، وفيما نلي عرف تيدنلي لتلب المهارا المت
قةةدرة طالةةب الدةةف األول الثةةاووي علةةى إ رائي ةةا بصوهةةا:  البحةةثعرفهةةا ويمهررارت تحديررد المشرركلة، -

تحدنةةد الم ةةكلة العلميةةة المطروحةةة ودةةياغتها فةةي  ةةكل سةةؤال استقدةةائي يمكةة  اإل ابةةة عوةةل 
باتبال  طوا  الموهج العلمي، وتقاا إ رائيا  بالدر ة التي يحدل علنها الطالب بمهارة تحدند 

 الم كلة با تبار مهارا  االستقداء العلمي المعد لذلب. 
إ رائي ا بصوها: قدرة طالب الدف األول الثاووي على  مةع  البحث عرفهاوي،جمع العلومات مهارت -

ك طةوة دولةى لع ابةة عة  السةؤال المطةةرو  دو  معلومةا  عة  الم ةكلة المطروحةة مة  مدةادرها



  )(العدد              مجلة كلية التربية ببنها

 

 11 

للم كلة المطروحة، وتقاا إ رائيا  بالدر ة التي يحدل علنها الطالب بمهارة  مع  اقترا  حلول 
 ا  با تبار مهارا  االستقداء العلمي المعد لذلب. المعلوم

علةى  وتعرفهةا الدرسةة إ رائي ةا: بصوهةا قةدرة طالةب الدةف األول الثةاووي ،مهارت فرر  الفررو  -
اقترا  )ت كنل( حلول ت ر بية مؤقتة )فر يا ( للم كلة المطروحة ب رط اتساقها مةع السةؤال 
الذي يحدد الم كلة، وتقاا إ رائي ا بالدر ة التي يحدل علنها الطالب بمهارة فرف اليةروف 

 المعدة لذلب با تبار مهارا  االستقداء العلمي. 
 رائي ةا بصوهةا: قةدرة طالةب الدةف األول الثةاووي إ البحثعرفها ويرو مهارت ا تبار صحة الف -

علةةةى ا تبةةةار دةةةحة الحلةةةول المقترحةةةة مةةة   ةةةالل الحدةةةول علةةةى بياوةةةا  تؤكةةةد دو تويةةةي تلةةةب 
الحلةةةول، وذلةةةب إمةةةا بالت ر ةةةب العملةةةي دو البحةةةث عةةة  فاعلنتهةةةا، وتقةةةاا إ رائيةةةا بالدر ةةةة التةةةي 

  االستقداء العلمي المعد با تبار مهاراا تبار دحة اليروف يحدل علنها الطالب بمهارة 
 لذلب. 

وتعرفها الدرسة إ رائي ةا بصوهةا: هةى قةدرة طالةب الدةف األول الثةاووي ،التعميم )استنتاج الحل( 
علةةةى اسةةةت الص )بلةةةورة( الحةةةل فةةةي  ةةةكل اسةةةتوتا، يحمةةةل معوةةةى  دنةةةد مةةة  البياوةةةا  التةةةي تةةةا 

االسةةةتوتا، با تبةةةار مالحظتهةةةا، وتقةةةاا إ رائيةةةا بالدر ةةةة التةةةي يحدةةةل علنهةةةا الطالةةةب بمهةةةارة 
 مهارا  االستقداء العلمي المعد لذلب.

 يقتصر البح  الحالي علق ما يلي:

فةةي توميةةة STEM القائمةةة علةةى قيةةاا فاعليةةة وحةةدة " تةةوارث الدةةيا  فةةي ال ائوةةا  الحيةةة"  -
 التطبنق". –اليها  – التحدنل الدراسي في مستويا  " التذكر

فةةي توميةةة STEM القائمةةة علةةى وحةةدة " تةةوارث الدةةيا  فةةي ال ائوةةا  الحيةةة" قيةةاا فاعليةةة  -
ا تبةار  –فةرف اليةروف  – مع المعلومةا   –مهارا  االستقداء العلمي " تحدند الم كلة 

".االستوتا، –دحة اليروف 
 

 طالبا در ا  بن  متوسطي ( 0.01تو د فروق ذا  داللة إحدائية عود مستوى داللة ) -
  تبارلالالم موعة الت ر بية في التطبنق البعدي طالبا  الم موعة ال ابطة ودر ا  

 لدال  طالبا  الم موعة الت ر بية.ككل ومستوياتل اليرعية التحدنلي 
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 طالبا در ا  بن  متوسطي ( 0.01تو د فروق ذا  داللة إحدائية عود مستوى داللة ) -
ال تبار الت ر بية في التطبنق البعدي  الم موعةطالبا  الم موعة ال ابطة ودر ا  

 لدال  طالبا  الم موعة الت ر بية. ككل وفي المهارا  اليرعية االستقداء العلميمهارا  

 اإلجراءات التالية: تم اتباع  بح ال أس لة نلإلجابة ع     
 القانمية عىي "توارث الصفات في  الاانايات الح"ية" المقترحة وحدة الإعداد أوال : 

STEM ، وفًقا لىخطوات التال"ة: وذلك 
 

بعف اإلر ادا  التي ن ةب علةى و ، لوت مو  الهدف مو مقدمة كتاب الطالب:إعداد  -1
  .الطالب اتباعها دثواء دراسة الوحدة

تةةا إعةةداد ودةةياغة المحتةةوى العلمةةي ل تةةاب  :العلمرري لكترراب الطالررب إعررداد المحتررو   -2
ال تةةب والمرا ةةع العلميةةة والبةةرامج والمواقةةع و ، الوحةةدة الم تةةارةالطالةةب فةةي  ةةوء وةةواتج الةةتعلا 

  .اإلل ترووية التي تواول  مو وعا  الوحدة
 يق: عنوانيها واد تضمنت الوحدت ستة دروس       

  .والمعلوما  الوراثية ال روموسوما مد ل إلى علا الوراثة :  -1
 .االحتماال  في الوراثة : القاوو  األول لمودل -2

 .االحتماال  في الوراثة : القاوو  الثاوي لمودل -3

 .: اوعداا السيادة تدا ل فعل ال نوا  -4

  .ال نوا  المت املة -5

 ال نوا  الممنتة. -6
 يا الوحدة كما نلي:تووع  مراحل وددوا  تقو  مراحل وأدوات تقويم كتاب الطالب: -3
  مةةةة   ةةةةالل طةةةةر  موقةةةةف مةةةةرتبط بمو ةةةةول الةةةةدرا نليةةةةل م موعةةةةة مةةةة   :تقررررويم ابلرررري

  .األسئلة ال يوية على الطالب ببداية الدرا، بهدف اثارة تيكنرها ودافعنتها

   :)حنةةةةةث تةةةةةا دةةةةةياغة عةةةةةدد مةةةةة  األسةةةةةئلة التحر ر ةةةةةة فةةةةةي التقرررررويم المرحلررررري )البنرررررا ي
 .وهاية كل درا م  دروا الوحدة

  :حنةةةةث تةةةةا إعةةةةداد ا تبةةةةار تحدةةةةنلي فةةةةي الوحةةةةدة، وا تبةةةةار مهةةةةارا   التقررررويم النهررررا ي  
  .االستقداء العلمي لتقويا دداء الطالب بعد دراستها لمو وعا  الوحدة
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تةةةةا تدةةةةميا موقةةةةع  ةةةةاص بالوحةةةةدة وتوظيمةةةةل وفقةةةةا ل تةةةةاب الطالةةةةب مصررررادر الررررتعلم :  -4
دو ةةةةةطة الم ةةةةةرول "الزراعةةةةةة  ، ب اوةةةةةبتعليميةةةةةة ال ادةةةةةة بالوحةةةةةدةو ةةةةةطة المةةةةةزود بكةةةةةل األ

ةةةةةا للتحةةةةةدي المطةةةةةرو  ببدايةةةةةة الوحةةةةةدة "  حيةةةةةا  : زراعةةةةةة األسةةةةةط " والةةةةةذي يعةةةةةد حةةةةةال مقترح 
تحسةةةةةةةةن  القاعةةةةةةةةدة الزراعيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي مدةةةةةةةةر"، ب اوةةةةةةةةب قائمةةةةةةةةة بةةةةةةةةبعف المرا ةةةةةةةةع العلميةةةةةةةةة 
والمواقةةةةةع اإلل تروويةةةةةة وروابةةةةةط إل تروويةةةةةة للينةةةةةدنوها  المرتبطةةةةةة بالوحةةةةةدة، والتةةةةةي تسةةةةةاعد 

نةةةةةةةةةةق فهمهةةةةةةةةةةا للوحةةةةةةةةةةدة، وتوميةةةةةةةةةةة التحدةةةةةةةةةةنل الدراسةةةةةةةةةةي ومهةةةةةةةةةةارا  الطةةةةةةةةةةالب علةةةةةةةةةةى تعم
 االستقداء العلمي لدنها.

توارث الدةيا  فةي ال ائوةا  الحيةة" كةي يستر ةد بةل فةي    تا إعداد دلنل للمعلا في وحدة "
  على: األهداف المر وة موها، وقد ا تمل هذا الدلنلتدر ا مو وعا  الوحدة، وذلب لتحقنق 

 وت م  محتويا  الدلنل. فهرس الدليل : 

 وت ةةةمو  وبةةةذ  م تدةةةرة عةةة  مةةةد ل الت امةةةل بةةةن  العلةةةوا والت وولو يةةةا مقدمرررة الررردليل :
 ، ومهارا  االستقداء العلمي. STEMوالهودسة والر ا يا  والر ا يا 

 علةةى وحةةو  حقنةةق تلةةب الهةةدفوكيييةةة توت ةةم  الهةةدف مةة  الةةدلنل،  :الهرردم مررن الرردليل
فعال، وتعرف إ راءا  التدر ا، واألو طة والوسائل التعليميةة، وددوا  ودسةالنب التقةويا 

 المواسبة لتدر ا هذ  الوحدة.

 وت ةةمو  م موعةةة مةة  اإلر ةةادا  والتو نهةةا  العامةةة التةةي توجيهررات عامررة للمعلررم :
تهةةا دثوةةاء تةةدر ا وحةةدة " تةةوارث الدةةيا  فةةي ال ائوةةا  الحيةةة" نوبغةةي علةةى المعلةةا مراعا

 .STEMالمطورة في  وء 

 وا تمل  بياو ا بعدد الحدص الالزمة لتدر ا ال طة الزمنية لتدريس الوحدت الم تارت :
 . ( حدص دراسية، بواقع حدتن  دسبوعي ا8) مو وعا  الوحدة، وعددها

 العامة المعرفية والمهار ة والو داوية التي : وت مو  األهداف اميدام العامة للوحدت
 تسعى الوحدة لتحقيقها م   الل دراسة مو وعاتها.

 وت ةةةةمو  دوسةةةةب االسررررتراتيجيات التدريسررررية الترررري يمكررررن اسررررت دامها لترررردريس الوحرررردت :
، والةةةةتعلا الةةةةتعلا القةةةةائا علةةةةى االستقدةةةةاءاالسةةةةتراتن يا  التدر سةةةةية لتةةةةدر ا الوحةةةةدة موهةةةةا: 

  .والتعلا المتمركز حول الم كلة ا القائا على التدميا،، والتعلالتعاووي
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 روعةةي عوةةد عةةرف كةةل درا تحدنةةد األهةةداف : دروس الوحرردت و طررة السررير فرري كررل درس
السةةلوكية المر ةةو تحقيقهةةا، وكةةذلب المةةواد واألدوا  والوسةةائل ومدةةادر الةةتعلا الالزمةةة لتوينةةذ 

السةةةنر فةةةي الةةةدرا ومهةةةارا  عةةةرف  طةةةة  األو ةةةطة التعليميةةةة المو ةةةودة فةةةي كةةةل درا، ثةةةا
االستقدةةةاء العلمةةةي التةةةي قةةةد تسةةةها األو ةةةطة المسةةةت دمة بكةةةل مرحلةةةة فةةةي تومنتهةةةا، وبوهايةةةة 

  .الدرا تا عرف م موعة م  دسئلة التقويا التي تقيا دهداف الدرا

 في وهاية دلنل المعلا تا و ع قائمة ببعف المرا ع العلمية التي تا االستعاوة بها المراجع :
 دلنل المعلا، والتي قد يستيند موها المعلا في إثراء المادة العلمية. في إعداد

علةةةى م موعةةةة مةةة   ،** دلنةةةل المعلةةةاو  *1 ودوراق عمةةةل الم ةةةرول كتةةةاب الطالةةةبوقةةةد تةةةا عةةةرف 
تا إ راء وقد  اهج وطرق تدر ا العلوا والر ا يا ، المت ددن  في مو ال براء والمحكمن 

  .وبذلب ددبحوا في دورتها الوهائيةالتعديال  التي د اروا إلنها، 
 ثاا"ًا :  إعــداد أدوات تقو"ـــم الوحــدة:

تا اعداد اال تبار التحدنلي : توارث الصفات يف الكائنات احلية"إعداد االختبار التحصيلي يف وحدة "(1    
:وفقا لل طوا  التالية

 :هةةدف اال تبةةار قيةاا مسةةتوى تحدةنل طةةالب الدةةف األول  تحديرد الهرردم مررن اال تبررار
الثاووي في وحةدة " تةوارث الدةيا  فةي ال ائوةا  الحيةة" عوةد المسةتويا  المعرفيةة )التةذكر، 

 اليها، التطبنق(.  
  تحديرررد اميميرررة مةةة   ةةةالل وقةةةد تةةةا ذلةةةب  إعرررداد جررردو  مواصرررفات اال تبرررار التحصررريلي

ررا ميميترره النسرربية، وعرردد امسرر لة النسرربية لرردروس الوحرردت  ،ال اصررة بكررل موضرروع وفق 
  دول مواديا  اال تبار التحدنلي:وال دول التالي نو   

 
مواصفات االختبار التحصيلي (1جدول )  

 
 املوضوع

 

2 25% 13 20.6% 13 22% 22.5% 9 4 3 2 

2 25% 11 17.5% 12 20.3% 20.9% 8 3 2 3 

                                           
*
 . وأوراق عمل المشروع ( كتاب الطالب1ملحق )  

***
 دليل المعلم. (2ملحق ) 
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1 12.5% 9 14.3% 7 11.9% 12.9% 5 2 1 2 

1 12.5% 11 17.5% 9 15.3% 15.2% 6 2 2 2 

1 12.5% 7 11.1% 8 13.6% 12.4% 5 2 2 1 

1 12.5% 12 19% 10 16.9% 16.1% 7 3 2 2 

8 100% 63 100% 59 100% 100% 40 16 12 12 

  :وقةد روعةي تا دةياغة ميةردا  اال تبةار مة  وةول اال تيةار مة  متعةددصياغة مفردات اال تبار ،
، مقدمررة السررؤا مةة   ةةزدن  السةةؤال  وفنهةةا ت ةةو  غتها كافةةة ال ةةروط الوا ةةب مراعاتهةةا، عوةةد دةةيا

 على الطالب ا تيار دحدها. دربعة بدائليعقبها مباشرت 
 : تةةا كتابةةة تعليمةةا  اال تبةةار وقةةد روعةةي فةةي كتابتهةةا الدقةةة والو ةةو ،  وضررع تعليمررات اال تبررار

 عود دداء اال تبار. وت منوها بما ن ب على الطالب اتباعل
  :بةةار بحنةةث تغطةةي فةةي  ةةوء مةةا سةةبق تةةا دةةياغة دسةةئلة اال تإعررداد الصررورت اموليررة لس تبررار

سةةةؤال  40المو ةةوعا  السةةتة المت ةةةموة بالوحةةدة، وو ةةع  فةةةي  ةةكل كراسةةة دسةةةئلة مكووةةة مةة  
تسبقها ورقة مو   بها التعليما  المو هة للطالب، ثا دمم  ورقة اإل ابة ع  دسةئلة اال تبةار 

واد مويدلة ع  كراسة األسئلة مت مول دما   م ددة لتس نل اسا الطالب ومدرستل وفدلل، 
الدةةحيحة التوز ةةع الع ةةوائي لع ابةةا  روعرري عنررد اعررداد اال تبررار الصررورت اموليررة لس تبررار: 

 وال اطئة لتقلنل الت من .
وتررررم عررررر  اال تبررررار فرررري صررررورته اموليررررة علررررق مجموعررررة مررررن السررررادت المحكمررررين           

 وقةةد د ةةار بعةةف المحكمةةن  إلةةى  ةةرورة تعةةدنليج وطرررت ترردريس العلرروم المت صصررين فرري منررا
بعف ميرادا  اال تبار وكذلب إعادة دياغة بعف البدائل في بعف الميردا ، وقد د ر ة  هةذ  

 .التعديال 
  :( 38علةةى عنوةةة اسةةتطالعية مكووةةة مةة  ) تةةا تطبنةةق اال تبةةار التجربررة االسررتطسعية لس تبررار

 -وباط الثاووية الم تركة بسوباط طالب وطالبة م  طالب الدف األول الثاووي بمدرسة س
محافظة الغربية، بهدف تحدند معامال  السهولة والدعوبة ومعامال  التمننز لميردا  اال تبةار، 

ددق وثبا  اال تبار، وتحدند زم  اال تبار.وحساب 
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تةةا حسةةاب معةةامال   حسرراب معررامست السررهولة والصررعوبة والتمييررز لمفررردات اال تبررار: - أ
)السرررريد، السةةةةهولة ل ةةةةل ميةةةةردة مةةةة  ميةةةةردا  اال تبةةةةار مةةةة   ةةةةالل المعادلةةةةة ال ادةةةةة بةةةةذلب 

  قةةةيا معةةةةامالوقةةةد تراوحةةةة  ( 312،2010، سرررليمان وأبررررو عرررسم ،447،2008-449
: 0.29( ومعةةةامال  الدةةةعوبة مةةةا بةةةن  )0.71:0.24السةةةهولة لميةةةردا  اال تبةةةار مةةةا بةةةن  )

وحساب معامال  التمننز م   الميردا  دا ل الوطاق المواسب،( وبذلب وقع   ميع 0.76
 ةةالل ترتنةةب در ةةا  الطةةالب ترتنبةةا توازليةةا وحسةةاب الربةةاعي األعلةةى واألدوةةى تةةا طرحةةةةةةةةةةةها 

: 0.3قةيا معةامال  التمننةز تتةراو  بةن  ) ، وقةد تراوحة (319،2010سليمان وأبو عرسم،)
 .( وهي بذلب معامال  تمننز  ندة0,7

 ددق المحكمن  كما سةبق ذكةر ،تا حساب ددق اال تبار باست داا  رردت اال تبررررررار:صررر - ب
  والددق التمننزي كما نلي:

 لال تبار  اب الددق التمننزي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتا حس ة الطرفية(:ــــــــــــــــــــدق التمييزي )املقارنـــــــــــــالص
(Macintosh,1984,140,141&(Frith  ،ع  طر ق  (409-406،2008)السيد

(، وهى د بر م  القيمة 16وقد و د د  الوسبة الحر ة تساوى )، حساب الوسبة الحر ة
ا بن  المستويا  القوية 2.58ال دولية ) (، وهذا يعوي د  اال تبار يمنز تمننز ا وا ح 

 والمستويا  ال عيية، مما يعوي ددق اال تبار في قياا ما و ع لقياسل.

تةةةا حسةةةاب ثبةةةا  اال تبةةةار التحدةةةنلي عةةة  طر ةةةق إن ةةةاد معامةةةل دليةةةا  ر:اال تبررررررررراثبرررات  - ج
 والجدو  التالي يوضأ كل :معامل ارتباط  تما  بطر قة الت زئة الوديية، و كرووباخ، 

 جتمان(( معامل ثبات االختبار التحصيلي  بطريقة معامل ألفا كرونباخ  و طريقة التجزئة النصفية )معامل ارتباط 2جدول )

0.88 

0.9 

د  قيمةة معامةل دليةا كرووبةاخ، ومعامةل  تمةا  قيمةة مرتيعةة  يتضأ من الجدو  السابه
 مما ندل على ثبا  اال تبار.
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تا حساب الزم  المواسب لع ابة ع  دسئلة اال تبار  حساب الـزمـــن املناســــب لالختبـار : - ج
( دقيقة، وتا إ افة 53وهو )( 467-465، 2008)السيد، باست داا معادلة حساب الزم  

 ( دقيقة.60سبعة دقائق لقراءة التعليما  ليدب  زم  اإل ابة ع  دسئلة اال تبار )

ولة والدةةةةعوبة والتمننةةةةز وحسةةةاب معةةةةامال  السةةةةهوبعررررد إجررررراء تعررررديست المحكمررررين،          
لميةةةةردا  اال تبةةةةار، وحسةةةةاب دةةةةدقل وثباتةةةةل وتحدنةةةةد الةةةةزم  المواسةةةةب لةةةةل، ددةةةةب  اال تبةةةةار 

ا للتطبنةق كةصداة دةادقة وثابتةة لقيةاا تحدةنل طةالب  1التحدنلي في دورتل الوهائية ودةالح 
"تةةوارث الدةةيا  فةةي ال ائوةةا  الحيةةة" المطةةورة فةةي  المقترحةةة وحةةدةالالدةةف األول الثةةاووي فةةي 

  .STEM وء 
  طوا  التالية:ا للوفق   وذلب:  اختبار مهارات االستقصاء العلمي  إعداد -2

  :مستوى مهارا  االستقداء العلمي  تبار قياا االاستهدف  تحديد الهدم من اال تبار 
 (االستوتا، -ا تبار دحة اليروف –فرف اليروف - مع المعلوما   – )تحدند الم كلة

 . الدف األول الثاووي  لدى طالب
  :تا بواء ميردا  اال تبار م   الل مرا عة األدبيا  والبحوث  بناء مفردات اال تبار

 والدراسا  السابقة التي اهتم  بتومية مهارا  االستقداء العلمي. 

  مواقف يمثل كل موقف م كلة استقدائية، نلي كل  8ت و  اال تبار م   :وصف اال تبار
 -فرف اليروف - مع المعلوما  - مهارا  )تحدند الم كلةموقف  مسة دسئلة تقيا 

( 40وبذلب نت و  اال تبار ال لي م  )، على الترتنب االستوتا،( -ا تبار دحة اليروف
 اال تبار. التالي ودف سؤال م  وول اال تيار م  متعدد، ويمثل ال دول

 

 ( وصف اختبار مهارات االستقصاء العلمي3جدول )

 8 36،31،26،21،16،11،6،1 حتديد املشكلة 1
 8 37،32،27،22،17،12،7،2 مجع املعلومات 2
 8 38،33،28،23،18،13،8،3 فرض الفروض 3
 8 39،34،29،24،19،14،9،4 اختبار صحة الفروض 4
 8 40،35،30،25،20،15،10،5 االستنتاج 5

 سؤال 40  مهارات 5 اجملموع

                                           
1
 ( االختبار التحصيلي.3ملحق ) 
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طةالب، وقد روعي عود دياغة ميةردا  اال تبةار د  ت ةو  المواقةف وا ةحة ومالئمةة لل
ةةةا  وا ةةةحة،ود  ت ةةةو  األسةةةئلة وبةةةدائلها  ومت اوسةةةة فةةةي الطةةةول إلةةةى حةةةد مةةةا، وال تت ةةةم  دلياظ 

تةةوحي للطالةةب باإل ابةةة الدةةحيحة، ودال نو ةةد بةةن  البةةدائل سةةوى إ ابةةة واحةةدة دةةحيحة، كمةةا 
 روعي تغننر مو ع اإل ابة الدحيحة بالبدائل.

 :تةةا مراعةةاة الدقةةة والو ةةو  عوةةد دةةياغة تعليمةةا  اال تبةةار حتةةى  صررياغة تعليمررات اال تبررار
  .الطالب اتباعها عود اإل ابة ع  دسئلة اال تبار يسهل على

 ( سؤاال  ا تيار م  متعدد ل ل سؤال در ة 40م  ) نت و  اال تبار :طريقة تصحيأ اال تبار
 ( در ة.40واحدة، وبذلب يكو  الم مول ال لي لال تبار )

 :بالتعر يةةا  )مةةزودة تررم إعررداد الصررورت اموليررة لس تبررار  إعررداد الصررورت اموليررة لس تبررار
وعرضررها علررق السررادت و ةةدول ودةةف اال تبةةار(  ئيةةة للمهةةارا  مو ةةع اهتمةةاا البحةةثاإل را

وقد د ار بعةف المحكمةن  إلةى  ةرورة تعةدنل بعةف ميةردا  اال تبةار لتتواسةب ، المحكمين
ا ، وقةةةد مةةةع المهةةةارة التةةةي تقيسةةةها، وكةةةذلب تعةةةدنل دةةةياغة بعةةةف البةةةدائل فةةةي بعةةةف الميةةةرد

 .زمةد ر   التعديال  الال
  :( 41على عنوة استطالعية مكووة م  ) تا تطبنق اال تبار التجربة االستطسعية لس تبار

 -لثاووية الم تركة بسوباط طالب وطالبة م  طالب الدف األول الثاووي بمدرسة سوباط ا
 الغربية، وذلب بهدف حساب ددق اال تبار وثباتل، وتحدند زمول.  محافظة

تا حساب ددق اال تبار باست داا ددق المحكمن  كما سةبق ذكةر ،  اال تبررررررار:صررررردت  -أ 
 والددق التمننزي كما نلي

 :)تا حساب الددق التمننزي م   الل حساب الوسبة الصدق التمييزي )املقارنة الطرفية
(، وهى د بر م  القيمة ال دولية 12.7وقد و د د  الوسبة الحر ة تساوى )، الحر ة

ا بن  المستويا  القوية والمستويا   (،2.58) وهذا يعوي د  اال تبار يمنز تمننز ا وا ح 
 ال عيية، مما يعوي ددق اال تبار في قياا ما و ع لقياسل.

 تا حساب ثبا  اال تبار باست داا الطرق التالية: ثبرررررات اال تبرررررار: ب
 تا حساب ثبا  اال تبار بطر قتي معامل دليا  :عادة التطبيقطريقيت معامل ألفا كرونباخ، وإ

 التطبنق وال دول التالي نو   ذلب:كرووباخ، وا عادة 
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 بطريقيت معامل ألفا كرونباخ،  وإعادة التطبيق االستقصاء العلمي( معامل ثبات اختبار مهارات 4جدول )

0.895 
0.960**  

 0.01**دالة عود مستوى 
د  قيمةةة معامةةل دليةةا كرووبةةاخ قيمةةة مرتيعةةة، كمةةا د  قيمةةة  يتضررأ مررن الجرردو  السررابه

( وذلةةب علةةى مسةةتوى المهةةارا  0.01معامةةل ارتبةةاط بنرسةةو  لمرتةةي التطبنةةق دالةةة عوةةد مسةةتوى )
 اال تبار.ومستوى اال تبار ككل، مما ندل على ثبا  

تا حساب الزم  المواسب لع ابة ع  دسئلة اال تبار  الرزمرررن المنراسررب لس تبررار: -ج
( دقيقة، ب اوب 42وهو )( 467-465، 2008)السيد، باست داا معادلة حساب الزم  

 ( دقيقة.50إ افة ثماوي دقائق لقراءة التعليما  ليدب  زم  اإل ابة ع  دسئلة اال تبار )
بعد إ راء تعديال  المحكمن  والتص د م  ددق وثبا  اال تبار، وتحدند زمول ددب        

 .البحث، ودال  للتطبنق على م موعة *في دورتل الوهائية اال تبار
 

 
 

 مر  ت ربة البحث باإل راءا  التالية: :ـبحث: إجراءات تاف"ـــــذ تجـــربـــة الثالًثا
 والتصميم التجريبري: بح ا تيار مجموعة ال -1

مةة  طةةالب الدةةف األول الثةةاووي بمدرسةةتن  متمةةاثلتن  فةةي  البحةةث تةةا ا تيةةار م موعةةة
اإلمكاوا  م  مدارا اإلدارة التعليمية بمدنوة زفتا بمحافظة الغربية ومدنوةة منة  غمةر بمحافظةة 

م موعة  ( طالبة، تا تقسيمها إلى م موعتن 82) البحث الدقهلية، وقد بلغ عدد طالب م موعة
( طالبةةةة وال ةةةدول التةةةالي نو ةةة  39( طالبةةةة، وم موعةةةة ت ر بيةةةة عةةةددها )43 ةةةابطة عةةةددها )

 تيدنلي ا:  التدميا الت ر بي للدراسة
 واملدارس اليت اختريت منها( البحث )جمموعة للبحث( التصميم التجرييب 5جدول )

 41 43 1/6، 1/2 الضابطة

 39 39 1/7، 1/5،  1/3، 1/2 التجريبية

                                           
*

 الثانوي. ول( اختبار مهارات االستقصاء العلمي  لطالب الصف األ4ملحق ) 
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: البح  واتدالقبلي متطبيه ال -2
تةةا تطبنةةق اال تبةةار التحدةةنلي وا تبةةار مهةةارا  االستقدةةاء العلمةةي قبلي ةةا علةةى طالبةةا  

 .البحثوذلب لمعرفة مدى ت افؤ م موعتي والت ر بية، الم موعتن  ال ابطة 
فةةةي اال تبةةةار التحدةةةنلي تةةةا حسةةةاب قيمةةةة " "  البحةةةثولمعرفةةةة مةةةدى ت ةةةافؤ م مةةةوعتي 

 موعةةة ال ةةابطة ودر ةةا  طالبةةا  الم موعةةة لداللةةة اليةةروق بةةن  متوسةةطي در ةةا  طالبةةا  الم
الت ر بيةةةة فةةةي التطبنةةةق القبلةةةي لال تبةةةار التحدةةةنلي، وذلةةةب بالمسةةةتويا  اليرعيةةةة والدر ةةةة ال ليةةةة 

 لال تبار، وال دول التالي نو   ذلب:
 ( داللة الفروق بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة الضابطة ودرجات طالبات  اجملموعة التجريبية 6جدول )

 يف التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي

 80=  الوتائج عود در ا  حر ة )د. (
ممةةةةا نةةةةدل علةةةةى ت ةةةةافؤ  ،اد  قيمةةةةة " " غنةةةةر دالةةةةة إحدةةةةائي   يتضررررأ مررررن الجرررردو  السررررابه

 .البحثوذلب قبل توينذ ت ربة  ،اال تبار ككل والمستويا  اليرعية  الم موعتن  في كال  
فةةي ا تبةةار مهةةارا  االستقدةةاء العلمةةي تةةا  لبحةةثوبالمثةةل ولمعرفةةة مةةدى ت ةةافؤ م مةةوعتي ا

حساب قيمة "   "  لداللة اليةروق بةن  متوسةطي در ةا  طالبةا  الم موعةة ال ةابطة ودر ةا  
طالبا  الم موعة الت ر بية في التطبنق القبلي ال تبار مهارا  االستقداء العلمةي، وذلةب علةى 

 ول التالي نو   ذلب: تبار، وال دوالدر ة ال لية لال اليرعية مستوى المهارا 
 ( داللة الفروق بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة الضابطة ودرجات طالبات اجملموعة التجريبية7جدول )

 يف التطبيق القبلي الختبار مهارات االستقصاء العلمي 

 


Sig

16 
 

 2.18 4.19 43 الضابطة
 0.57 غير دالة 0.57

 1.74 4.44 39 التجريبية

12 
 1.77 2.69 43 الضابطة

 0.21 غير دالة 1.27
 1.22 3.12 39 التجريبية

12 
 1.68 3.30 43 الضابطة

 0.17 غير دالة 1.37
 1.55 3.79 39 التجريبية

40 
 3.57 10.23 43 الضابطة

 0.10 غير دالة 1.66
 2.40 11.36 39 التجريبية

 


Sig

 0.08غير  1.76 1.84 3.67 43 الضابطة 8
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 80الوتائج عود در ا  حر ة )د. ( = 
ممةةا نةةدل علةةى ت ةةافؤ  ،د  قيمةةة " " غنةةر دالةةة إحدةةائيا مررن الجرردو  السررابهيتضررأ 

دل ذلةةب علةةى ت ةةافؤ م مةةوعتي و ةة ،واال تبةةار ككةةلمةة  المهةةارا  اليرعيةةة  الم مةةوعتن  فةةي كةةال  
 .البحثقبل توينذ ت ربة في التحدنل ومهارا  االستقداء العلمي  البحث

 : بح ال يوعترررردريس لمجمتال -3
،  2019/2020فةي بدايةة اليدةل الدراسةي الثةاوي للعةاا الدراسةي  تا توينذ ت ربة البحث

"الكروموسومات والمعلومات الوراثية، وتدا ل فعرل  مو وعيحنث درس  الم موعة ال ابطة 
باسةةةت داا باليدةةةل الدراسةةةي الثةةةاوي علةةةنها  المدرسةةةي العةةةادي المقةةةرراألحيةةةاء بكتةةةاب الجينرررات" 

"ترروار  الصررفات فرري الكا نررات وحةةدة  ودرسةة  الم موعةةة الت ر بيةةة، الطر قةةة المتبعةةة بالمةةدارا
الةةةةتعلا القةةةةائا علةةةةى قترحةةةةة لتدر سةةةةها )باسةةةةت داا االسةةةةتراتن يا  الم  STEM ةةةةوءفةةةةي  الحيررررة"

 (والةةةتعلا المتمركةةةز حةةةول الم ةةةكلة ، والةةةتعلا القةةةائا علةةةى التدةةةميا،، والةةةتعلا التعةةةاووياالستقدةةةاء
( حدةةةص بواقةةةع حدةةةتن  باألسةةةبول دي حةةةوالي 8) رق  مةةةدة التةةةدر ا لم مةةةوعتى البحةةةثواسةةةتغ

دربعة دسابيع، وهى ويا عدد الحدص الواردة في  طة الوزارة، وقد قةاا معلةا اليدةل بالتةدر ا 
للم موعة ال ابطة بالطر قة المتبعةة فةي المةدارا، بنومةا قامة  الباحثةة بتةدر ا الوحةدة المطةورة 

  الم موعة الت ر بية. لطالب  STEMءو في  

 :ره البعررردي مدوات الررربح بيررالتط -4
بعد االوتهاء م  تدر ا الوحدة تا تطبنق اال تبار التحدةنلي وا تبةار مهةارا  االستقدةاء 

ردةةد الوتةةائج التدةةحي  و ثةةا تةةا  ، العلمةةي بعةةدي ا علةةى طةةالب الم مةةوعتن  ال ةةابطة والت ر بيةةة

 دالة 1.82 4.38 39 التجريبية 
 

 

8 
 1.65 3.44 43 الضابطة

1.48 
غير 
 0.14 دالة

 1.41 3.95 39 التجريبية

8 
 1.48 3.93 43 الضابطة

1.58 
غير 
 دالة

0.12 
 1.65 3.39 39 التجريبية

8 
 2.14 3.69 43 الضابطة

0.11 
غير 
 دالة

0.91 
 1.42 3.74 39 التجريبية

8 
 1.43 2.39 43 الضابطة

1.02 
غير 
 دالة

0.31 
 1.67 2.74 39 التجريبية

40 
 6.14 17.14 43 الضابطة

0.86 
غير 
 دالة

0.39 
 4.93 18.21 39 التجريبية
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ا للمعال ةةةة اإلحدةةةائية موهةةةا بتودةةةيا  ومقترحةةةا  ، وال ةةةرو، للودةةةول إلةةةى وتةةةائج البحةةةث تمهنةةةد 
 .يمك  تطبيقها

 
ومناقشتها وتفسريها: األول عرض النتائج املرتبطة بالفرض

بن  متوسطي حساب قيمة " " لمعرفة داللة اليروق  تا األول دحة اليرفمدى ال تبار       
الم موعة الت ر بية في التطبنق البعدي طالبا  الم موعة ال ابطة ودر ا   طالبا  در ا 

2كما تا حساب ح ا األثر ع  طر ق ، لال تبار التحدنلي
η :وال دول التالي نو   ذلب 

 اجملموعة التجريبية طالبات اجملموعة الضابطة ودرجات  طالبات ( داللة الفروق بني متوسطي درجات8جدول )
 لالختبار التحصيلييف التطبيق البعدي 

 78* النتا ج عند درجات حرية )د.ح( = 

 ما يلي:السابه يتضأ من الجدو  
  طالبا  بن  متوسطي در ا  (0.01)و ود فروق ذا  داللة إحدائية عود مستوى داللة 

المستويا  المعرفية لال تبار  الم موعة الت ر بية في طالبا الم موعة ال ابطة ودر ا  
لدال   التطبنق البعديوذلب في  وفي اال تبار ككل التطبنق( –اليها  –)التذكر التحدنلي 

 طالبا  الم موعة الت ر بية.

  ²ت ةةنر قيمةةة مربةةع إنتةةاη  ( د  وسةةبة 0.74لال تبةةار التحدةةنلي ككةةل والتةةي تسةةاوي )74 %
م  التبان  ال لي لدر ا  الطالبا  تر ع إلى دراسة الوحةدة، وهةذا نةدل علةى د  دراسةة وحةدة 

أدى إلةةى ومةةح و   ةة  STEM "تةةوارث الدةةيا  فةةي ال ائوةةا  الحيةةة" المطةةورة فةةي  ةةوء 

 الت صيل الدراسي لدى طالبات المجمحعة التجريبية. 
 التحقره مرن صرحة الفرر مرن أسر لة البحر  و  تمت اإلجابة عن السؤا  الثانيوبكل  

، وسيال  (Olivarez,2012دولييار ز ): مع وتائج دراسا  كل م  واتيق  تلب الوتائج ،امو 

 η

16 
 

 12.27 2.63 7.15 41 الضابطة
 

0.01 0.66 
 2.37 14.03 39 التجريبية

12 
 12.61 1.96 4.15 41 الضابطة

 
0.01 0.67 

 2.08 9.85 39 التجريبية

12 
 13.34 2.03 4.68 41 الضابطة

 
0.01 0.69 

 1.72 10.31 39 التجريبية

40 
 5.12 15.97 41 الضابطة

15.20 0.01 0.74 
 5.59 34.18 39 التجريبية
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 (Yıldırım & Selvi, 2017)و لدنرا وسنليي  (،Cylan & Ozdilak, 2015)ودوزدنلب 

تودل  التي  (2018، ومحمد )(Awad & Barak,2018)(، وعواد وباراب 2018والدري )
  .التحدنل الدراسيفي تومية   STEMإلى فاعلية مد ل

االسةةةةتراتن يا  التدر سةةةةية المتمركةةةةزة حةةةةول  الحةةةةالي الوتةةةةائج السةةةةابقة إلةةةةى د  نر ةةةةع البحةةةةث
الطالب واألو طة االستقدائية اليردية وال ماعية والت ارب المعملية بوحدة " توارث الديا  في 

فةةي إن ةةاد بنئةةة تعليميةةة محيةةزة لتوميةةة   سةةاهم STEM ال ائوةةا  الحيةةة" المطةةورة فةةي  ةةوء
العتماد على دويسةها فةي ا ت ةاف دتاح  اليردة للطالبا  لحنث مستويا  التحدنل الدراسي؛ 

المعارف والمعلوما  والتعبنر عوها بصسلوبها وتوظييها في مواقف  دنةدة ممةا ومةى قةدراتها علةى 
 ويمك  إي ا  ذلب تيديال  فيما نلي: التحدنل، 

االستقدةةائية  ممارسةةة الطالبةةا  لألو ةةطة نر ةةع بدةةورة دساسةةية إلةةىالتررككر  مسررتو  َتَحُسةة    -
التةةةةي تحةةةةثها علةةةةى ا ت ةةةةاف المعلومةةةةا  بصويسةةةةها مةةةة   ةةةةالل البحةةةةث فةةةةي المدةةةةادر العلميةةةةة 

، كمةا د  ت امةل بعةف مو ةوعا  الوراثةة مثةل  ندةساعد في تذكرها بدورة حنث المتووعة 
قاوووي مودل األول والثاوي مةع مو ةول االحتمةاال  والتمثةيال  البياويةة َحسة  قةدرة الطالبةا  

 والمعلوما  المرتبطة بها. تلب القواون على تذكر 
االستقدةائية التةي  ممارسة الطالبا  لألو طة نر ع بدورة دساسية إلىالفهم  مستو  َتَحُس    -

تحثها على فها وتيسنر المعلوما  وتحو لها م  دورة إلى د رى مثل األو طة التي تتطلب 
وسيابي تتابعي لل، دو إ راء ت ربةة قراءة مقالة إل ترووية ع  تار خ علا الوراثة لرسا م طط ا
  .عملية لتعرف وول الطرز ال رموسومي وتدميا م سا لل

االستقدةائية  نر ةع بدةورة دساسةية إلةى ممارسةة الطالبةا  لألو ةطة مسرتو  التطبيره َتَحُس    -
سةةواء اليرديةةة دو ال ماعيةةة التةةي تحةةثها علةةى اسةةت داا القةةواون  الوراثيةةة مثةةل القةةواون  المودليةةة 

مودليةةة فةةي التحلنةةل الةةوراثي لظهةةور بعةةف الدةةيا  فةةي ال ائوةةا  الحيةةة وحسةةاب الوسةةب والال
المئوية لأل يال الوات ة والتعبنر عوها بياوي ا، واست داا بعف القواون  والقواعد في إن اد عدد 
ال روموسةةةةوما  فةةةةي دوةةةةوال ال ائوةةةةا  الم تليةةةةة، ب اوةةةةب دو ةةةةطة التدةةةةميا الهودسةةةةي والتقةةةةويا 

 با  دثواء ال ر  وبوهاية الدرا.الالمستمر للط
ومناقشتها وتفسريها : الثانيعرض النتائج املرتبطة بالفرض 
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بةةةن  حسةةةاب قيمةةةة " " لمعرفةةةة داللةةةة اليةةةروق  تةةةاالثةةةاوي  دةةةحة اليةةةرفمةةةدى ال تبةةةار 
الم موعة الت ر بية في التطبنةق طالبا  الم موعة ال ابطة ودر ا   طالبا  متوسطي در ا 

2كما تا حساب ح ا األثر ع  طر ةق ، مهارا  االستقداء العلمي لال تبارالبعدي 
η  وال ةدول

 التالي نو   ذلب:
 اجملموعة الضابطة طالبات  ( داللة الفروق بني متوسطي درجات9جدول )

 الختبار مهارات االستقصاء العلمياجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي  طالبات ودرجات 

 78* الوتائج عود در ا  حر ة )د. ( = 
 ما يلي: السابهيتضأ من الجدو  

  طالبةا  بةن  متوسةطي در ةا  (0.01)و ود فروق ذا  داللة إحدائية عوةد مسةتوى داللةة 
المهةةةارا  اليرعيةةةة ال تبةةةار  الم موعةةةة الت ر بيةةةة فةةةي طالبةةةا الم موعةةةة ال ةةةابطة ودر ةةةا  

ا تبةار  –فةرف اليةروف  – مةع المعلومةا   –)تحدنةد الم ةكلة مهارا  االستقداء العلمي 
فةةةةي التطبنةةةةق البعةةةةدي لدةةةةال  طالبةةةةا  وفةةةةي اال تبةةةةار ككةةةةل االسةةةةتوتا،(  -دةةةةحة اليةةةةروف 

 الم موعة الت ر بية.

  ²ت نر قيمة مربع إنتاη ( د  0.64ارا  االستقدةاء العلمةي ككةل والتةي تسةاوي )ال تبار مهة
علةى د  % م  التبان  ال لي لدر ا  الطالبا  تر ع إلى دراسة الوحةدة، وهةذا نةدل 64وسبة 

 η

 7.82 1.75 3.88 41 الضابطة 8
 

0.01 0.43 
 1.12 6.46 39 التجريبية

 10.13 1.44 4.19 41 الضابطة 8
 

0.01 0.57 
 1.13 7.13 39 التجريبية

8 
 8.35 1.30 4.41 41 الضابطة

 
0.01 0.47 

 1.38 6.9231 39 التجريبية

8 
 

 1.38 4.00 41 الضابطة
9.11 
 

0.01 0.52 
 1.20 6.64 39 التجريبية

 7.88 1.56 3.41 41 الضابطة 8
 

0.01 0.44 
 1.36 6.00 39 التجريبية

40 
 11.84 5.14 19.90 41 الضابطة

 
0.01 0.64 

 4.86 33.15 39 التجريبية
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ومةو  إلةى ددى STEMدراسةة وحةدة "تةوارث الدةيا  فةي ال ائوةا  الحيةة" المطةورة فةي  ةوء 
  وتحس  مهارا  االستقداء العلمي لدى طالبا  الم موعة الت ر بية.

 التحقره مرن صرحة الفرر مرن أسر لة البحر  و  تمت اإلجابة عن السرؤا  الثالر وبكل  
 (Eroglu & Bektas, 2016)إر لةو وبكتةاا  :مةع وتةائج دراسةا  واتيق  تلب الوتائج ،الثاني

المواهج المقترحة ( التي است دم  2019(، وال واوي )2019(، دبو موسى )2018وح ا، )، 
 .في  نمية مهارات االستقصاء العلميSTEM دو المطورة في  وء 

  
وحةدة " تةوراث الدةيا  فةي ال ائوةا  الحيةة" الوتةائج السةابقة إلةى د   نر ع البحةث الحةالي      

مهةةةارا  االستقدةةةاء فةةةي إن ةةةاد بنئةةة تعليميةةةة محيةةةزة لتوميةةةة   سةةةاهم STEMالمطةةورة فةةةي  ةةةوء 
اسةةةةتهدف  الوحةةةةةدة توظنةةةةف معةةةةارف و بةةةةرا  الطالبةةةةةا  فةةةةي مو ةةةةوعا  الوراثةةةةةة  فقةةةةد؛ العلمةةةةي

ة الزراعيةة" وذلةب واالحتماال  الر ا ية في تدميا م رول لحل تحدي م تمعةي" تحسةن  القاعةد
تحدند الم كلة، باست داا مهارا  االستقداء العلمي وعمليا  التدميا الهودسي والمتمثلة في:  

بوةةةةاء ومةةةةوذ، دولةةةةى للحةةةةل و ا تيةةةةار دف ةةةةل الحلةةةةول، و اقتةةةةرا  الحلةةةةول الممكوةةةةة، و البحةةةةث عوهةةةةا، و 
(prototype) ، وممارسةة تلةب  االتعمةيو ا عادة التدةميا فةي  ةوء التقنةيا، و  ،ا تبار وتقنيا الحلو

 العمليا  ساها في ممارسة مهارا  االستقداء العلمي وتومنتها.
كما ساهم  استراتن يا  التدر ا المست دمة في الوحدة التي تعتمد  ميعهةا علةى الةدور       

القةةائا علةةى االستقدةةاء، والةةتعلا مةة   ةةةالل اإلن ةةابي للمةةتعلا فةةي ا ت ةةاف المعرفةةة مثةةل الةةتعلا 
المتمركةةةةز حةةةةول الم ةةةةكلة والةةةةتعلا التعةةةةاووي واألو ةةةةطة االستقدةةةةائية اليرديةةةةة  التدةةةةميا، والةةةةتعلا

 االستقداء العلمي لدى الطالبا . وال ماعية ودسالنب وددوا  التقويا المتووعة في تومية مهارا 
 

 بما يلي:في ضوء نتا ج البح  الحالي، يوصي البح  
 فةةي م تلةةف المراحةةل الدراسةةية فةةي  ةةوء الت امةةل بةةن    ةةرورة تطةةو ر موةةاهج المةةواد العلميةةة

 . STEM العلوا والت وولو يا والهودسة والر ا يا 
  االت ةةةةةةا  وحةةةةةةو تدةةةةةةميا وبوةةةةةةاء الموةةةةةةاهج فةةةةةةي  ةةةةةةوء االت اهةةةةةةا  العالميةةةةةةة المعادةةةةةةرة مثةةةةةةل

STEM،STEAM ،STREAM. وت وولو يا الروبو ، 
  ةةرورة ت ةةمن  بروةةامج إلعةةداد معلمةةي STEM  بكليةةا  التربيةةة لتوميةةة معةةرفتها بةةل، والقةةدرة

 على توينذ  في اليدول الدراسية.
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  ةةرورة االهتمةةاا بتةةدر ب الطةةالب ب ميةةع المراحةةل التعليميةةة مةة   ةةالل موةةاهج المةةواد العلميةةة 
 ادة على البحةث عة  المعلومةا  وا ت ةافها بصويسةها، وذلةب مة   ةالل تةدر بها علةى طةر  

 اإل ابة عوها.التساؤال  ومحاولة 
   رورة االهتماا بتومية مهارا  االستقداء العلمةي لةدى الطةالب فةي مراحةل التعلةيا الم تليةة 

ا م  معاننر تعليا العلوا.  وظرا ل ووها معيار رئيس 

 : ما يلي الحاليلبح  قترح اي ،وء ما أسفرت عنه النتا جررفي ض
   دثر وحدة مقترحة في العلوا في  وء الت امل بن  العلوا والت وولو يا والهودسة والر ا ةيا

(STEM) .على  نمية مهارات حل المشكالت لدى  الميذ الصف الثالث اإلعدادي 
 الت امةةل بةةن  العلةةوا والت وولو يةةا والهودسةةة والر ا ةةيا  العلةةوا قةةائا علةةى  بروةةامج مقتةةر  فةةي

(STEM)  ا  التيكنر الواقد واالت ا  العلمي لدى تالمنذ المرحلة اإلعدادية.لتومية مهار 
العلةةةةوا والت وولو يةةةةا والهودسةةةةة  فاعليةةةةة وحةةةةدة مقترحةةةةة فةةةةي األحيةةةةاء فةةةةي  ةةةةوء الت امةةةةل بةةةةن 

لتوميةةةةةة مهةةةةةارا  القةةةةةر  الحةةةةةادي والع ةةةةةر   لةةةةةدى طةةةةةالب المرحلةةةةةة  (STEM)والر ا ةةةةةيا  
 الثاووية.

 المراجع العربية: أوال : 
 STEMفاعلية وحدة في  اللليوم مميممة وفيح م حيى  (.2019أبوموسى، أسماء حميد سالم )

ماجستيــــــيـر رسيالة  التكامل  ف  ت مية الممارسات الللمية لدى طالبات المف التاسع.
 غير م شورة، كـليـة التربيـة: الجـاملــــة اإلســـــالميــة بغــــــزة.

لت مييية  STEM(. فاعلييية تيدريح وحييدة في  ضييوء توجي يات ا 2016فييداد سييد ) أحميد، ببية 
مجلة م ارات ح  المشكالت واالتجاه  حو دراسة الللوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. 

 .176 – 129(، 3)19، الجملية الممرية للتربية الللمية، التربية الللمية
 STEM في  الييزيياء ئيائم علي  مشيرو م  ج مقترح (. 2018حجاج، محمود أحمد محمود )

. رسييالة للمرحليية النا وييية لت مييية م ييارات االستقميياء الللمـييـ  والتمييميم التك ولوجـييـ  
 دكتوراة غير م شورة، كلية التربية : جاملة عين شمح.

تطيييوير مييي  ج اللليييوم فييي  ضيييوء ميييد   ( . 2018اليييدرو، والء محميييد محميييد عبيييدالوبا  )
(STEM وفلاليتييف فيي  ت مييية م ييارات التيكييير ال ائييد والدافلييية لذ جيياز لييدى تالميييذ )

 . رسالة دكتوراة غير م شورة، كلية التربية : جاملة الم مورة. المرحلة اإلعدادية

.  االتجابيات اللالمييية الملاميرة في  م يابج اللليوم وتدريسيي ا(. 2010زيتيون، عيايم محميود)

 عمان : دار الشروق لل شر والتوزيع.
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. القيابرة : دار اليكير  علم ال يح اإلحمائ  وئياح اللق  البشرو(. 2008السيد، فداد الب   )
 اللرب .

القييياح والتقييويم فيي  الللييوم (. 2009سييليمان، أمييين علييى محمييدال وأبييو عييالم ، رجيياء محمييود)
 : دار الكتا  الحديث.وتطبيقاتف. القابرة  اإل سا ية : أسسف، وأدواتف،

فاعلية بر امج مقترح ف  المستحدنات الييزيائية ئائم على (. 2019الش اوو، س ام فداد محمود )
في   (STEM) مد   التكام  بين الللوم والتك ولوجيا والتمميم ال  دس  والرياضييات

رسييالة دكتييوراه غييير  .ت مييية النقافيية الييزيائييية والداء التدريسيي  لييدى مللميي  الييزييياء
 م شورة، كلية التربية : جاملة دم  ور.

فلاليية وحيدة في  البيوليوج  بمسياعدة الكمبييوتر ( . 2012عبد ال ادو، سيماح محميود فتحي  )
. رسيالة لت مية بلض م ارات االستقماء الللم  لدى طال  المف الو  النا وو اللام

 شمح. ماجستير غير م شورة، كلية التربية : جاملة عين
فاعليية بر يامج رنرائي   (.2019الغامدو، سامية عبد ال الح عمرال وحسين، رمضان عاشور )

ف  ت مية م ارات التيكير ال ائد لدى الطالبات الموبوبات   STEMئائم على اتجاه تلليم
ميدتمر التمييز الناليث في  تللييم وتلليم اللليوم والرياضييات : جيي  بالمرحلة المتوسطة. 

 14-12، جامليية الملييو سييلود بالرييياض فيي  اليتييرة ميين الئتميياد مزدبييرمنقييف علميييا 
 مارح.

( وأنر م  ج مقترح ف  ضيوئ ا STEM(. أبلاد تمميم م ابج )2013غا م، تييدة سيد أحمد )
( ليدى Thinking) systemsل ظام الرض ف  ت ميية م يارات التيكيير في  ال ظمية 

، عيدد ديسيمبر، الجيزء املية ب ي  سيويفمجلية كليية التربيية ج. طال  المرحلة النا ويية
 .180-115الو ، 

)عليوم (STEM)تطوير مي  ج اللليوم في  ضيوء ميد    (.2018محمد، جي ان رج  عطاهلل )
وأنره ف  ت ميية التحميي  وبليض عيادات اللقي  ليدى  )وتك ولوجيا وب دسة ورياضيات

 التربية : جاملة بورسليد.. رسالة دكتوراة غير م شورة، كلية تالميذ المرحلة االبتدائية
( التطييوير الم  يي  لمللميي  2015المحيسيين، ربييرابيم بيين عبييد  ال وج ييا، بارعيية ب ييت ب جييت )

ميدتمر .   STEMالللوم ف  ضوء اتجاه تكام  الللوم والتق يية وال  دسية والرياضييات
ة التميييز فيي  تلليييم وتللييم الللييوم والرياضيييات الو  : توجييف الللييوم والتق ييية وال  دسيي

، مركييز التميييز البحنيي  فيي  تطييوير تلليييم الللييوم والرياضيييات STEMوالرياضيييات 
مييايو جامليية الملييو سييلود بالرييياض، المملكيية اللربييية  7 – 5الم لقييد فيي  اليتييرة ميين 
 .39 – 13السلودية، ص ص 

تقويم مسار مدرستى المتييوئين في  اللليوم ( . 2014المركز القوم  للبحوث التربوية والت مية )
. القييابرة :  لرياضيييات كاسيياح للتطييوير المسييتقبلى للتلليييم ئبيي  الجيياملى فيي  ممييروا

 المركز القوم  للبحوث التربوية والت مية : شلبة بحوث السياسات التربوية.
فاعليية اسيتراتيجية دورة اليتللم ال ماسيية  (.2016المزي  ، ت ا   ب ت عبد الرحمن بن عل  ) 

وأ موذج أبلاد التللم ف  ت مية م ارات االستقماء الللمي  ليدى طالبيات التللييم النا ويية 
، جاملة المير سطام بين عبيد مجلة الللوم التربوية. 1 ظام المقررات ف  مقرر الحياء

 .229-161(.1)1اللزيز.



 STEMوحدة مقترحة قائمة على  الشافعي عبداحلقد/ رضا عبدالقادر، ، د/ أبوالسعود حممدأ.د/  سهام حممد،أ/ 
 

 28 

في  كتي   (STEM)مدى تضمين ملايير م حيى  (.2019ملكاوو، آما  ال واليوسف، ربرابيم )
، مجلد  المجلة الرد ية ف  الللوم التربوية الييزياء المطورة للمرحلة النا وية ف  الردن.

،15(2 ،)201-218. 
فاعلييية بر ييامج ئييائم علييى  ظرييية الييذكاءات (. 2010ال جييار، بييا   زكيي  عبدالسييالم فييرج )
الللمية وم ارات االستقماء الللمي  في  ميادة الحيياء المتلددة ف  ت مية بلض الميابيم 

. رسالة ماجستير غير م شورة، كلية التربية : جاملية كيير  لدى طال  المرحلة النا وية
 الشيخ.

(. سلسييلة الوحييدات الدراسييية فيي  تييدريح الللييوم : الوكسييي ات 1982ال ميير، مييدحت أحمييد )
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