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 STEM

ـــــــــــــــإــــع ـــــ ـــــ  دادـــــ
 جامعة بنها –بكلية الرتبية العلوم البيولوجية واجليولوجية  بقسم املناهج  وطرق تدريس مدرس مساعد 

رشافإ 

 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم
 جامعة بنها -كلية الرتبية 

وحدة توارث الصفاا  آراء طالب الصف األول الثانوي في تعرف استهدف البحث الحالى   
 ة والرياضفيا فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل بفن  العلفوو والتكنولوايفا والهندسمففي الكائنا  الحية القائمة علفى التكا

(STEM)واسفففتبيا  آراء كتفففاب الطالفففب ودلنفففل المعلفففو للوحفففدة  ، ولتحقنفففذ  فففدا الهفففدف تفففو  عفففداد
 القائمففففة علففففىطففففالب الصففففف األول الثففففانوي فففففي وحففففدة اتففففوارث الصففففاا  فففففي الكائنففففا  الحيففففةا 

STEM  أختنففروا كماموعففة  ثففانوي ألول البالصففف ا طالبففة( 39)، وتكونفف  ماموعففة البحففث مفف
االسفتبيا  وبتطبنفذ ، مد البحفث علفى التصفميو التاريبفي دي الماموعفة الواحفدةتاريبية حنث اعت

اتافا  آراء طالبفا  الماموعفة توصل  نتائج البحفث  لفى على ماموعة البحث بعد دراسة الوحدة 
اتففففوارث الصففففاا  فففففي الكائنففففا  الحيففففةا فففففي دة ففففففففففففففففففففففففففففعلففففى أ  وح %(78.8التاريبيففففة بنسففففبة )

حققف  التكامفل بفن  العلفوو والتكنولوايفا والهندسفة والرياضفيا  ومفدم  المفادة  STEM وء فففففففففففففض
العلمية في شكل أنشطة استقصائية منظمة تادب االنتباه وتعمل على تنمية مهارا  االستقصاء 

مهفففارا  الحياتيفففة مثفففل حفففل المشفففكال ، وال العلمفففي، والتصفففميو التكنولفففواي والهندسفففي ومهفففارا 
باإلضفافة  لفى  والخيال والاضول العلمفي ،ومهارا  العمل الاماعي ،والقيادة ،والتعاو   ،التواصل

 تنمية الاوانب الوادانية.
 ل بين ــمالتكا -وحدة توارث الصفات في الكائنات الحية  –آراء الطالب  : الكلمات املفتاحية          

 .(STEM) والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتالعلوم 

 أستاذ املناهج و طرق تدريس العلوم املساعد
 جامعة بنها -كلية الرتبية 

 
 ومـــس العلـــرق تدريـــج وطـــاملناه مدرس 
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 آراء الطالب في وحدة " توارث الصفات" ي عبداحلق د/ الشافعأ.د/ أبوالسعود حممد، د/ رضا عبدالقادر، د ، أ/ سهام حمم
 

 2 

The first-grade secondary stage students' views on a unit in the 

inheritance of traits in organisms  based on the integration between 

science, technology, engineering  and mathematics (STEM) 

Abstract 
 

This research aimed to determine the first-grade secondary stage 

students' views on a unit in the inheritance of traits in organisms based 

on the integration between science, technology, engineering and 

mathematics (STEM). A student's book, a teacher's handbook, and a 

questionnaire have been developed so as to identify the students' views 

on the suggested instructional unit. The one-group sample consisted of 

39 female students in the first-grade secondary stage. After the 

experimentation of the suggested unit, the questionnaire has been 

administered on the study sample. The experimental group female 

students (78.8%) agreed that the suggested unit achieved the integration 

between science, technology, engineering and mathematics (STEM) and 

developed their scientific inquiry skills as well as  the life skills such as 

communication, cooperation, leadership, team work, scientific 

imagination and curiosity as well as developing  the cognitive domains,  

 
Keywords : biology students' views -  the inheritance of traits in organisms - 

integration between science, technology, engineering  and 

mathematics (STEM)  - STEM education. 
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 ,Science والرياضفففففيا ، والهندسفففففة ،والتكنولوايفففففا ،العلفففففوويعفففففد التكامفففففل بفففففن        

Technology,           Engineering, Mathematics (STEM)الحركفففا   أحفففد
األربعففة    لففى تحقنففذ وحففدة وتكامففل المعرفففة، ودلففخ بادمففا  التخصصففاالتففي تسففعى اإلصففالحية 

مف   وا، يمّكفنهال ومتعمق فعلى فهو الموضوعا  فهما شام   طالببشكل بنني تكاملي يساعد المعا 
  بهو. فهو العالو الحقيقي المحيط 

المففدنر   Judith A. Ramaleyعلففى نففد  2001عففاو  STEMومففد ظهففر مصففطل         
 National Scienceمؤسسففففة العلففففوو القوميفففففةبالسففففابذ لقسففففو المففففوارد البشفففففرية والتعلففففيو 

Foundation (NSF) ريكيفففةكمبفففادرة لفففدعو تعلفففيو العلففوو والرياضفففيا  بالواليفففا  المتحفففدة األم 
بمهففارا  التاكنففر النامففد الطففالب تزويففد اميفف  وكانفف   ففده المبففادرة  ،التكنولوايففا والهندسففة بففدمج

ودلففخ للمحافظففة علففى  ،ةففففا كقففوع عاملأكثففر طلب ففليصففبحوا  ؛للمشففكال  يبففداعومهففارا  الحففل اإل
 (Ültay et al.,2020,156 )1 .ةففففففففففففدة األمريكنففففففففا  المتحفففففففالتنافسية االمتصادية للوالن

متفففرابط  كلشففف ففففي المنفففا ج بنفففاء وتصفففميولالحدنثفففة التربويفففة  المفففداخل أحفففد STEMويعفففد       
ومفففدرا   مفففل، وتقفففوو فلسفففاة بنفففاء المنفففا ج وففففذ  فففدا المفففدخل علفففى أسفففا  توظنفففف مهفففارا ومتكا

المسفتقبل الطالب ومسفتوا و العقلفي والعلمفي ففي اكتسفاب معفارف ومهفارا  وخبفرا  تفؤ لهو لعلفوو 
وكدلخ عال  مشكال  ماتمعاتهو وتحفدياتها؛ ودلفخ مف  خفالل توظنفف العلفو والتكنولوايفا، وتقفوو 
تلخ الالساة على ماموعة م  المبادئ العامة منهفا   التكامفل سفواء بفن  التخصصفا  األربعفة أو 

 ميوبن  موضوعا  المادة الواحدة، والتعلو القائو على االستقصاء، والتعلو م  خالل التص
(Austin,  et al, 2012, 115). 

تنميففة مهففارا  حففل المشففكال  ومهففارا  فففي  STEMمففدخل وتسففهو المنففا ج المعففدة وفففذ        
االبفففففداب واالبتكفففففار والتاكنفففففر المنطقفففففي واالعتمفففففاد علفففففى الفففففدا  لفففففدع الطفففففالب، كمفففففا أ  تكامفففففل 
الرياضفففيا  والهندسفففة والتكنولوايفففا مففف  العلفففوو لففف  تففف ثنر انافففابي علفففى تحصفففنل الطفففالب وتنميفففة 
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املؤلف، السنة، رقم الصفحة أو ( )اسم عائلة 6، طAPA،2015نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفس )  تتبع الباحثة *

 .الصفحات(
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مفففا يعمففل علفففى زيففادة الفففوعي ا تمامففاتهو واتاا فففاتهو ودافعنففتهو نحفففو تعلففو العلفففوو والرياضففيا ، ك
 .(Aldahmash, Alamri & Aljallal, 2019,3)بالهندسة وتنمية الثقافة التكنولواية 

واعتبــارت توجه ــا جديــد ا تعــددت مظــاير ا يتمــام بــ   حيــث  STEMونظــر ا ميميــة مــد ل     
 :1ومنهاالمؤسسات والروابط القومية  العديد من ايتمت ب  

 ةو فى المؤسسف  National Science Foundation (NSF) المؤسسفة القوميفة للعلفوو -
بهدف دعو تعليو ؛ 2001عام  STEM القائو على مدخل وليتعلطلق  أول مبادرة لأ يالت

 العلوو والرياضيا  بالواليا  المتحدة األمريكية.
 The National STEMالمؤسسفة القوميفة للعلفوو والتكنولوانففا والهندسفة والرياضفيا   -

Foundation(N-STEM):  و ى احدع المؤسسا  الداعمفة للتعلفيو القفائو علفى مفدخل
STEM  التمويففففل الففففالزو لففففدعو برامافففف   تففففوفنربالواليففففا  المتحففففدة األمريكيففففة مفففف  خففففالل
  وأنشطت .

 The International     الرابطففة الدوليففة لتعلففيو العلففوو والتكنولوايففا والهندسففة والرياضففيا  -

STEM Education Association(ISEA)  و ى مؤسسة أمريكية تدعو التعليو القائو
 م  خالل الِمن  والخدما .  STEMعلى مدخل 

 :2ومنها كما ايتمت ب  العديد من المجالت العلمية المت صصة  
 القائم على التكامل بـين العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضـيات لتعليملالمجلة الدولية  -

The International Journal of STEM Education : البحوث العلمية و دفها تعزيز 
 .في امي  أنحاء العالو STEMالخاصة بمدخل 

 مجلة البحث في التعليم القائم على التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات -

Journal of Research in STEM Education (J-STEM)   أمريكيفةو فى مالفة 

الخاصففة بففالتعليو الثففانوي والاففامعي،  STEMلة عفف  مففدخل نتنشففر المقففاال  البحثيففة األصفف
 النظامي. والتعليو غنر

 مجلـة بحـث التعلـيم القـائم علــى التكامـل بـين العلـوم والتكنولوجيــا والهندسـة والرياضـيات -

Journal of in STEM Education Research   تنشفر المقفاال و فى مالفة أمريكيفة  
 . STEMلة ع  مدخل نالبحثية األص
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 ثالثًا بقائمة المراجع.الترتيب بب STEMبتعليم  لروابط القومية  المهتمةمؤسسات وااإللكترونية الرسمية للمواقع التم توثيق  
2

 بقائمة المراجع. الترتيب برابعًاب STEMتعليم اإللكترونية الرسمية للمجالت العلمية المتخصصة في مواقع التم توثيق  
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The Next Generation للجيــل القــادم )الجديــد(العلــوم  ايتمــت بــ   يضــا معــاييرو            
Science Standards (NGSS)  التففي عننفف  بففالربط بففن  التخصصففا  المختلاففة لمسففاعدة  

الطفففالب ففففي فهفففو أ ميفففة العلفففوو والرياضفففيا  والهندسفففة ففففي موااهفففة التحفففديا  الماتمعيفففة الحاليفففة 
(Davis, 2014,3; 162;  Dare, Ellis & Roehrig, 2018, 1,2).  

ففا  اففراء العدنففد مفف  البحففوث والدراسففا  السففابقة التففي ا تمفف          ومفف  مظففا ر اال تمففاو أيض 
في تدري  العلوو في مراحل التعليو المختلاة، ومنها دراسا  استهدف  STEM باستخداو مدخل 

، كمفا ففي دراسفا  STEMففي ضفوء مفدخل ففي العلفوو أو وحدة مقترحة أو برنامج  منهج   عداد
(Olivarez,2012 2019   بـــو موســـى 2018؛ حجـــا   2016؛  حمـــد  2013؛ غـــانم  

وتوصففل  تلففخ الدراسففا   لففى فاعليففة البرنففامج أو  (2019  الغامــد  وحســين 2019الشــناو  
و المعرفيفة والمهاريفة ففي تنميفة بعفو عوائفد الفتعل STEMالمنهج أو الوحدة المقترحفة ففي ضفوء 

 والوادانية.

بمراحفففل  طفففالبالالتعفففرف علفففى آراء وواهفففا  نظفففر الدراسفففا  كمفففا اسفففتهدف  العدنفففد مففف        
  ، مثل  STEMفي مدخل التعليو العاو المختلاة 

(Sahin, Ayar& Adiguzel,2014 ; Suprapto, 2016; Seattha, Tupsai, 

Sranamkham& Yuenyong,2016 , Damar, Durmaz& Onder, 2017, 

Aydın& Karslı,2019, Karakaya,Yantırı, Yılmaz& Yılmaz,2019,  

Karakaya, Alabaş, Akpınar, & Yılmaz,2020)  مففا الدراسففا  ومفف  بففن   ففده
كمفا ففي  STEMففي مفدخل طالب المرحلفة الثانويفة الالتعرف على آراء وواها  نظر استهدف 
 ,Sarı, Alıcı& Sen) والكي وسـين سار  ودراسة  ( Suprapto, 2016)سوبرابتو دراسة 

مد استخدم  تلخ و  (Tupsai & Yuenyong, 2018) توبساى وين يونج، ودراسة (2017
الدراسففا  اسففتبيانا  الففرأع والمقففابال  الشخصففية للتعففرف علففى تلففخ األراء وتوصففل  نتففائج تلففخ 

وت كنففد و أ ميففة ،  STEMاالسففتبيانا  والمقففابال   لففى واففود آراء  ناابيففة للطففالب عفف  مفففدخل
 بناء وتطوير الوحدا  الدراسية. استخدام  في 

 

بنففاء المنففا ج وتصففميمها،  يمفف  المففداخل المهمففة ففف STEM نتضفف  ممففا تقففدو أ  مففدخل      
الففدي مففد يسففهو فففي تنميففة اوانففب الففتعلو المختلاففة لففدع الطففالب فففي كففل مراحففل التعلففيو وخاصففة 

تعلفففيو مفففا بعفففد الثفففانوي والوامففف  العملفففي كمفففا يعفففد السفففبنل  لفففى  عفففداد الطفففالب للالمرحلفففة الثانويفففة، 
لعلميفة ففي ضفوء مبادئف  المفواد اوالوظائف المستقبلية ونظر ا لدلخ ننبغي اال تمفاو بتطفوير منفا ج 
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 التعفرف علفى رؤع الطفالب وواهفا  وتقويو  ده المنا ج مف  واهفة نظفر مسفتخدمنها مف  خفالل
 نظر و فنها.

 

نتضففففففم   بالصفففففف األول الثفففففانوي مقفففففرر األحيفففففاء الحفففففالي أ   ففففففيتمثلففففف  مشفففففكلة البحفففففث     
الموضوعا  الخاصة بعلو األحياء بشكل مناصل دو  محاولة ربط تلخ الموضوعا  بغنر ا م  
التخصصففففا  األخففففرع كالتكنولوايففففا والهندسففففة والرياضففففيا ، ممففففا ياقففففد ا صففففاة تكامففففل المعرفففففة 

داد وتطوير المنا ج والوحدا  الدراسفية ووحدتها والتي تمثل أحد أ و االتاا ا  المعاصرة في  ع
، والتعففففرف علففففى آرائهففففو فنهففففا ضففففرورة تقففففويو تلففففخ المنففففا ج مفففف  واهففففة نظففففر الطففففالبباإلضففففافة 

  حاول البحث الحالي اإلجابة عن التساؤ ت التالية:وللتصد  لهذت المشكلة ي

والهندسفففةيفففا مفففا الوحفففدة المقترحفففة ففففي األحيفففاء القائمفففة علفففى التكامفففل بفففن  العلفففوو والتكنولوا -
 ؟STEMوالرياضيا  

مففا أراء طففالب الصففف األول الثففانوي فففي وحففدةا تففوارث الصففاا  فففي الكائنففا  الحيففةا القائمففة  -
 ؟STEMعلى التكامل بن  العلوو والتكنولوايا والهندسة والرياضيا  

تففوارث الصفففاا  فففي الكائنففا  الحيفففةا ا STEMضففوء ففففي  األحيففاء عففداد وحففدة مقترحفففة فففي  -
مخططفي ومطفوري منفا ج األحيفاء  مما ياند، واستبيا  آراء طالب الصف األول الثانوي فنها

بنفففاء وتصفففميو الوحفففدا  ففففي  STEMأ ميفففة اسفففتخداو مفففدخل  ففففي تعفففرف بالمرحلفففة الثانويفففة
 الدراسية.

مففد يسففتاند منفف   ديالفف، طالففب فففي وحففدة اتففوارث الصففاا  فففي الكائنففا  الحيففةالتقففديو كتففاب ل -
البحففففث تنميففففة مهففففارا  ل  بففففاألنشففففطة المتضففففمنة ممارسففففة وتطبنففففذ المتعلمففففو  عفففف  طريففففذ 

 واالستقصاء، وفهو الموضوعا  الكبرع في ضوء التكامل ووحدة المعرفة.

، الففدي مففد يسففتاند فففي وحففدة ا تففوارث الصففاا  فففي الكائنففا  الحيففةا دلنففل المعلففو لتففدري تقففديو  -
ا في الفي كياية تدري  بعو  حياءاأل ومن  معلم موضوعا ، كما يستاند من  الباحثو  أيض 

 عداد دلنل للمعلو في وحدا  دراسية أخرع.  االسترشاد ب  في 

البفففاحثو  ففففي بنفففاء   مفففد يسفففتاند منففف تفففي، الاسفففتبيا  رآع طفففالب الصفففف األول الثفففانوي   عفففداد -
 ة.مماثل استبانا 
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  ماهية مدخل التكامل بني العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضياتSTEM: 
   STEM اختصففففففففار للحففففففففروف األولففففففففى لتخصصففففففففا  العلففففففففوو والتكنولوايففففففففا والهندسففففففففة   ففففففففو

  ولهذا ا  تصار تعريفات عدة منها:والرياضيا ، 
والرياضيا ، ويعمل على وو والتكنولوايا والهندسة فالعلفي يقدم منهًجا متكاماًل  نظام تعليمي -

 الطالب للوام  العملي والوظائف المستقبلية تهنئةالربط ولتكامل بننهو بهدف ميادة التعليو نحو ا ل
(Tekerek&Karakaya,2018,348). 

يطبفففذ           حنفففث مدخفففففل بننفففي للفففتعلو تقتفففر  فيففف  المافففا يو األكاديميفففة مففف  درو  العفففالو الحقيقفففي، -
األربعففففة فففففي سففففياما  تففففدعو االتصففففال بففففن  المدرسففففففة  ومهففففارا  التخصصففففا معففففارف  الطففففالب
والقففدرة علففى حففل مشففكال   ممففا يسففهو فففي تنميففة معرففففة الطففالب بتلففخ التخصصففا ، والماتمفف 

  (lantz, 2009, 1) الادندالماتم  م  أال التناف  في االمتصاد 

العلوو والتكنولوايا  مدخل تعليمي ندمج بن  ماا يو وأ داف تخصصن  م  تخصصا  -
والهندسة والرياضيا  أو أكثر في مشروب واحد، بحنث نتعرف الطالب على الروابط بن   ده 
ا ال بشكل مناصل، وربطها بالحياه الحقيقية، وبدلخ  الماا يو والممارسا ، ويتعلموا تطبيقها مع 

 ,Ntemngwa & Oliver)يستطي  الطالب تعلو تطبنذ  ده المهاو فعلي ا في الحياة الحقيقية 

2018, 14). 
 

ب نف  مفدخل  ب نهفا بمفا نفتالءو مف   فدف البحفث الحفالي  ومن  الل ما سبق يمكـن تعريفـ       
مففففف   اعففففف  طريفففففذ تكاملهفففففبننفففففي لتصفففففميو وحفففففدة مقترحفففففة ففففففي األحيفففففاء بالصفففففف األول الثفففففانوي 

ومناسففبة لمسففتوع وامعيففة ضففيا ، فففي شففكل أنشففطة بننيففة تخصصففا  التكنولوايففا والهندسففة والريا
ففة ففي الطالب بهدف زيادة فهو الطالب للتخصصا  األربعة بصورة متكاملة وتطبنذ  ده المعر 

، باإلضففافة  لففى تقنففيو تلففخ الوحففدة مفف  التففي تواافف  ماتمعففاتهواستقصففاء حففل لففبعو المشففكال  
     .واهة نظر الطالب

أنحفاء العفالو، و فو التعلفيو مف  أكثفر مفداخل تعلفيو العلفوو شفنوع ا ففي  STEMويعد مدخل       
ولف  أ ميففة كبنففرة، حنففث  المطلفوب لموااهففة التطففور العلمفي والثقففافي بالقففففففففففر  الحفففادي والعشريففف 

مهفارا  وتنميفة ، تنميفة ثقاففة الطفالب ففي العلفوو والتكنولوايفا والهندسفة والرياضفيا  يعمفففل علفى
باإلضففافة  لففى ، ومهففارا  القففر  الحففادي والعشففري  وخاصففة مهففارا  التاكنففر العليففا التاكنففر لففدنهو
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 ,Wahono)الطالب م  خالل التعاو  والعمل المستقل ثقة بالنا  والكااءة الداتية لدعال تنمية

Lin&Chang,2020,1).. 

   االجتاهات العاملية لتطبيق التعليم القائم على مدخلSTEM  : 
 لى التقدو في العلوو والتكنولوايا بدمففج العالو التي تهدف  العدند م  دولا تم          

STEM  في نظمها التعليمية، سواء بانشاء مدار  خاصة ب  أو بتطوير منا ج التعليو القائمة
في الواليا  المتحدة  STEMويارع حالي ا تطبنذ التعليو القائو على مدخل ، في ضوء مبادئ 

نالترا وأستراليا، وبعو دول االتحاد األ وغنر ا م  الدول األانبية  وروبي،األمريكية وا 
الستاادة منها في والعربية، وفيما ي تي عرو لتاارب بعو  ده الدول على آلية تطبيق  ل

 .البحث الحالي
 

بهفدف  2001ودلفخ عفاو  STEM بداية ظهور مدخلكا  ففي الواليات املتحدة األمريكية        
 هفارا تطبنفذ المعفارف والم يبشفكل يسفهو فف األربعفة STEM تخصصفا  ففي ثقففعفداد انفل م  

التففي تواافف  الماتمفف  األمريكففي، مثففل مفف  تلففخ التخصصففا  فففي حففل بعففو التحففديا  المكتسففبة 
التحديا  الخاصة بمن  تآكل التربة، وزراعة المحاصنل أثناء الايضانا ، وتفوفنر مصفادر الميفاه 

حيفففاتهو، والقضفففاء علفففى التلفففوث النظيافففة، وتحسفففن  حيفففاة المعفففامن  بتصفففميو أدوا  تسفففهل علفففنهو 
 .1بالمواد البترولية، وتصميو مباني مقاومة للزالزل، وتوفنر مصادر للطامة النظياة

ودلفخ باحفدع الطففريقتن ،  STEMواليفة مف  الواليفا  األمريكيفة بتطبنفذ تعلفيو  15 ا تمف و      
أولهمففا   دمففج مهففارا  الهندسففة كتخصفف  مرحلففي فففي المففنهج أع تطففوير المنففا ج القائمففة فففي 

ا للطفالب  ، وثاننهما   ت سي  مدار STEMضوء مدخل  خاصة ب  وتهنئ  ده المدار  فرص 
للدراسفففة بمسفففتويا  متقدمفففة، وتسفففم  لهفففو بتسفففري  تعلمهفففو ففففي  فففده التخصصفففا  ويلتحفففذ بهفففده 

 .(2015 17ماكفارلين )لمدار  طالب م  مختلف أنحاء الوالية التي تواد فنها ا
في الواليا  المتحدة األمريكية في المراحل  STEMويتو تطبنذ التعليو القائو على مدخل       

وال نواد منهج محدد على مستوع امي  الواليا  ولك   ناخ ماموعة  ، K-12الدراسية م  
التى تعمل كل والية بامتراح منهج متكامل في ضوء تلخ المعاننر، ويتو  م  المعاننر القومية
الرياضيا  بصاة عامة في المرحلتن  االبتدائية و والتكنولوايا والهندسة  العلووتدري  أساسيا  

                                           
ا  STEMالمواقع اإللكترونية التي تناولت اإلتجايـــــات العالمية لتطبيق تعليم  تم توثيق  1  قائمة المراجع.في ب امس 
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اختياري ا بتدري  الرياضيا   STEMواإلعدادية؛ أما بالمرحلة الثانوية يكو  دراسة منهج 
طر  تكاملية والكيمياء، والانزياء والبنولواي، والتكنولوايا والتصميو الهندسي، ودلخ باستخداو 

 بداعية في التدري ، مثل  التعلو القائو على المشروعا ، والتعلو القائو على التصميو الهندسي 
 Ministry of National)طالب، بهدف تنمية مهارا  التاكنر النامد، وحل المشكال  لل

Education, General Directorate of  Innovation and Educational 

Technologies, 2016, 7-18)  

، 2010-2004 في الاترة ما بن  STEMالتعليو القائو على مدخل تو تبني ويف إجنلرتا       
ومضاعاة أعداد العلماء والتقننن  والمهندسن  وعلماء  اودة مخراا  النظاو التعليمي رف هدف ب

 . (Matthew, 2010, 17) تحقنذ التنمية االمتصادية للدولةبامكانهو الرياضيا  الدي 

بانالترا ع  طريذ  نشاء مدار  خاصة ب ،  STEMويتو تطبنذ التعليو القائو على مدخل        
تشتمل على أنشطة علمية  STEMل تتضمن هذه المدراس مناهج قائمة على مبادئ مدخ

استقصائية، وأسالنب تدريسية حدنثة لتحقنذ أعلى النتائج لتحصنل الطالب، واختبارا  تهدف 
ظهار فهو الطففففففالب   لى تقنيو مدرا  الطالب على حل المشكال  وتطبنذ المبادئ العلمية، وا 

 Department of Education & the Department for)العمنذ للمحتوع العلمي 

Employment and Learning of UK, 2009, 19 & Abbas, 2017, 321) 

 ن عندما وم  وزراء التعليو األسترالن 2008عاو  STEM بتعليو اال تماو بدأ ويف أسرتاليا      
 طالباأل داف التعليمية لل تغننربش     Melbourne Declaration على  عال  ملبور  

 متعددة التخصصا ،التعليو ناب أ  ندعو تنمية المهارا   أ  والت كند علىاألسترالنن ، 
والتي تعد ضرورية لامي  المه  في الرممية،  قنيا حل المشكال  والتوالتاكنر النامد واإلبداعي و 

 (Australian Education Council ,2015, 3) القر  الحادي والعشري 
 STEMأكد  وزراة التعليو االسترالية على أ مية التعليو القائو على مدخل  2015وفي      

، ع  طريذ  نشاء مدار  خاصة ب ، كما مام  2026-2016بالخطة االستراتناية للتعليو 
كمدخل تكاملي متعدد  STEMمنا ج التعليو القائمة في ضوء مبادئ مدخل  بتطوير

المرحلة الثانوية بهدف  كساب الطالب مهارا   التخصصا  يطبذ م  المرحلة االبتدائية  لى
ومعارف تخصصا  العلوو والتكنولوايا والهندسة والرياضيا ، وتنمية ا تماما  الطالب بمه  

STEM  اتبع  الحكومة األسترالية خمسة استراتنايا     في المستقبل، ولتحقنذ  دا األ داف
، وزيادة مدرة المعلو واودة تعليو STEMزيادة مدرة الطالب ودماهو ومشاركتهو في تعليو 
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STEM ودعو فر  تعليو ،STEM  في المدار ، وتسهنل الشراكا  الاعالة م  داعمي
  Australian Education Council ,2015, 5,6)تطوير التعليو، و بناء ماعدة أدلة موية 

منفففففففد  2013عفففففففاو   STEMبفففففففالتعليو القففففففائو علفففففففى مففففففدخلبفففففففدأ اال تمففففففاو   ويف ماليزياااااااا     
نميففففففففة فهفففففففففو الطفففففففففالب ، ويهففففففففدف  لفففففففففى ت2025-2013ببرنفففففففففامج التعلففففففففيو المفففففففففالنزي   وضففففففففع

للمبفففففففادئ العلميفففففففة والرياضفففففففية والمعرفففففففففة بالتكنولوانففففففففا والهندسفففففففة ومهفففففففارا  حفففففففل المشفففففففكال ، 
  فففففففففا ففففففي المسفففففتقبلتلفففففخ المهفففففارا  التفففففي تتطلبهفففففا القفففففوع العاملفففففففففففففففففففففففة التفففففي تحتااهفففففا مالنزيففففففففففففففففف

(Ab-Wahid & Talib, 2017, 1030)   

فففففففي  STEMمالنزيففففففا نظففففففاو تطفففففوير منففففففا ج العلففففففوو القائمففففففة ففففففي ضففففففوء مففففففدخل   وتتبففففف         
 ففففففففو أسففففففففا  المنففففففففا ج الدراسففففففففية الوطنيففففففففة  STEMاميفففففففف  مراحففففففففل التعلففففففففيو، حنففففففففث أصففففففففب  

 .   (Bunyamin &Finley, 2016, 2)الادندة 
 

تعليو القائو على الب European Countries بعض دول ا تحاد اموربيكما ايتمت          
وبتطبيق  ا تمام ا كبنر ا، وبدأ  بدما  ضم  خططها االستراتناية لتطوير  STEMمدخل 

  سرا، وأسبانيا، وفنلندا، وبولندا.التعليو بها كما في النرويج، و ولندا، وفرنسا، وسوي

 بعدد منها،  STEMالتعليو القائو على مدخل فقد طبذ ما على مستوى الدول العربية        
عاو  STEMثانوية تتب  نظاو التعليو القائو على مدخل  تو  نشاء أول مدرسة ففي مصاار  

سة المتاومن  في العلوو والتكنولوايا ر بمدننة الساد  م  أكتوبر يطلذ علنها مد 2011
STEMلتعاو  م  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، ودلخ م  خالل اUnited States 

Agency for International Development(USAID)  ( المركز القومي للبحوث
 (.91-90  2014التربوية والتنمية 

 ثانويففةعشففر مدرسففة  خمسففةبعففد دلففخ  نشففاء عففدة مففدار  حتففى وصففل عففدد ا  لففى وتففوالى         
وتعتمففد تلففخ المففدار  علففى ، و نففاخ توافف  إلنشففاء مدرسففة بكففل محافظففة،  2020-2019عففاو 

، وتهدف  لى رعاية المتاومن  في العلفوو نظاو  الدراسة الداخلية ولها معاننر محددة لاللتحا  بها
والتكنولوايا والهندسة والرياضيا  واال تماو بقدراتهو، وتطبنذ منا ج وطر  تدري  ادندة تعتمد 

عففداد طالففب لديفف  القففدرة علففى التصففميو واإلبففداب علففى المشففروعا  االستقصففائية فففي التففدري  إل
النامفففد، باإلضفففافة  لفففى  عففففداد ماعفففدة علميفففة متمنفففزة ومؤ لفففة للتعلفففيو الافففامعي، والبحفففث  والتاكنفففر
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ظمففة ، وفففي  ففدا الصففدد أصففدر  وزاراة التربيففة والتعلففيو العدنففد مفف  القففرارا  الوزاريففففة المن1العلمففي
  .للتعليو لتلخ المدار 

 Project التعلو بالمشروعا  نظاو على ر االمدويعتمد نظاو التعليو في  ده         

Learning   يمر بها الماتم   يالت م  التحديا  أو تحدي المدرسة مشكلة واحدة تحددفي  و
، وفي نهاية الاصل بما نخدو  ده المشكلةبصورة متكاملة  تعليو التخصصا  األربعة لنتو

، ويتو لحل تلخ المشكلة الماتمعية Capstoneا مشروع   الطالبكل فريذ م  الدراسي يقدو 
ويركز التقويو على ميا  كل  ي،والتقويو النهائ يالتقويو التراكم بطريقتن   ما  تقويو الطالب 

قة اإلاابة )أو  االختبارا  بطري يويستخدو الكمبنوتر ف، م  تحصنل الماا يو، وطر  التاكنر
المركز القومي ) يالن ( م  خالل بنخ أسئلة، باإلضافة  لى تقديو الطالب لمشروب للتقويو النهائ

 .(52-46  2017  للبحوث التربوية والتنمية
الخطة االستراتناية لتطوير التعليو بالمملكة العربية تهدف وباململكة العربية السعودية        

، كما تتا  STEMمدخل  تطوير المنا ج وطر  التدري  في ضوء لى  2030السعودية 
منها   مشروب تطوير التعليو  STEMبالسعودية نحو دمج مدخل  العدند المبادرا  التعليمية

 STEM (  ا تطوير تعليو الرياضيا  والعلوو كازء م  تعليو2012العاو للملخ عبدهللا )

عرفة العلمية وتطوير منا ج الرياضيا  والعلوو المتكاملا، ويهدف  دا المشروب  لى دعو  الم
ا على كتب  التعليمية التي ترام  للغة العربية، ومد أد   ده المبادرة  McGraw - Hillبناء 

في المملكة العربية السعودية، وم  المبادرا   STEM لى عدة تحركا  نحو تطبنذ تعليو 
ا مبادرة أرامكو )شركة الناط السعودية( التي ش ارك  المعا د األكثر خبرة في ماال أيض 

STEM  في الواليا  المتحدة األمريكية مثل اامعة كالياورنيا وبنركلى(Mousa, 2016, 

3,4). 
، عندما نظو 2014عاو  STEM  بدأ اال تماو بالتعليو القائو على مدخلويف اإلمارات         

ا تح  شعار الخام  للتعليو التكنولواي،معهد التكنولوايا التطبيقية المؤتمر الدولي السنوي 
، اSTEMا  طال  أحدث مبادرة تعليميةتو ، وألول مرة بالمنطقة امستقبلنا في المواد العلمية

ا العلوو والتكنولوايا والهندسة والرياضيا  تعليودمج  لى هدف ت ، م  خالل فر  عمل م  مع 

                                           
1
http://moe.gov.eg/stem/  
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 ,Mousa)بالمستقبل STEMلمه   ، بهدف تنمية مدرا  الطالب وتاهنز ومعلمي  ده المواد

2016, 3).  
ــة         ــة وامجنبي ــدول العربي أ   نفففففففففففففففاخ تشففاب  فففى  يتضــم مــن العــرض الســابق لتجــارب ال

بففن  مصففر وبففامى دول العففالو العربيففة واألانبيففة مفف  حنففث التركنففز علففى   STEMطبيعففة تعلففيو
لهندسففففففففففففففي والتكنولوايففا، وتففدريب الطففالب علففى حففل تدريفففففففففففففففف  العلففوو والرياضففيا  والتصففميو ا

مشكففففففففففففففففففال  وتحفففففديا  ماتمعفففففاتهو، والفففففتعلو القفففففائو علفففففى المشفففففروعا ، بننمفففففا  نفففففاخ بعفففففو 
 نلى مااالختالفففففففففففففففففا  منها، 

ففي بننمفا لائفة الطفالب المتافومن  ففي المرحلفة الثانويفة فقفط،  ففي مصفر STEMتطبذ منا ج -
الففدول األخففرع تطبففذ بطريقففة تكامليففة فففي منففا ج المففدار  العامففة لاميفف  الطففالب فففي  بعففو

 .(k-12)م   امي  المراحل الدراسية
وزارة التربيفففة والتعلفففيو ففففي مصفففر مفففدار  خاصفففة للمتافففومن  ففففي العلفففوو التكنولوايفففا  أنشفففا  -

 ا ج ففففففففففففففففففففففالمن ، وتكو  تلخ مدار  بنظفاو الدراسفة الداخليفة، بننمفا تقفدو  فده STEMلدراسة

 في بعو الدول األخري. والبرامج فى المدار  العامة والخاصة على حد سواء

 

   الحالي في بحثو الفر  دتحد
  تواد أراء  ناابية لفدع طالبفا  الماموعفة التاريبيفة بالصفف األول الثفانوي ففي وحفدةاتوارث

 .STEMالصاا  في الكائنا  الحيةا المطورة في ضوء 

 اإلاراءا  التالية  تو اتباب  بحثال أسئلة  لإلاابة ع
أوال : إعداد الوحدة المقترحة "توارث الصفات في  الاانايات الح"ية" القانمية ع ي  

STEM :وذلك وفًقا ل خطوات التال"ة ، 
 

وتضفففمن  الهفففدف مفففف  كتفففاب الطالفففب، باانفففب بعففففو  مقدمـــة كتــــاب الطالـــب:إعـــداد  -1
 اإلرشادا  التي ناب على الطالب اتباعها أثناء دراسة الوحدة. 

تفو  عفداد وصفياغة المحتفوع العلمفي لكتفاب الطالفب  إعداد المحتوى العلمـي لكتـاب الطالـب: -2
حفدة، الخا  بالوحدة في ضوء الموضفوعا  التفي تفو تحدنفد ا ففي التصفور المقتفرح الخفا  بالو 
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ونفففففواتج الفففففتعلو التفففففي تمففففف  صفففففياغتها ففففففي ضفففففوء الوحفففففدة المختفففففارة، والكتفففففب والمرااففففف  العلميفففففة 
 والاندنو ا  والبرامج والموام  اإللكترونية التي تناول  موضوعا  الوحدة. 

 وقد تضمنت الوحدة ستة دروس عنوانيها يى:       
 ثية. مدخل  لى علو الوراثة   الكروموسوما  والمعلوما  الورا -1
 االحتماال  في الوراثة   القانو  األول لمندل. -2

 االحتماال  في الوراثة   القانو  الثاني لمندل. -3

 تداخل فعل الاننا    انعداو السيادة. -4

 الاننا  المتكاملة.  -5

 الاننا  الممنتة. -6
 

 نلي  تنوع  مراحل وأدوا  تقويو الوحدة كما مراحل و دوات تقويم كتاب الطالب: -3
م  خالل طرح مومف مرتبط بموضوب الدر  نلي  ماموعة م  األسئلة الشاوية  تقويم قبلي: -

علففى الطففالب ببدايففة الففدر ، بهففدف اثففارة تاكنففر و ودافعنففتهو وتحدنففد المعرفففة السففابقة الخاصففة 
 بالموضوب.

كفل در   حنث تو صفياغة عفدد مف  األسفئلة التحريريفة ففي نهايفة التقويم المرحلي )البنائي(: -
 م  درو  الوحدة.

اسففففتبيا  أراء طفففالب الصففففف األول الثفففانوي فففففي الوحففففدة حنففففث تففففو  عفففداد  التقـــويم النهــــائي: -
  المقترحة.

تففو تصففميو مومفف  خففا  بالوحففدة وتنظيمفف  وفقففا لكتففاب الطالففب مففزود بكففل  مصــادر الــتعلم : -4
األنشفففطة التعليميفففة الخاصفففة بالوحفففدة ، باانفففب أنشفففطة المشفففروب االزراعفففة حيفففاه   زراعفففة األسفففط ا 
فففا للتحفففدي المطفففروح ببدايفففة الوحفففدة ا تحسفففن  القاعفففدة الزراعيفففة ففففي مصفففرا،  والفففدي يعفففد حفففال مقترح 

العلميففة والموامفف  اإللكترونيففة وروابففط  لكترونيففة للانففدنو ا  المرتبطففة  باانففب مائمففة بففبعو المراافف 
 .بالوحدة، والتي تساعد الطالب على تعمنذ فهمهو للوحدة

تفو  عفداد دلنفل 
تففدري  موضففوعا      فففيد بفف  للمعلففو فففي وحففدة اتففوارث الصففاا  فففي الكائنففا  الحيففةا كففي يسترشفف

 الوحدة، ودلخ لتحقنذ األ داف المراوة منها، ومد اشتمل  دا الدلنل على 

 وتضم  محتويا  الدلنل. فهرس الدليل : -1
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وتضمن  نبده مختصرة ع  مدخل التكامل بن  العلوو والتكنولوايا والهندسفة  مقدمة الدليل: -2
 . STEMوالرياضيا  والرياضيا 

وكياية تحقنفذ تلفخ الهفدف علفى نحفو فعفال، وتضم  الهدف م  الدلنل،  من الدليل:الهدف  -3
وتعففففرف  اففففراءا  التففففدري ، واألنشففففطة والوسففففائل التعليميففففة، وأدوا  وأسففففالنب التقففففويو المناسففففبة 

 لتدري   ده الوحدة.

وتضفمن  ماموعفة مف  اإلرشفادا  والتوانهفا  العامفة التفي ننبغفي  توجيهات عامة للمعلـم: -4
ى المعلو مراعاتها أثناء تدري  وحدة ا توارث الصاا  في الكائنفا  الحيفةا المطفورة ففي ضفوء عل

STEM. 

واشففتمل  بيان ففا بعففدد الحصفف  الالزمففة لتففدري   ال طــة الزمنيــة لتــدريس الوحــدة الم تــارة: -5
 . ( حص  دراسية، بوام  حصتن  أسبوعي ا8موضوعا  الوحدة، وعدد ا )

وتضفففمن  األ فففداف العامفففة المعرفيفففة والمهاريفففة والوادانيفففة التفففي  :دةاميـــداف العامـــة للوحـــ -6
 تسعى الوحدة لتحقيقها م  خالل دراسة موضوعاتها.

وتضفففمن  أنسففففب  ا ســـتراتيجيات التدريســـية التــــي يمكـــن اســـت دامها لتــــدريس الوحـــدة: -7
، لففتعلو التعففاوني، واالففتعلو القففائو علففى االستقصففاءاالسففتراتنايا  التدريسففية لتففدري  الوحففدة منهففا  

 . والتعلو المتمركز حول المشكلة والتعلو القائو على التصميو،

روعففي عنففد عففرو كففل در  تحدنففد األ ففداف  دروس الوحــدة و طــة الســير فــي كــل درس: -8
السففففلوكية المراففففو تحقيقهففففا، وكففففدلخ المففففواد واألدوا  والوسففففائل ومصففففادر الففففتعلو الالزمففففة لتنانففففد 
األنشففففطة التعليميفففففة المواففففودة ففففففي كففففل در ، ثفففففو عففففرو خطفففففة السففففنر ففففففي الففففدر  ومهفففففارا  

نتها، وبنهاية الدر  تفو االستقصاء العلمي التي مد تسهو األنشطة المستخدمة بكل مرحلة في تنم
 عرو ماموعة م  أسئلة التقويو التي تقي  أ داف الدر . 

في نهاية دلنل المعلو تو وض  مائمة ببعو المراا  العلمية التي تو االستعانة بها  :المراجع -8
 في  عداد دلنل المعلو، والتي مد يستاند منها المعلو في  ثراء المادة العلمية.

،علفى ماموعفة مف  الخبفراء ** دلنفل المعلفوو  * وأورا  عمل المشروب لطالبكتاب اومد تو عرو 
تفو  افراء التعفديال  التفي أشفاروا ومفد صصن  في منا ج وطر  تدري  العلفوو، المتخ والمحكمن 

  لنها، وبدلخ أصبحوا في صورتهو النهائية. 
                                           

 .( كتاب الطالب وأوراق عمل المشروع1ملحق ) * 

 دليل المعلم.( 2ملحق )  **
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 تقو"ـــم الوحــدة: ثاا"ًا :  إعــداد أداة

تبيان  راء طـالب الصــأل امول الثــانو  فـي وحــدة تــوارث الصــفات اســ" تتمثفل أداة الدراسفة فففي  
 خطوا  األتية وفذ للستبيا   دا اال عداد  ومد تو"   في الكائنات الحية

الصف األول  البففففففففففففأراء ط لى تعرف   نهدف  دا االستبياتحديد الهدف من ا ستبيان:  -1
 .STEMالقائمة على  الصفات في الكائنات الحية" رث"توا دةففففففي وح الثانفففففففوي 

 وفففذ معففاننر مففنهج األحيففاء فففي ضففوء  عففداد فقفرا  االسففتبيا تففو : ا ســتبيان فقــراتإعــداد  -2
STEM،   بدراسففففة أراء األدبيففففا  والبحففففوث والدراسففففا  السففففابقة التففففي ا تمفففف وباالسففففتاادة مفففف  

 .STEM في مدخل وواها  نظر الطالب
 ( فقفففرة25وعفففدد ا ) ماموعفففة مففف  الاقفففرا نتضفففم  األول   ا ســـتبيان جـــز ين وقـــد تضـــمن     

المطففورة فففي ضففوء ا تففوارث الصففاا  فففي الكائنففا  الحيففةاتتنففاول بعففو واهففا  النظففر فففي وحففدة 
STEM ، بدراففة  -)بدراففة ملنلففة  و ففو ثالثففة بففدائل أمففاو كففل فقففرة عففدد مفف  بففدائل االسففتاابا و
 هتحدنففد واهفة نظففر ثفو مفراءة الاقفرا  بعنايففة  كفل طالففب مفف  المطلفوبو بدرافة كبنففرة(،  -متوسفطة 

ه، وتتمركففز  ففده الاقففرا  اختيففار  ىبتظلنففل الخانففة التففي تشففنر  لفف لهففا بدمففة واختيففار البففدنل المناسففب
)تحقنفذ التكامفل بفن  تخصصفا  العلفوو والتكنولوايفا والهندسفة  في  ( محفاور7حول آرائهفو ففي )

العمفففل التعفففاوني واالعتمفففاد علفففى  -األنشفففطة التعليمفففة  -شفففكل وتنظفففيو المحتفففوع  -والرياضفففيا 
تنمية مهفارا  التصفميو التكنولفواي والهندسفي وحفل  -تنمية مهارا  االستقصاء العلمي -النا  

 تففو  عففدادا ا باالسففتاادة مفف  األدبيففا  المرتبطففة بتعلففيو تنميففة الاوانففب الوادانيففة(  -المشففكال  

STEM    الدراسففففا  والبحففففوث التففففي اسففففتهدف  تعففففرف رأع المسففففتاندن  منفففف ، ومنهففففا دراسففففا ،
سفففنتا و  ،(Suprapto,2016)سفففوبرابتو ، و  (Sahin, et al.,2014)خفففرو  سفففا ن  وأ
، (Damar, et al.,2017)أخففرو  دامففار و و   (Seattha,et al.2016)    وأخففرو  

 Karakaya,et) وأخرو  كاركيا و  ، (Tupsai &Yuenyong, 2018)وتوبساع و ن  نونج

al., 2019)  ، وأخرو  كاركيا و(Karakaya,et al. ,2020). 
تس ل ع   ناابيا  وسلبيا  الوحدة  أسئلة ماتوحة ةتضم  ثالثف  ما الجزء الثاني  

  .ومقترحا  تطوير ا م  واهة نظر الطالب
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ـــات ا  إعـــداد -3  وبسفففيطةبطريقفففة واضفففحة  االسفففتبيا تفففو صفففياغة تعليمفففا   :ســـتبيانتعليم
التنظيميفة  بعفو التعليمفا الطالب، وتضمن  كياية اإلاابة عف  االسفتبيا ، و  مستوع ومناسبة ل

 التي تضم  حس  سنر األداء في االستبيا .
لو ففففففففففففففو ساففففففففففففففففففففففبنفففاء علفففى نظ االسفففتبيا  تفففو تقفففدنر درافففا  درجـــات ا ســـتبيان: تقـــدير -4

 –بدراففة متوسففطة  –)بدراففة ملنلففة  ة فففي ثالثففة مسففتويا  علففى النحففو ا تففياالسففتاابة لكففل فقففر 
 (.3-2-1بدراة كبنرة( )

 
 

علففى ففي صففورت  األوليففة   عرضفف للتحقفذ مفف  صففد  االسفتبيا  تففو ضــبط ا ســتبيان: -5
 ، ودلخ الستطالب آرائهو حول المحكمن  ماموعة م  السادة

 .مدع مناسبة فقرا  االستبيا  ودمة صياغتها 

  مناسبة تعليما  االستبيا  وكاانتها.مدع 

 . الصحة العلمية لاقرا  االستبيا 

 .تحقنذ المزيد م  ضبط االستبيا  بالحدف أو اإلضافة أو التعدنل 

مففف  اإلشفففارة  لفففى  ،لالسفففتخداو االسفففتبيا علفففى صفففالحية  وقـــد  كـــد الســـادة المحكمـــون         
ا تعمففففل وحففففدة تففففوارث الصففففاا  فففففي الكائنففففا  الحيففففة المطففففورة فففففي ضففففوء عبففففارةحففففدف  ضففففرورة

STEM عبفففارا  توايففف  باانفففب دكر فففا مفففرة واحفففدة ببدايفففة االسفففتبيا ،  مففف  كفففل فقفففرة وعلفففي  ا
  حففث الطففالب مثففال تعففدنل الصففياغة مفف  اميفف  الطففالبولففي  لواحففد االسففتبيا  للطالففب كاففرد 

ا الماتمعية  لى حثفخ علفى تطبنفذ المعرففة على تطبنذ المعرفة المكتسبة في حل بعو القضاي
تعففففدنل الصفففياغة اللغويفففة لففففبعو  بباانففف بعفففو القضفففايا الماتمعيففففة،  فففدا المكتسفففبة ففففي حففففل

وصفال  للتطبنفذ علفى  *ماردا ، وبااراء تلخ التعديال  أصب  االستبيا  ففي صفورت  النهائيفةال
 .طالب ماموعة الدراسة

 مر  تاربة البحث باإلاراءا  التالية ـبحث: ال ةـــربـــذ تجـــــتاف"إجراءات : ثالًثا

 والتصميم التجريبـي: بحثا تيار مجموعة ال -1

الشفهند مختفار كامفل  طالبفا  الصفف األول الثفانوي بمدرسفةتو اختيار ماموعة البحث مف       
ى ، ومفد اعتمفد البحفث علف( طالبفة39عفدد ا )ومد بلف  بمدننة زفتا بمحافظة الغربية الثانوية بنا  

  التصميو التاريبي دي الماموعة الواحدة.

                                           
*

   .STEM القائمة على استبيان أراء الطالب في وحدة " تورات  الصفات في الكائنات الحية " ( 3ملحق ) 
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 :تنفيذ تجربة البحث -2
،  2019/2020فففي بدايففة الاصففل الدراسففي الثففاني للعففاو الدراسففي  تففو تنانففد تاربففة البحففث     

  STEMضفوءففي وحدة اتفوارث الصفاا  ففي الكائنفا  الحيفةا  حنث درس  الماموعة التاريبية
، ، والفففتعلو التعفففاونيباسفففتخداو االسفففتراتنايا  المقترحفففة لتدريسفففها )الفففتعلو القفففائو علفففى االستقصفففاء

لماموعفة واسفتغرم  مفدة التفدري   والفتعلو المتمركفز حفول المشفكلة( والتعلو القائو على التصفميو،
( حص  بوام  حصتن  باألسبوب أي حوالي أربعة أسابي ، و ى نا  عدد الحص  8البحث )

 .اردة في خطة الوزارةالو 
 االسففتبيا  علففى طففالب الماموعففة التاريبيففةبعففد االنتهففاء مفف  تففدري  الوحففدة تففو تطبنففذ        

ا للمعالافففة اإلحصفففائيةالتصفففحي  و ثفففو تفففو والتاريبيفففة ،  للوصفففول  لفففى نتفففائج  رصفففد النتفففائج تمهنفففد 
 .البحث، والخرو  منها بتوصيا  ومقترحا  يمك  تطبيقها

توجــد  راء إيجابيــة اى أنفف  الففدي نففن  علفف الخففا  بالبحففث صففحة الاففرومففدع الختبففار        
لدى طالبات المجموعة التجريبية بالصأل امول الثانو  في وحدة "توارث الصفات في الكائنات 

 .STEM القائمة على الحية" 
والافففدول التفففالي حسفففاب النسفففب المئويفففة السفففتاابا  الطالبفففا  عففف  بنفففود االسفففتبيا ، تفففو        

 نوض  دلخ 
 ( استجابات طالبات اجملموعة التجريبية عن بنود االستبان ونسبتها املئوية1جدول )

 

STEM

التكامل بين مفاييم ومعلومات موضوع الوراثة وبعـض تحقيق  -1
 موضوعات الرياضيات.

0 0 7 17.9 32 82.1 

تحقيق التكامـل بـين مهـارات وعمليـات امحيـاء وبـين مهـارات  -2
 76.9 30 23.1 9 0 0 التكنولوجيا والهندسة والرياضيات.وعمليات ت صصات 

 79.5 31 17.9 7 2.56 1 المعرفة العلمية بطريقة متكاملة ووظيفية.  ككسابإ -3
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بة في حل بعض القضايا سعلى تطبيق المعرفة المكت كحث-4
 المجتمعية.

0 0 7 14.9 32 82.1 

%%%

 
 74.4 29 25.6 10 0 0 نحو المادة العلمية من  الل الشكل والتنظيم. كجذب انتباي -5

مقـا ت كتـب و مـا بـين  تقديم المادة العلمية لك بصور متنوعة -6
 82.1 32 17.9 7 0 0   فيديويات وعروض تقديمية.صور و و 

%%

 
شـــكل استقصـــائي يعتمـــد علـــى تقـــديم امنشـــطة العلميـــة فـــي  -7

 في استنتا  المعلومات. إيجابيتك
0 0 7 17.9 32 82.1 

 مـــا بـــين  نشـــطة صـــفية و نشـــطة   تنويـــع امنشـــطة العلميـــة -8
 66.7 26 30.8 12 2.56 1 صفية.

%%

 
 87.2 34 12.8 5 0 0 .إطار تعاونيللعمل في  هكتوجي -9

 71.8 28 28.2 11 0 0 .معلمك  وبينك وبين زمالئك ك وبينإحداث التفاعل بين -10

ك مـــن  ـــالل تكليفـــ كتحمـــل مســـئولية تعلمـــعلـــى تشـــجيعك  -11
 94.9 37 5.13 2 0 0 وقت محدد.بمهام محددة إلنجازيا في 

%%

 
تقــــديم المــــادة العلميــــة فــــي شــــكل مواقــــأل  و مشــــكالت  -12

 استقصائية. 
0 0 8 20.5 31 79.5 

ت طـر  امسـئلة لتحديـد المشـكالمهـارة علـى ممارسـة  حثك -13
 92.3 36 7.69 3 0 0 .عليكالتي تطر  

ـــك -14 علـــى ممارســـة مهـــارة جمـــع المعلومـــات مـــن مصـــادر حث
 متنوعة.

0 0 7 17.9 32 82.1 

علــى ممارســـة مهــارة فــرض الفـــروض )اقتــرا  حلـــول(  حثــك-15
 67 26 33.3 13 0 0 لبعض المشكالت وا تبار صحتها.

 76.9 30 20.5 8 2.56 1 .والتعميم ا ستنتا مهارة على ممارسة  كحث-16
%%%

2 5.13 5 12.8 32 82.1 
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يســاعد فــي تحقيــق  شــكلبالتكنولوجيــا  حثــك علــى اســت دام-17

 الدروس اليومية. يداف 
ـــ-18 ـــى ك حث ـــا  مشـــروعات مـــن تصـــميمإعل لحـــل بعـــض  كنت

 76.9 30 23.1 9 0 0 القضايا المجتمعية.

والتكنولوجيـــا والهندســـة  حيـــاءبت صصـــات ام كتنميـــة وعيـــ-19
 والرياضيات.

0 0 12 30.8 27 69.2 

بعض مهـارات التصـميم الهندسـي والتكنولـوجي مـن  ككسابإ-20
 61.5 24 38.5 15 0 0  الل تصميم المشروعات.

  والتعــاون   بعــض المهــارات الحياتيــة مثــل التواصــل ككســابإ-21
 76.9 30 17.9 7 5.13 2 وال يال والفضول العلمي.  ومهارات العمل الجماعي  والقيادة

%%%

 
 89.7 35 10.3 4 0 0يك.تحقيق متعة التعلم لد-22

  اإليجابيـــة نحـــو دراســـة موضـــوع الوراثـــة كتنميـــة اتجاياتـــ-23
 74.4 29 23.1 9 2.56 1 .  والمفاييم المرتبطة بها

ــوع  وجــل  وجــ  التقــدير لل ــالق عــز ككســابإ -24 فــي تعــدد وتن
 .صفات الكائنات الحية

0 0 6 15.4 33 84.6 

ــدور العلمــاء فــي اكتشــاف وتطــوير  ككســابإ-25  وجــ  التقــدير ل
 76.9 30 23.1 9 0 0 .  والمفاييم المرتبطة بهاعلم الوراثة

%%%

8 0.8% 199 21.4% 768 78.8% 
 

 يتضم من الجدول السابق ما يلي:
( علفى أ  وحفدة ا تفوارث الصفاا  %78.8التاريبية بنسبة )اتاا  آراء طالبا  الماموعة        

حققفففف  التكامففففل بففففن  العلففففوو والتكنولوايففففا والهندسففففة  STEMفففففي الكائنففففا  الحيففففةا فففففي ضففففوء 
والرياضففيا ، ومففدم  المففادة العلميففة فففي شففكل أنشففطة استقصففائية منظمففة تاففدب االنتبففاه وتعمففل 

تكنولفففففواي والهندسفففففي ومهفففففارا  حفففففل علفففففى تنميفففففة مهفففففارا  االستقصفففففاء العلمفففففي، والتصفففففميو ال
 ،ومهفففارا  العمفففل الامفففاعي ،والقيفففادة ،والتعفففاو   ،مهفففارا  الحياتيفففة مثفففل التواصفففلالمشفففكال ، وال
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ممففا نففدل علففى  ناابيففة أراء باإلضففافة  لففى تنميففة الاوانففب الوادانيففة،  والخيففال والاضففول العلمففي
 الطالب ع  الوحدة.

 

سفا ن   وتتافذ  فده النتفائج مف  نتفائج دراسفا  كفل مف وبفدلخ تفو التحقفذ مف  صفحة الافرو      
 وأخفففففففرو  سفففففففنتا و  ،(Suprapto,2016)سفففففففوبرابتو ، و  (Sahin, et al.,2014)خفففففففرو  وأ

(Seattha,et al.2016) ، أخفرو  دامفار و و(Damar, et al.,2017) ، وتوبسفاع ويف  نفونج
(Tupsai &Yuenyong, 2018) ، كاركيفا وأخفرو  و (Karakaya,et al., 2019) ، كاركيفا و

التي توصل   لى  ناابية أراء الطالب في مراحل التعليو  (Karakaya,et al. ,2020)وأخرو  
 ويمكن تفصيل ذلك كما يلي: .STEMالعاو في التعلو القائو على مدخل 

  ــــا والهندســــة بالنسففففبة لمحففففور ــــوم والتكنولوجي ــــين ت صصــــات العل ــــق التكامــــل ب تحقي
مفف  الطالبفا   لففى أ  وحففدة تفوارث الصففاا  فففي الكائنففا   % 80.1نسففبة  تاقف ا والرياضــيات

الحية حقق  التكامفل بفن  مافا يو وعمليفا  ومهفارا  علفو األحيفاء ومافا يو ومهفارا  وعمليفا  
 حفل بعفو المشفكال  الوامعيفة،كمفا  فدف   لفى  تخصصا  التكنولوايا والهندسة والرياضفيا 

  المرتبطفة بموضففوب الوراثفة بالتكامفل مفف  تقفديو المعففارف والمعلومفابدرافة كبنفرة، ويرافف  دلفخ 
الرياضففية فففي دراسففة مانونففا منففدل   معففارف ومعلومففا  الرياضففيا   مثففل، اسففتخداو االحتمففاال

األول والثففاني، واسففتخداو التمثففيال  البيانيففة العموديففة والدائريففة فففي التعبنففر عفف  نتففائج التحلنففل 
مندليففة )انعففداو السففيادة، الاننففا  المتكاملففة ، الففوراثي النتقففال الصففاا  الوراثيففة المندليففة أو الال

، كما تو استخداو الوسائل واألدوا  التكنولواية في دراسة موضوعا  الوحدة الاننا  الممنتة(
بالتكامل م   أنشطة التصميو الهندسي سواء الخاصة بالوحدة أو المشروب التكفاملي، وبالنسفبة 

الماتمعيففففة فففففتو توظنففففف معرفففففة الطالبففففا  لتطبنففففذ المعففففارف البنولوايففففة فففففي حففففل المشففففكال  
لتاارب مندل في الزراعة ومتابعة نمو النباتا  ففي تصفميو المشفروب التكامليازراعفة األسفط ا 

 بهدف تحسن  القاعدة الزراعية.
  
   مفف  الطالبففا   لففى أ  وحففدة 78.2اتاقفف  نسففبة  شــكل وتنظــيم المحتــوى بالنسففبة لمحففور و %

بصور متنوعة ما بن  كتب ومقاال  ةا مدم  المادة العلمية اتوراث الصاا  في الكائنا  الحي
وروابط  لكترونية وتاارب معملية بدرافة كبنفرة، ممفا أدع  وصور وفندنو ا  وعروو تقديمية

 لفففى افففدب انتبفففا هو لهفففا وشفففغاهو ألداء األنشفففطة وحرصفففهو علنهفففا وخاصفففة أنشفففطة التصفففميو 
 الهندسي.



العدد              مجلة كلية التربية ببنها  

 

 21 

    مفف  الطالبففا   لففى أ  وحففدة 74.4اتاقفف  نسففبة  امنشــطة التعليمــةأمففا بالنسففبة لمحففور %
توارثاالصففاا  فففي الكائنففا  الحيففةا مففدم  أنشففطة استقصففائية متنوعففة بدراففة كبنففرة، حنففث تففو 
تقففديو معظففو أنشففطة الوحففدة فففي شففكل استقصففائي يعتمففد علففى  ناابيففة الطالبففا  فففي اكتشففاف 

 الصاية.المعرفة، ومد تنوع  تلخ األنشطة ما بن  أنشطة صاية، وأنشطة 
   مف  الطالبفا   %84.6اتاقف  نسفبة العمل التعاوني وا عتماد على الـنفس لمحفوروبالنسبة

 لففففى أ  وحففففدة تففففوارث االصففففاا  فففففي الكائنففففا  الحيففففةا حققفففف  التعففففاو  والتااعففففل بففففن  المعلففففو 
والطففالب وبففن  الطففالب وبعضففهو الففبعو كمففا شففاع  الطالبففا  علففى االعتمففاد علففى أناسففهو 

تعملمهفففو بدرافففة كبنفففرة، ويراففف  دلفففخ  لفففى أ  دراسفففة الوحفففدة كفففا  ففففي  طفففار وتحمفففل مسفففئولية 
تعففاوني، ومعظففو اسففتراتنايا  التففدري  واألنشففطة المقترحففة كانفف  تعاونيففة سففا م  فففي تنميففة 
مهارا  التعاو  والعمل الاماعي لدع الطالبا ، باإلضافة  لى أنشطة المشروب التكاملى التي 

 ماد على أناسهو ويتحملوا مسئولية تعلمهو .اعل  الطالبا  نتعلموا باالعت
 ,Tupsai & Yuenyong)واتاق   ده النتناة م  دراسا    توبساع ويف  نفونج            

 Karakaya)، وكاركيا وأخرو  (Karakaya, et al., 2019)، وكاركيا وأخرو     (2018

et al., 2020)  التفي أشفار الطفالب خاللهففا  لفى أ  أنشفطةSTEM  تسففهو بشفكل كبنفر فففي
 تنمية التعاو  والعمل الاماعي.

 

    مف  الطالبفا   لفى  %79.5اتاق  نسبة العلميتنمية مهارات ا ستقصاءوبالنسبة لمحور
أ  وحفدة اتفوارث الصفاا  ففي الكائنفا  الحيففةا سفا م  ففي تنميفة مهفارا  االستقصفاء العلمففي 

االستنتا (  –اختبار صحة الاروو  –فرو الاروو  –ام  المعلوما   –)تحدند المشكلة 
بدرافففة كبنفففرة، ويراففف  دلفففخ ممارسفففة األنشفففطة االستقصفففائية وأنشفففطة المشفففروب التكفففاملي التفففي 

 أتاح  الارصة للطالبا  لممارسة تلخ المهارا .
    تنمية مهارات التصميم التكنولوجي والهندسي وحل المشكالتوعلى مستوع محور 

 لى أ  وحدة توارث االصاا  في الكائنفا  الحيفةا سفا م   م  الطالبا  %73.3اتاق  نسبة 
 ،التواصفففلففففي تنميفففة مهفففارا  التصفففميو الهندسفففي والمهفففارا  التكنولوايفففة والمهفففارا  الحياتيفففة )

( بدرافة كبنفرة، ودلفخ والخيفال والاضفول العلمفي ،ومهفارا  العمفل الامفاعي ،والقيفادة ،والتعاو  
لواي واستخداو مواعد البيانا  والمصادر اإللكترونيفة نرا   لى ممارسة أنشطة التصميو التكنو 
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ويراففف  تنميفففة المهفففارا  الحياتيفففة مثفففل التواصفففل والتعفففاو  والقيفففادة ومهفففارا  العمفففل الامفففاعي 
 والاضول  لى األنشطة التعاونية وأنشطة المشروب التكاملي.

وكاركيفا  ،(Aydın & Karslı, 2019)كارسفلي  أنفد  و واتاق   ده النتناة مف  دراسفا      
 STEMالتفي أشفار الطفالب خاللهفا  لفى أ  أنشفطة  (Karakaya et al., 2020)وأخفرو  

 تسهو بشكل كبنر في تنمية مهارا  حل المشكال  والتاكنر النامد.
 

  مف  الطالبفا   لفى أ   %81.1اتاقف  نسفبة  تنمية الجوانـب الوجدانيـةوعلى مستوع محور
الحيفةا حققف  متعفة الفتعلو وسفا م  ففي تنميفة االتاا فا  وحدة توارث االصاا  ففي الكائنفا  

اإلناابيفففة و أواففف  التقفففدنر للعلمفففاء وللخفففالذ عزوافففل بدرافففة كبنفففرة، ويراففف  دلفففخ  لفففى أ  تعلفففو 
الوحفدة اعتمفد علفى  ناابيفة الطالبفا  ممفا نمففى شفعور و بالمسفئولية واالعتمفاد علفى الفنا  فففي 

الهندسفي والتكنولفواي التفي سفا م  ففي تحقنفذ تحقنذ المهاو، باإلضافة  لى أنشطة التصفميو 
فففا، باإلضفففافة  لفففى عفففرو التطفففور التفففاريخي لعلفففو الوراثفففة ودور العلمفففاء ففففي  متعفففة الفففتعلو أيض 
اكتشففافها، ورحلففة منففدل فففي اكتشففاف مففوانن  الوراثففة األمففر الففدي سففا و فففي تنميففة أوافف  التقففدنر 

هفا والعالمفة بفن  الكروموسفوما  والاننفا  للعلماء، والتركنز في الصاا  والوراثية وكيايفة انتقال
ا في تنمية أوا  التقدنر للخالذ عزوال.  سا و أيض 

 ، وأنففد  وDamar, et al., 2017)) فده النتناففة مفف  دراسففا    دامففار وأخففرو         
 (Karakaya, et al., 2019)، وكاركيفا وأخفرو  (Aydın & Karslı, 2019)كارسفلي 

تسفهو بشفكل كبنفر ففي تحقنفذ متعف  الفتعلو  STEMالتي أشار الطالب خاللها  لى أ  أنشطة 
 والثقة بالنا  وتنمية االتاا ا  والاوانب الوادانية.

 وبتحليل استجابات الطالبات على امسئلة مفتوحة النهاية اتضم ما يلي: 
قاط اإليجابية( في وحدة "توارث الصفات ما  برز نقاط القوة )الن بالنسبة للسؤال األول       

أشار  الطالبا   لى من وجهة نظرك؟  STEM في الكائنات الحية" المطــــــــــــورة في ضوء
مشكال  مرتبطة بالحياة الوامعية وحلها مثل بعو الوحدة لعرو ماموعة م  نقاط القوة  ى  

تنمية مهارا  التعاو  م  التحديا ، و ، وتصميو مشروعا  لموااهة بعو مشكال  الزراعة
تبادل األفكار بن  الماموعا  و  ة،خالل العمل الاماعي الدي اعل الدراسة أسهل وأكثر متع

م   واضحة وممتعةو فهو موضوب توارث الصاا  بطريقة سهلة و  ،والتااعل الاند م  المعلمة
 لتكنولوايا والهندسة،خالل التكامل بننها وبن  موضوعا  الرياضيا  ومهارا  وعمليا  ا
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تنوب مصادر  ،االعتماد على النا  في استنتا  المعلوما  ،الدراسة بالتكنولوايا ةمتعو 
كثرة و  ،التدريب على استخداو بنخ المعرفةو  ،التقنيو ب كثر م  طريقة، و الحصول على المعلوما 

، واستخداو بشكل اند االتي ساعد  في فهمهوالتنظيو الاند للوحدة وكثرة الصور  ،األنشطة
اكتساب بعو ، وأخنرا الرسوو البيانية التي ساعد  في استنتا  المعلوما  بطريقة سهلة

 ، وتنمية مهارا  ام  المعلوما .المهارا  الهندسية والتكنولواية م  خالل تصميو المشروعا 
سنتا ، و (Sahin, et al.,2014)خرو  سا ن  وأ واتاق  أراء الطالبا  م  دراسا         
سا و  STEMالتي أشار الطالب خاللها  لى أ  مدخل   (Seattha, et al. , 2016)أخرو  و 

مهارا  التواصل، والعمل التعاوني، واالستقصاء العلمي، ومهارا  القر  الحادي تنمية في 
  والعشري ، وحل بعو المشكال  الوامعية.

مــا  بــرز نقــاط الضــعأل )النقــاط الســلبية( فــي وحــدة "تــوارث بالنسففبة للسففؤال الثففاني أمففا 
أشفار  الطالبفا  مـن وجهـة نظـرك؟  STEMالصفات في الكائنات الحية" المطـورة فـي ضـوء 

 لفففى ماموعفففة مففف  النقفففاط وتتمثفففل فيمفففا نلفففي  عفففدو تعفففود بعفففو الطفففالب علفففى العمفففل الامفففاعي 
 ،مكانفففا  واألدوا  بالمدرسفففةضفففعف اإلو و عفففدو كاايفففة الومففف  ألداء األنشفففطة، أضفففنذ الومففف  و 

 لفى عفدو وافود سفلبيا    نسبة كبنفرة مف  الطالبفا  وأشار، وصعوبة عمليا  التصميو الهندسي 
  .بالوحدة المقدمة أو نقاط ضعف

،  (Aydın & Karslı, 2019)كارسفلي  أنفد  و واتاقف  أراء الطالبفا  مف  دراسفا   
 ,.Karakaya et al)، وكاركيفا وأخفرو   (Karakaya, et al., 2019)وكاركيفا وأخفرو  

   STEMالتي أشار الطالب خاللها  لى أ  م  المشكال  التي توااف  تطبنفذ مفدخل  (2020
 ضنذ الوم  وضعف اإلمكانا  والمعلوما 

أشار  الطالبا   لى ماموعففففففففة  ما مقترحاتك لتطويـر الوحدة ؟ وبالنسبة للسؤال الثالث  
 متفففاب  للمشفففروب، وافففود معلفففو ةومففف  أطفففول للدراسفففة الوحفففد تحدنفففد فيمفففا نلفففي مففف  النقفففاط، تتمثفففل 

ضفافة بعفو األافزاء ، وتعدنل بعو األنشطة بحنث تتناسب م   مكانيفا  المدرسفة ،التكاملي وا 
عفففدد مففف   ، وفصفففائل الفففدو، كمفففا أشفففارDNAالعلميفففة للوحفففدة مثفففل شفففرح أكثفففر للحمفففو النفففووي 

  .الطالبا   لى عدو واود مقترحا  
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الفففزم  الوحفففدة و   فففدا ومفففد تفففو وضففف   فففده المقترحفففا  ففففي االعتبفففار وتعفففدنل بعفففو أنشفففطة 
ضففففافة بعففففو التوانهففففا  العامففففة للمعلففففو لتنظففففيو الصففففف أثنففففاء العمففففل  المخصفففف  لدراسففففتها، وا 

 كما تو زيادة عدد الحص  المقررة. التعاوني،
 

 

 ي في ضوء نتائج البحث الحالي، نوصي البحث بما نل

االتاففففففاه نحففففففو تصففففففميو وبنففففففاء المنففففففا ج فففففففي ضففففففوء االتاا ففففففا  العالميففففففة المعاصففففففرة مثففففففل  -1
STEM،STEAM ،STREAM. وتكنولوايا الروبو ، 

ضففرورة تطففوير منففا ج المففواد العلميففة فففي مختلففف المراحففل الدراسففية فففي ضففوء التكامففل بففن   -2
 .STEM العلوو والتكنولوايا والهندسة والرياضيا 

بكليفا  التربيفة لتنميففة معفرفتهو بف ، والقففدرة  STEMضفرورة تضفمن  برنفامج إلعففداد معلمفي  -3
 على تنانده في الاصول الدراسية.

 –المعلمفن   –)الطفالب  STEM  بفرامجضرورة تعرف آراء وواها  نظفر المسفتاندن  مف   -4
 في ضوء تلخ ا راء. ا، وتطوير فنهاأولياء األمور(  –مدراء المدار  

   ما نليالحالي لبحث قترح اي ،وء ما أسار  عن  النتائجفففي ض
وحففدة مقترحففة فففي العلففوو فففي ضففوء التكامففل بففن  العلففوو  آراء تالمنففد المرحلففة اإلعداديففة فففي -1

 .(STEM)والتكنولوايا والهندسة والرياضيا  
فففي ضففوء التكامففل بففن  ر فففي ضففوء آراء تالمنففد المرحلففة االبتدائيففة فففي مففنهج العلففوو المطففو  -2

 .(STEM)العلوو والتكنولوايا والهندسة والرياضيا  

قفففففائو علفففففى التكامفففففل بفففففن  العلفففففوو الالعلفففففوو  أراء معلمفففففي العلفففففوو أثنفففففاء الخدمفففففة ففففففي  تعلفففففيو  -3
 .(STEM)والتكنولوايا والهندسة والرياضيا  
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