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فاعلية وحدة مقترحة فى رياضيات الروبوت قائمة على مدخل  STEMعلى تنمية
البراعة الرياضية والتفكير المستقبلي لدى طالب المرحلة الثانوية
د.أحمد على إبراهيم على خطاب*
المستخلص
هدفت البحث تعرف فاعلية وحدة مقترحة فى ياايىياا الروتىقا ما عىة على مىد STEM
عل تنعية البراعة الراايية والتفكير العستقبلي لدى طىب العىىرحلة النايقاىةق ومىد اعىد الباحىث وحىدة
تبىايا للبراعىة
مقترحة ف " ياايياا الروتقا " وفى مىد  STEMودليى لتدياسى ا ك اعىا اعىد ا
ب
طالبىا مى( طىب الاىو ا و
سا للتفكير العستقبلي وتكقيت عينة البحىث مى( )16
ب
الراايية ومقيا ب
النايقي تعحافظة الفيقم اعجعقعة تجرابيةك ثم تم تطبي ادواا البحث تعداباق وتقص البحث إلى تفىق
طب العجعقعة التجرابية فىي التطبيى البعىدي على التطبيى القبلىي تبىاي البراعىة الراايىية اكى
ومكقياته الفرعية ومقياس التفكير العستقبلي اكى وم اياتىه الفرعيىة ك ومىد ايلىا الباحىث ىلىن إلى ا
القحدة العقترحة ف ياايياا الروتقا القا عة عل مد  STEMواساليب تدياس ا مد سىاعدا على
تنعية مكقياا البراعة الراايية والتفكير العسىتقبليق اعىا تقصىلت إلى ولىقد ايتبىاط طىردي دا عنىد
مستقى  )0.01تي( ديلاا طب العجعقعة التجرابية في التطبي البعدي تباي البراعىة الراايىية
وديلات م فىي مقيىاس التفكيىر العسىتقبليق واوصى البحىث تتىدياة القحىدة العقترحىة تاسىت دام مىد
 STEMلطب الاو ا و النىايقى العىامك واى لن اسىت دام مجعقعىة مى( ا سىاليب التدياسىية التى
تساعد الطالب عل است دام مكقياا البراعة الراايية والتفكير العستقبلي ق
الكلمات المفتاحية :وحدة مقترحة ك ياايياا الروتقا ك مد
العستقبليق

 STEMك البراعة الراايية ك التفكيىر

مقدمـة :
وتكنقلقليىا سىراعباك ا مىر الى ي ادى إلى انيىر مى( الت يىراا
تطقيا علعيبا
اش د العار الحالي
ب
ب
والتحدااا الععرفية في لعيا لقايب الحياةك واصبح التعليم مطالببا تالبحىث عى( اسىاليب ويعىاىل تعليعيىة
لدادة لعقال ة ه ه التحداااق ولعقاابة ه ا الت ير تد م( تطقار طرا ى التىدياة والعنىاهل الدياسىيةك
تعا احق وحدة الععرفةك وفي القلب من ا تكام العناهل الدياسيةق
ومد اديك الترتقاق ا مشكبا العالم الحقيقي ليست منفالة او مقسعة إل فىرو منعللىةك وا
ا فراد احتالق في حيات م إل م اياا عبر فرو الععرفة الع تلفةك تاإليافة إلى ا الىتعلم ىا الععنىي
احدث عندما ارتط الطالب تي( فرو الععرفة الع تلفة في سيا حقيقي ىي معنيك تفش في تحقيقه العقاد
العنفالةك وم( ثم لاءا فكرة التكام ق
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واس م التعليم تالعد التدياس متعدد الت اااا  )STEMف تنعية مدياا الطب ك ويقل م
إل آفا لدادة يحق ا ستكشاف والتجرتة الععلية وا ستقااء السعيد ك  2018ك  * )11-10وارتبط تعليم
 STEMتالقدية عل است دام ععلياا ا ستقااء العلعيك م( ب الرتط تي( مجا ا الععرفة ا يتعة
العلقم والتكنقلقليا وال ندسة والراايياا؛ لتاعيم يعاىل م تلفة تساعد في ح مشكبا العالم القامعي
الباز ك  2018ك  )4ق
واعد مد تكام مناهل "العلقم والراايياا وال ندسة والتكنقلقليا Science Technology
) Engineering and Mathematics (STEMمى( اهىم ا تجاهىاا والعىدا العالعيىة فىي تاىعيم
العناهل اآل ك وتتكام في تناء ه ا العد فرو العلقم والراايياا والتكنقلقليا وال ندسةك واعتعد عل
التعلم م( ب تطبي ا يشطة العلعيىة التطبيقيىةك وايشىطة التكنقلقليىا الرمعيىة والكعبيقتراىةك وايشىطة
متعرالة حق ال برة ع( طرا ا اتشاف والتحريك وايشطة ال بىرة اليدواىةك وايشىطة التفكيىر العلعىي
والعنطقي وات اى القراي ك وتتعن مكقياته فيعا الي غايم ك  2011ك  )129الععري ك  2019ك )68-66
)(National Governors Association(NGA),2010, 13
 العلوم  :)S(Scienceوتهدف إلى التعامل مع العالم الطبيعي ،والسعي إلى فهمه مهخ لهال المع فهالعلمي .
 التكنولوجيااا  :)T) Technologyوتهههدف إلههى اسههتلدام التياولوديهها وإد ايههها وتكييمههها ،وتيههويخالمها ات الازم لتحليل تأثي التياولوديا على الف د والمدتمع.
 الهندسة  :)E( Engineeringوتهدف إلى تطبيق المعا ف والعلهوم ال يايهي والطبيعيه الميتسهبمخ لال الد اس  ،واللب ة ،والمما سه  ،تطبيكها حييمهات لتطهوي طه ت ادسهتفادة مهخ وهد ،المهواد،
وعوامل الطبيع اقتصاديا لصالح البش ي  ،مخ لال تصاميم وادسي لحل المشيات الواقعي .
 الرياضيات  :)M( Mathematicsوتهدف إلهى تاميه قهد ة الطهاى علهى تحليهل ،وإد اا ا فيهابشيل فعال ،مخ لال تد يس قاعدة ع يي مخ أساسيات ال ياييات ،وحل المشيات ال يايي .
تينيىا الاى الحىقالل
واعد مد العلقم والتكنقلقليا وال ندسة والراايىياا  )STEMمىد بب ب
تي( فرو الععرفة ا يتعة العلقم والتكنقلقليىا وال ندسىة والراايىياا واكامى تين ىاك إى اقىدم للطىب
براا تعلم م( مقامو الحياة القامعية اانر م( اقيه اقدم حقا منفالة مفككةك وهق طراقة اتتكاياة في
التدياة تؤثر عل التعلم تطراقة إاجاتية )Fan & Ritz, 2014 , 8ق
ماقيا في تقدام تعليم فعا احق اهداف
والعتتبا لعناهل العرحلة النايقاة الحالية في مار اجد
ب
العديسة والعجتعا وسق العع ك ل ا تد م( إاجاد الطىر العناسىبة التىي اىتم ت ىا تاىعيم منىاهل حدانىة
متطقيةك وفقا لعدا اانر فاعلية تقااب احتيالاا ومتطلباا العاىرال ي اعيشىه الطىب فىي العجتعىا
العتنافة عل فرص العع اإليتالية العلحةك م( ب تاعيم العن ل في يقء  STEMغىايم ك 2011
ك )130ق
وم( ا تجاهاا الحدانة في مجا تعليم وتعلم الراايياا البراعة الراايية ك وهي من جية مفيىدة
تققم عل ف ىم الراايىياا والقىدية على تطبيى الراايىياا فىي حى العشىكبا؛ ولى ا اهتعىت ال ي ىاا
اصىاك وحظيىت منىاهل الراايىياا في ىا
والعنظعاا العالعية والدو العتقدمة تتعليم الراايياا اهتعا بما
ب
*

يتم التوثيق على النحو التالي( :اسم المؤلف أو الباحث  ،يليه سنة النشر  ،ثم رقـم الصفحـة أو الصفحات التي تم الرجوع إليها) .
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تعكاية عاليةق والدلي عل ىلن حرص ا عل العشاياة فىي ا تبىاياا الدوليىة التىي تلودهىا تععلقمىاا
حق تحاي طبت ا في الرااييااك ومقاييت م تنظرا م في تقيىة دو العىالمك االبريىامل الىدولي لتقيىيم
الطلبىة  "Programme for International Student Assessment " ]PISAالى ي اراىل على
مجا ا القراءة والراايياا والعلقمك ودياسة التقل اا الدوليىة فىي الراايىياا والعلىقم " ]TIMSS
 " Trends in International Mathematics and Science Studyالععىنم و العنىقفي ك 2014ك
 )2العلُّقحيك وا حعدي ك  2020ك  )195ق
ب
وشامبك ومققما م( مققماا النجاح في القر الحاليك ل ا
وتعد البراعة الراايية تقل ب ا حدانبا
م( الع م مراعاته في اثناء الحاة الدياسيةك وا ستناد إليه في تناء استراتيجياا ويعاىل تدياسية متنقعة
تس م في تنعية التحاي الراايي تشك عامك وتحقي التنافسية في العساتقاا الدولية الع تلفةك حيث
تشير النتا ل في لعيا العساتقاا لب تباياا الدولية إل يعو مستقى التحاي في الدو العرتية تشك
عامك ومار تقله اص الجندىك و لي ك  2019ك  )71ق
والعبحظ ا واما العدايس والتعلم في ا التفت للحايرك و القي تا للعستقب ك لى لن ولىب
ا هتعام تالعناهل ليكق ل ا يايب م( دياسة الحاير لتا إل مستقب مناسبك وإعداد الطب إعدادبا
فكراا ليقدم ول ة يظره السليعة تإيشاد م( معلعيهك وم( ثم يسم مستقبل م عل اساس علعيك ولية على
اساس يا ا وامنياا ش اية اعك( اعتعادها في الع ططاا الحياتية السليعةك لى لن ولىب ا هتعىام
تتنعية م اياا التفكير العستقبلي لدى الطالب؛ حت استطيا مقاصلة حياته ت طط مديوسىة وم طىط ل ىا
مسبقا تقدي العستطا حت تكق الفا دة مناسبةق
واعد ال تفكير العستقبلي احد ايعاط التفكير ال ي اتطلب معالجة الععلقماا التي سب تعلع ا م(
ال استشرا آفا العستقب ق ولعا اا التفكير العستقبلي هق "الععلية التي اتم م( بل ا يصد وتتبا
مساي العشكبا الحايرة وامتراح تدا متعددة لعا ستكق عليه العشكلة في العستقب ما الترايل عل
يسم الاقي والحلق البدالة العتقمعةك وويا حلق غير مألقفة ل ا " الدياتكة ك  1018ك  )61؛ فإ
الراايياا تتطلب ويا العناصر او ا للاء معبا في صقية ليدة إليتال شيء لداد مبتكر ومتفرد احيايا
تالنسبة للطالبك تعا اساعد عل ااتشاف طر لدادة في اداء ا يشطة والع ام الراايياتيةك وه ه هي
ال ااة ا هم في تدياة الراايياا؛ ل ا فإيه ااعب تحداد يتا ل تعض الع ام اوعرض تدا و ياياا
للحلق او حت ت عين ا وتقمع ا في ايشطة الراايياا إ م( ب است دام م اياا التفكير العستقبليك
التي مد تساعد ااضا في تشجيا الطب في اثناء دياسة الرااييااق
في ضوء ما سبق ،يتضح أن تنمية مكونات البراعة الرياضـية مـأ أهـم ااهـدام المرمـوة مـأ
تعليم وتعلم الرياضيات ،وأن تنمية التفكير المستقبلي مأ الممارسات التى يجب السعي إلى تنميتهـا لـدى
الطالب؛ لما لها مأ دور فعال فى أداء الطالب مهامهم الحياتية ،كما يتضح أن مدخل  STEMيقوم على
التكامل بيأ العلوم والتكنولوميا والهندسة والرياضيات.
اإلحساس بالمشكلة:
الحظ الباحث مأ خالل لقاءاته مـع عـدد مـأ معلمـي الرياضـيات ،وحضـور عـدد مـأ ح ـص
الرياضيات مع بعض المعلميأ  -ا الععلعي( اعيلق إل الترايىل على الجايىب الععرفىي؛ وملىة ا هتعىام
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تتنعية مكقياا البراعة الراايية والتفكير العسىتقبلي ك ويتيجىة لى لن اقلىد يىعو فىي مسىتقى البراعىة
الراايية لدا مك ويعو مديت م عل معايسة التفكير العستقبليق
وعلى الرغم مأ أهمية تنميـة البراعـة الرياضـية لـدى الطـالب ،إال أنـه يتضـح مـأ الدراسـات
السابقة ضعف مستوى الطالب فى البراعة الرياضية ،حيـث أوضـحن نتـائر دراسـة كـل مـأ :السىعيد ك
)2018ك الجندىك و لي ك )2019ك العلُّقحيك وا حعىدي ك  )2020إلى ولىقد يىعو لىدى طىب
العرحلة النايقاة ف مكقياا البراعىة الراايىيةق وفيعىا ا ىا التفكيىر العسىتقبلي؛ فقىد اوصىت دياسىاا
متىىقلي ك )2011ك زيقىىقي ك  )2015الديااكىىة ك  )2018تضىىروية تنعيىىة التفكيىىر العسىىتقبلي لىىدى
الطب ك وا هتعام تدمل التفكير العستقبلي في اثناء الت طيط للتدياةق
وأكدت ذلك ،أيضًا ،نتائر الدراسة االستطالعية :التي الراها الباحىث على عينىة مقام ىا )15
طالبىا مىى( طىىب الاىىو ا و النىىايقيك وىلىىن تتطبيى ا تبىىاي للبراعىىة الراايىىية؛ حيىىث تلى متقسىىط
ب
الديلاا  )21.26ديلة ف حي( اايت الديلة الكلية  )66ديلة تنسىبة  %32.21وايحىراف معيىايي
 )4.12ك واظ را يتا ل الدياسة يعو مستقى البراعة الراايية لدى الطب ك وتبي( م( ب طىرح
تعض ا س لة الت تقية التفكير العستقبلي واستشرا العستقب لتعرف مدى معايسة الطب ل اك يىعو
مستقى التفكير العستقبلي لدا مق واعك( ا ارلىا ىلىن إلى حالىة الطىب إلى ا اتعلعىقا وفى مىدا
حدانة؛ معا اؤاد يروية است دام مدا حدانة تس م في ا يتقىاء تعسىتقى البراعىة الراايىية والتفكيىر
العستقبلي لدا مق
ويرى الباحث أنه وفق مـا أكدتـه الدراسـات السـابقة ،ومـا يالحـظ فـي الواقـع مـأ ضـعف فـي
مهارات البراعة الرياضية وضعف مهارات التفكير المستقبلي لـدى طـالب المــرحلة الثانويـة ،فـذن هـ ا
الضعف يرمع إلى استخدام مداخل تدريسية غير فعالة ،اامر ال ي معل الرياضيات م ـدر قلـق للطـالب
وأولياء اامور والمعلميأ ،خاصة وأن البناء الرياضي بناء تراكمي ،وأن الضعف في موضوع مـا يـر ر
علــى الطالــب فــي موضــوعات أخــرى .ولمعالجــة ذلــك الضــعف يتطلــب اامــر البحــث عــأ أســاليب
وإستراتيجيات مناسبة تتغلب على ال عوبات التى توامه الطالب في أ ناء تعلمهم.
وبنا ًء على ما سبق ،فذن االهتمام بتنمية مكونات البراعة الرياضـية والتفكيـر المسـتقبلي لـدى
أمرا ضروريًا؛ وذلك اهميتهـا فـي الحيـاة اليوميـة للطـالب ،وكـ لك لضـعف
طالب المـرحلة الثانوية يعد ً
مستوى عدد كبير مأ الطالب في ه ه المهارات ،وه ا ما أكدته الدراسـات التـى تـم عرضـها ،والدراسـة
االستطالعية التى قام بها الباحث.
مشكلة البحث :
تحددا مشكلة البحىث فىي يىعو مسىتقى البراعىة الراايىية لىدى طىب العىىرحلة النايقاىة
العتعن في يعو مديت م عل است دام مكقياا البراعة الرااييةك ويعو مديت م عل است دام التفكير
العستقبليك وم( ثم حاو ه ا البحث تحداد فاعلية وحدة مقترحة ف ياايياا الروتقا ما عة عل مد
 STEMفي تنعية مكقياا البراعة الراايية والتفكير العستقبليق
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وذلك مأ خالل اإلمابة عأ السرال الرئيس اآلتي:
ما فاعلية وحدة مقترحة فى رياضيات الروبوت قائمة على مدخل  STEMعلى تنمية البراعة الرياضية
والتفكير المستقبلي لدى طالب المـرحلة الثانوية ؟
وتفرع مأ ه ا التساؤل الرئيس ااسئلة اآلتية :
 -1ما صورة الوحدة المقترحة فى رياضيات الروبوت قائمة على مدخل  STEMلطـالب المــرحلة
الثانوية ؟
 -2ما فاعلية وحدة مقترحة فى رياضيات الروبوت قائمة على مدخل  STEMعلى تنميـة البراعـة
الرياضية لدى طالب المـرحلة الثانوية؟
 -3ما فاعلية وحدة مقترحة فى رياضيات الروبوت قائمة على مدخل  STEMعلى تنميـة مهـارات
التفكير المستقبلي لدى طالب المـرحلة الثانوية؟
 -4مــــا العالقــــة بــــيأ البراعــــة الرياضــــية والتفكيــــر المســــتقبلي لــــدى طــــالب المرحلــــة
الثانوية ؟
أهدام البحث:
هدم البحث إلى :
-1
-2
-3
-4

تناء وحدة مقترحة ف ياايياا الروتقا ما عة عل مد  STEMلطب العىرحلة النايقاة ق
تحداد فاعلية وحدة مقترحة ف ياايياا الروتقا ما عة عل مد  STEMفي تنعية البراعىة
الراايية لدى طب العىرحلة النايقاةق
تحداد فاعلية وحدة مقترحة ف ياايياا الروتقا ما عة عل مد  STEMفي تنعية م اياا
التفكير العستقبلي لدى طب العىرحلة النايقاة ق
تحداد العبمة تي( تنعية البراعة الراايية والتفكير العستقبلي لدى طب العىرحلة النايقاة ق

أهمية البحث:
ترمع أهمية البحث إلى أنها قد تفيد:
 -1الععلعي( في ايفية است دام مد
التفكير العستقبليق
 -2م ططي ومطقيي مناهل الراايياا في تاعي( ايشىطة فىي ياايىياا الروتىقا وفى مىد
 STEMفي إعداد مناهل الرااييااق
 -3م ططي ومطقيي مناهل الراايياا في مراعاة مكقياا البراعة الراايية والتفكيىر العسىتقبلي
في إعداد مناهل الرااييااق
 -4الباحني( في ا ستفادة م( ادواا البحث التى اعىدها الباحىث والعتعنلىة فىي القحىدة العقترحىة ك
وا تباي البراعة الرااييةك ومقياس التفكير العستقبليق
 STEMلتحسي( مدية طبت م في البراعة الراايية واسىت دام
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حدود البحث :
اقت ر البحث على الحدود اآلتية:
 .1عينة مأ طالب ال ف ااول الثـانوي مى( مديسىة لعىا عبدالناصىر النايقاىة تىإداية شىر الفيىقم
التعليعية تعحافظة الفيقمك العقيدا( تالفىا الدياسي ا و م( العام الدياسي  2021 / 2020ق
 .2بعض مكونات البراعة الرياضية :والتىي حىددت ا مجعقعىة مى( الدياسىاا والكتاتىاا الترتقاىة فىي
مستقى طب الاو ا و النايقيق والعتعنلة في الع اياا اآلتية ا ستيعا العفاهيعيك والطبمة
اإللرا يةك والكفاءة ا ستراتيجيةك والتبرار او ا ستد التكيفيك والنلعة العنتجةق
 .3بعــض مهــارات التفكيــر المســتقبلي الت ى اعكىى( ا اسىىت دم ا الطىىب مىى( ال ى ت طىىيط حيىىات م
العستقبليةك والتي حددت ا مجعقعة م( الدياساا والكتاتاا الترتقاةك والعتعنلة في الع اياا اآلتيىة
الت طيط العستقبليك والتفكير اإلاجاتي في العستقب ك والتنبؤ العستقبليك والت ي العستقبليك وتطقار
السيناياق العستقبليك وتقييم العنظقي العستقبليق
فروض البحث :
حاول البحث التحقق مأ صحة الفروض اآلتية:
 -1اقلىد فىر ىو د لىىة إحاىا ية تىىي( متقسىطي ديلىاا العجعقعىىة التجرابيىة فىىي التطبيى القبلىىي
والتطبي البعدي تباي البراعة الراايية لاالح التطبي البعديق
 -2اقلىد فىر ىو د لىىة إحاىا ية تىىي( متقسىطي ديلىاا العجعقعىىة التجرابيىة فىىي التطبيى القبلىىي
والتطبي البعدي لعقياس التفكير العستقبلي لاالح التطبي البعديق
 -3تقلد عبمة ايتباطية مقلبة دالة إحاا يبا تي( ديلىاا طىب العجعقعىة التجرابيىة فىي التطبيى
البعدي لك م( ا تباي البراعة الراايية ومقياس التفكير العستقبليق
م طلحات البحث :
التزم البحث بالتعريفات اآلتية لم طلحات الدراسة:
 .1رياضيات الروبوت:
اعرف الباحث ياايياا الروتقا تأي ا مجعقعة م( العفاهيم والتععيعاا والع اياا
الراايية ىاا الالة تبناء وترايب وحراة الروتقا وايظعة التحكم فيهق
 .2مدخل :STEM
اعرف الباحث مد  STEMتأيه يظام تعليعىي اىدمل مجىا ا العلىقم والتكنقلقليىا وال ندسىة
والراايياا معاك تحيث تتكام العفاهيم ا ااداعية معا لعالم القامعيك واديس الطب م( ب ععليىاا
ا ستقااء العلعي؛ ت دف إيتال معرفة لدادة تس م في ح مشكبا العالم م( حقل اق
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 .3البراعة الرياضية Mathematical Proficiency
اعرف الباحث البراعة الراايية تأي ا ععلية عقليىة اقىقم ت ىا الطالىب عنىدما اتعىرض لعقمىو
يااي او مشكلة ياايية اظ ر في ا استيعاته للعفاهيم والععلياا الراايية والع اية في تنفي اإللراءاا
تعروية ودمة عاليةك في اثناء صياغة وتعني وح العشىكبا الراايىيةك حتى ااى لر اىة الراايىياا
اعادة مفيدةك واقاس م( ب ا تباي البراعة الراايية ال ي اعده الباحث ل ا ال رض".
 .4التفكير المستقبليFuture Thinking :
اعىرف الباحىث التفكيىىر العسىتقبلي تأيىه القىىدية الفىرد على استحضىىاي العايىي لقيىا ي اىىة
مستقبلية لبستفادة من ا لف م العستقب ك والت طيط لحياته العستقبلية ك وانشط عند التفكيىر فىي العشىكبا
العستقبلية ك واقاس تاست دام مقياس التفكير العستقبلي الععد ل ا ال رضق
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ً
أوال  :مدخل : STEM
 1-1نشأة مدخل : STEM
إخ مدلل التيامل بيخ العلوم والتياولوديا والهادس وال ياييات  STEMظهه فهي الوديهات
المتحدة ا م ييي  ،عكى ظهو اتائج ادلتبا ات الدولي الموحدة للطاى( ،)TIMSSوالتي تللفت فيها
الوديات المتحدة ا م ييي عخ ماافسيها الدولييخ ،وأ ُ دع دلا ليعف إد اا الطهاى لا تباطهات بهيخ
ما يد سوا وتطبيكات  ،ا م الدي تطلهى زيهادة يفهامتهم فهي يهوم مهدلل . STEMوبهدأت المسسسه
الوطاي للعلوم ) The National Science Foundation (NSFباستلدام مصطلح  STEMليستلدم
ودا المصطلح يمدلل متيامل إلزال الحدود بهيخ العلهوم والتياولوديها والهادسه وال يايهيات وإدا تهها
يعلم واحد. (Morrison& Bartlett, Raymond , 2009 , 2) (Thomasian , 2011 , 32).
ومد ازداد ا هتعام تعىد تكامى العلىقم والتكنقلقليىا وال ندسىة والراايىياا  STEMىب
العقد ا و م( القر الحادي والعشرا( تاقية ابيرة و اصةك في ظ التقله يحق ا متااد القا م على
الععرفةك والترايل عل الع اياا التي اجب ا الم ت ا العاملق ك والتي ت يرا تشك ابير تسىبب النىقية
التكنقلقلية والعلعيةك حيث لم تعد يظم التعليم التقليداة تفي ت اق) (Fan & Ritz 2014 , 11ق
واعد التعليم تاست دام مد العلقم والتكنقلقليا وال ندسة والراايياا  )STEMاحد العدا
العالعية الع عة والقاعدة في إعداد العناهل الدياسية وتنا اك وتم تبنيه ب العقىقد النبثىة العايىية عنىد
تطبيقه في عدد م( الدو االععلكة العتحدة والق ااا العتحدة ا مراكية واقياا الجنقتية ولنىق إفراقيىا
))Straw, 2014 ,8ق
 2-1مفهوم مدخل : STEM
اعرف (السعيد  )15 ، 2018 ،مد  STEMتأيه احد مدا التدياة الت تستند إل يظراة
التكام تي( الععرفة العكتسبة م( ت اااا الراايياا والعلقم والتكنقلقليا والتاعيم ال ندس ك وتتحق
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في ا فلسفة التكام واسة الترتية او الفلسفة الترتقاةك الت تست دم ف تعليم الراايياا ععليبا؛ م( ال
تكام الععلقماا م( الت اااا ا يتعة لتحقي هدف معي( وح مشكلة ماك واتتكاي شئ لداد ومفيدق
واعرفىه ) (Vasquez,Sneider, & Comer, 2013 , 59تأيىه مىد تينىي للىتعلم الاى
الحقالل التقليداة التي تفا تي( الفرو ا يتعة العلقم – التكنقلقليا – ال ندسة – الراايياا) واكام
تين ا في براا تعلم مناسبة ووامعية وايحة وطراقة مقاقدة لتنظيم وتدياة الفرو الععرفية ا يتعىة
معاك وال ندسة والتكنقلقليا تضىاف اعىقاد دياسىية لبىامي مىقاد العىن ل تى تىدمل معايسىاا ال ندسىة
والتكنقلقليىىا مىىا ديوس العلىىقم والراايىىيااك لتسىىاعد الطىىب عل ى ااتسىىا م ىىاياا القىىر الحىىادي
والعشرا(ق
واعرف هعام ك  2018ك  )26مد العلقم والتكنقلقليىا وال ندسىة والراايىياا )STEM
تأيه مجعقعة م( ا يشىطة والععايسىاا التعليعيىة التىي تعتعىد علىي التكامى والىدمل تىي( الت ااىاا
ا يتعة العلقم والتكنقلقليا وال ندسة والرااييااك ت دف تحقي تقاص تىي( العديسىة والعجتعىاك عى(
طرا تاعيم وتنفي يعاىل تس م في ح مشكبت م الحياتيةق
 )STEMتأيىىه تعكىىي(
واعىىرف  )National Research Council, 2011 ,16مىىد
الطالب من تدااة تعليعه في العرحلة ا تتدا ية ت ه العلقم وتيا التراتط والتدا تين اك م( ب ا يشطة
وال براا العباشرة سقاء دا العديسة او ايل ىاك مىا التأايىد على تنعيىة م ىاياا ا تاىا والععى
الجعاعي وم اياا التفكير النقدي واإلتداعيق
وارى  )Gonzales & Kuenzi, 2012,3ا  STEMيظام تعليم وتعلم للعلىقم والتكنقلقليىا
وال ندسة والرااييااك م( ب تضعي( ا يشطة التعليعية وتقظيف ا في لعيا العراحى التعليعيىة سىقاء
تشك مقاقد ومنظم دا الفا الدياسي او تشك غير يسعي ايل اسقاي العديسةق
واعرفه  )Moore & et al, 2014, 38تأيه اسلق تعلىم مىا م علىي حى العشىكلة مى( ىب
التطبي الععلي لتدياة العلقم والتكنقلقليا وال ندسة والرااييااك واست دم العن ل متعىدد الت ااىاا
لتطقار م اياا التفكير النقدي وح العشكبا وتس ي ا تتكايك واسىت دم تطبيقىاا مى( العىالم الحقيقىي
اأساس لأليشطة العست دمة؛ حيث اتعلم الطب ايو ا م اياا ح العشكلة واإللراءاا العلعية تنطب
عل مقامو الحياة اليقمية؛ ت دف لعل م استعتعق في مجا ا  STEMواحسنق م( افاءت م فىي هى ه
العجا اق
 STEMتأيه مجعقعىىىىة مىىىى( ا يشىىىىطة
وتعىىىىرف احعىىىىد ك  2016ك  )131-130مىىىىد
والعشروعاا والععايساا التعليعية التي تعتعىد على التكامى والىدمل تىي( الت ااىاا ا يتعىة العلىقم
والتكنقلقليا وال ندسة والرااييااك ت دف مساعدة الطب عل تحقي تقاص تىي( العديسىة والعجتعىا
وسق العع ك م( ب يق وتطبي العفاهيم ا ااداعية والع اياا في سيا العالم الحقيقىيك تعىا اعكىن م
م( ح ما اقال م م( مشكبا وتكقا( اتجاه إاجاتي يحق العادة"ق
ويعرم الباحث مدخل  STEMتأيه نظام تعليمي يدمر مجاالت العلوم والتكنولوميا والهندسـة
والرياضيات معا ،بحيث تتكامل المفاهيم ااكاديمية معا للعالم الواقعي ،ويدرس الطالب مأ خالل عمليات
االستق اء العلمي؛ بهدم إنتاج معرفة مديدة تسهم في حل مشكالت العالم مأ حولها.
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 3-1أهدام مدخل : STEM
يعههد مههخ أوههم ا وههداف التههي يسههعى )William & Dugger, 2013, p. 9( STEM
(( )PCAST, 2010, pp. 15-16( )National Research Council, 2011, pp.4-5عها ،
 )234 ، 2019إلى تحكيكها فيما يلي:
 تحسي( التحاي العلعي واإليجاز ا ااداعي للطب ك والععى على تبنىي الىدو لعبىادياا اإلصىبحالتعليعي اصة في يقء يتا ل ا تباياا الدوليةق
 تقفير الفرص لتنعية الععايساا ال اصة تعجىا ا  STEMالتىي تعىد اساسىية فىي لعيىا الع ى( فىيالقر الحادي والعشرا(ق
 -تشجيا الطب عل ا ستكشاف والتقاي وف م عالع مق

 إثاية دافعية الطب وتعلال ثقت م في الراايياا والعلقمك م( ىب اسىت دام التكنقلقليىا وا تتكىايوالتاعيم؛ معا اجع العديسة ملي ة تالتجاي العفيدة والعسليةق
 -ااتسا الطب ايعاط التفكيرك االتفكير العلعي والنقدي واإلتداعي والفراغيق

 اللاا دة في عدد الطب الطامحي( في الحاىق على ديلىاا علعيىة متقدمىة ووظىا و فىي مجىا اSTEMق
 زاادة القُ َقى العاملة العؤ َّهلة وف مد STEMق-

ااتسا الطب العفاهيم العلعية في تكامل ا ما تطبيقات ا التكنقلقليةق

 -ااتسا الطب م اياا البحثك وح العشكباك وات اى القرايق

 ااتسا الطب م اياا الراايياا ا ساسيةك وح العشكبا الرااييةق تنعية مدياا الطب عل اداء ا يشطة ىاا الالة تالتطبيقاا ال ندسيةق تفعي التكنقلقليا وال ندسة في البرامل الدياسيةق 4-1أهمية مدخل :STEM
حدد  )Morrison, 2007 , 63احعد ك  2016ك  )144هعام ك  2018ك  )28مجعقعة م(
العلااا للتعلم القا م عل تقل اا الى  STEMتتعن في ايه
 اقفر للطب الفرصة للىتعلم مى( ىب ايشىطة و بىراا مى( القامىا الحقيقىيك معىا اسى م فىي تنعيىةالع اياا ا ااداعية والتكنقلقلية وا لتعاعيةق
 اقظو الععرفة العلعية والع اياا التي اكتسب ا الطب في ح العشكبا العقلىقدة فىي العىالم الى ياعيشق فيهق
 انعىىي القىىدية عل ى تحداىىد العشىىكلة وايفيىىة لعىىا الععلقمىىاا والبيايىىاا وتنظيع ىىاك والقصىىق إل ىا ستنتالاا والتعبير عن اك اعا اساعد الطالب عل تطبي الععرفة في مقامو ا رى لدادةق
 انعي م اياا التفكير العليا لدى الطالبك وا حتفاظ تالععرفة العلعية لقمت اطق ق- 423 -
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 انعي ميعة العشاياة والتعلم التعاويي لدى الطب ؛ م( ب ميىام م تىبعض التجىاي والعشىروعااالتي تحااي عع العت ااي( او اصحا الع (؛ معا الاد م( دافعيت م إليجاز الع امق
 اجعى الطىىب اانىىر مىىدية عل ى اإلتىىدا ك مىى( ىىب تقظيىىو مفىىاهيم ومبىىاد العلىىقم والتكنقلقليىىاافكايا لدادة وثقة تالنفةق
والراايياا في التاعيم ال ندسيك ا مر ال ي اقلد
ب
 انعي م اياا انيرة مفيدة في حيات م اليقمية لدى الطب ك ومن ا م اية ح العشكبا الع ىاية التىييحتال ا تشك اقميك سقاء عل العستقى الش اي او الع ني)ق
 انعي م اية التحلي والبحث العلعيك والتي احتال إلي ا الطب لبيتقىاء تتفكيىرهم واسىتعراي تعلع ىمب لعيا مراح حيات مك حت تعد الحاق عل ش ادة دياسيةق
 انعي العيق وا هتعاماا في العجا ا الع تلفةك من العجا ا العلعية والفنية والتىي مى( الععكى( اتساعد فيعا تعد في ا تياي العستقب الع نيق
 انعي حب ا ستطب والتسا ك تحيث اكق انشأ ش ا محب لععرفة العلاد ودا م التطلاق اساعد عل تحداد ميق الطب الع نية فتقاي يظعنا التعليعية ي تقليه او دعىمك اعىا تسىاعد علىات اى مراياا مرتبطة ت ه العيق الع نية او حت ع( احتيالات م في سق العع ق
 5-1مكونات مدخل :STEM
اتم تدياة العقاد ا يتعة العلقم والتكنقلقليا وال ندسة والراايياا تشك منفىردك واى من ىا
 )STEMاابح ا مر م تلفاك
عل حدة عل مداي السنقاا العاييةك ولك( م( ب تبني فلسفة مد
حيث تشك ه ه العقاد فرو  )STEMالر يسيةك وتؤدي دويا اساسيا في تشكي الحاة الدياسية تشك
متكام ك اتم م( بل ا دمل العقاد ما تعض ا البعض لتشىك منظقمىة تعليعيىة متكاملىةك وتع ىد للطىب
)STEM
تطبيقاا ععلية لعا احدث في الحياة الحقيقيةك حيث احتقي ا فر م( الفرو ا يتعة لعد
عل مجعقعة م( العكقياا الر يسةك اعا حددت ا ا ااداعية القطنية لل ندسىة والعجلىة الىقطني للبحىقث
 )National Academy of Engineering and National Research Council,2009ك
 )STEMاعا الي هعام ك  2018ك  )32-28احعد ك  2016ك )131-130
والفرو ا يتعة لعد
 -1العلوم:
تتضع( الععايفك والع ايااك وطرا التفكيرك وح العشكباق واقاد ت ا الجقايب الععرفية
العلعية التي ترتكل عل دياسة العلقم الطبيعيةك تعا تشعله م( مقايي( الطبيعة العرتبطة تالفيلااء والكيعياء
وعلم ا حياءك وا لن الحقا والعباد والعفاهيم وتطبيقات ا في لعيا الت ااااق
 -2التكنولوميا:
تتضىىع( تطبي ى وتقظيىىو الععرفىىة العلعيىىة فىىي مقامىىو لداىىدةك تاسىىت دام ا دواا وا ل ىىلة
الع تلفىىةك واقاىىد تالتكنقلقليىىا يظىىام متكام ى اتكىىق مىى( ا ش ى اص والععىىايف والععليىىاا وا ل ىىلة
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وا دواا التي تد في إيتال القسا التكنقلقلية التي تلبي احتيالاا ويغباا ا ش اصك اي اي ا يتال
تطبي العلقم وال ندسة في ا العجا اق
 -3الهندسة:
تتضع( التطبي العن جي لعباد العلقم والراايياا تطراقىة فاعلىة وامتاىاداة انىاتل لتطبيى
الععرفةك واعد ه ا الت اا هيك الععرفةك فع( بل ا اتم التطبي العن جي لعباد العلقم والراايياا
تطراقة ععلية ع بر التاعيم والتانياك وتش ي تعض اآل ا والعنتجاا تطراقة فاعلة وامتاىاداة انىاتل
لتطبي الععرفةق
 -4الرياضيات:
تتضع( دياسة ا يعاط والعبماا تي( ا يمام والكعياا وتقظيو الراايياا في دياسة العلىقم
وال ندسة والتكنقلقليا؛ معا اطقي مدية الطالب عل التحلي والتفسير وتقصي ا فكاي تشك مناسبق
 6-1فلسفة ومبادئ مدخل :STEM
اققم التعلم القا م عل مد العلقم والتكنقلقليا وال ندسة والراايىياا  )STEMعلى فلسىفة
مؤداهىىا تىىقفير ايشىىطة ومشىىروعاا تعليعيىىة تقىىقم علىى التكامىى تىىي( العلىىقم والتكنقلقليىىا وال ندسىىة
والرااييااك م( ال مساعدة الطالب عل إثاية التفكير وااتسا الععرفة العلعيةك وتطبيق ا فىي مقامىو
ا رى في العالم الحقيقيك ت دف ح مىا اقال ىه مى( مشىكبا فىي العىالم الحقيقىيك وتحقيى اتاىا تىي(
العديسة والعجتعا وسق العع ك تينعا اقتار دوي الععلم عل التقليه واإليشاد؛ ف ق اعع مىا الطىب
عل تحد اد ا س لةك وتحداد الع امك وتدياب م عل إيتال الععرفة العلعيةك وتطقار الع ىاياا ا لتعاعيىةك
اعا اتيح الفرصة ليقيم الطب ايفس م  )David, 2008, 80 )Gonzalez & Kuenzi, 2012احعد
ك  2016ك  )131-130ق
اعا اققم مد العلقم والتكنقلقليا وال ندسة والراايياا  )STEMعلى مبىدا وحىدة الععرفىة
وطر تقظيف ا في العقامو الع تلفةك واعني ىلن ا تتضع( ال براا التعليعية التي اقدم ا العن ل ايشطة
تعليعية تقلد حقالل فاصلة تي( ا م( العلقم والتكنقلقليا وال ندسة والرااييااك ت اجىب ا تقىدم
مقامو تعليعية تقظو تلىن الععرفىة فىي الحيىاةك وتقيىح الىرواتط الععرفيىة تىي( تلىن العىقاد ا ااداعيىة
ا يتعةق هعام ك  2018ك  )32ق
وتتحدد ه ه العباد في النقاط التالية التنقي العلعيك والدمل تي( ا ستقاىاء العلعىي والتاىعيم
التكنقلقليك وتقظيو ال ندسة في ح العشكباك والتكام تي( فرو العلمك والتقاص احعد ك  2016ك
. )131-130
 7-1طبيعة عمليتى التعليم والتعلم وفق مدخل : STEM
اىرى ) )Stohlmann, Moore, and Roehrig, 2012) (Marshall, 2009هعىام ك
 )STEMتؤاد
 )2018ا ععليتي التعليم والتعلم في يقء مد
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• مشاياة الطب تنشىاط فىي التجىاي التىي تحىددك مىا تطىقار شى ف م تععليىة الىتعلمك واسىت ب
اإلمكاياا الفرادة التي لدا مق
• إتراز التراتطىاا والعبمىاا تىي( مجىا ا  )STEMوا عتعىاد على طراقتىي حى العشىكبا
والتعلم التعاوييك وا هتعام تف م التاقياا ال طأ لدى الطب ومحاولة تاقاب اك والبنىاء على
معايف م الساتقةق
اتشىاف اتجاهىات م ال اصىة
• إيفاء الطاتا الش اي على سىيا الىتعلمك ىلىن تإيشىاد الطىب
ومشاعرهم واستراتيجياا التعلم العناسبة ك م( ال تنعية مديات م وم اياا تفكيرهمق
• تاعيم تي ة تعلم شعقلية وحقيقيةك تحيث ترال عل العشكبا والتطبيقاا التي صاغت ا الععرفىة
الساتقة لدى الطالب في العالم الحقيقيك وا ستفادة م( العجتعا العحلي فىي تحقيى اهىداف الىتعلمك
ومعااشة التجرتة القامعية في ظ ا حتيالاا الحقيقية للعجتعاق
وفيما يلي نعرض بعض الدراسات والبحوث السابقة التى تناولـن اسـتخدام مـدخل  STEMفـي
تدريس الرياضيات مأ أمل تنمية نواتر تعلم متعددة ،تقصىلت دياسىة (السـعيد  )2018 ،إلى فاعليىة
اسىىت دام مىىد متعىىدد الت ااىىاا  )STEMف ى تنعيىىة التعيىىل الرااي ى وم ىىاياا القىىر الحىىادى
والعشرا( لدى طب العرحلة اإلعداداة ك وتقصلت دياسة (عالهللا  )2019 ،إل فاعلية است دام مد
 STEMفي تنعية م اياا الحى اإلتىداعي للعشىكبا الراايىية لىدى طالبىاا الاىو النىايي متقسىط ك
ودياسة ) (Arsad , Osman & Soh, 2015التي مدمت إطايا مقتر بحا إلعداد منىاهل البيقلقليىا فىي
يقء مد  STEMفي ماليلااك حيث تم الترايل عل مفاهيم مجىا العلىقم البيقلقليىة اعحىقي تتكامى
حقله العجا ا ا رىك واتم دمل مجا التاعيم ال ندسي والتكنقلقليا والراايياا اععلياا في مجىا
العلقم البيقلقليةك واادا ا ستقااء وح العشكبا ويعقىل ا ادي والعقق والتدياب الععلي للتاىعيم
ال ندسي ك وفي دياسىة (غـانم  )2013 ،تىرى ا تاىعيم منىاهل  STEMاعتعىد على تنظىيم العفىاهيم
والع اياا والتطبيقاا تطراقة تينية للعجا ا ا يتعىةك وتقىدم مقيىقعاا العىن ل مى( ىب مشى با
و براا تكامليةك واعتعد تحداد العشكبا عل تحداد العفاهيم العلعيةك وتىدعيم العىن ل تىرامل حاسىقتيةك
واست دام ععلية التاعيم ال ندسي لح العشكباك وتقدام ايشطة تعتعد عل ا ستقااء والبحثك واعىدا
من بجا مقتر بحا في يظام ا يض في يقء مد  STEMلتنعية م اياا التفكير في ا يظعة لىدى طىب
الاو النايي النايقيق
 8-1معايير ت ميم وحدات دراسية وفق مدخل : STEM
اشاي ا م( ) (Sanders, Kwon, Park, & Lee, 2011 , 14إل ا هنىاك سىبعة معىااير
)STEMك وهي
اجب تقافرها عند تاعيم وحداا دياسية في يقء مد
 -1احترام اقصية ا مقيق وال دف م( تدياسهق
 -2است دام يفة الععلياا والعحتقى تي( العقيقعاا العتدا لةق
 -3ا تعكة القحداا الدياسية ي اة تنا ية للتعلمق
 -4تاعيم م عاا ىاا اهداف محددةك إلشراك وزاادة دافعية الطب للتعلمق
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 -5سعاح ه ه القحداا الدياسية للطب تاست دام التعلم م( العلىقم والراايىياا فىي التكنقلقليىا وتقىدي
اافك لتحسي( تعلم الفرو ا يتعةق
 -6است دام التعلم م( من جي العلقم والرااياا لتحسي( تعلم الطب ق
 -7اجىىب ا اقاتىى محتىىقى القحىىدة متطلبىىاا محىىددة ثاتتىىة مىى( اإللىىراءاا والععليىىااك اثنىىاء القيىىام
تالعشروعاا والتجاي وا يشطة الطبتيةق
 9-1اإلطار العام لت ميم الدرس القائم على مدخل : STEM
إ اإلطاي العام لديس  STEMاتكق م( العناصر التالية (عبهللا ك  2019ك )235
 -1ااهدام :تااغ اهداف الديس فىي يىقء مىد  STEMعلى شىك تقمعىاا اداء تاىو الععرفىة
اوالع اية العكتسبة او العنتل الن ا ي)) NRC,2011,218ق
 -2المحتوى :اعتعد محتقى الديس في يقء مد  STEMعل الترايىل على تكامى العلىقم الع تلفىة
اعا هي في القاما ال ي اعيشه الطب ك وتعلال الع اياا الحياتيةك م( ب
اق
ق
لق
دق

مساعدة الطاى على تيويخ صات وا تباطات بيخ المحتوى المع في لمهواد  STEMالملتلفه
وتطوي فهمهم.
التأييد على مها ات الك خ الحادي والعش يخ.
توفي مهام تثي تحدي واوتمام الطاى وقد اتهم.
التاوع في المهام واداشط .

 -3اانشطة التعليمية:
تتنىىىق ا يشىىىطة التعليعىىىة التىىىي اجىىىب ا اعايسىى ا الطىىىب
)(NRC,2011

ىىىب ديس  STEMلتشىىىع

أاشط قائم على التيامل بهيخ العلهوم ا بعه  ،لتاميه التفييه والفههم العميهق للمفهاويم والمهها ات
العلمي متعددة التلصصاتت مع م اعاة لصوصي يل مدال.

اق

ق
لق
دق
هق
وق
زق
حق

أاشط توظف المشيات ال يايي والهادسي مخ واقع حياة الطاى قابل للتطبيق.
أاشط قائم على الامدد ال يايي  ،ووي أاشط مفتوح الاهايهات وتته ا مدهاد للحلهول المتعهددة
يافدوا الطاى في مدموعات.
أاشط تكدم تفسي ات ماطكي للمفاويم المتعلك بف وع  STEMالتي يكوموخ بد استها.
أاشط تعيس سي باائي توظيفي للتعلمت لتوليد مع ف دديدة.
أاشط تميخ الطاى مخ مما س مهام تعليمي وادسي وتياولودي تزيد مخ فاعلي مشا يتهم بعملي
التد يس.
أاشط تمياهم مخ تصميم حلول إبداعي للمشيات العلمي .
أاشط تامي مها ات الحل اإلبداعي للمشيات لدى الطاى(السعيد  )2018 ،مخ لال:
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 أاشط ادستكصام المود  :ووي التي تميخ الطالى مخ البحث عخ المع ف بافس وايتشهاف الكواعهدال يايي والعلمي والاظ يات ،مخ لال سلسل مهخ اللطهوات ويكهوم بتسهديل اسهتاتادات والتبها
صحتها والتوصل إلى استاتاج صحيح.
 أاشط علمي تد يبي  :ووي أاشط ت بط بيخ ال ياييات والتلصصات ا ل ى يتد ب عمليه يهتمتافيدوا في مدموعات تعاواي  ،ثم يكوم الطاى بالماحظ وادستاتاج.
 أاشط الت صميمات الهادسي  :ووي تصميمات يطلهى مهخ الطهاى تافيهدوات لتهد يبهم علهى التلطهيطوال سم الهادسي للامادج والمش وعات الصغي ة قبل تافيدوا.
 أاشط وتطبيكهات تياولوديه  :تتعلهق باسهتلدام البه امج التطبيكيه وبه امج الحاسهى اطلهي وأاشهطتياولودي يدوي يستلدم فيها المواد وا دوات ،لتصميم وتصهايع امهادج يتصهميم المدسهمات ثاثيه
ا بعاد.
 -4مصادر ووسائل التعلم :تستلدم مصاد ووسائل تعليمي متعهددة مثهل اليتهى ،والتطبيكهات تعليميه ،
وا دهزة التكاي والب امج المحوسب  ،ومواد ولامات وغي وا.
-5التقويم  :يعد التكويم م تيزا مهمها للطهاى يتع فهوخ مهخ لاله مها تهم إادهاز ،مهخ ا وهداف حسهى
إ شادات المعلم الدي يكودوم احو تحكيكها ،مخ لال التغديه ال ادعه المسهتم ة ،واسهتلدام أدوات
تكويم متعددة تكيس الطالى مخ دميع الدوااى المع في والمها ي والميول والتفيي وغي وا.
وحددا  )Jolly, 2016, 93مجعقعة طىقاا إلعىداد وتنفيى الىديوس القا عىة على STEM
وهي
 -1يتط مقيق الديس تعشكلة حقيقيةق
 -2تحداد ما ال ي اجب ا اكق عليه شك النجاح ح العشكلة)ق
 -3است دام ععلياا التاعيم ال ندسي محقي التاعيمق
 -4مساعدة الطب في تعرف التحداااق
 -5إشراك الطب في البحث ع( العحتقى العلعيق
 -6لع الطب اععلق في مجعقعاا م( ال تطقار افكايهم والبحث ع( ح للعشكلةق
 -7تقليه الطب يحق معااير ا تياي افض الحلق والتاعيعااق
 -8تقييم التاعيم في يقء معاايرك وح العشكلةق
 -9تقليه الطب إل ا اععلقا في مجعقعاا واتقاصلقا ليست لاقا يتا ج مق
 10-1الروبوت ومدخل : STEM
شهدت الساوات ا لي ة اموا متسا عا في تكدم التياولوديا وااتشا وا ،وماها على سبيل المثال
الب مديات المفتوح يال وبوتات ،حيث تستعد ال وبوتات للتأثي على الحيهاة والمدتمعهات بشهيل يبيه ت
ولههدا مههخ ا وميه بميههاخ أخ يكههدم لدميههع الطههاى لبه ات تعليميه عالي ه الدههودة فههي مدههادت العلههوم
والتياولوديهها والهادسهه وال يايههيات  STEMحتههى يصههبحوا مصههمميخ ومبههدعيخ لمسههتكبلاا الغاههي
بالتياولوديا ،بدد مخ أخ ييواوا مستهلييخ للماتدات التياولودي ت ولدا فإخ العديد مهخ البه امج التعليميه
تسعى إلى دمج وإدلال عدد مهخ التكايهات فهي تعلهيم وتعلهم  STEMوماهها ال وبوتهات ،حيهث أظهه ت
ا بحاث الحديث أخ ال وبوتات يميخ أخ تيوخ أداة تعليمي فعال في تعليم العلهوم والتياولوديها والهادسه
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وال يايههياتت خ مههخ شههأاها أخ تعههزز مشهها ي الطههاى فههي محتههوى (Rahman & et STEM
)( al,2017حسخ . )10 ، 2020 ،
وبالاسب للعديد مخ الطاى الديخ يميلوخ إلى مدال الهادس والتياولوديا ،فكد تيوخ ال وبوتات
ميزة إيافي  ،فتعلم الب مد في ودا العالم المتكدم ،يدعل مخ المهم تعلم ييفي فههم اطله ت فالطبيهى الهدي
يع ف معدات اإلليت واي أفيل دائما مخ الطبيى الدي د يع ف دلات وودا يدعل ال وبوتات في مهدلل
 STREMمهم على دميع مستويات التعليم مخ الم حل ادبتدائي وحتى الدامعي ت حيث يميخ للطاى
تعلههم أساسههيات ادليت وايههات والب مده وال وبوتههات )( .(Colucci-Gray & et al,2019حسههخ ،
. )12-11 ، 2020
واحتلت ال وبوتات واإلليت وايات مياا م يزي مهم في مما سات تعليم  STEMماد بدايه
ظهو  ،،ويميخ الكول إخ أحد أفيل المدادت التي يميخ أخ تيوخ تدالا للعلوم والتياولوديا والهادسه
وال ياييات وي ال وبوتات ،وفي البداي قبل أخ تكفز إلى ا دواخ ال وبوتات بمفهومها وت ييبها المعكد،
احتاج إلى فهم ما اطات ال وبوتات التي يتم الحديث عاهها فهي مهدلل  ،STREMحيهث يشها واها إلهى
ال وبوتات على أاها الاهج التبسيطي لتطبيهق اإلليت وايهات التهي يميهخ للطهاى فهي الم حله ادبتدائيه
والثااوي التعامل معها( .حسخ . )13 ، 2020 ،
ويتطلى ا م ادستفادة مخ اإلميااات الهائل لل وبوتات اتيد دمدهها علهى اطهات واسهع فهي
تعليم وتعلم  STEMمخ المعلميخ والطاى على حد سوام ثكاف يافي في مدال ال وبوتات ،ويكصد بدلا
ال غب ه واإليمههاخ بههالحلول التههي يميههخ أخ توف وهها ال وبوتههات ويههدلا فهمههها وقبولههها وادعتمههاد علههى
مسههاوماتها فههي تعلههيم وتعلههم  ،(Rahman & et al,2017) STEMيمهها أظههه اتههائج د اسهه
) (Ntemngwa & Oliver,2018أخ معلمي  STEMيحتادوخ إلى دعم مد س تياولوديا لبيه مهخ
أدل التافيد الاادح لفصول .STERM
ووههدفت د اسه (السااليما و والعماار و  )2020تعه ف أثه اسههتلدام ال وبههوت التعليمههي
)(Spheroفي فع مستوى طاى الصف ال ابع ادبتدائي فهي مهها ة ادسهتددل الميهااي .واسهتلدمت
الد اس الماهج شب التد يبي وتم إد اسوا على عيا ( 60طالبا) ووم عبا ة عخ مدموعتيخ :يهابط ،
وتد يبي  .تم استلدام ادلتبها التحصهيلي المكهاخ -دلتبها فه وت المتوسهطات -والماحظه الاوعيه -
لتحديد ممياات ومعوقهات تطبيهق ادسهتلدام فهي الفصهول الد اسهي  -يهأدوات للد اسه  .أظهه ت اتهائج
الد اس ه أخ واههاا ددل ه إحصههائي فههي ف ه وت متوسههطات المدمههوعتيخ التد يبي ه واليههابط لصههالح
المدموع التد يبيه التهي اسهتُلد لم ال وبهوت التعليمهي فهي تد يسههم .وأوصهت الد اسه بإقامه معامهل
متلصصه لل وبهوت فهي المهدا س ،وإد اج ب مده ال وبهوت يهمخ ماهاوج التعلهيم العهام ،واسهتلدام
ال وبوت يوسيل تعليمي في ماهج ال ياييات.
انيًا :البراعة الرياضية:

Mathematical Proficiency

تم تناول البراعة الرياضية مأ حيث:
 1-2مفهوم البراعة الرياضية.
 2-2أهميـــة البراعة الرياضية.
 3-2سمات الطالب ذي البراعة الرياضية.
 4-2مكونات البراعة الرياضية.
 5-2التدريس وفق مدخل  STEMلتنمية مكونات البراعة الرياضية.
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 1-2مفهوم البراعة الرياضية:
تعددا تعرافاا البراعة الراايية م( ول ه يظر الباحني( والعت ااي(
فقد عرف ا الحنا ك  2018ك  )721تأي ا مجعقعة م( الععلياا والع اياا العقلية التي
تتضع( مدية الطالب عل استيعا العفاهيم والققايي( والعبماا الرااييةك وتنفي الععلياا الراايية
تعروية ودمة عاليةك واست دام ايسب اإللراءاا للقصق إل ح للعشكبا التي تقال هك إيافة إل
تفسير تنفي اإللراءاا العست دمة والتحق م( صحة الح ك حت اا إل ي اة الراايياا اعادة مفيدة
وىاا ميعة واكتسب النقة في است دام اق
وتعرف الملُّوحي ،وااحمدي  )197-196 ، 2020 ،البراعة الراايية تأي ا إحدى يقاتل
تعلم الراايياا تتضع( العفاهيم وتنفي اإللراءاا تعروية ودمة ومدية عل صياغة وتعني ح
العشكباك تاست دام استراتيجياا التفكير العنطقي والتبرار والتفسير وارتبط تالفا دةق
وتعرف عبدالفتاح  )172 ، 2020 ،البراعة الراايية تأي ا مدية التبمي عل تنفي
اإللراءاا الراايية تعرويةك وافاءةك ودمة عاليةك وىلن تناء عل استيعا العفاهيم والعاطلحاا
والععلياا الرااييةك والتفكير العنطقي والتأملي والتفسير والتبرار وتعني وصياغة العشكبا
الرااصية؛ لس قلة القصق إل الح ك وم( ثم الشعقي تأ الراايياا مادة مفيدة ول ا ميعة واعك(
است دم ا تكفاءة عالية وتنقة تامةق
واشير  )Groves,2012 , 122إل اي ا طراقة يالحة لتعلم الراايياا م( ب الف م
الشام للععاد ا والعاطلحاا الرااييةك ولع ه ه الععاد ا والعاطلحاا الراايية لل بءا م(
الحياة اليقمية للطالب ولل رال تعد ىلن؛ والبراعة الراايية تشتع عناصر عسة ا ستيعا العفاهيعيك
والطبمة اإللرا يةك والكفاءة ا ستراتيجيةك وا ستد التكيفيك والرغبة العنتجةق
وتالتالي فإ ماطلح البراعة الراايية ارال عل تعليم وتعلم الراايياا اعجعقعة م(
الععايف والع اياا العكتسبةك ت ا تم تف م البنية الحساتية والرااييةك والتعك( م( اإللراءاا وتعلم
الراايياا تنجاح وتجسيد لعيا لقايب ال برة والكفاءة؛ معا اساعد الطب عل ح العشكبا
الراايية والحياتيةق حناوى ك  2018ك ) 380ق
وا ار ملقي ك  2016ك  )173ا البراعة الراايية تشير إل "استيعا العفاهيم والععلياا
الرااييةك والع اية في تنفي اإللراءاا تعروية ودمة عاليةك وىلن اثناء صياغة وتعني وح العشكبا
الرااييةك حت اا الطالب لر اة الراايياا اعادة مفيدة"ق
واعرف ا عبيدة ك  2017ك  )28تأي ا "مدية الطالب عل تقظيو ال براا ومعالجت ا لتشكي
تنا ه الععرفيك ثم تقظيف ا في ح العشكباك وإيتال معرفة ياايية لدادةك و بل ا اققم الطالب
تععلياا يااييةك واكتسب م اياا راطة مكقياا البراعة الراايية"ق
واعرف ا  )Freund, 2011 , 27تأي ا مف قم شام لك ا ععا ال هنية وغير ال هنية التي
اتم م( بل ا ح العسا الراايية تسرعة ودمة عالية ق
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واعرف الجندى ،وخليل  )74-2019،73 ،البراعة الراايية تأي ا مجعقعة م( العناصر
العتشاتكة والعتراتطة الضروياة لتعليم وتعلم الرااييااك والتي تشع ا ستيعا العفاهيعيك والطبمة
اإللرا يةك والكفاءة ا ستراتيجيةك وا ستد التكيفيك والرغبة الراايية العنتجةق
ويعرم الباحث البراعة الرياضية بأنها :عملية عقلية يقوم بها اإلنسان عندما يتعرض لموقف
رياضــى أو مشــكلة رياضــية يظهــر فيهــا اســتيعابه للمفــاهيم والعمليــات الرياضــية والمهــارة فــي تنفي ـ
اإلمراءات بمرونة ودقة عالية ،أ نـاء صـياغة وتمثيـل وحـل المشـكالت الرياضـية ،حتـى ي ـل الطالـب
لرؤية الرياضيات كمادة مفيدة  ،ويقـاس مـأ خـالل اختبـار البراعـة الرياضـية الـ ي أعـده الباحـث لهـ ا
الغرض" .
 2-2أهمية البراعة الرياضية:
اشير (السعيد  )2018 ،إل ا ت الج د لتنعية البراعة الراايية لية فقط لدارا تا هتعامك
ولكنه يرويي ااضا لبيتقاء تتدياة الراايياا م( ب
.1
.2
.3
.4
.5

التعلم الفعال للمفاويم واإلد امات ال يايي الدديدة.
بدل دهد أقل مخ أدل تدي المعلومات ال يايي .
زيادة الحفظ وادست داع والتحصيل في ال ياييات.
تعزيز قد ات حل المشيات والمسائل ال يايي .
تحسيخ ادتداوات والميول والمعتكدات احو ال ياييات.

وتتعن اهعية تنعية البراعة الراايية لدى الطب في اي ا ترلعة لعباد ومعااير الراايياا
العديسيةك واي ا تبرز طبيعة العفاهيم والع اياا وا يشطة والععلياا والعطلق م( الطالب التعك( من ا
للنجاح في الرااييااق
 3-2مكونات البراعة الرياضية:
ويمكأ تناول أبعاد البراعة الرياضية بجزء مأ التف يل فيما يلي (عبدالفتاح ، 2020 ،
( )179-172السعيد ( )10-3 ، 2018 ،الملُّوحي  ،و ااحمدي :)197-196 ، 2020 ،
 -1االستيعاب المفاهيمي:) Conceptual Understanding) .
ووو استيعاى ا فيا ال يايي ا ساسي مخ مفاويم ،ومصطلحات ،وتعميمات ،وال بط بيخ ود،
ا فيا ال يايي بحيث يتميخ الطالى مخ مع ف الميموخ الدي تستلدم في الفي ة ال يايي (عبدالاعيم
.)6 ، 2012 ،
يما يتيمخ الكد ة على تمثيل المفهوم وا فيا ال يايي بأيث مخ ط يك وتوظيفها في حل
المشيات ال يايي والحياتي  ،وعاق دلا بفهم اإلد امات ال يايي الملتلف ت حيث يتيوخ الفهم
المفاويمي لدى الطالى عادما ييوخ قاد ا على باام ال وابط والتمثيات الملتلف  ،التي تسمح ل ب سي
مفاويم ال ياييات المد دة بط ت متاوع .( Awofala , 2017 , 489) .
ويميخ ادستددل على الفهم المفاويمي بمدموع مخ المسش ات ماها :استيعاى معاى المفهوم
ال يايي ،ولصائص  ،و موز ،،والعمليات الم تبط ب  ،وييفي تطبيك في الحياة اليومي  ،واستاتاج
العمليات ال يايي الم تبط ب  ( .حااوى .)381 ، 2018 ،
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يتيح مما سبق أخ المع ف التي يتم تعلمها بفهم توف أساسا لتوليد المع ف الدديدة ولحل
المشيات الدديدة غي المألوف ت حيث إخ ادستيعاى المفاويمي يسمح للطالى بباام مع ف دديدة باام
على ال وابط بياها وبيخ المع ف السابك التي تعلمها ،وود ،الط يك أفيل وأيث فائدة مخ حفظ الحكائق
واإلد امات التي يكوم بها.
 -2الطالقة اإلجرائية ):) Procedural Fluency
تشي إلى تافيد العمليات اإلد ائي مخ لوا زميات ومها ات يايي بم وا  ،ودق  ،ويفامة،
ومع ف متى وييف يتم استلدامها بشيل مااسى لحل المشيات ال يايي (Awofala , 2017 , .
).489
وبالتالي تتيمخ الطاق اإلد ائي المها ة في تافيد اإلد امات والعمليات ال يايي بشيل مائم،
ومع ف متى وييف تستلدم ود ،اإلد امات والعمليات في حل المشيات ال يايي بشيل مااسى،
والكد ة على تدي لطوات اإلد امات وتافيدوا بدق  ،وبس ع  ،وبيفامة( .الحااخ.)730 ، 2018 ،
يما ت تبط الطاق اإلد ائي بفهم المفاويمت فالفهم يدعل تعلم المها ات أيث سهول  ،وأقل
ع ي لأللطام ،يما أخ مها ات الطاق اإلد ائي تدعم الفهم المفاويمي.) Klein, 2012 , 411).
وعدم ودود طاق إد ائي يافي يسدى إلى صعوب في فهم ا فيا أو حل المشيات ال يايي
(أبو ال ايات .)69 ، 2014 ،
لدا دبد مخ تواف مستوى معيخ مخ الطاق اإلد ائي ت لتعلم واستيعاى المفاويم وا فيا
ال يايي  ،ولتحفيز الطاى على استلدام ال ياييات لحل المشيات ال يايي والحياتي بثك وبط يك
صحيح  ،يما أخ استيعاى المفاويم ال يايي يزيد مخ مستوى الطاق اإلد ائي لدى الطالى.
 -3الكفاءة االستراتيجية ):) Strategic Competence
تشي إلى الكد ة على صياغ وتمثيل وحل المشيات ال يايي  ،وايتشاف عاقات يايي ،
واستاباط ط ت واست اتيديات دديدة للحل ،يما تشمل ييفي تيويخ الصو العكلي لحل المشيات .
)(Schoenfeld, 2007 , 64
حيث يظه الطالى قد ت على اليفامة اإلست اتيدي مخ لال تميز ،في صياغ وتمثيل وحل
المشيات ال يايي بمها ة ،وفاعلي في استلدام إست اتيديات الحل( .دودة .)265 ، 2019 ،
في يوم دلا ادد أخ اليفامة اإلست اتيدي تتطلى مخ الطالى الكد ة على باام تمثيات يايي
ملتلف إلعادة صياغ المشيل ال يايي ت مما يسهل عملي حلها ،يما تتطلى أييا الم وا في التعامل
مع المشيل  ،مخ لال توسيع اطات المع ف المطلوب لحل المشيل ت حيث ت تبط اليفامة اإلست اتيدي
بيل مخ الفهم المفاويمى والطاق اإلد ائي  ،فعاد تطوي إست اتدي لحل مشيل غي امطي فإخ دلا
يعتمد على فهم المعلومات المعطاة وا فيا المتيما في المشيل  ،بدااى الطاق في حل المشيات
الامطي .
 -4التبرير أو االستدالل التكيفي ( :) Adaptive Reasoning
يعد وسيل مخ وسائل إقااع ادلل يخ با فيا ال يايي  ،وحلول المشياتت ليتيح للدميع أخ
ال ياييات مادة يميخ فهمها بسهول  ،ولها معاى ،ويميخ تافيد لطواتها ( .يواخ .)21 ، 2016 ،
ويشي ادستددل التييفي إلى الكد ة على التفيي الماطكي والتأمل والتفسي والتب ي المائم
للعاقات والمواقف  ،وبالتالي فادستددل التييفي يميخ الطالى مخ استلدام التفيي الماطكي دستيعاى
المفاويم ،والعاقات ،وا فيا الم تبط بالمويوع ،وتفسي وتب ي الحلول للمشيات والمواقف
ال يايي (الحااخ  ،)734 ، 2018 ،يما يميخ الطالى مخ استلدام ا اماط والامادج ال يايي وا مثل
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والحادت اللاص دستاتاج اللصائص ،والكواايخ ،والتعميمات الم تبط بالمفهوم ال يايي ،باإلياف
إلى إد ام اللوا زميات واإلد امات ال يايي بشيل متسلسل ومت ابط ،مع تكدي معكولي اإلد امات
المستلدم لحل الموقف ال يايي (عبدالحميد .)58 ، 2017 ،
في يوم دلا يتيح أخ ادستددل التييفي يستلدم لفهم العاقات وال وابط بيخ دوااى المشيل
بط يك يلي  ،وتحديد اإلد امات المااسب للحل ،وليي يتميخ الطالى مخ ادستددل التييفي يدى أخ
يمتلا قاعدة وللفي مع في سابك ويافي تدعل قاد ا على تحليل المشيل  ،وتأملها ،وش حها لالل يخ،
وتكدي الاتائج ،وتفسي وات لدا يدى أخ يتفاعل ادستددل التييفي مع ميواات الب اع ال يايي ا ل ى
أثاام حل المشيل ال يايي  ،فاليفامة اإلست اتيدي تساعد الطاى على صياغ وتمثيل المشيل  ،أما
ادستددل التييفي فيساعد في تحديد اإلد امات المااسب للحل ،والفهم المفاويمي يوف المعلومات
والمعطيات التي تساعد على ادستددل التييفي.
 -5النزعة المنتجة (أو الميل المنتج) ):) Productive Disposition
تعد الازع الماتد الهدف الدي ا يد تحكيك مخ د اس ال ياييات ،ودلا بالاظ إلى
ال ياييات على أاها واقعي ومفيدة ومددي  ،وأاها مدال يعتمد على الحس ،ويكت خ دلا بدد الشلص
وادتهاد ،ويفامت ) (Schoenfeld, 2007 , 68ت أي شعو الطالى بأا فعال في ال ياييات ،وأخ
الدهد المبدول والمستم في د اس ال ياييات يستي ثما (. ،عبدالاعيم .) 24 ، 2012 ،
وقد أشا ت معايي المدلس الكومي لمعلمي ال ياييات ( )NCTMإلى أومي تامي الازع
ال يايي الماتد لدى الطاى ،وتشي تلا المعايي إلى أخ ود ،الازع الوددااي تتيمخ ما يلي( :عبيد
) 78 ، 2004 ،
 الثك في استلدام ال ياييات عاد حل المشيات ال يايي  ،والتب ي وإقام الدليل. ال غب في التلطيط المستكبلي عاد محاول حل المشيل ال يايي . الم وا في ط ح واستيشاف ا فيا ال يايي ومحاول إيداد حلول بديل للمشيل . التأمل فيما يفي في الطالى وم اقب تفيي  ،وأفعال . تامي حى ادستطاع وادبتيا لدى الطالى عاد الكيام بعمل يايي. تثميخ دو ال ياييات في ثكاف المدتمع وحيا ت . تثميخ تطبيق ال ياييات في حل مواقف ولب ات حياتي متاوع .مما سبق يتيح أخ الب اع ال يايي مفهوم شامل ل أبعاد ،التي يدى تاميتها بشيل مت ابط
ومتشابات حيث يابغي أخ تعيس المما سات التد يسي دالل الفصول الد اسي أبعاد الب اع ال يايي
يلهات للتغلى على الكصو واليعف الدي يعااي الطاى في فهم واستيعاى ا فيا والمفاويم ال يايي ،
ومع ف اإلد امات المااسب لحل المشيات ال يايي والحياتي ت للوصول بالطاى لمستوى اليفامة في
إد ام العمليات الحسابي وال يايي الملتلف  ،وتامي اتداواتهم اإليدابي احو مادة ال ياييات و سيتهم
لها على أاها مادة واقعي ومفيدة ودات معاى ،ودبد مخ بدل الدهد لتعلمها ود استها.
ُّ
(الملـوحي،
ومأ الدراسات السابقة التى تناولن مكونات البراعة الرياضـية تقصىلت دياسىة
وااحمــدي  )2020 ،إل ى ا مسىىتقى تلعي ى اا الاىىو ا و النىىايقى العىىامك مىىن فض فىىي ا سىىتيعا
العفاهيعيك والطبمة اإللرا يةك والكفاءة ا ستراتيجيةك وا ستد التكيفيك ومتقسط في الرغبة العنتجة ك
وتقصلت دياسة عبدالفتاح  )2020 ،تنعية البراعىة الراايىية لىدى تبميى الاىو ال ىامة ا تتىدا ي
تاست دام استراتيجية مقترحة في تدياة الراايياا ما عة عل مبعاا التفكير الست ك واظ را النتا ل ا
ا ستراتيجية العقترحة القا عة عل مبعاا التفكير الست ل ا فاعلية فىي تنعيىة مكقيىاا البراعىة الراايىية
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العتعنلة في ا ستيعا العفاهيعي – الطبمة اإللرا ية – الكفاءة ا ستراتيجية – ا ستد التكيفي)ك وفي
تنعية البعد ال امة م( اتعاد البراعة الراايية النلعة الراايية العنتجىة) لىدى تبميى الاىو ال ىامة
ا تتدا ي ك في حي( دلت يتا ل دياسىة اى مى( (راشـد  ،وحسـيأ  )2019 ،على فاعليىة وحىداا الىتعلم
الرمعية القا عة على التعنىيبا الراايىية فىي تنعيىة البراعىة الراايىية تعكقيات ىا ال عسىة لىدى طالبىاا
العرحلة النايقاة تعدانة الرااضك وتينت دياسة (التونسي  )2019 ،فاعلية يعقىل الفقيماا )(4MAT
لعكايثي في تنعية البراعة الراايية لدى تبمي الاو ا و النايقى العامك تينعا تقصلت دياسة (مرسال
 )2019 ،إل تنعية البراعة الراايياتية تاسىت دام اسىتراتيجية تقليفيىة ما عىة على التسىا الى اتي لىدى
تبمي العرحلة ا تتدا ية ك ودياسة (حناوى  )2018 ،التي اشفت فاعليىة اسىتراتيجية سىقم ))SWOM
في تدياة الراايياا لتنعية مكقياا البراعىة الراايىية لىدى تبميى الاىو ال ىامة ا تتىدا ي تعدانىة
اسىىيقط ك تينعىىا اسىىت دمت دياسىىة ) )Groth, 2017الكتاتىىة الراايىىية فىىي تحسىىي( مسىىتقى البراعىىة
الراايية لدى طب مرحلة ماتعد التعليم النايقيك واثبتت فاعليت اك اعا اثبتتت دياسة (Chang,et al
) , 2015التأثير الكبير لأللعا التعليعية عل تنعية البراعىة الراايىية لىدى تبميى العرحلىة العتقسىطة
الاو السادس والساتا والنام() في العدايس الرافية في و اة فرلينيا ال رتية ك ودياسىة ( Groves ,
 )2012التي اعدا تريام بجا في الكسقي لتنعية البراعة الراايية لدى الطب العقهقتي( تالاو السادس
والساتاك واويحت النتا ل فاعلية البريامل ك اعا تقصىلت دياسىة ( )Kim & Chango , 2010إلى
فاعلية التعلم العقلق في تنعية البراعة الرااييةك و اصة تعد الطبمة اإللرا ية مقاييبا تا تعاد ا رى
 4-2خ ائص وسمات الطالب ذي البراعة الرياضية:
حدد ا م( عبدالفتاح  )179-172 ، 2020 ،الملُّوحي ،وااحمدي -198 ، 2020 ،
 )203اا ا وسعاا الطالب ىي البراعة الراايية في اآلتي
 -1االستيعاب المفاهيمي :يظه الطالى فهم المفاويمي مخ لال:
 استيعاى المفاويم ال يايي  ،والعاقات ،والعمليات. تطبيق المفاويم ال يايي في المواقف الحياتي . استاتاج التعميمات ال يايي الم تبط بالمفاويم ال يايي . دمج ،وتيامل ا فيا ال يايي . استاتاج وتكييم عاقات يايي بط يك صحيح  ،ومعكول . -2الطالقة اإلجرائية :يظه الطالى مها ات في الطاق اإلد ائي مخ لال:
 التيا العمليات ال يايي المااسب لحل المشيل . تافيد اإلد امات بم وا  ،ودق  ،ويفامة ،وبشيل مائم. مع ف اإلد امات ومع ف متى وييف يستلدمهم بشيل مائم أثاام الحل. تدي تطو ات اإلد امت وتافيدوا بدق وبس ع . التحكق مخ اتائج اإلد امات. -3الكفاءة اإلستراتيجية :يظه الطالى قد ت على اليفامة اإلست اتيدي مخ لال:
 صياغ وتمثيل وحل المشيات ال يايي . استلدام صيغ مع وف واشتكات صيغ دديدة وحل مشيات يايي غي تكليدي . -اإلبداع والم وا في استلدام إست اتيديات حل المشيل .
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البحث عخ المسائل المتشابه في حلها وصياغتها.
تحديد المعلومات ال يايي المهم والتغايي عخ المعلومات الزائدة.
االستدالل التكيفي :يظه الطالى قد ت على ادستددل التييفي مخ لال:
التفيي الماطكي والتأملي والتفسي والش ح والتب ي .
التفيي بشيل سمي الكائم على قواعد الماطق والب واخ ،والتفيي بشيل غي سمي الكائم على
ادبتيا والفهم.
التييف مع التغي ات في الف ييات.
النزعة المنتجة :يظه الطالى قد ت على تلا الازع مخ لال :
سي ال ياييات يمادة مفيدة وددي ة بادوتمام ،إلى دااى اددتهاد واليفامة الداتي .
تطبيق المبادئ ال يايي في المواقف لا ج الفصول الد اسي
التحفز ل سي المشيل حتى اهايتها حتى لو استغ قت وقتا طويا إلح از تكدم بها.

 5-2التدريس وفق مدخل  STEMلتنمية مكونات البراعة الرياضية:
اشاي (عالهللا  )228 ، 2019 ،إل ا مد  STEMاعكنه ت يير تعليم وتعلىم الراايىياا
في م تلو مراح التعليم؛ يه اعك( طالب الراايياا م( تنعية الع اياا التي تعكنه مى( القصىق إلى
اإلتدا في ا؛ فالطالب في حالة إل تنعية الف م وا ستيعا الراايي م( ب التعلم الفردي والجعىاعيك
واست دام ا دواا العناسبة والنعاىل القامعيىة والتعنىيبا الراايىيةك وتسىجي النتىا ل وتطبيى العفىاهيم
والع ىىاياا الراايىىية فىىي ح ى العشىىكبا ا صىىيلةك واتعىىرف الطىىر الع تلفىىة للح ى فىىي الراايىىياا
التطبيقيةك اعا اتعلم ا الفكرة ا ساسية لتعلم الراايىياا هىي ااتشىاف وإيتىال الععرفىة وف ىم ايىو تقىاد
ا شياء تقاسطة ا ستد تدو ت لا( الععلقمىاا إلى معرفتىه احقىا منفاىلةك واحتىال الطالىب فىي
الراايياا إل عع التراتطاا العنطقية التي تجع الراايياا ىاا معن ق
ومما دشا في أا تودد عاق تأثي وتأث بيخ مدلل STEMوتامي الب اعه ال يايهي  ،حيهث
إخ تباي مدلل  STEMفي التعليم يتيح للطاى الاظ في المشيات والبدائل المكت ح لها ،عب عمليات
تاتهي باتلاد قه ا ات مهخ قبهل الطهاى ،يمها أخ التيامهل بهيخ المفهاويم العلميه والتياولوديه والحلهول
ال يايي والتصميمات الهادسي والعاقات التفاعلي بياهم الكائم على مهدلل STEMت قهد يهسدي ل فهع
مستوى مها ات الحل اإلبداعي للمشيات ويسهم في تاميتها.
ويشااااير كاااال مااا (عااااال و (Robelen,2011) )Akgunduz, 2016( )2019
( )Bybee,2013إلى ودود عاق تأثي وتأث بيخ مدلل STEMوتامي الب اع ال يايي فيما يلي:
 -1أخ ال ياييات يأحد ميواات مدلل  STEMتعد مداد لصبا وغايها لتاميه أامهاط التفييه  ،وماهها
التفيي الاكدي واإلبداعي وحهل المشهيات ،وتهدفع الطهاى احهو التفييه  ،فاإلبهداع فهي ال يايهيات
ي تبط بالكد ة على التفيي بصو ة تباعدي تتمثل في التعامل مع المشيات غي الامطي بالاظ إليها
مخ عدة زوايا ملتلف وصود إلى إاتاج متاوع.
 -2أخ مدلل  STEMيسهم تامي قد ات الطاى في فهم تيامل وهد ،التلصصهات ،ممها يهاعيس علهى
دودة المل دات التعليمي  ،ويشدع على ايتساى الطاى المعا ف والمها ات التي تهيئهم لاقتصهاد
المع في ،ويدعم تامي مها ات حل المشيات في العديد مخ التلصصات الد اسهي  ،ويامهي اإلبهداع
لديهم باستيشاف آفات أيب مخ لال مما سات  STEMالتعليمي .
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إخ تعليم ال يايهيات وفهق مهدلل  STEMيسهاعد الطهاى علهى تاميه تفييه وم ،ويعهزز معه فتهم
ومها اتهم في مدادت التياولوديا ،والتصميم ،والتفيي ادستك ائي ،وحل المشيات ،يما يسهاعدوم
على فهم العالم الحكيكي والكد ة على تطبيق العلم لتحسيخ التياولوديا.
أخ مدلل  STEMيعد مخ المدالل التعليمي الحديث التي تساعد الطاى دالل قاعات الد اسه علهى
ايتساى مهها ات التفييه اإلبهداعي والماطكهي ،وتدعلههم قهاد يخ علهى تطبيهق عمليهات التفييه فهي
ال ياييات والعلوم والهادس .
يوف مدلل  STEMف ص يبي ة لتعلم ادبتيا واإلبداع ويسمح للطاى باستيشاف آفات أيب  ،مهخ
لهال اسهتلدام مهها ات حهل المشهيات ليصهبحوا قهادة الغهد ،ويمهاحهم الف صه للتد به والحههوا
والمااقش واديتشاف والتصميم واإلاشام والباام.
أخ مهدلل  STEMيزيهد مهخ قهد ة الطهاى علهى تعلهم ال يايهيات ،ويامهي لهديهم التفييه الاكهدي،
د تباطهم بالعالم الحكيكي في التعليم ،والحاد لتطبيق المفاويم ال يايي .
التعليم الكائم على  STEMيساعد الطاى على باام معاى لما يتعلموا  ،فالتعليم ليس مد د فهم مهادة
معيا والكد ة على است داعها ،بل يتيمخ توسيع اللب ة وامتدادوا وتمحيصها وتامي قد ة الطالهى
على التفيي وباام وتامي مها ات  ،والشعو بالمسئولي واإلاداز ،لييوخ في الاهاي مباد ا في عمله
ومسوا لمواده ما يكابل مخ مشيات في الحياة والمستكبل.
التعليم الكائم على مدلل  STEMيوده الطهاى للتفييه مثهل اللبه ام لد اسه اطهات واسهع مهخ
المعلومات في تلصصات عدة ،ويتع فوخ ا امهاط ويكومهوخ بتللهيص اليهم الهائهل مهخ المعلومهات
للوصول إلى حل يتطلى مع ف ييفي ا تباط المفاويم ببعيها ،وتشمل وهد ،المهها ة توليهدوم حلهود
دديدة ومبتي ة .

دور معلم الرياضيات في تنمية البراعة الرياضية:
هناك مجعقعة م( الععايساا التدياسية والعباد التي اجب ا اراعي ا معلم الراايياا عند
تدياة الراايياا لتنعية مكقياا البراعة الرااييةك اهع ا الععنم و العنقفي ك  2014ك )23-18ك
عبيدة ك  2017ك  ) 34عبدالفتاح ك  2020ك )180-179
-

الباام على المع ف السابك .
توفي ف ص للتعلم ووي الظ وف التي يسمح فيها للطالى بادال اط في مهام التعلم مثل :العمل مع
المشيات ،ودمع بيااات ،واستيشاف مواقف ،وادستماع إلى ش وح ،وق امة اصوص يايي .
تيسي مااقشات وادف في الفصول الد اسي  ،والسماح للطاى بكيادة الحوا والمشا ي بفاعلي
وتشدعهم على التفيي ال يايي وحل المشيات.
التيا مهام يايي إبداعي تامي مها ات ومعا ف الطاى في ال ياييات ،وتحفيزوم على مدابه
يل مهم يايي مخ الزاوي اللاص بيل ماهم.
التلطيط المد وس اشط الد س وتافيدوا بعااي والتحسيخ المستم .
توظيف وح الدعاب ال يايي دالل الفصول الد اسي .
امدد وتمثيل المواقف ال يايي بشيل وادف لتامي الطاق اإلد ائي والفهم المفاويمي.
الدافعي والتحفيز المستم للطاى ،وغ س الثك فيهم بشيل مستم لإلاداز باداح في مواده
تحديات ال ياييات ،ومساعدتهم على تكدي قيم ما تعلمو.،
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تيويخ مدتمعات تعلم دالل قاعات الد وس بدد مخ يواها تدمع مخ ا ف اد المعزوليخ.
تشليص ومااقش المفاويم اللطأ.
توظيف اليدويات التياولودي بط يك مااسب  ،وتوظيف المهام اإلث ائي  ،باإلياف إلى توظيف
است اتيدي حل المشيل  ،وادستددل ،والتواصل ،والت ابط ،والتمثيات ال يايي .
استلدام التكييم بفاعلي .

ويظرا هعية البراعة الراايية؛ تاعتبايها احد اهم الع رلاا التعليعية في ترامل تعلم
ب
الراايياا في القر الحادي والعشرا(؛ فقد اتج ت العداد م( الدياساا إل تنعيت ا لدى الطب في
العراح الدياسية الع تلفة والتي من ا وتقصلت دياسة الجندى ،وخليل  )2019 ،إل استقااء اثر
است دام استراتيجية تدياسية ما عة عل البراعة الراايية في تنعية التحاي الدياسي وفقا لب تباياا
الدولية ) (TIMSSوتقدار ال اا الراايي لدى تبمي العرحلة ا تتدا يةك اعا هدفت دياسة (حمادة ،
 )2019تنعية البراعة الراايية وم اياا التفاوض الععرفي لتبمي الاو ا و اإلعدادي م( ب
التفاع تي( استراتيجياا التعلم العنظم ىاتيبا وايعاط الت اة الرالعةق واعدا دياسة(الحنان )2018 ،
تريام بجا ما بعا عل البراعة الراايية لتنعية م اياا التراتط الراايي والعي يحق الراايياا لدى تبمي
الاو ا و النايقى العامك ودياسة ) (Wofala , 2017التي هدفت تقييم البراعة الراايية لدى 10
طب م( العدايس النايقاة العليا في و اة لقس تنيجيرااك واظ ر طب العدايس النايقاة مستقى
عاليا م( الكفاءة الراايية ما ا تبف تسيط تي( الجنسي(ق اعا هدفت دياسة ()Tsai & Li , 2017
تنعية البراعة الرااصية لدى الطب في اثناء تعلم الكسقيك وتعرف الاعقتاا التي اقال قي ا في اثناء
ضا عل تنعية تراعت م الراايية اثناء التدياةك واثبتت دياسة
التعلمك تجايب مساعدة الععلعي( اا ب
(عبدالحميد  )2017 ،فاعلية است دام استراتيجية الرحبا الععرفية عبر القاب القاب اقست) ف
تدياة ال ندسة لتنعية البراعة الراايية لطب الاو ا و العتقسط تالللف ك ودياسة (عبيدة ،
 )2017التي است دمت يعقىلا تدياسيا ما عا عل ايشطة تريامل التقييم الدولي للطلبة  (PISAلتنعية
مكقياا البراعة الراايية والنقة الراايية لدى طلبة الاو ا و النايقيك واثبتت النتا ل فاعلية
ال نعقىل في تنعية مكقياا البراعة الرااييةك وفي تنعية مكقياا النقة الراايية لدى الطب ك ودياسة
(عزيز  )2017 ،التي است دمت استراتيجية التعلم تالدماغ ىي الجايبي( لتنعية البراعة الراايية لدى
طب الاو السادس ا ساسي ت لةك اعا هدفت دياسة (رضوان  )2016 ،تقاي اثر تريامل تعليعي
ما م عل البراعة الراايية في التحاي والتفكير الراايي لدى طلبة الاو الساتا ا ساسي في محافظة
ملقيليةك دياسة (ملقي  )2016 ،است دمت يعقىل اتعاد التعلم لعايزايق لتنعية اتعاد البراعة الراايية لدى
تبمي العرحلة اإلعداداةك واعدا دياسة (حسأ  )2016 ،تريام بجا ما َعا عل استراتيجياا التدياة
العتعاال لتنعية البراعة الراايية لدى طب العرحلة النايقاة ك ودياسة ( ( Cragga & Gilmore ,
 2014التي هدفت معرفة اثر الع اياا القظيفية التنفي اة العتعنلة في مرامبة ومعالجة الععلقماا في
ال ه( ال اارة العاملة)ك ومعا الععلقماا العشتتة وا ستجاتاا غير العرغق في ا التنبيط)ك والتفكير
العر عل تطقار البراعة في الرااييااك واشايا يتا ج ا إل الدوي الحاسم ال ي تققم ته تلن الع اياا
في تطقار البراعة الراايية وااتسا الععرفة الراايية الجدادةق
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الثًا :التفكير المستقبلي:
تناول الباحث التفكير المستقبلي مأ حيث:
 1-3مفهوم التفكير المستقبلي.
 2-3أهمية التفكير المستقبلي.
 3-3مبادئ التفكير المستقبلي.
 4-3سمات اافراد ذوى التفكير المستقبلي.
 5-3خطوات التفكير المستقبلي.
 6-3مهارات التفكير المستقبلي.
 7-3دور المعلم والطالب فى تنمية التفكير المستقبلي.
 8-3معوقات التفكير المستقبلي.
 9-3تدريس الرياضيات والتفكير المستقبلي .
 10-3التدريس وفق مدخل  STEMلتنمية التفكير المستقبلي.
 1-3مفهوم التفكير المستقبلي:
تعرف اتق مقسي ك  2017ك  )80 – 68التفكير العستقبلي تأيه يىق مى( ايىقا التفكيىر التىي
تست دم فيه طط وسيناياقهاا إلعطاء تقمعاا مد تحدث في العستقب في فترة زمنية معينةق
اعا اعرفه (حافظ  )482 ، 2015 ،تأيه "القدية عل صياغة فريياا لدادةك والتقص إلى
ايتباطاا لدادة تاسىت دام الععلقمىاا العتىقفرةك والبحىث عى( حلىق لداىدة وتعىدا الفريىياا وإعىادة
صياغت ا عند الللومك ويسم البدا العقترحة ثم صياغة النتا ل"ق
اعا اعرفه ) )Jones & et.al, 2012 , 688تأيه "استكشاف منظم للعستقب ك وهق اشجا
عل التحلي والنقد والت ي والتقييم وتاقي حلق لعستقب افض "ق
وتري ا م( (ال افوري  ،وعمر  )46 ، 2013 ،ا التفكير العستقبلي عباية ع( "الععليىة
التي تققم عل ف م وإدياك تطقي ا حداث م( العايي مرويا تالحاير إل امتداد زمني مستقبلي لععرفة
اتجاه وطبيعة الت يير اعتعادا عل است دام معلقماا متنقعة ع( الحاير وتحليل ا وا سىتفادة من ىا لف ىم
العستقب ق
واعرفه (المنت ر  )44 ، 2013 ،تأيه "الععلية ال هنية التي انظم ت ا العق براا ومعلقماا
اإليسا ؛ م( ال ات اى مراي معي( إزاء مشكلةك او مقيق محدد استفيد منه تالعستقب "ق
وتعرفه (حسانيأ  )74 ، 2014 ،تأيه "مجعقعة م( الععلياا العقلية وم اياا التفكير القا عة
عل الف مك والتفسيرك والتحلي ك والترايبققق إل غير ىلنك والتي ت دف إل إدياك العشكبا ك
والتحق ا العستقبليةك وصياغة فريياا لدادةك والبحث ع( حلق غير مألقفةك وامتراح افكاي مستقبلية
محتعلة؛ واتطلب ىلن مدية الطالب عل إدياك معلقماا العاييك والحايرك وا تياي البدا العرغقتة
للتقص إل معرفة العستقب واحداثهق"
ومعا سب اتضح ا التفكير العستقبلي
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احد ايعاط التفكير العرتبطة تععلية استشراف العستقب ق
ل د علعي منظم اعتعىد على عىدد مى( الععليىاا العقليىة العليىا تنطىقي على مجعقعىة مى( القىدياا
العتالة ىاا العبماا العتبادلة م( ب تحلي تنيته م( الدا ق
يشاط عقلي اتضع( تقدام عدد م( الر يك والتاقياا البدالة العحتعلة والتي تساعد في تقمىا احىداث
العستقب ومقال ه تحدااتهق
اساعد الطالب عل التكيو ما عالعه ال ايلي والتنبىؤ تىالحلق الععكنىة للكنيىر مى( العشىكبا التىي
ب
مستقببق
تقاتله وت فيو مشاعر القل التي مد تحيط ته
تفكير متا اعر تعراح من التنبؤك والتاقيك والت طيطك وات اى القرايق
اقظو مقة اإلتدا وال يا للتنبؤ تالعستقب ق
يشاط اققم ته العق ف يقء ف م ا سبا ك والعسبباا الت م( بل ا اعك( تقما حىدث مسىتقبل ك او
اانر ف شك تقمعاا مستقبلية ت رل ع( يطا العألقفق

-

ويعرم الباحث التفكير المستقبلي بأنه :القـدرة الفـرد علـى استحضـار الماضـي لوضـع رؤيـة
مسـتقبلية لالســتفادة منهــا لفهــم المســتقبل  ،والتخطــيل لحياتـه المســتقبلية  ،وينشــل عنــد التفكيــر فــي
المشكالت المستقبلية  ،ويقاس باستخدام مقياس التفكير المستقبلي المعد له ا الغرض.
 2-3أهمية التفكير المستقبلي:
اؤاد  )Volk,2008, 20-35ا الطب اظ رو اهتعاما يحق القضااا العستقبلية ك وا لدا م
حساسية زا دة يحقهاك وه ه القدية انب ي تطقارها إل اما طامات ا تاست دام البرامل البزمة ك و هعية
التفكير العستقبلي استحدث علم لداد سعي "علم العستقبلياا " او " الدياساا العستقبلية " ق
ومأ خالل بعض الدراسات واادبيات تتمثل أهمية التفكير المستقبلي في التالي (زنقور ،
( )75-66 ، 2015ال افوري  ،وعمر ( )53 ،2013 ،أبو موسي )80 – 68 ، 2017 ،
•
•

•
•
•
•
•

اتعك( الفرد م( تقما الت داداا وا زماا وإدياا ا مب حدوث ا احياياق
العساعدة في ععلية صنا القراي ع( طرا تقفير ا طر العفيدة لانا القرايك تعييل ا طاي
والفرص العقاتية ك امتراح مجعقعة متنقعة م( الطر لح مشكلةك العساعدة في تقدام تدا ليدة
إعاية الفرد عل ي اة لداة ولدادة للقاماك زاادة ديلة ا تيايك ويا اهداف واتتكاي تدا
لبلقغ اق
اعد التفكير العستقبلي م عا في تقايد دوي الطالب في مديسة العستقب ك وهق اانر اهعية م(
التفكير فيعا وياء الععرفة ق
التادي للتحدااا العالعية والعشاا التي اقال ا التعليم يتيجة العقلعة معا ادفا تالتفكير العستقبلي
في تناء ي اة لدادة ومستقبلية للتعليمق
اس م في يسم راطة شاملة سقاء للقاما او للعستقب في يقء مجعقعة م( التأمباق
دياسة صقي العستقب ؛ والبحث في طبيعة العقامو والعشكبا وتحليل ا ودياسة اسبات ا وتقييم
يتا ج اق
تبني صقية مستقبلية مفضلة والتروال ل ا ؛ واعتباي ىلن طة يروياة يحق تحقا ه ه الاقية
العستقبلية إل واماق
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• إععا الفكر وال يا في دياسة مضااا مستقبلية معكنة ك ت ض النظر ععا إىا اا احتعا ومقع ا
ابيرا او ص يراك وه ا ما اؤدي إل تقسيا يطا ال ياياا والبدا حق القضااا اوالعشكبا
القامعة ب
فعبق
• اعطي مديا م( ال يا والقدية ال اتية عل التاقي العسب لعا هق غير معروف م( النتا ل ق
وتأايدا لعا سب ك اويحت العداد م( الدياساا اهعية تنعية التفكير العستقبلي لىدى الطىب ك
ومىى( هى ه الدياسىىاا دياسىىة  )Paxton, 2008ك ودياسىىة  )Jones & Others, 2012ودياسىىة
 )Chiu, 2012والتىي ااىدا اهعيىىة تنعيىة التفكيىر العسىىتقبلي لىدي طلبىة العرحلىىة النايقاىة للتقليى مىى(
شعقيهم تا تجاهاا السلبية ك ودعم هؤ ء الطلبىة لىتعلم القضىااا العلعيىة وا لتعاعيىةك وتنعيىة م ىاياا
التفكير اإلتداعي وا تتكايي لدا مق
 3-3مبادئ التفكير المستقبلي:
استند التفكير العستقبلي إل لعلة م( العسلعاا والعباد التي انطل من ا اي تحث او تفكير يحىق
العستقب ك ومد ل ا ا عبدالرحيم ك  2015ك  )12اتق مقسي ك  2017ك  )80 – 68فيعا الي
 -1تقلد هناك حتعية مسىتقبلية حيىث إ العسىتقب لىم اعىد احتعىا ك تى اصىبح صىقيا واشىكا اعكى(
دياست اك وم( ثم ا تياي ا يسب من ا حيث اتم التعام ما العستقب تأيه تقمعااك او تك ناا متفاوتة
مشروطة اعك( م( بل ا ا ستعداد إلحداث العستقب ق
يعرف عنىه شىي اك وىلىن مى( ىب العبحظىة او التجرتىة
 -2اعك( صناعة العستقب يغم ايه مج ق
العباشرة في الحايرك م( ب تفاع ا فراد ما تعض م البعضك وتباد الف م فيعا تين مك واعكن م
التقص لتنبؤاا مستقبلية تقتر م( الدمةق
 -3ابدا الت طيط للعستقب اتتداء تالحايرك وىلن م( ب ا ستراتيجياا وا ساليب العتبعىة فىي القمىت
تعي( ا عتباياا الت يراا العستقبلية التي اتقما حدوث اق
الراه(ك ما ا
واري الباحث ايه اجب ويا تاقياا مستقبلية لعقال ة العشكباك والرتط تىي( مىا احىدث
في القمت الحاير وما اعك( التنبؤ ته مسىتقببك مى( الى تحليى ا ويىا القا عىة وويىا اسىتنتالاا
منطقيةك فالعالم العستقبلي انظر إل العايي وارتطه تالحاير لينطل إل العستقب ق
 4-3سمات اافراد ذوى التفكير المستقبلي:
اعد م( اهم سىعاا ا فىراد ىوى التفكيىر العسىتقبلي ععىاي ك  2015ك  )54حسى( وا ىرو ك
 2005ك  )20- 18حافظ ك  2009ك  )62ما الي
.1

االنفتاح للتجربة ابدو العستقبليق اي م منفتحق ايفتا بحا مش قدبا يعاط التفكيىر لعيع ىاك والحقيقىة
اي م ابداو ابحنق تاستعراي ع( معلقماا لداىدة عى( العىالمك واشىعرو تسىعادة تقصىو في ىا
سعادة ا رى ؛ حيث اعيشق عل فكرة منيرة اصيلةك وهم تاستعراي اتبعبق تا فكىايك وابىدو ا
فكرة لدادة تقل العستقبلي ف ق افكر ت دوء ودو ايفعا ع( العستقب ك وايفية ا ستعداد لهق
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.2

النظرة الكونية افكر العستقبليق يع( شروط واحقا اقيية وطنية والحقيقة ا العتطىقي وفىي
ب
متجاوزا الحدود العحلية إ لم اك( اقييباق
حا ا انيرة ابدو ومد اصبح

.3

المنظور الزمني المديد العستقبليق وتالتعراو اتقل ق يحق العستقب ؛ ل ا ف م اتعتعق تعنظىقي
زمني اعتد تشك اتعد للعستقب ق

.4

العقــالنية ارفض العستقبليق يغم ايفتاح م للتجرتة ا فكاي التي تفتقر إل اسة عقبيية او علعية
مناسبة ق

.5

سا مجدا( لدبا اعتلك م الشعقي تالرسالة ف م احسق ا
الشعور بالهدم والغاية ابدو العستقبليق ايا ب
ما افعلقيه م بعا ك وسقف اساعد عل إاجاد عالم افض ق

 5-3خطوات التفكير المستقبلي:
اتضع( التفكير العستقبلي عىدة مراحى اجىب ا اقىقم ت ىا الفىرد ليحقى اهدافىه العنشىقدةك ومىد
ويح ا زنقور ك  2015ك  )71في النقاط التالية
 -1االستطالع :Looking Around
وهي اولي مراح التفكير العستقبليك وم( بل ا اتم الفرد محاولة ف م وتحليى العقامى ك وف ىم
ا ما احيط تالعشكلة او العقيق العراد حلهق
 -2التأمل :looking Ahead
و بل ا اتعك( الفرد م( ويا البدا
السيناياق الععك( للسير وفقه مستقببق

الععكنة لعشىكلة مىاك ويسىم الاىقية العسىتقبلية وويىا

 -3التخطيل :Planning
واتم إعداد م طط لتحداد الفجقة تي( القاما الحالي والعستقب العأمق ك وويا صقية مسىتقبلية
افض مدي العستطا في محاولة لتحقيق اق
 -4التنفي :Acting
اتم تنفي ال طقاا الساتقة واإلستراتيجياا العتقمعةك ما ويا مؤشراا للتقيىيمك وتحداىد يقىاط
الضعو والققة وتعدا العسايق
اتضح معا سب طقاا است دام التفكير العستقبليك العتعنلة في تحداد ا سبا والعقامى وياء
العشكباك والكشو عى( الععيقىاا لتحقيى تنبىؤاا مسىتقبلية لعشىكلة متقمعىةك وويىا تىدا و يىاياا
لعقال ة العشكلةق
 6-3مهارات التفكير المستقبلي:
م( ب تعض الدياساا وا دتياا العرتبطة حدد الباحث م اياا التفكير العستقبلي اعا
الي (صالح ( ،)3-1 ،2009 ،متولي (Fortunato & Furey ( ،)65-64، 2011 ،
)( ,2011,PP.20-24زنقور ( )75-66 ، 2015 ،حافظ )125 ، 2015 ،
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 -1الت طيط العستقبلي وهق الع اية التي است دم ا الفرد للتك ( تنتا ل ا فعا ك وظ قي ا شياءك وتشكي
الاقية لعجري ويتيجة ا حداث العقبلىة على اسىاس ال بىرة العايىية وتالنسىبة للطىب ف ىي تعنى
التفكير فيعا سيقا في العستقب ك وانديل تحت ا عدة م ىاياا وهىي الت طىيط العسىتقبلي ا ستكشىافيك
الت طيط العستقبلي الععياييك الت طيط العستقبلي العحسق ق
 -2التفكير اإلاجاتي في العستقب هي الع اية التي تست دم م( لايب ش ا مىا افكىر فيعىا سىيحدث فىي
العستقب ك وانديل تحت ا عدد مى( الع ىاياا وهىي م ىاية ععى ال يىاياا الش اىيةك م ىاية طىرح
الفرييااك م اية التعييل تي( ا فترايااك م اية التحق م( التناس او عدمهق
 -3التنبؤ العستقبلي هي الععلية التي اتم م( بل ا تكىقا( صىقي متكاملىة لألحىداث فىي فتىرة مسىتقبليةك
وتتأثر تعقام ا تتكايك ال يا العلعي في محاولة لتاقار هى ا التاىقار العسىتقبليك وانىديل تحت ىا
العداد م( الع اياا وهي اعا الي م اية تحداد ا ولقاااك م اية تعرف ول اا النظرك م اية تحلي
العجاد اك م اية طرح ا س لةق
 -4الت ي العستقبلي وهي تلن الع اية التي تست دم لتحلي وويا اسىتراتيجياا ت ىدف إلى حى سىؤا
صع ب او مقمو معقد او مشكلة تعي التقىدم فىي لايىب مى( لقايىب الحيىاةك وانىديل تحت ىا م ىاياا
فرعية وهي م اية القصق إل الععلقمااك م اية تدوا( العبحظااك م اية ويا الععاايرك م ىاية
تحداد وتطبي اإللراءااك م اية تقييم البدا ك م اية إصداي ا حكامق
 7-3دور المعلم والطالب فى تنمية التفكير المستقبلي:
اتعن دوي ا م( الععلم والطالب في تنعية م ىاياا التفكيىر العسىتقبلي فىي النقىاط التاليىة اتىق
مقسي ك  2017ك )80 – 68
أوال :دور المعلم:
 -1تجنب النقد والتجراح عند تققام اإللاتاا ال طأ او الناماةق
 -2است دام عباياا مرتبطة تع اياا التفكير اأ اطىرح اسى لة تقىقد للعنامشىة وحى العشىكبا وات ىاى
القرايااق
 -3ت ي ة فرصة للطب تأ افكروا تاقا عا لشرح افكايهمق
 -4منح الطب فرصة تياي ايشطت م التي افضلقي اق
 -5اإلص اء تاهتعام إل افكاي الطب وإلاتات م وتعلالها تا لفاظ العناسبةق
 -6إعطاء ا طالب حقه في التعبير ع( يااه تحراةق
 -7إعطاء الطب الفترة اللمنية الكافية للتفكير مب العطالبة تاإللاتة ع( ا س لة العطروحةق
 -8ت ي ة البي ة الافية العناسبة ال نية تعاادي التعلم والتعلم إلععا العق تشك ليدق
 -9التنقاا في اساليب وطر ووسا التدياة والتي تساعد عل مراعاة الفرو الفرداة تي( الطب ق
 -10التنقاا في اساليب التققام وعدم امتاايها عل ا متحاياا التي تقية مستقى الت ار وا سىترلا ك
ت است دام اساليب تققام تقية القدية عل التفكير والت ير الحاص في السلقكق
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انيا :دور الطالب:
 -1اديس آياء زمب ه م( ال الت طيط لعستقبلة ق
 -2اعع تشك لعاعي في التاقياا العستقبلية ق
 -3ا ج م( السؤا ع( شيء اعرفه م( ال مستقبله ق
 -4الرغبة والت طيط العستقبلي في البحث ع( اسبا العشكلة العستقبلية العطروحة وتقما حلق ل اق
 -5ابني عبماا التعاعية ليدة ما امرايه م ططي( لعستقبل م ق
 8-3معوقات التفكير المستقبلي:
حت اكتب النجاح لععلية تنعية م اياا التفكير العستقبلي فإيه تد م( تقافر عدد م( العناصرك
التي تتعن في الععلم العؤه ك والبي ة التعليعية الافية والعديسيةك واساليب التققام اعا ا هناك مجعقعة
م( معقماا تنعية م اياا التفكير العستقبلي في التعليم القايدة في الدياتكة ك  2018ك  )62التي تتعنى
فيعا الي
 اعتقاد الكنيرا( تأ الععلم صاحب الكلعة ا ول واالعقري هق العرلا القحيد للطلبة والععلم في آ واحدق

يرة دا

ال رفة الاىفيةك وا الكتىا العديسىي

 اعتعاد الكنير م( الععلعي( عل السبقية فقط في غالب ا حيا لتقييح لقايب الديسق امتااي الكنير م( الععلعي( في تقليه ا سى لة وتلقىي ا لقتىة مى( عىدد محىدود مى( الطىب النشىطي(اوالعتفقمي(ك ما احرم غالب الطب م( طرح اآلياء وا فكاي او ا ستفسايااق
 تعسن الكنير م( الععلعي( تقل اا يظرهم وعدم تقب افكاي الطب التي تتعايض ما افكايهمق -ترايل العداد م( الععلعي( عل ا س لة التي

تقية سقي م اياا التفكير الديياك سيعا الحفظ من اق

 يدية تقب الععلم لععلقماا او اس لة ت رل ع( مقيق الديسك معا احد م( التفكير لدى الطب ق مكافأة الطب ال ا( اتافق تال دوء والطاعىةك مى( مبى الععلىم معىا اسى م فىي تنشى ة ليى اعيى إلىالريقخ لألوامر ومبق ا فكاي وول اا النظر عل علت ا دو منامشت اق
 9-3تدريس الرياضيات والتفكير المستقبلي:
لعا اا التفكير العستقبلي  -هق الععلية التي اتم م( بل ا يصد وتتبا مساي العشكبا
الحايرةك وامتراح تدا متعددة لعا ستكق عليه العشكلة في العستقب ما الترايل عل يسم الاقي
والحلق البدالة العتقمعةك وويا حلق غير مألقفة ل اك والراايياا تتطلب ويا العناصر اوا للاء
معبا في صقية ليدة إليتال شيء لداد مبتكرك وااتشاف طر لدادة في اداء ا يشطة والع ام الراايية
وهي ال ااة ا هم في تدياة الراايياا -فإيه ااعب تحداد يتا ل تعض الع ام او عرض تدا و ياياا
للحلق او حت ت عين ا وتقمع ا في ايشطة الراايياا إ م( ب است دام م اياا التفكير العستقبليك
والتي مد تساعد ااضا في تشجيا الطب في اثناء دياسة الراايياا عل
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اتتكاي حلق غير مألقفة وتقليد العداد م( ا فكايق
تقدام حلق معكنة او تناءة لح تعض ا يشطة والع ام العتنقعة م( ب سرعة يتط ا تبنية
الطالب الععرفيةق
ا لت اد عندما تتقافر الععلقماا الكافية لح مشكلة او مسألة ماق
العنامشة والحقاياة ك وات اى القراياا الدميقة تناء عل القياس م( مشكبا ومقامو مشات ةق
التدي عل الت طيط والتنبؤ والتقما وإتداء الراي تدمةق
إطب العنا لألفكاي دو النظر يتباط ا منطقيا تالعشكبا الععروية انق م( تشجيا
العبادية ق

 10-3التدريس وفق مدخل  STEMلتنمية التفكير المستقبلي:
تؤاىد تعىض العنظعىاا منى العجلىة القىقمي لععلعىي الراايىياا National Council of
)Teachers of Mathematics (NCTMك وشرااة م اياا القر الحادي والعشرا( 21st Century
 Community Learning Centersاهعية مد  STEM؛ لتعلال القدياا اإلتداعيىة والقىدية على
ح العشكبا لدى الطب ك والتي اُعتقد تأي ا مدياا تتكام تشدة ما إمكايية الحاق عل فرص الععى
العستقبليةق
واشير هعام ك  2018ك  )54إل ا مد  STEMاساعد عل تنعية العيق وا هتعاماا في
العجا ا الع تلفةك من العجا ا العلعية والفنية والتي مد تساعد فيعا تعد في ا تياي العستقب الع نيق
ومــأ الدراســات التــى أكــدت ضــرورة تنميــة التفكيــر المســتقبلي والســعي نحــو اســتخدام
إستراتيجيات ومداخل تدريسية تسـهم فـي تنميتهـا  :دياسىة (الدرابكـة  )2018 ،التىي تقصىلت إلى ا
مستقى م اياا التفكير العستقبلي لدى الطلبة العقهقتي( اا مرتفعاك في حي( اىا متقسىطا لىدى الطلبىة
غير العقهقتي(ك اعا اشايا النتا ل إل ولىقد فىرو ىاا د لىة إحاىا ية فىي مسىتقى م ىاياا التفكيىر
العستقبلي تي( العقهقتي( وغير العقهقتي( لاالح العقهىقتي(ك وتقصىلت دياسىة (أبـو موسـي )2017 ،
إل فاعلية تي ة تعليعية إلكترويية تقظو استراتيجياا التعلم النشط في تنعية م اياا التفكير العستقبلي في
التكنقلقليا لدى طالباا الاو السىاتا ا ساسىيك وتقصىلت دياسىة (زنقـور  )2015 ،إلى معرفىة اثىر
ا تبف تي( يعطي التحكم تحكم الطالب – تحكم البريامل) تبرمجية القسىا ط الفا قىة على ايعىاط الىتعلم
العفضلة وم اياا معالجة الععلقماا ومستقااا تج يلها والتفكير العستقبلي في الراايياا لىدى طىب
العرحلة العتقسطةك وتقصلت دياسة (عمار  )2015 ،إل فاعلية البريامل العقترح فىي تىدياة القضىااا
الععاصرة تاست دام التعلم ال دمي في تنعية م ىاياا التفكيىر العسىتقبلي للطىب الععلعىي( شىعبة التىايا
وتنعية وعي م ت ه القضااا ك وتقصلت متولي  )2011 ،إل فاعلية حقيبة تعليعية إلكتروييىة ما عىة على
العد القما ي فىي تنعيىة م ىاياا التفكيىر العسىتقبلي فىي الراايىياا لىدى تبميى العرحلىة اإلعداداىة ك
وتقصلت دياسة ( )Smith , 2008إلى اثىر تريىامل تىديابي مىا م على يعىقىل تىاييل لحى العشىكبا
اإلتداعي ت طقاته ال عة إاجاد البيايااك وإاجاد العشكلةك وإاجاد ا فكايك وإاجىاد الحلىق ك ومبىق الحى
في تنعية وعي إاجاتي تالقضااا العستقبلية لدى عينة عشىقا ية مى( طلبىة الاىفقف الحىادي عشىر والنىايي
عشرك وتقصلت دياسة ( )Hartje, 2008إل فاعلية حقيبة تعليعية فىي القسىا التعليعيىة العتعىددة فىي
تشجيا الطب عل است دام م اياا الت ي العستقبليك وم( اهم النتا ل التي تقصلت إلي ا الدياسة ولقد
فرو ىاا د لىة إحاىا ية تىي( العجعىقعتي( لاىالح العجعقعىة التجرابيىة فىي تحسىي( م ىاياا الت يى
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العستقبليك وعدم ولقد فرو تي( العجعقعتي( م( ال اقي واإلياثك وتقصلت دياسة & (Eisenchlas
( Trevaskes, 2005إل فاعلية تريامل تديابي مبنىي على ا سىتراتيجياا الععرفيىة للىتعلم فىي تنعيىة
م اياا التفكير التنبؤي لدى طلبة لامعة وسكنس(ق
الطريقــة واإلمــراءات:
(  ) 1متغيرات البحث :
اشتمل البحث على المتغيرات اآلتية:
أ -المتغير المستقل :وتمثل في وحدة مقترحة في رياضيات الروبوت قائمة على مدخل .STEM
ب -المتغيرات التابعة :تتمثل المتغيرات التابعة في ه ه الدراسة فيما يلي:
• مكونات البراعة الرياضية ،وهي:
)1
)2
)3
)4
)5

ا ستيعا العفاهيعيق
الطبمة اإللرا يةق
الكفاءة ا ستراتيجيةق
التبرار او ا ستد التكيفيق
النلعة العنتجةق

• مهارات التفكير المستقبلي ،وهي:
 )1الت طيط العستقبليق
 )2التفكير اإلاجاتي في العستقب ق
 )3التنبؤ العستقبليق
 )4الت ي العستقبليق
 )5تطقار السيناياق العستقبليق
 )6تقييم العنظقي العستقبليق
(  ) 2منهــر البحث :
اعتمد الباحث على المنهر شبه التجريبي :تعن في ا تياي عينة م( طب الاو ا و
النايقى العامك وتم تطبي ادواا القياس ا تباي البراعة الرااييةك ومقياس التفكير العستقبلي) مبليباق وتعد
STEM
ا يت اء م( التجرتة – تدياة وحدة مقترحة في ياايياا الروتقا ما عة عل مد
للعجعقعة التجرابية  -تم تطبي ادواا القياس تعدااك وتم ا تباي د لة الفرو تي( متقسط يتب ديلاا
العجعقعة التجرابية في التطبي القبلي والتطبي البعدىق
(  ) 3بناء أدوات البحث :
ً
أوال  :إعداد اادوات التجريبية :
 -1إعداد الوحدة المقترحة (كتاب الطالب) في ضوء مدخل ()STEM
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اعد الباحث اتا الطالب لتعلم القحدة العقترحىة "ياايىياا الروتىقا" لطىب الاىو ا و
)STEMك ت ىدف تنعيىة مكقيىاا البراعىة الراايىية وم ىاياا التفكيىر
النايقي العام فىي يىقء مىد
العستقبلي ومد وما ا تياي عل ه ه القحدة وف ال طقاا التالية
أ -مبررات اختيار موضوع الوحدة المقترحة:
تم ا تياي مقيق "ياايياا الروتقا" ليتم تناء وحدة دياسىية حقل ىا لطىب الاىو ا و
النايقي العامى وىلن لعدة اسبا من ا ا
)STEMك الى ي اعكىى( مى( بلىىه تقىدام ايشىىطةك وتجىاي ععليىىةك
• العقيىق اتناسىىب مىا مىىد
و براا تعليعيةك تعتعد عل البراعة الراايية والتفكير العستقبليق
• مقيق ياايياا الروتقا احتقى عل العداد م( العفاهيم العلعية الحيقاة وا ساسىيةك التىي اجىب
ا الم ت ا الطب ك وتؤسة لف م ععي للراايياا واإليسا اآلل ق
ست دام تعىض ا دواا وا ل ىلة البسىيطة مى(
• مقيق ياايياا الروتقا اتيح الفرصة للطب
البي ة العحيطة ت م التي تست دم في تحث ه ه العقيقعااق
• احتقى مقيق ياايياا الروتقا العداد م( العقيقعاا التي تنير التسا ا لدى الطىب ك معىا
اشجع م عل التفكيرك وتاعيم وتنفي تلن ا فكايق
• اعن مقيق القحدة مجا ابا لتنعية عدد مى( م رلىاا الىتعلم العرغقتىة تاىفة عامىةك وتنعيىة
البراعة الراايية والتفكير العستقبلي تافة اصةق
• تضع( مقيق ياايياا الروتقا العداد م( العفاهيم الراايية يظام التحكمك حراة ال يا اآللية ك
اإلحداثيااك القا ضك مافقفة الىدويا ك ا يسىحاتااك التحقاى ك العىؤثرااك العقاصىفاا الفراغيىة ك
القصبا في ال يا اآللية ك الحراة ا ساسية) التي احتال الطالب إل معرفت ا تاىقية سىليعة لفىتح
مجا ا لدادة للطب ق
ب -أسس بناء الوحدة المقترحة "رياضيات الروبوت" لطالب ال ف ااول الثانوي العام:
في يقء ما تم عريه في اإلطاي النظريك تقص الباحث إلى مجعقعىة مى( ا سىة العامىةك
التي تم تناء وحدة "ياايياا الروتقا" في يق اك ومد تعنلت ه ه ا سة فيعا الي
• ااتسا معرفة علعيىة متععقىة ووظيفيىةك مى( ىب ا ستقاىاء وف ىم التطبيقىاا العلعيىة تعىا اعكى(
الطب م( است دام ا وتطبيق ا في حيات م اليقمية والع نية في العستقب ق
• تعلم العلىقم والتكنقلقليىا وال ندسىة والراايىياا فىي إطىاي متكامى ك عى( طراى معايسىة الطىب
لأليشطة التي تظ ر وتقيح التكام تي( تلن الت ااااق
• تلواىىد الطىىب تالععلقمىىاا والع ىىاياا والععىىايف الراايىىيةك مىى( ىىب سىىيا مىىا م عل ى تعىىض
العشكبىتك معا اسعح ل م تتقظيو الععرفة الراايية في حى العشىكبا العحىددة سىاتقا فىي السىيا
العراد دياستهك وه ا اس م في ا حتفاظ ت اك وتطبيق ا في مقامو ا رى لدادة في العستقب ق
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• تأايد إاجاتية الطالب ع( طرا العشاياة الفعالة في اداء الع ام وا يشطةك التي تس م في تلقغ ال دف
الن ا ي العراد تحقيقهق
ج -تحديد ااهدام العامة للوحدة:
تحددا ا هداف العامة للقحدة فيعا الي
المجال ااول  :التحكم الرقمي
1

اتعرف مراح تطقار ا ل لة ق
اعّرف ا ل لة العدمجة تعرا بفا صحي بحاق
ا ّعرف ا ل لة ال اية تعرافبا صحي بحاق

4

افر تي( ا ل لة العدمجة وا ل لة ال ايةق

5

اشرح ايظعة التحكم في الروتقاق

6

اعدد العكقياا الر يسة في الروتقاق

2
3

المجال الثاني :الروبوت
1

ا ّعرف الروتقا تعرافبا علعيبا صحي بحاق

2

ا ار تايا يشأة الروتقاق

3

اعدد تطبيقاا الروتقا في حياتنا اليقمية ومجا ا العلقم والتكنقلقليا وال ندسة والراايياا ق

4

اانو الروتقتاا م( حيث ا ست دام ف مجا ا العلقم والتكنقلقليا وال ندسة والراايياا ق

5

ا ّعرف الروتقا التعليعي تعرافبا صحي بحاق

6

اعدد مساتقاا الروتقتاا العحلية والعالعية ق

7

احدد مقاما منااا مساتقاا الروتقتاا وتطبيقاته ف
والرااييااق

مجا ا العلقم والتكنقلقليا وال ندسة

المجال الثالث  :رياضيات الحركة في الروبوت:
1

اطب دياسة حراية إلحداثياا ا لسام تاست دام ال يا اآلليةق

2

احدد إحداثياا ا لسام تال يا اآلليةق

3

احدد ويعية لسم صلبق

4

افر تي( ايقا م تلفة م( ا ىي الروتقتيةق

5

احسب تايامتراا ا ويا للعؤثراا الطرفيةق

6

احدد العقاصفاا الفراغية تال يا اآلليةق
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د -نواتر التعلم للوحدة :
مام الباحث تتحداد ا هداف اإللرا ية وا داءاا العتقمعة التي ت ىدف القحىدة إلى تحقيق ىا لىدى
الطب ك وه ا مقيح تدلي الععلم  )1ق
هـ -محتوى الوحدة المقترحة:
في يقء يقاتل التعلم التي صي ت للقحدة العقترحةك مام الباحث تإعداد العحتىقى ل ىاك وتكقيىت
القحدة العقترحة تعنقا "ياايياا الروتقا" م( ثبثة مقيقعاا واتضع( ا مقيق مجعقعة م(
الديوس في يقء مد العلقم والتكنقلقليا وال ندسة والراايياا )STEMق
وتناء عل ما سب يُظم العحتقىك ويتبت براا التعلم في صقية مقيقعاا في "ياايىياا
الروتقا" ك وه
1
2

مقدمة في تطقار ا ل لةق
ا ل لة العدمجةق

11
12

3

ا ل لة ال ايةق

13

 4الرتقا  -تعرافه وتايا يشأتهق
 5الرتقتاا في العالم الحقيقيق
 6تانيو الروتقتااق
 7الروتقتاا التعليعيةق
العساتقة العحلية والعالعية في مجا
8
الروتقتاا
 9منااا مساتقاا الروتقا
 10يظام التحكم

14
15
16
17

العكقياا الر يسة للروتقا
ياايياا حراة ال يا اآلليةق
تىىىايامتراا القيىىىعية للىى يا
اآللية والعؤثر الطرفيق
اإلحداثياا ق
الفا ض وويعية الجسمق
مافقفة الدويا ق
ا يسحاتااق

 21القصبا في ال يا اآللية
 22تايمتراا دانيفيت هيرتنبرغق
 23ال يا RRR
 24الدياسة الحراية ا ماميةق
 25ىيا شينع(ق

 18التحقا
 19العؤثراا
 20العقاصفاا الفراغية

و -اانشطة التعليمية المتضمنة في الوحدة:
في يقء يقاتل التعلم والعحتقىك صععت مجعقعىة مى( ا يشىطة ال اصىة تكى مقيىق مى(
العقيقعااك حيث اققم الطب تإلراء ا يشطة تأيفس م تحت إشىراف الععلىم) واسىجلق العبحظىاا
وا ستنتالاا والتفسيراا العناسبة للتجاي التي اققمق تإلرا اق
ز -الوسائل واادوات التعليمية:
استعا الباحث في إعداد ايشطة القحدة تعدد م( القسا والعقاد التعليعيةك اشتعلت على ادواا
و اماا م( تي ة الطب من ارتق مققي – يط – غطاة زلالة – مسطرة)ك اما القسا وا ل ىلة
فقد تضعنت تعض تىرامل القسىا ط العتعىددةك منى ال ىلة الحاسىب اآللىيك وال ىلة العىرضك والفيىداقك
وشرا ح العروض التقداعية  Power Pointالعااحبة للقحدةق

( )1ملحق ( )2دليل المعلم في تدريس وحدة رياضيات الروبوت قائمة على مدخل  STEMلطالب الصف األول الثانوي العام
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ح -ضبل الوحدة المقترحة (كتاب الطالب) في ضوء مدخل (:)STEM
للتأاد م( صد محتىقى القحىدة العقترحىة اتىا الطالىب) وصىبحيته للتطبيى ك مىام الباحىث
تعرض القحدة عل مجعقعة م( ال براء في مجا العناهل وطر تدياة الراايىياا )2ك إلتىداء الىراي
حق القحدة م( حيث
•
•
•
•
•

مناسبة الاياغة العلعية لعقيقعاا القحدةق
مناسبة ه ا العحتقى لطب الاو ا و النايقى العامق
تحقي العحتقى لألهداف العقيقعةق
مناسبة ا يشطة العقترحة لطب الاو ا و النايقى العامق
إيافة او ح ف او تعدا ما اراه العحكعق مناسباق

أسفرت ه ه الخطوة عأ:
• اشاد معظم العحكعي( تالقحدة العقدمة م( حيث مجال اك تنظيم مقيقعات اك وا لن ما تحتقاه م(
ايشطة وتديابااك واادوا مناسبت ا لطب الاو ا و النايقى العامق
• امترح العحكعق ويا ا يشطة واويا العع يع( اتا الطالبك لكي ابدو مقيق الدياسىة
متكامبق
• مام العحكعق تتعدا تعض الاياغاا الل قاة لعقيقعاا القحدةق
ط -ال ورة النهائية للوحدة المقترحة:
تعد إلراء التعدابا التي اشاي إلي ا العحكعق ك ثم ويا القحدة العقترحة اتىا الطالىب) فىي
صقيت ا الن ا ية( )3التي شعلت عددا مى( العقيىقعاا الر يسىة وصىلت إلى  )3مقيىقعاا ي يسىيةك
وتالتالي اصبحت القحدة صالحة للتجراب العيداييق
ي -المرامع:
تعد عرض لعيا الديوسك تم تلواد القحدة العقترحة تقا عة م( العرالا من ال طيب ك )2019
السليعا ك والععري ك  )2020التي اعك( للطالب است دام ا إلثىراء معلقماتىه وتعىرف تعىض ا يشىطة
والتطبيقاا التي اعك( ا ستفادة من اق
 -2إعداد دليل المعلم في ضوء مدخل ()STEM
تم إعداد دلي الععلم )4ك ليسترشد ته في اثناء تىدياة القحىدة العقترحىة "ياايىياا الروتىقا"
حيث إ الدلي حلقة القص تي( الع طط والعنف ك إى اعرض ما اتاىقيه الع طىط سىبيب لتحقيى اهىداف
 )STEMالتي سب التقص إلي اق
القحدةك ومد صي ت مقيقعاا الدلي في يقء تقل اا مد
ومد اشتع دلي الععلم عل العناصر التالية
( )2ملحق ( )7قائمة بأسماء المحكمين.

( )3ملحق ( )1كراسة الطالب في وحدة رياضيات الروبوت قائمة على مدخل  STEMلطالب الصف األول الثانوي العام

( )4ملحق ( )2دليل المعلم في تدريس وحدة رياضيات الروبوت قائمة على مدخل  STEMلطالب الصف األول الثانوي العام
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أ -مقدمة الدليل:
تقيح الفكرة العامة للدلي ك واهعيته للععلمق
ب -نب ة عأ مدخل (:)STEM
اعرض في ا الفلسفة التي اققم علي ا الدلي تشك م تارق
ج -مكونات البراعة الرياضية والتفكير المستقبلي:
حددا الدياساا والكتاتاا الترتقاة مكقيىاا البراعىة الراايىية فى اي ىا تتعنى فىي ا سىتيعا
العفاهيعيك والطبمة اإللرا يةك والكفاءة ا ستراتيجيةك والتبرار او ا ستد التكيفىيك والنلعىة العنتجىة
اعا تعنلت م اياا التفكير العستقبلي في الت طيط العسىتقبليك والتفكيىر اإلاجىاتي فىي العسىتقب ك والتنبىؤ
العستقبليك والت ي العستقبليك وتطقار السيناياق العستقبليك وتقييم العنظقي العستقبليق
د -توميهات عامة للمعلم عند التدريس:
تم عرض مجعقعة مى( اإليشىاداا والناىا ح العامىةك التىي اجىب ا اتبع ىا الععلىم وفى مىد
 )STEMك لكي اا إل العستقى ا من في تحقي يقاتل التعلم العرلقةق
هـ -ااهدام العامة للوحدة:
تحىىددا ا هىىداف العامىىة للقحىىدة تعىىا تتناسىىب مىىا تعلىىيم وتعلىىم ياايىىياا الروتىىقا فىىي القحىىدة
العقترحةق
و -الجدول الزمني لتدريس الوحدة:
است ر تدياة القحدة العقترحة ش را( م( تدااة ش ر يقفعبر 2020م حت ي ااة ش ر داسىعبر
2020م ق
ز -طرق واستراتيجيات التدريس:
تم ا ستعاية تالطر وا ساليب العناسبة عنىد تنفيى ديوس القحىدةك والتىي ت ىدف تنعيىة مكقيىاا
البراعة الراايية اك ومكقيات ا الفرعية) والتفكير العستقبلي للطب ك ومد تم ا تيايها طبيعىة العقمىو
التعليعيك واهع ا
 -العنامشةق

 العروض الععليةق العاو ال هن ق التعلم التعاوييق -ح العشكبا

 -التعلم تا اتشافق

 -طراقة العشروعاا ق

 -طراقة ا ستقااء العلع ق
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ح -تحديد الوسائل التعليمية:
تتضع( ا دواا والعقاد التعليعية التي است دم ا الععلم لتحقي اهىداف الىديسك وتتنىق العىقاد
التعليعية حسىب طبيعىة العقيىق ك ومن ىا العقىروءة والعسىعقعة واإللكتروييىة او ال امىاا مى( البي ىة
العحيطة)ق
ط -عرض دروس الوحدة:
واشع ا ديس م( ه ه الديوس عل لعيا اإليشادااك تشع ا ما انب ي ا اققم ته الععلىم
مب التدياة واثنا هك مستعينا تالقسا وا يشطة التعليعية التي تىم إعىدادهاك واتضىع( عىرض اى ديس
عل عدد م( النقاط التالية
 -يمم الديسق

 -عنقا الديسق

 عدد الحاا البزمة لتدياسهق -اهداف الديسق

 العفرداا الجدادةق -القسا التعليعيةق

 ا ستراتيجياا العست دمةق-

طقاا السير في الديس تنفي الديس)ق

 التققامقي -التقويم:
تحتقي طة ا ديس عل طراقة تققام الديسك لبيىا مىدى تحقيى اهىداف الىديسك وتعىرف
يقاط الققة لتدعيع ا ويقاط الضعو للت لب علي اك واعتعىد تقىقام القحىدة على ا تبىاي البراعىة الراايىية
ومقياس التفكير العستقبليق
ك -المرامع:
مد

زود دلي الععلم في ي ااته تقا عة م( العرالاك اعكى( للععلىم اسىت دام ا إلثىراء معلقماتىه حىق
 )STEMوا يشطة والعشاياا الع تلفة التي اعك( ا ستفادة من اق

تعد ا يت اء م( تاعيم دلي الععلمك تم عريه عل مجعقعة م( العحكعي(ك ت دف التحقى مى(
صبحيته م( حيث سبمة ا هداف – طقاا تنفي الىديوس – القسىا وا يشىطة التعليعيىة – اسىاليب
التققام ك ومد الرات التعدابا البزمة في يقء اآلياء العناسبة لعبحظاا العحكعىي(ك وتى لن اصىبحت
مقاد الععالجة التجرابية في صقيت ا الن ا ية صالحة للتطبي ق
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انيًا  :إعداد أدوات القياس:
 -1إعداد ا تباي البراعة الراايية
تم إعداد ا تباي البراعة الراايية وف ثبث مراح هي
المرحلة ااولى :التخطيل وإعداد االختبار:
اق تحداد ال دف م( ا

لق إعداد الاقية ا ولية لب تبايق

تبايق

ق تحداد مكقياا البراعة الراايية الت اقيس ا
ا

دق تحداد طراقة تاحيح ا

تبايق

تبايق

المرحلة الثانية :ضبل االختبار:
اق

التأيههههد مههههخ صههههدت
ادلتبا .

قالتأاد م( ثباا ا

تبايق

لق حسا زم( ا

تبايق

المرحلة الثالثة :إعداد ال ورة النهائية لالختبار.
وفيما يلي تف يل ذلك:
المرحلة ااولى  :التخطيل وإعداد االختبار:
تعت وف ال طقاا التالية
أ .تحديد الهدم مأ االختبار:
ا دف ه ا ا تباي إل مياس مكقياا البراعة الراايية ف وحدة " ياايياا الروتىقا " العقىرية على
طب الاو ا و النايقي تالفا الدياسي الناييق
ب .تحديد مكونات البراعة الرياضية التى يقيسها االختبار:
م( ب الرلق إلى الدياسىاا وا دتيىاا الترتقاىة (السـعيد ( )2018 ،المعـتم والمنـوفي )2014 ،
(ملقــي ( )2016 ،عبــدالفتاح  )2020 ،الت ى تناولىىت مكقيىىاا البراعىىة الراايىىية واإلطىىاي النظىىري
وتعض ا تباياا البراعة الرااييةك وم( ىب تحليى محتىقى وحىدة " ياايىياا الروتىقا " لتحداىد
مكقياا البراعة الراايية العتضعنة في ا ك تقص الباحث إل مجعقعة م( العكقياا للبراعىة الراايىية
اجب ا اتعك( من ا طب الاو ا و النايقي والتي اقيس ا ا تباي البراعة الرااييةك وتتعن فيعا الي
 -1االســتيعاب المفــاهيمي تعن ى اسىىتيعا ا فكىىاي الراايىىية ا ساسىىية مىى( مفىىاهيم وماىىطلحاا
وتععيعااك والرتط تي( ه ه ا فكاي الراايية؛ تحيث اتعك( الطالب مى( معرفىة العضىعق الى ي
تست دم فيه الفكرة الرااييةق
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 -2الطالقة اإلمرائية :تعني القدية عل تنفي الععلياا اإللرا ية م( قايزمياا وم اياا ياايىية
تعرويىىةك ودمىىةك وافىىاءةك ومعرفىىة مت ى وايىىو اىىتم اسىىت دام ا تشىىك مناسىىب لح ى العشىىكبا
الرااييةق
 -3الكفاءة االستراتيجية :تعني القدية عل صىياغة وتعنيى وحى العشىكبا الراايىيةك وااتشىاف
عبماا يااييةك واستنباط طر واستراتيجياا لدادة للحى ك اعىا تشىع ايفيىة تكىقا( الاىقي
العقلية لح العشكباق
 -4التبرير أو االسـتدالل التكيفـي :تعنىي القىدية على التفكيىر العنطقىي والتأمى والتفسىير والتبراىر
العب م للعبماا والعقاموق
 -5النزعة المنتجـة  :تعني شعقي الطالب تأيه فعا في الراايىيااك وا الج ىد العبى و والعسىتعر
في دياسة الراايياا اؤتي ثعايهق
ج .إعداد ال ورة ااولية لالختبار:
مام الباحث تإعداد مجعقعىة مى( ا سى لة فى وحىدة " ياايىياا الروتىقا " تتطلىب اسىت دام
مكقياا البراعة الراايية الت تقص إلي ا الباحث م( اإلطاي النظري والدياسىاا السىاتقة فىي مسىتقى
طب الاو ا و النايقي؛ لكي تقية البراعة الرااييةك وتم إعىداد الاىقية ا وليىة لب تبىايك والتى
يوعي في ا ما الي
مأ حيث الشكل:
 مناسبة ا س لة لعستقى طب الاو ا و النايقيق
 ويقح ا س لة والعطلق من ا تالضبطق
 مناسبة ا س لة لتعراو البراعة الراايية وم اياتهق
 صياغة تعليمات االختبار :اعد الباحث صفحة في مقدمة ا تبىاي تتنىاو التعليعىاا العقل ىة
للطب ك واست دفت تقييح طبيعة ا تبايك وايفية اإللاتة عنهك ومىد ياعى الباحىث
ا تكق ه ه التعليعاا وايحة ودميقة؛ تحيث استطيا الطب مى( بل ىا القيىام تعىا
هق مطلق من م دو غعقض او لبةق
مأ حيث المضمون :
في يقء ا دتياا والدياساا الترتقاة الت تناولت البراعة الرااييةك فقد يوعي ا اتضىع(
ا تباي اس لة تتطلب است دام مكقياا البراعة الراايية ا ستيعا العفاهيعي – الطبمىة اإللرا يىة –
الكفاءة ا ستراتيجية – التبرار او ا ستد التكيفي – النلعة العنتجة) ق واقيح ىلىن لىدو مقاصىفاا
ا تباي البراعة الراايية( )1ق

( )1ملحق ( : )6جدولي المواصفات الختبار البراعة الرياضية  ،ولمقياس التفكير المستقبلي .
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د .تحديد طريقة ت حيح االختبار:
اعط لك سؤا ديلة واحىدة إىا اايىت اإللاتىة صىحيحةك وصىفر إىا اايىت اإللاتىة غيىر
صحيحة تالنسبة لعكق ا ستيعا العفاهيعي ومكق الطبمة اإللرا يةك اما تالنسبة لعسا مكق الكفىاءة
ا ستراتيجية ومكق التبرار او ا ستد التكيفي فتم تقييم اإللاتة عن ىا مى( ديلتىي( لتضىعن ا طىقاا
للح ك وتالنسبة لعكق النلعة العنتجة فتم تقييعه وفى مقيىاس اكىايا ال عاسىيك وتعىد ىلىن اىتم تفراى
ديلاا ا طالب في استعاية تفراى ديلىاا ا تبىاي البراعىة الراايىية تحىت اى مكىق مى( مكقيىاا
البراعة الرااييةق
المرحلة الثانية :ضبل االختبار:
تعد صياغة مفرداا ا

تبايك وتعليعاتهك وتحداد طراقة تاحيحهك تم يبط ا

تباي م( ب

( أ ) التأكد مأ صدق االختبار:
 .1صدق المحمكيأ:
للتحق م( صد ا
م( العحكعي( وىلن لتعرف

تباي تم عريه ما لدو العقاصفااك وطراقة تاىحيحه على مجعقعىة

 ويقح ودمة تعليعاا ا

تبايق

 مناسبة ا س لة لقياس مدية طب الاو ا و النايقي عل البراعة الرااييةق
 مناسبة الاياغة الل قاة لعستقى طب الاو ا و النايقيق
 إيافة او ح ف او تعدا ما ارويه م( ا س لة الت تضعن ا ا

تبايق

ومد الرى الباحث التعدابا البزمة في يقء آياء العحكعي(ك وت لن اصبح ا
حيث العحتقىق

تباي صادمبا منطقيبا وم(

 .2صدق االتساق الداخلي لالختبار:
تم تطبي ا تباي عل عينة استطبعية مقام ا  )20طالبىا مى( طىب الاىو ا و النىايقي
تعديسة لعا عبدالناصر النايقاة تإداية شر الفيقم التعليعية تعحافظىة الفيىقمك فىي تدااىة العىام الدياسىي
 2021/2020ك وتم التأاد م( صد ا تسا الدا ليك مى( ىب حسىا معامى ا يتبىاط تىي( ديلىاا
مكقيىىاا البراعىىة الراايىىية تديلىىة البراعىىة الراايىىية الكليىىة الت ى تىىم الحاىىق علي ىىا مىى( الدياسىىة
ا ستطبعيةك ومد است دم الباحث فىي إاجىاد معىامبا ا يتبىاط تريىامل  (SPSSإصىداي  )21واايىت
معامبا ا يتباط اعا اقيح ا الجدو التالي
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مدول ()2

م فوفة االرتباط بيأ مكونات البراعة الرياضية بالدرمة الكلية للبراعة الرياضية
مكونات البراعة الرياضية
االستيعاب المفاهيمي.
الطالقة اإلمرائية.
الكفاءة االستراتيجية.
التبرير أو االستدالل التكيفي.
النزعة المنتجة.
العالمة (**) تدل على أن المهارة دالة عند مستوى 0.01

معامل االرتباط
بالدرمة الكلية
**0.71
**0.93
**0.91
**0.97
**0.92

اتضح م( الجدو  ) 2ايه تراوحت معامبا اتسا مكقياا البراعة الراايىية مىا الديلىة
الكلية للبراعة الراايية ما تي(  0.71ك  )0.97ولعيع ا معامبا ايتبىاط دالىة إحاىا يا عنىد مسىتقى
 0.01ك وهي معامبا مرتفعة؛ معا اشير إل إمكايية النظر إل ا تباي تعكقياتىه ال عسىة اقحىدة اليىة
ما إمكايية التعام تالديلة الكلية لهق اي ا ا تباي اتاو تاتسىا دا لىي ليىد؛ معىا اىد على صىد
ا تبايق
( ب ) التأكد مأ بات االختبار:
تم التحق م( ثباا ا تباي م( ب التجرتة ا ستطبعيةك ع( طرا حسا " معامى الفىا –
ارويباخ" لعكقياا ا تباي ال عسة وا تباي اك ك ومد ُولد ا معام الفا – ارويبىاخ" لب تبىاي اكى
اساوي  )0.93ك وا ميعة ه ه الععامبا تراوحت ما تي(  0.72ك  )0.94وهىي مىيم تشىير إلى تعتىا
ا تباي تعكقياته ال عسة تديلة عالية م( النبااك والجدو التالي اقيح ىلن
مدول ()3
معامالت بات اختبار البراعة الرياضية بمكوناته الخمسة باستخدام معامل" ألفا – كرونباخ "
المهارات
معامل الثبات

التبريـــــــــــر أو
االســــــــــــتيعاب الطالقــــة الكفــــــــــاءة
االســــــــــــتدالل
اإلمرائية االستراتيجية
المفاهيمي
التكيفي
**0.72
**0.94 **0.94
**0.83

النزعة
المنتجة

االختبار ككل

**0.90

**0.93

** تدل على أن قيمة معامل الثبات دالة إح ائيًا عند مستوى ()0.01
( مـ ) حساب زمأ االختبار:
مام الباحث تاست دام طراقة التسجي التتىاتعي للىلم( الى ي اسىت رمه اى طالىب فىي اإللاتىة عى( ا تبىاي
البراعة الراايية ف الرااييااك ثم حسىا العتقسىط ل ى ه ا زمنىةق ومىد تقصى الباحىث إلى ا زمى(
ا تباي تالتقراب  )90دميقةق

- 455 -

المجلد 22

مجلة البحث العلمي في التربية

العدد الرابع 2021

المرحلة الثالثة :ال ورة النهائية لالختبار:
تعد ا مام الباحث تإعداد ا تبايك وعريه عل العحكعي(ك مام تتعداله فىي يىقء مقترحىات مك
وتحداد زمنهك والتأاد م( صدمه وثباتهك وت لن اصبح ا تباي صال بحا للتطبي ك وتم تجرتتىه فىي صىقيته
الن ا ية( )1ك وويا التعليعاا ال اصة تهك ومد اشتع ا تباي عل  )69مفردةك وتحىىدد اللمىى( الىبزم
لإللىاتة عى( اس لة ا تبايك وهق  )90دميقةق
 -3إعداد مقياس التفكير المستقبلي:
تم إعداد مقياس التفكير العستقبلي وف ثبث مراح هي
المرحلة ااولى :التخطيل وإعداد المقياس:
اق تحداد ال دف م( العقياسق
ق تحداد التفكير العستقبلي الت اقيس ا العقياسق

لق إعداد الاقية ا ولية للعقياسق
دق تحداد طراقة تاحيح العقياسق

المرحلة الثانية :ضبل المقياس:
اق التأاد م( صد العقياس ق
قالتأاد م( ثباا العقياسق
لق حسا زم( العقياسق
المرحلة الثالثة :إعداد ال ورة النهائية للمقياس.
وفيما يلي تف يل ذلك:
المرحلة ااولى  :التخطيل وإعداد المقياس:
تعت وف ال طقاا التالية
أ .تحديد الهدم مأ المقياس:
ا دف ه ا العقياس مياس مدية طب الاو ا و النايقي عل است دام م اياا التفكير العستقبليق
ب .تحديد التفكير المستقبلي التى يقيسها المقياس:
م( ب الرلق إل الدياساا وا دتياا الترتقاىة التى تناولىت التفكيىر العسىتقبلي واإلطىاي النظىريك
وتعىض مقىىااية التفكيىىر العسىىتقبلي زيقىقي ك  )2015اتىىق مقسىىي ك  )2017ععىىاي ك  )2015لتحداىىد
التفكير العستقبلي العتضعنة في اك تقص الباحث إل مجعقعة مى( م ىاياا التفكيىر العسىتقبلي العناسىبة
لطب الاو ا و النايقيك وتتعن ف الت طيط العستقبليك والتفكيىر اإلاجىاتي فىي العسىتقب ك والتنبىؤ
العستقبليك والت ي العسىتقبلي ك تطىقار السىيناياق العسىتقبلي ك تقيىيم العنظىقي العسىتقبليك وتىم صىياغة
مجعقعة م( الع اياا الفرعية تحت ا م اية ي يسةق
( )1ملحق ( : )3الصورة النهائية الختبار البراعة الرياضية فى وحدة "رياضيات الروبوت" لطالب الصف األول الثانوى العام.
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ج .إعداد ال ورة ااولية للمقياس:
مام الباحث تاياغة مجعقعة م( البنقد تتطلب است دام م اياا التفكير العستقبلي في ىا؛ حيىث اايىت فىي
مستقى طب الاو ا و النايقي لكي تقية تفكيرهم العستقبليك وتم إعداد الاىقية ا وليىة للعقيىاسك
والت يوعي في ا
مأ حيث الشكل:
 مناسبة الع اياا لعستقى طب الاو ا و النايقيق
 ويقح البنقد والعطلق من ا تالضبطق
 مناسبة البنقد لتعراو التفكير العستقبلي وم اياتهق
 صياغة تعليمات المقياس :مام الباحىث تإعىداد صىفحة فىي مقدمىة العقيىاس تتنىاو التعليعىاا
العقل ة للطب ك است دفت تقيىيح طبيعىة العقيىاسك وايفيىة اإللاتىة عنىهك ومىد ياعى
الباحث ا تكق ه ه التعليعاا وايحة ودميقة؛ تحيث استطيا الطالىب مى( بل ىا القيىام
تعا هق مطلق منه دو غعقض او لبةق
مأ حيث المضمون:
في يقء ا دتياا والدياساا الترتقاة الت تناولت التفكير العستقبليك يوعي ا اتضىع( العقيىاس تنىقدا
تتطلب است دام التفكير العستقبليق واقيح ىلن لدو مقاصفاا مقيىاس التفكيىر العسىتقبلي( )1ق واتضىح
منه ا عدد مفرداا العقياس  )38مفردةق
د .تحديد طريقة ت حيح المقياس:
تقلد إلاتة صحيحة وا رى طأك ولك( الاحيح هق ما اعبر ب
فعب ع( معايسة الطالىب ل ى ه ا داءاا
وتعط الديلة وف ما الي
•
•
•
•
•

إىا ولدا ا العباية اققم ت ا الطالب تديلة ابيرة لدا ومستعرة تضا عبمة  )في اية دا بعاق
إىا ولدا ا العباية اققم ت ا الطالب تديلة ابيرة وفي معظم القمىت تضىا عبمىة  )فىي ايىة
غالببا
إىا ولدا ا العباية اققم ت ا الطالب تديلة متقسطة تضا عبمة  )في اية احيايباق
يادياق
إىا ولدا ا العباية اققم ت ا الطالب تديلة مليلة تضا عبمة  )في اية ب
إىا ولدا ا العباية اققم ت ا الطالب تضا عبمة  )في اية اتدباق

المرحلة الثانية :ضبل المقياس:
تعد صياغة مفرداا العقياسك وتعليعاتهك وتحداد طراقة تاحيحهك تم يبط العقياس م( ب
( أ ) التأكد مأ صدق المقياس:

( )1ملحق ( : )6جدول مواصفات اختبار البراعة الرياضية  ،ووجدول مواصفات اختبار التفكير المستقبلي .
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 .1صدق المحمكيأ:
للتحق م( صد العقياس تم عريهك وطراقة تاحيحه عل مجعقعة م( العحكعي(؛ وىلن لتعرف
 مناسبة البنقد لقيىاس مىدية طىب الاىو ا و النىايقي على
 ويقح ودمة تعليعاا العقياسق
است دام التفكير العستقبليق
 مناسبة الاياغة الل قاةق
 إيافةك او ح فك او تعدا ما ارويه م( م اياا الت تضعن ا
العقياسق
ومد الرى الباحث التعدابا البزمة في يقء آياء العحكعي(ك وت لن اصىبح العقيىاس صىادمبا مى( حيىث
العحتقىق
 .2صدق االتساق الداخلي للمقياس:
تم تطبي العقياس عل عينة استطبعية مقام ا  )20طالببا مى( طىب الاىو ا و النىايقي
تعديسة لعا عبدالناصر النايقاة تإداية شر الفيقم التعليعية تعحافظىة الفيىقمك فىي تدااىة العىام الدياسىي
 2021/2020ك وتم التأاد م( صد ا تسا الدا لي؛ م( ب حسا معام ا يتباط تي( ديلىاا اى
م اية م( م اياا التفكير العستقبلي تديلة التفكير العستقبلي الكلية الت تم الحاىق علي ىا مى( الدياسىة
ا ستطبعيةك ومد است دم الباحث في إاجاد معىامبا ا يتبىاط تريىامل  (SPSSإصىداي )21ك واايىت
معامبا ا يتباط اعا اقيح ا الجدو اآلتي
مدول ()4
م فوفة االرتباط بيأ مهارات التفكير المستقبلي بالدرمة الكلية لمقياس التفكير المستقبلي
معامل االرتباط بالدرمة الكلية
**0.85
**0.94
**0.93
**0.89
**0.89
**0.83

مهارات التفكير المستقبلي.
التخطيل المستقبلي.
التفكير اإليجابي في المستقبل.
التنبر المستقبلي.
التخيل المستقبلي.
تطوير السيناريو المستقبلي.
تقييم المنظور المستقبلي.

العالمة (**) تدل على أن المهارة دالة عند مستوى 0.01
اتضح م( الجدو  ) 4ا معىامبا اتسىا التفكيىر العسىتقبلي تراوحىت مىا الديلىة الكليىة
لعقياس التفكير العستقبلي ما تي( 0.83ك  )0.94ك ولعيع ىا دالىة إحاىا يا عنىد مسىتقى  0.01ك وهىي
معامبا مرتفعةك معا اشير إل إمكايية النظر إل العقياس تأتعاده الستة اقحدة الية مىا إمكاييىة التعامى
تالديلة الكلية لهق اي إ العقياس اتاو تاتسا دا لي ليدك وه ا اد عل صد العقياسق
( ب ) التأكد مأ بات المقياس:
تم التحق م( ثباا العقياس م( ب التجرتة ا ستطبعية ع( طراى حسىا " معامى الفىا –
ارويباخ" تأتعاد العقياس السىتة والعقيىاس اكى ك ومىد ُولىد ا " معامى الفىا – ارويبىاخ" للعقيىاس اكى
اساوي  )0.96ك وميعة هى ه الععىامبا تراوحىت مىا تىي(  0.65ك  )0.91وهىي مىيم تشىير إلى تعتىا
العقياس تأتعاده الستة تديلة عالية م( النبااك والجدو التالي اقيح ىلن
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مدول ()5
معامالت بات مقياس التفكير المستقبلي بأبعاده السن باستخدام معامل" ألفا – كرونباخ "
المهارات

التخطيل
المستقبلي

التفكير
اإليجابي في
المستقبل

التنبر
المستقبلي

معامل الثبات

**0.89

**0.80

**0.73

تقييم
تطوير
التخيل
السيناريو المنظور
المستقبلي المستقبلي المستقبلي
**0.65

**0.86

المقياس
ككل

**0.96 **0.91

** تدل على أن قيمة معامل الثبات دالة إح ائيًا عند مستوى ()0.01
( مـ ) حساب زمأ المقياس:
است دم الباحث طراقة التسجي التتاتعي لللم( ال ي است رمه ا طالب في اإللاتىة عى( مقيىاس
التفكير العستقبليك وحسب العتقسط ل ه ا زمنةق وتقص إل ا زم( العقياس تالتقراب  )20دميقةق
المرحلة الثالثة :ال ورة النهائية للمقياس:
تعد ا تم إعداد العقياسك وعريه عل العحكعي(ك تم تعداله في يقء مقترحات مك وتحداد زمنه
والتأاد م( صدمه وثباتهك اصبح العقياس صال بحا للتطبي ك وتىم تجرتتىه فىي صىقيته الن ا يىة( )1ك وويىا
الباحث التعليعاا ال اصة تهك ومد اشتع العقياس عل  )38مفردةك والديلة الن ا ية لىه  )190ديلىةك
وتم تحداد اللمى( البزم لإللىاتة عى( تنقد العقياسك وهق  )20دميقةق
(  ) 4عينــة البحث :
تم ا تياي فا تالاو ا و النايقى العام تعديسة لعا عبدالناصىر النايقاىةك تىإداية شىر
الفيىقم التعليعيىة تعحافظىة الفيىىقم تطراقىة عشىقا يةك وتكقيىت عينىىة البحىث مى(  )16طالبىا االعجعقعىىة
التجرابيىة ك وتىىم تطبيى ادواا البحىىث علىىي م فىي الفىىىا الدياسىىي ا و ك مىى( العىىام الدياسىىي / 2020
2021ق
(  ) 5ضبل المتغيرات الوسيطة:
 -1العمر الزمنى تل متقسط اععاي الطب عينة البحث ما تي(  14ك  15عاماق
 -2المستوى االمتمـاعى واالقت ـادى العجعقعىة التجرابيىة مى( مديسىة واحىدة اى مى( تي ىة امتاىاداة
والتعاعية تكاد تكق متقايتةق
(  ) 6تنفي تجربة البحث:
مبلي ىا والعتعنلىىة فىىي ا تبىىاي البراعىىة الراايىىيةك ومقيىىاس التفكيىىر
تىىم تطبي ى ادواا القيىىاس ب
مبليىاك ثىم تىم تىدياة وحىدة " ياايىياا الروتىقا " وفى مىد
العستقبلي على العجعقعىة التجرابيىة ب
 STEMلطب العجعقعة التجرابية م( مب معلم الفا ك وىلن تعد عقد عدة لقىاءاا تىي( معلىم الفاى
والباحىىثك واويىىح الباحىىث لىىه ايفيىىة تىىدياة القحىىدة وف ى مىىد STEMك وا ى لن مكقيىىاا البراعىىة
الراايية والتفكير العستقبلي العراد تنعيت اك ومام الباحث تحضقي عدة حاا ما الععلم؛ للتأاد م( سير
التدياة وف مىد STEMك ومىد اسىت ر تىدياة القحىدة  )20حاىة؛ وتعىد ا يت ىاء مى( تىدياة
القحدةك تم تطبي ا تباي البراعة الراايية ومقياس التفكير العستقبلي تعدابا عل الطب عينة البحثق
( )1ملحق ( : )5الصورة النهائية لمقياس التفكير المستقبلي لطالب الصف األول الثانوي العام .
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(  ) 7ال عوبات والمشكالت أ ناء التجربة:
م( الاعقتاا الت وال ت الباحث في اثناء تطبي تجرتة البحث ما الي
• تضع( القحدة العقترحة مفاهيم لدادة عل الطب ك ومد ت لب الباحث عل ه ه العشكلة م( ب
تبسيط ه ه العفاهيم ويتط ا تالحياة وا ست داماا اليقميةق
• عدم مشاياة تعض الطب تفاعلية ف تدااىة التطبيى ك وت لىب الباحىث علي ىا مى( ىب إعطىاء
تعلالاا ل م تج ت م لععلية التدياة ق
• عدم تقفير تعض الععيناا التعليعية من ل از عرض الععلقماا  Data Showوالتي احتال ىا
الععلم عند عرض الديس عل تريامل  Power Pointومد ت لب الباحث عل هى ه العشىكلة مى(
ب طباعة الاقي تا لقا ف لقحة ابيرةق
• صعقتة إدياك الطب لععلية التكام تىي( مجىا ا الىى  STEMك ومىد ت لىب الباحىث علي ىا مى(
ب تنق ا يشطة العقدمة ويتط ا تالعجا ا ا يتعة لى  STEMق
• طق القحدة العست دمةك ومد ت لب الباحث عل ه ه العشكلة م( ب تضىعي( ايشىطة ترواحيىة
في اثناء التدياة للت لب عل العل ال ى مد اايب الطب في اثناء تدياة القحدةق
ومام الباحث تععالجة تلن الاعقتاا؛ م( الى تحقيى ال ىرض العطلىق مى( تجرتىة البحىثك ثىم لعىا
البيايااك وم( ثم تحليل ا والقصق إل النتا لق
(  ) 8المعالجة اإلح ائية:
تعد تطبي ادواا القياس مبليبا وتعدابا عل الطب  -مجعقعة البحث  -تىم تاىحيح اويام ىم فىي
ادواا القياسك ثم يصد النتا ل في لداو ؛ تع يدبا لععالجت ا إحاىا يبا وتحليل ىا وتفسىيرهاك والتحقى مى(
صحة فروض البحثك وم( ثم اإللاتة عى( تسىا ت اك ومىد تىم تحليى البيايىاا تاسىت دام تريىامل الحىلم
اإلحاىا ية للعلىقم ا لتعاعيىة ) )SPSS( (Statistical Package for Social Sciencesإصىداي
 )21في إلراء الععالجاا اإلحاا يةق
نتائر البحث وتحليلها وتفسيرها
هدف ه ا العحقي عىرض النتىا ل التى اسىفرا عن ىا البحىثك والتحقى مى( صىحة فرويى ا
وتحليل ا وتفسيرهاك وتقدام التقصياا والبحقث العقترحةق
أوال -اختبار صحة فروض البحث:
 -1اختبار صحة الفرض ااول:
تالنسبة للفرض ا و م( فروض البحىث والى ي اىنا على مىا الىي " يومـد فـرق ذو داللـة
إح ائية بيأ متوسطي رتب درمات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيـق البعـدي الختبـار
البراعة الرياضية ل الح التطبيق البعدي " ق
تبىاي والكقاسىق  Wilcoxonود لت ىا
للتحق م( صحة الفرض تىم اسىت دام ميعىة " " Z
اإلحاا ية تي( متقسطي يتب ديلاا العجعقعة التجرابية في التطبي القبلي والتطبيى البعىدي تبىاي
البراعة الراايية ك واتضح ىلن م( لدو )6
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مدول ()6
قيمة "  " Zالختبار ويلكوكسون  Wilcoxonوداللتها اإلح ائية بيأ متوسطي رتب درمات المجموعة
التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار البراعة الرياضية ككل

الرتب

العدد

مجموع
الرتب

متوسل
الرتب

الرتب ذات اإلشارة السالبة

0

0

0

الرتب ذات اإلشارة المومبة

16

136

8.50

الرتب المتعادلة

0

قيمة ()Z
مستوى
قيمة()Z
الجدولية
درمة
الداللة
المحسوبة
الحرية
اإلح ائية
0.01 0.05
15

2.58 1.96

3.517

قوة العالقة
الختبار
ويلكوكسون
(ق)T
1

0.01

داللة
قوة
العالقة

كبيرة

اتضح م( لدو  )6ا ميعة  )Zالعحسقتة  )3.517وميعىة  )Zالجدوليىة تسىاوي )1.96
عند مستقى ثقة  0.05وتساوي  )2.58عند مستقى ثقة  0.01عند ديلة حراة  )15ق
معا سب اتضح ا ميعة  )Zالعحسقتة اابر م( ميعة  )Zالجدولية؛ معا اد عل ولقد فىر
ىي د لة إحاا ية تي( متقسطي يتب ديلاا العجعقعة التجرابية في التطبيى القبلىي والتطبيى البعىدي
تباي البراعة الراايية لاالح التطبي البعديق وت لن تم التحق م( صحة الفرض ا و مى( فىروض
البحثق
اعا تم حسا حجم تأثير البريامل العقترح تاست دام معادلىة مىقة العبمىة تبىاي والكقاسىق
واتضح ا د لة مقة العبمة تي( العت ير العستق والتاتا ابيرة؛ حيث إي ا تساوي واحدا صحيحاق
وتم حساب قيمة ( )Zللمقارنة بيأ متوسطي رتب درمات المجموعة التجريبيـة فـي التطبيـق
القبلي والتطبيق البعدي الختبار البراعة الرياضية ،وذلك في كل مكون مأ مكوناته على حدة كما يلي:
مدول ()7
قيمة "  " Zالختبار ويلكوكسون  Wilcoxonوداللتها اإلح ائية بيأ متوسطي رتب درمات المجموعة التجريبية
في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار البراعة الرياضية فى كل مكون مأ مكوناته

المهارات

االستيعاب
المفاهيمي

الطالقة اإلمرائية

الكفاءة
االستراتيجية

الرتب

العدد

مجموع
الرتب

متوسل
الرتب

الرتب ذات اإلشارة السالبة

0

0

0

الرتب ذات اإلشارة
المومبة

16

136

8.50

الرتب المتعادلة

0

الرتب ذات اإلشارة السالبة

0

0

0

الرتب ذات اإلشارة
المومبة

15

120

8.00

الرتب المتعادلة

1

الرتب ذات اإلشارة السالبة

0

الرتب ذات اإلشارة
المومبة

16

0
136

قوة العالقة
قيمة ()Z
مستوى
داللة قوة
الختبار
قيمة()Z
الجدولية
درمة
الداللة
ويلكوكسون العالقة
المحسوبة
الحرية
اإلح ائية
0.01 0.05
(ق)T

15

15

2.58 1.96

2.58 1.96

3.529

3.414

0.01

0.01

1

0.77

كبيرة

كبيرة

0
8.50

15
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مجموع
الرتب

متوسل
الرتب

الرتب ذات اإلشارة السالبة

0

0

0

الرتب ذات اإلشارة
المومبة

16

136

8.50

الرتب المتعادلة

0

التبرير أو
االستدالل التكيفي

الرتب ذات اإلشارة السالبة

0

0

0

الرتب ذات اإلشارة
المومبة

16

136

8.50

الرتب المتعادلة

0

النزعة المنتجة

العدد الرابع 2021

قوة العالقة
قيمة ()Z
مستوى
داللة قوة
الختبار
قيمة()Z
الجدولية
درمة
الداللة
ويلكوكسون العالقة
المحسوبة
الحرية
اإلح ائية
0.01 0.05
(ق)T

15

15

2.58 1.96

2.58 1.96

3.524

3.550

0.01

1

0.01

كبيرة

كبيرة

1

معا سب اتضىح ا ميعىة  )Zالعحسىقتة اابىر مى( ميعىة  )Zالجدوليىة عنىد مسىتقى د لىة
 )0.01لك م اية م( البراعة الرااييةك معا اد عل ولىقد فىر ىي د لىة إحاىا ية تىي( متقسىطي
يتب ديلاا العجعقعة التجرابية في التطبي القبلي والتطبي البعدي تباي البراعة الراايىية لاىالح
التطبي البعديك ف ا مكق م( مكقياتهك وا لن مقة العبمة تباي والكقاسق تي( العت يىر العسىتق
والعت ير التاتا ابيرة؛ حيث إي ا اابر م(  )0.60لك مكق م( مكقياتهق
 -2اختبار صحة الفرض الثاني:
تالنسبة للفرض النايي م( فروض البحث والى ي اىنا على مىا الىي " يومـد فـرق ذو داللـة
إح ائية بيأ متوسطي رتب درمات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعـدي لمقيـاس
التفكير المستقبلي ل الح التطبيق البعدي" ق
تبىاي والكقاسىق  Wilcoxonود لت ىا
للتحق م( صحة الفرض تىم اسىت دام ميعىة " " Z
اإلحاا ية تي( متقسطي يتب ديلاا العجعقعة التجرابية في التطبي القبلىي والتطبيى البعىدي لعقيىاس
التفكير العستقبليك واتضح ىلن م( لدو )8
مدول ()8
قيمة "  " Zالختبار ويلكوكسون  Wilcoxonوداللتها اإلح ائية بيأ متوسطي رتب درمات المجموعة
التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس التفكير المستقبلي ككل
الرتب

العدد

مجموع
الرتب

متوسل
الرتب

الرتب ذات اإلشارة السالبة

0

0

0

الرتب ذات اإلشارة المومبة

16

136

8.50

الرتب المتعادلة

0

قيمة ()Z
مستوى قوة العالقة الختبار
قيمة()Z
درمة
الجدولية
ويلكوكسون
الداللة
المحسوبة
الحرية
(ق)T
اإلح ائية
0.01 0.05
15

2.58 1.96

3.517

0.01

1

اتضح م( لدو  )8ا ميعة  )Zالعحسقتة  )3.517وميعة  )Zالجدوليىة تسىاوي )1.96
عند مستقى ثقة  0.05وتساوي  )2.58عند مستقى ثقة  0.01عند ديلة حراة  )15ق
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معا سب اتضح ا ميعة  )Zالعحسقتة اابر م( ميعة  )Zالجدولية؛ معا اد عل ولقد فىر
ىي د لة إحاا ية تي( متقسطي يتب ديلاا العجعقعة التجرابية في التطبيى القبلىي والتطبيى البعىدي
لعقياس التفكير العستقبلي لاالح التطبي البعديق وت لن تم التحق م( صحة الفرض النىايي مى( فىروض
البحثق
اعا تم حسا حجم تأثير البريامل العقترح تاست دام معادلىة مىقة العبمىة تبىاي والكقاسىق
واتضح ا د لة مقة العبمة تي( العت ير العستق والتاتا ابيرة؛ حيث إي ا تساوي القاحد الاحيحق
وتم حساب قيمة ( )Zللمقارنة بيأ متوسطي رتب درمات المجموعة التجريبيـة فـي التطبيـق
القبلي والتطبيق البعدي لمقياس التفكير المستقبلي ،وذلك في كل بعد مأ أبعاده كما يلي:
مدول ()9
قيمة "  " Zالختبار ويلكوكسون  Wilcoxonوداللتها اإلح ائية بيأ متوسطي رتب درمات المجموعة
التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس التفكير المستقبلي فى كل بعد مأ أبعاده

المهارات

التخطيل
المستقبلي
التفكير اإليجابي
في المستقبل

التنبر المستقبلي

التخيل المستقبلي

تطوير السيناريو
المستقبلي
تقييم المنظور
المستقبلي

الرتب

العدد

مجموع
الرتب

متوسل
الرتب

الرتب ذات اإلشارة السالبة

0

0

0

الرتب ذات اإلشارة المومبة

16

136

8.50

الرتب المتعادلة

0

الرتب ذات االشارة السالبة

0

0

0

الرتب ذات اإلشارة المومبة

16

136

8.50

الرتب المتعادلة

0

الرتب ذات اإلشارة السالبة

0

0

0

الرتب ذات اإلشارة المومبة

16

136

8.50

الرتب المتعادلة

0

الرتب ذات اإلشارة السالبة

0

0

0

الرتب ذات اإلشارة المومبة

16

136

8.50

الرتب المتعادلة

0

الرتب ذات اإلشارة السالبة

0

0

0

الرتب ذات اإلشارة المومبة

16

136

8.50

الرتب المتعادلة

0

الرتب ذات اإلشارة السالبة

0

0

0

الرتب ذات اإلشارة المومبة

16

136

8.50

الرتب المتعادلة

0

قوة العالقة
قيمة ()Z
مستوى
داللة قوة
الختبار
قيمة()Z
الجدولية
درمة
الداللة
ويلكوكسون العالقة
المحسوبة
الحرية
اإلح ائية
0.01 0.05
(ق)T
15

15

15

15

15

15

2.58 1.96

2.58 1.96

2.58 1.96

2.58 1.96

2.58 1.96

2.58 1.96

3.524

3.523

3.525

3.526

3.522

3.523

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

1

1

1

1

1

1

معا سب اتضح ا ميعة  )Zالعحسقتة اابر م( ميعة  )Zالجدولية؛ معا اىد على ولىقد
فر ىي د لة إحاا ية تي( متقسطي يتب ديلىاا العجعقعىة التجرابيىة فىي التطبيى القبلىي والتطبيى
البعدي لعقياس التفكير العستقبلي لاالح التطبي البعديك وىلن ف ا تعد م( اتعادهك وا لن مىقة العبمىة
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تباي والكقاسق تي( العت ير العستق والعت ير التاتا ابيرة؛ حيث إي ا اابر م(  )0.60لك تعىد مى(
اتعادهق
 -3اختبار صحة الفرض الثالث:
تالنسبة للفرض النالث م( فروض البحىث الى ي يىا على مىا الىي " تومـد عالقـة ارتباطيـة
مومبة دالة إح ائ ًيا بيأ درمات عينة البحـث فـي التطبيـق البعـدي لكـل مـأ اختبـار البراعـة الرياضـية
ومقياس التفكير المستقبلي".
للتحق م( صحة الفىرضك تىم حسىا معامى ا يتبىاط تىي( ديلىاا عينىة البحىث فىي ا تبىاي
البراعة الراايية وديلات م في مقياس التفكير العسىتقبلي فىي التطبيى البعىديق اعىا مىام تحسىا معامى
ايتباط تيرسق ؛ حيث تل ت ميعة معام ا يتباط تين عا  )0.93وهق ايتباط دا عند مستقى  )0.01ق
معا اد عل ا العىىبمة تىي( البراعىة الراايىية والتفكيىر العسىتقبلي عبمىة ايتباطيىة طرداىة دالىة عنىد
مستقى  )0.01ق واقيح الجدو  )10العبمة تي( مكقياا البراعة الراايية والتفكير العستقبليق
جدول ()10
العالقة بين المكونات الفرعية للبراعة الرياضية والمهارات الفرعية للتفكير المستقبلي
التفكيـــــــــــــــر
المستقبلي
البراعة الرياضية

التخطيل
المستقبلي

التفكير
اإليجابي في
المستقبل

التنبر
المستقبلي

تقييم
تطوير
التخيل
السيناريو المنظور
المستقبلي
المستقبلي المستقبلي

التفكير
المستقبلي
ككل

االستيعاب المفاهيمي.
الطالقة اإلمرائية.
الكفاءة االستراتيجية.
التبرير أو االستدالل التكيفي.

**0.75
**0.89
**0.86
**0.85

**0.73
**0.89
**0.86
**0.84

**0.76
**0.89
**0.89
**0.86

**0.73
**0.87
**0.84
**0.83

**0.78
**0.87
**0.86
**0.89

**0.80
**0.87
**0.85
**0.91

**0.77
**0.89
**0.87
**0.88

النزعة المنتجة.

**0.86

**0.86

**0.88

**0.83

**0.89

**0.93

**0.89

**0.90

**0.90

**0.92

**0.88

**0.92

**0.95

**0.93

البراعة الرياضية ككل

اتضح م( الجدو  ) 10ا تحس( مكقياا البراعة الراايية ساعد عل تحس( التفكير العسىتقبلي لىدى
الطب عينة البحث والعكةق وه ا ارلا إل فاعلية القحدة العقترحة ف ياايياا الروتقا ما عة عل
مد  STEMف تنعية مكقياا البراعة الراايية والتفكير العستقبلي لدى الطب عينة البحثق
انيا -تحليل نتائر البحث:
تم تحلي النتا ل الت تقص إلي ا البحث ؛ مى( ىب تحليى يتىا ل ا تبىاي البراعىة الراايىية
وتحلي يتا ل مقياس التفكير العستقبليق وفيعا الي تقييح ىلن
 -1فاعلية البرنامر :
ولتحداد فاعلية البريامل العقترح فى تنعيىة البراعىة الراايىية والتفكيىر العسىتقبلي؛ مىام الباحىث
تحسا النسبة الععدلة للكسب ود لت ا ف ا م( ا تبىاي البراعىة الراايىية ومقيىاس التفكيىر العسىتقبلي
ولدو  )11اقيح ىلن
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مدول ()11
النسب المعدلة للكسب لبالك وداللتها الختبار البراعة الرياضية ومقياس التفكير المستقبلي
متوسل درمات
التطبيق البعدى

النهاية
العظمى

النسبة المعدلة
للكسب

الداللة اإلح ائية

الدليل اإلح ائى متوسل درمات
التطبيق القبلى

اختبار البراعة الرياضية

33.56

113.69

137

1.36

دالة إح ائيًا

مقياس التفكير المستقبلي

92.81

172.56

190

1.22

دالة إح ائ ًيا

ااداة

م( لدو  )11اتضح ا النسىبة الععدلىة للكسىب تبىاي البراعىة الراايىية ومقيىاس التفكيىر
العستقبلي اابر م(  )1.20؛ معا اد عل فاعليىة البريىامل العقتىرح فى الجقايىب التى اقيسى ا ا تبىاي
البراعة الراايية ومقياس التفكير العستقبلي للطب عينة البحثق
 -2تحليل نتائر اختبار البراعة الرياضية:
تم حسا متقسط ديلاا طىب العجعقعىة التجرابيىة فىي اى مكىق مى( مكقيىاا البراعىة
الراايية في التطبي القبلي والتطبي البعدي تبىاي البراعىة الراايىيةك ثىم إاجىاد النسىبة الع قاىة لكى
م اية والعجعق الكليك ولدو  )12اقيح ىلن
مدول ()12
النسبة المئوية اداء طالب المجموعة التجريبية فى التطبيق القبلي والتطبيق البعدى
الختبار البراعة الرياضية
البراعة الرياضية
)1
)2
)3
)4
)5

االستيعاب المفاهيمي.
الطالقة اإلمرائية.
الكفاءة االستراتيجية .
التبرير أو االستدالل التكيفي .
النزعة المنتجة .
المجموع الكلي

التطبيق القبلي

التطبيق البعدي

نسبة التحسأ

الترتيب

% 30.77
% 27.50
% 18.13
% 19.01
% 26.46

% 80.77
% 87.19
% 78.44
% 78.65
% 85.31

% 50.00
% 59.69
% 60.31
% 59.64
% 58.85

5
2
1
3
4

% 24.50

% 82.98

% 58.49

اتضح م( لدو  )12تفق اداء طب العجعقعة التجرابية في التطبي البعدي على ادا ىم
في التطبي القبلي تباي البراعة الراايية والعجعق الكلي؛ حيىث تل ىت يسىبة تحسى( اداء العجعقعىة
التجرابية  )% 58.49في ا تباي اك ك ولاءا اعل يسبة تحس( في مكق الكفاءة ا ستراتيجيةك تلي ا
الطبمة اإللرا يةك الي ا التبرار او ا ستد التكيفيك وتلي ا النلعة العنتجةك وشك  )1اقيح ىلن
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87.19%

85.31%
78.65%

90%
80.77%

78.44%

80%
70%
60%
50%

القبلي التطبيق

40%

البعد التطبيق
24.50%

26.46%

الكلي المجموع

المنتجة النزعة

27.50%
19.01%

18.13%

أو التبرير
التكيفي االستدالل

الكفاءة
االستراتيجية

30.77%

30%
20%
10%

اإلجرائية الطالقة

االستيعاب
المفاهيمي

0%

شكل ( : )1النسبة المئوية اداء طالب المجموعة التجريبية
فى التطبيق القبلي والتطبيق البعدى الختبار البراعة الرياضية
 -3تحليل نتائر مقياس التفكير المستقبلي:
تم حسا متقسط ديلاا طب العجعقعة التجرابية في التطبي القبلي والتطبي البعدي في ا
تعد م( اتعاد مقياس التفكير العسىتقبلي والعجعىق الكلى ك ثىم إاجىاد النسىبة الع قاىة لكى تعىد مى( ا تعىاد
والعجعق الكليك والجدو  )13اقيح ىلن
مدول ()13
النسبة المئوية اداء طالب المجموعة التجريبية فى التطبيق القبلي والبعدى لمقياس التفكير المستقبلي
التفكير المستقبلي
التخطيل المستقبلي.
التفكير اإليجابي في المستقبل.
التنبر المستقبلي.
التخيل المستقبلي.
تطوير السيناريو المستقبلي.
تقييم المنظور المستقبلي.
المجموع الكلي

التطبيق القبلي

التطبيق البعدي

نسبة التحسأ

الترتيب

% 50.18
% 50.16
% 49.25
% 51.50
% 46.50
% 45.94

% 91.07
% 87.50
% 90.00
% 93.25
% 90.75
% 92.97

% 40.89
% 37.34
% 40.75
% 41.75
% 44.25
% 47.03

4
6
5
3
2
1

% 48.85

% 90.82

% 41.97

اتضح م( لدو  )13تفق اداء طب العجعقعة التجرابية في التطبي البعدي على ادا ىم
في التطبي القبلي لعقياس التفكير العستقبلي والعجعىق الكلىي؛ حيىث تل ىت يسىبة تحسى( اداء العجعقعىة
التجرابية  )% 41.97في العقياس اك ك ولاءا اعل يسبة تحس( في م اية تقييم العنظىقي العسىتقبلي
الي ا تطقار السيناياق العستقبليك الي ا الت ي العستقبليك الي ا الت طيط العستقبليك الي ا التنبؤ العسىتقبليك
الي ا التفكير اإلاجاتي في العستقب ك وشك  )2اقيح ىلن
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100%
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91.07%
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90%
80%
70%
60%
51.50%
50% 50.18% 50.16% 49.25%
46.50% 45.94% 48.85%
40%
30%
20%
10%
0%

ال قبل ي ال تطبيق
ال بعد

العدد الرابع 2021

ال تطبيق

ال مجموع
ال كلي

ال منظور تقييم تطوير
ال مستقبلي .ال سيناريو
ال مستقبلي.

التخيل

ال مستقبلي.

التفكير
التنبؤ
ال مستقبلي .ف ي اإلي جابي
ال مستقبل.

التخطيط

ال مستقبلي.

شكل ( : )2النسبة المئوية اداء تالمي المجموعة التجريبية
فى التطبيق القبلي والتطبيق البعدى لمقياس التفكير المستقبلي
الثا -تفسير نتائر البحث :
أ -تفسير نتائر اختبار البراعة الرياضية:
ارلا الباحث تفق العجعقعة التجرابية الت ديست القحدة العقترحة فىي ياايىياا الروتىقا
ما عة عل مد  STEMفي التطبي البعدى عل التطبي القبلي تباي البراعة الراايية إل ا سبا
اآلتية
 -1اس عت القحدة العقترحة في ا تضا الطالب في مقمىو احتىقي على مشىكلة تتحىدى مىا لداىه مى(
معرفةك وتنير لداه الدافا للبحث ع( ح ل اك وم( ثم معايسته لعكقياا البراعة الرااييةق
 -2ايتباط مقيقعاا القحدة العقترحة تتقل اا حدانة متعلقة تىالروتقاك حيىث سىاعدا القحىدة فىي
تقدام الععرفة تاقية وظيفية ترتط تي( ه ه الععايف وتطبيقات ا الحياتية؛ معا اسىر علىي م ااتسىا
تلىىن العفىىاهيم والعبىىاد ك وتالتىىالي سىىاعد على تقظيىىو تلىىن العفىىاهيم والععلقمىىاا فىىي حى تعىىض
العشكبا تطراقة علعيةق
 -3شعقي الطىب تالتحىدي واشىتراا م معىا فىي ايشىطة القحىدةك ادى إلى شىعقيهم تالنجىاح وتحعى
العس قلية والقدية عل القيام تالع ام وإيجازهاق
 -4مد ترلا ه ه النتيجة إل اق التدياة تاست دام مد  - STEMوال ي اظ ر العحتقى الراايي
تاقية تكاملية – مد اس م في تقسيا مدايك الطب وساعدهم على ا سىتدعاء الفكىري والعاىو
ال هني وإثاية ا فكاي والتسا اق
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 -5طبيعة التدياة وف مد STEM؛ وتي ته التعليعية النراة تعاادي الىتعلم الع تلفىةك مىد اكىق لىه
دوي في تنعية البراعة الراايية لدى الطب ك م( ب البحث في ماادي التعلم العتعىددةك وتنقاىا
تلن العاادي التي تتطلب م( الطب البحث والقراءة والعبحظة وا ستنتالق
 -6اتاح التدياة وف مد  STEMالعلاد م( التفاع تي( الطب فيعا تين م وتي( الباحىثك وتبىاد
افكايا يايجة ومدية عل استفساياا اعع ك واتاح ل م التعبيىر
ول اا النظر؛ معا اعط الطب
ب
ع( آيا م وافكايهم تحراة دو قفك ودفع م للتفكير والعشاياة النشطة في الععلية التعليعيىة فىي
تي ة تفاعليةك ومعايسة ا يشطة التي ل ا اتاا تقامع مك والتي تعتلل تا فكىاي الجداىدة واإلتداعيىة
تطراقة محببة ومعتعة م( ب العشكبا؛ معا مد اس م في تنعية البراعة الرااييةق
 -7اعك( إيلا تنعية مكقياا البراعة الراايية لطب مجعقعة البحث التي ديست تالقحدة العقترحة
في يقء  STEMإلى ا وحىدة ياايىياا الروتىقا)ك تىم إعىدادها وتنظيع ىا فىي يىقء تكامى
الععرفة م( الجقايب ا يتعة العلقم والراايياا والتكنقلقليا وال ندسىةك وتالتىالي اصىبح الىتعلم ىا
معن ك اعا تم تنظيم وعرض العادة العلعية وف مشكبا حياتية ومش با علعيةق
وتتف يتا ل ه ا البحث ما ما لاء تىه انيىر مى( الدياسىاا التىي اشىفت عى( ا اسىت دام مىد
هعام ك  )2018غىايم
 STEMله اثر إاجاتي في لقايب التعلم الع تلفةك في مقاد دياسية م تلفة من
ك  )2013عىبهللا ك  (Rahman & et al,2017) )Robelen , 2011 )2019حسى( ك)2020
السليعا ك والععري ك  )2020اعا تتف ه ه النتيجة ما الدياساا الت اظ را يروية است دام مدا
تدياسية حدانة م( ال تنعية البراعىة الراايىيةك ومى( هى ه الدياسىاا التقيسىي ك  )2019الحنىا ك
 )2018الجندىك و لي ك  )2019عبد الحعيد ك  )2017حنىاوى ك  )2018ملقىي ك Tsai )2016
 ( Cragga & Gilmore , 2014 )& Li , 2017ق
ب -تفسير نتائر مقياس التفكير المستقبلي:
ارلا الباحث تفىق التىدياة وفى مىد
لعقياس التفكير العستقبل إل ا سبا التالية

 STEMفىي التطبيى البعىدى على التطبيى القبلىي

-1

ساعد مد  STEMف زاادة فرص التفاع تي( الععلم والطب ك وتي( الطب تعضى م الىبعض
في حجرة الدياسة حق ا يشطة الرااييةك ولع ا طالب اانر مدية عل التفاع مىا اآل ىرا(
دو قف او ج ق

-2

اسىىت دم طىىب العجعقعىىة التجرابيىىة م ىىاياا التفكيىىر العسىىتقبلي فىىي ح ى ا يشىىطة الراايىىية
العطروحةق

-3

ساعد مد  STEMعل تقفير البي ة الترتقاة العناسىبةك التى اشىعر الطالىب في ىا تالراحىة عنىد
التعام ما اآل را(ق

-4

زاد يشاط الطب دا البي ة الافية؛ م( ب تقفير وايشىطة وسىا متعىددةك تعكىن م الشىعقي
تأهعية التعلم ودويه في تنعيىة التفكيىر العسىتقبليك وتحعى العسى قلية فىي إيجىاز الع ىام التعليعيىة
العطلقتة من مق
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-5

اعتعد مد  STEMعل العشايااا والعع الجعاعي وتباد ا فكايك وإتاحة الفرصة في تبىاد
ا فكايك والقصق لحلق متعيلة وفرادة وتعيدة ع( العألقفق

-6

اتاح الفرص للطب لكي اشرحقاك وانامشقاك واقيعقا است دام م للتفكير العستقبليق

-7

زود الطب تالت اة الرالعة ع( ادا مك وساعد عل تحسىي( ادا ىم فى التفكيىر العسىتقبلي التى
است دمقي اق

وت لن تتف ه ه النتيجة ما يتا ل دياساا  :زيققي ك  )2015اتق مقسي ك  )2017ععاي ك
 )2015متىقل ك  )2011الدياتكىة ك  )2018اتىق مقسىي ك Hartje, )Smith , 2008 )2017
 (Eisenchlas & Trevaskes, 2005) )2008في يروية است دام العدا التدياسية الحدانة لتنعيىة
التفكير العستقبليك وتقدام ا يشطة التعليعية الت تنع التفكير العستقبلي والتفاع فيعا تين مق
رابعا -توصيــات البحث:
في يقء يتا ل البحث اقص الباحث تعا الي:
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8

است دام مد  STEMلتدياة الراايياا؛ لعا ثبت م( فاعليته في تنعية البراعة الرااييةق
لع مناهل الراايياا والعلقم والتكنقلقليا وال ندسة مقا عة ما متطلباا واحتيالاا سق الععى
العحلىىيك مىىا يىىروية اهتعىىام وزاية التعلىىيم معنلىىة فىىي م ططىىي وماىىععي منىىاهل الراايىىياا
تاياغة وإعادة تنظيم محتقى مناهل الراايياا في يقء مد STEMق
تلواد الطب العلتحقي( تبريامل إعداد معلىم الراايىيااك تع ىاياا تقظيىو STEMك فىي ععليىة
تعليم وتعلم الرااييااق
إعداد ترامل تديابية لععلعي الراايياا عل مد  STEMوتقظيف ا في تنعية البراعة الراايىية
والتفكير العستقبليق
تطقار ترامل إعداد معلعي الراايياا تكلياا الترتية لتضع( ترامل العناهل ما عة عل STEMق
تشجيا الععلعي( على ا هتعىام تالبراعىة الراايىية فىي الراايىيااك واسىت دام التفكيىر العسىتقبلي
العناسبةق
تضعي( العناهل الدياسىية ايشىطة تعليعيىة وفى مىد STEMك وصىياغت ا تاىقية تسىاعد على
البراعة الراايية ومعايسة التفكير العستقبليق
تشجيا الععلعي( عل است دام مكقياا البراعة الراايية الع تلفة والتفكير العسىتقبلي دا ى حجىرة
الدياسةك وتدياب طبت م عل است دام ا تشك فعا ق

خامسا -البــحوث المقترحـــة:
ف يقء ما تقص إليه البحث م( يتا ل اقترح الباحث القيام تإلراء الدياساا التالية
-1
-2

فاعلية يعاىل واستراتيجياا تدياسية ا رى في تنعية مكقياا البراعىة الراايىية لىدى الطىب فىي
مراح تعليعية م تلفةق
تطقار مناهل الراايياا في يقء اتعاد البراعة الرااييةق
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-3

تققام مناهل الراايياا تعراح التعليم الع تلفىة فىي يىقء ا تجاهىاا العالعيىة الععاصىرة تاىفة
عامة وفي يقء الى  STEMتافة اصةق

-4

تريامل مقترح لتدياب معلعي الراايياا عل تدياة منىاهل الراايىياا فىي يىقء القل ىاا الىى
 STEMق

-5

إلراء دياساا ع( است دام مد  STEMفي تدياة الراايياا لافقف ا رىك ومقايية يتىا ل
تلن الدياسااك ما يتا ل البحث الحالي ك في البراعة الرااييةق

-6
-7

إلراء تحث لتعرف فاعلية مد
اثر التدياة وف مد

 STEMلتنعية مت يراا تاتعة ا رىق

 STEMف تنعية لقايب ا رى لدى الطب من

• تنعية م اياا ح العشكباق
• تنعية م اياا التفكير النقدي واإلتداعيق
• تنعية م اياا التراتط الرااييق
المرامــع
ً
أوال  :المرامع العربية :
 -1أبو الرايات ،.عالء المرسي (  .)2014فعالية است دام يعقىل اتعاد التعلم لعايزايق في تدياة
الراايياا عل تنعية الكفاءة الرااي ية لدى طب العرحلة اإل عداداة ك مجلة ترتقااا
الراايياا ك الجععية العاراة لترتقااا الراايياا ك  )4 17ك الجلء الناييق ك ص ص 53
–  )104ق

 -2أبو موسي  ،إيمان (  . )2017فاعلية تي ة تعليعية إلكترويية تقظو استراتيجياا التعلم النشط في
تنعية م اياا التفكير العستقبلي في التكنقلقليا لدى طالباا الاو الساتا ا ساسي ك يسالة
مالستير غير منشقية ك الجامعة اإلسبمية ت لة

الية الترتية ق

 -3أحمد  ،هبه فراد ( . )2016فاعلية تدياة وحدة في يقء تقل اا الى  STEMلتنعية م اياا ح
العشكبا وا تجاه يحق دياسة العلقم لدى تبمي العرحلة ا تتدا يةك مجلة الترتية العلعيةك
الجععية العاراة للترتية العلعيةك )3 19ك مااق ك ص ص  )176 – 129ق
 -4الباز  ،م رو ة م حمد (  . )2 0 1 8فعالية تريامل تدي ابي في تعليم  STEMلتنعية ع ع الععرفة
والع عايساا التدياسية والتفكير التاعيعي لدى معلعي العلقم اثناء ال دمةك مجلة الية الترتية ك
لامعة اسيقط ك  )12 34ك داسعبر ك ص ص  )510 – 460ق
 -5التونسي  ،إبراهيم (  . )2019فاعلية يعقىل الفقيماا ) (4MATفي تدياة الراايياا عل
تنعية البراعة الراايية لدى تبمي العرح لة ا تتدا ية ق مجلة ترتقااا الراايياا ك الجععية
العاراة لترتقااا الراايياا ك )5 22ك الجلء الناييق إترا ك ص ص  )78 – 16ق
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 -6الجندى  ،حسأ  ،وخليل  ،إبراهيم (  . )2019است دام استراتيجية تدياسية ما عة عل البراعة
الراايية في تنعية التحاي الدي اسي و فقا لب تباي اا الدو لية  TIMSSو تقدار ال اا
الراايي لدى تبمي العرح لة ا تتدا ية ك مجلة ترتقااا الراايياا ك الجععية العاراة
لترتقااا الراايياا ك )12 22ك ااتقتر ك ص ص  )131-67ق
 -7الحنان  ،أسامة (  . )2018تريامل ما م علي البراعة الراايية لتنعية م اياا التراتط الراايي
و العي يحق الراايياا لدي تبمي العرحلة ا تتدا ية ك مجلة الية الترتيةك لامعة اسيقطك
)21 43ك ص ص  )784- 709ق
 -8الخطيب  ،اسامة ( )2019مقدمة ف علقم الروتقا ك لامعة ستايفقيد ك متاح ف
https://see.stanford.edu/Course/CS223A
 -9الدرابكة  ،محمد (  . )2018م اياا التفكير العستقبلي لدى الطلبة العقهقتي( وغير العقهقتي( –
دياسة مقايية ك مجلة لامعة القدس العفتقحة لألتحاث والدياساا الترتقاة والنفسية ك  )23 8ك
ص ص )67 –57ق
 -10السعيد  ،ر ضا م سعد (  : STEM . )2 0 1 8م د تكام لي ح داث م تعدد الت اااا للتعيل
الدياسي وم اياا القر الحادي والعشرا( ك مجلة ترتقااا الراايياا ك الجععية العاراة
لترتقااا الراايياا ك )2 21ك اناار ك ص ص  )42- 6ق
 -11السعيد  ،رضا مسعد ( : )2018البراعة الراايية مف قم ا ومكقيات ا وطر تنعيت ا ك متاح في
http://staff.du.edu.eg/index.php?u=287&p=mdetails&c=3&d=7220
 -12السليمان  ،بدر  ،والعمرى  ،معيض (  )2020ق اثر است دام الروتقا التعليعي (Educational
العكايي لطب الاو الراتا ا تتدا ي في م ن ل
)Robotف ي تنعية م اي ة ا ستد
الراايياا ك مجلة العلقم اإليسايية وا لتعاعية ك لامعة اإلمام محعد ت( سعقد اإلسبمية ك
 )1 57ك ص ص  )330-294ق
 -13ال افورى  ،إيمان  ،وعمر  ،زيزي (  )2 0 13ق فاع لية تريامل تدياسي مقترح لتنعية التفكير
العستقبلي تاست دام استراتيجية الت ي م( ب ا متااد العنلل للعرحلة ا تتدا ية ك مجلة
دياساا ف الترتية وعلم النفة ك  )4 33ك ص ص  )72-43ق
) (STEMفي تنعية
 -14العمرى  ،ناعم ( . )2019فاعلية تدياة وحداا تعليعية ماععة وف مد
البراعة الراايية لدى طب الاو ا و النايقي ك مجلة ترتقااا الراايياا ك الجععية
العاراة لترتقااا الراايياا ك )10 22ك ااتقتر ك ص ص  )122-63ق
 -15المعثم  ،خ الد ؛ و المنوفى  ،سعيد (  .)2 0 1 4تنعية البراع ة الراايية تقل ه ل داد للنجاح في
الراايياا العديسيةق ويمة مقدمة إل العؤتعر الراتا في تعليم وتعلم الراايياا في التعليم
العامق الرااض لامعة العلن سعقدك الجععية السعقداة للعلقم الرااييةق
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 -16الملُّوحي  ،ارير  ،و ااحمدي  ،سعاد (  . )2020مستقى البراعة الراايية لدى طالباا الاو
السادس ا تتدا ي تعدانة الرااض ك مجلة ترتقااا الراايياا ك الجععية العاراة لترتقااا
الراايياا ك )3 23ك ك اترا ك ص ص  )216 – 192ق

 -17المنت ر  ،رمضان (  )2013ق وحدة مطقية لتنعية الحة التايا ي والتفكير العستقبلي لدى طب
الاو النايي النايقي ا زهري ك يسالة مالستير غير منشقية ك لامعة طنطا الية الترتية ق
 -18مودة  ،سامية ( .)2019است دام تريامل  Geogebraفي تدياة ال ندسة واإلستد العكايي في
تنعية مكقياا البراعة الراايية وم اياا التعلم ال اتي لدى طالباا العرحلة العتقسطة ك العجلة
الترتقاة ك الية الترتيةق لامعة سقهال ك  )1 64ك اقليق ك ص ص )302 – 245ق

 -19حافظ  ،عماد ( )2009ق اثر التفاع تي( اساليب عرض العحتقى ويط ال ااء في تدياة الدياساا
ا لتعاعية عل تنعية م اياا التفكير العستقبلي لدي تبمي العرحلة النايية م( التعليم ا ساسي
ك يسالة داتقياه غير منشقية ك لامعة حلقا

الية الترتية ق

 -20حافظ  ،عماد (  )2015ق التفكير العستقبلي العف قم – الع اياا – ا ستراتيجياا) ق القاهرة ك
مار داي العلقم للنشر والتقزاا ق

 -21حسانيأ  ،مامدة (  . )2014فاعلية تريامل مقترح في علم ا لتعا ما م عل البنا ية ا لتعاعية
عل تنعية م اياا التفكير العستقبلي والعفاهيم ا لتعاعية لدى طب العرحلة النايقاة العامة ك
يسالة داتقياه غير منشقية ك لامعة تني سقاو الية الترتية ق
 -22حسأ  ،إبراهيم ( . )2020تعليم  STERMدمل الروتقتاا في مد تكام العلقم والتكنقلقليا
وال ندسة والراايياا  STEMك مجلة ترتقااا الراايياا ك الجععية العاراة لترتقااا
الراايياا ك )3 23ك اترا ك ص ص  )20 – 7ق
 -23حسأ  ،شيماء (  .) 2016فاعلية تريامل ما م عل استراتيجياا التدياة العتعاال ف تنعية الكفاءة
الرااي ية لدى ط ب العرحلة النايقاة ك مجلة ترتقااا الراايياا ك الجععية العاراة
لترتقااا الراايياا ك )5 19ك ص ص  )102 – 51ق
 -24حسأ  ،ميناس وآخرون (  )2005ق مدايس العستقب ك استجاتة الحاير لتحق ا العستقب –
العن ل وح تعية الت يير ك العؤتعر الترتقي السنقي التاسا ع شر ك وز اي ة الترتية والتعليم ك
البحرا( ق
 -25حمادة  ،محمد (  .)2019التفاع تي( استراتيجياا التعلم العنظم ىاتيبا وايعاط الت اة الرالعة في
تنعية البراعة الراايية وم اياا التفاوض الععرفي لتبمي الاو ا و اإلعدادي ك مجلة
ترتقااا الراايياا ك ال جععية العاراة لترتقااا الراايياا ك  )3 22ك اناار ك ص ص
)126 – 70ق
 -26حناوي  ،زكريا (  .)2018است دام استراتيجية سقم  )SWOMف تدياة الراايياا لتنعية
مكقياا البراعة الراايية لدى تبمي العرح لة ا تتدا ية ك العجلة الترتقاة ك الية الترتية ك
لامعة سقهال ك )1 54ق ااتقترق ص ص  )412-359ق
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 -27راشد  ،مها  ،حسيأ  ،عادل ()2019ق فاعلية وحداا التعلم الرمعية القا عة عل التعنيبا الراايية
في تنعية البراعة الراايية لدى طالباا العرحلة النايقاة تعدانة الرااضق العؤتعر السادس لتعليم

وتعلم الرااييااق مستقب تعليم الراايياا في الععلكة العرتية السعقداة في يقء ا تجاهاا
الحدانة والتنافسية الدولية ك الية الترتية ك لامعة ام القرىك الفترة م(  26إل  29مايس ك ص
ص )141-113ق

 -28رضوان ،إيناس (  .)2016اثر تريامل تعليعي ما م عل البراعة الراايية في التحاي والتفكير
الراايي لدى طلبة الاو الساتا ا ساسي في محافظة ملقيلية ك يسالة مالستير غير منشقية ك
لامعة النجاح القطنية في ياتلةق فلسطي(

الية الدياساا العليا ق

 -29زنقور  ،ماهر (  . )2015ا تبف تي( يعطي التحكم تحكم الطالب – تحكم البريامل] تبرمجية
وسا ط فا قة واثره عل ايعاط التعلم العفضلة وم اياا معالجة الععلقماا ومستقااا تج يلها
والتفكير العستقبلي في الراايياا لدى طب العرحلة العتقسطة ك مجلة ترتقااا الراايياا
ك الجععية العاراة لترتقااا الراايياا ك )5 18ك اقليق ك الجلء ا و ك ص ص )154-6
ق
 -30صالح  ،محمد (  )2009ق سلسلة اويا من جية يب ة ع( الدياساا العستقبلية ك القاهرة ي اسة
مجلة القزياء العاريك مرال الععلقماا ودعم ات اى القراي ك مرال الدياساا العستقبلية ق
 -31ع بدالحميد  ،رشا (  .)2 0 1 7فعالية است دام استراتيجية الرحبا الععرفية ع بر القاب القاب
اقست) ف تدياة ال ندسة لتنعية البراعة الراايية لدى طالباا العرحلة العتقسطة ك مجلة
ترتقااا الراايياا ك الجععية العاراة لترتقااا الراايياا ك )3 20ك اترا ك ص ص 32
 )87ق -32عبدالرحيم  ،محمد ( )2015ق يعقىل تدياسي مقترح ف يقء يظراة التعلم العستند إل الع لتنعية
التفكير العستقبلي وإداية ال اا لدى طب العرحلة النايقاة ال دياسي( لعلم ا لتعا ق مجلة
الجععية الترتقاة للدياساا ا لتعاعية ك  )1 75ك ص ص  )57-1ق
 -33عبدالفتاح  ،ابتسام (  . )2 0 2 0فاعلية استراتيجية مقترحة ما عة عل مبعاا التفكير الست في
تدياة الراايياا لتنعية البراعة الراايية لدى تبمي العرحلة ا تتدا ية ك مجلة ترتقااا
الرااييااك الجععية العاراة لترتقااا الراايياا ك  )2 23ك اناار ك ص ص )230-162ق

 -34عبدالنعيم  ،مها (  .) 2012اثر الت دياة وف استراتيجية ما عة عل الرتط والتعني الراايي في
البراعة الراايية لدى طلبة الاو السادس ا ساسي ك يسالة مالستير غير منشقية ك الجامعة
ال اشعية الية الترتية ق
 -35عبيد ،وليم (  .)2004تعليم الراايياا لجعيا ا طفا في يقء متطلباا الععااير وثقافة التفكيرق
داي العسيرة ق
ععا ك ا يد
 -36عبيدة  ،ناصر (  .) 2017فاعلية يعقىل تدياة ما م عل ايشطة  PISAفي تنعية مكقياا البراعة
الراايية والنقة الراايية لدى طلبة الاو ا و النايقيق مجلة دياساا في العناهل وطر
التدياة ك الجععية العاراة للعناهل وطر التدياة ك  )219ك فبراارك ص ص )70 – 16
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 -37عزيز  ،محمود (  .)2017اثر است دام استراتيجية التعلم تالدماغ ىي الجايبي( عل تنعية البراعة
الراايية لدى طب الاو السادس ا ساسي ت لة ق يسالة مالستير غير منشقية ك الجامعة
اإلسبمية ت لة الية الترتية ق
 -38ع الهللا  ،م نى (  . )2 0 1 9فاع لية است دام م د  STEMفي تنعية م اي اا الح اإل تداع ي
للعشكبا الراايية لدى ط الباا الاو النايي العتقسط ك م جلة ترتقااا الراايياا ك
الجععية العاراة لترتقااا الراايياا ك )12 22ك ااتقتر ك ص ص  )263 – 226ق

 -39عمار  ،سلوى ( . )2015فاعلية تريامل مقترح ما م عل التعلم ال دمي لتدياة القضااا الععاصرة
لطب شعبة التايا تكلياا الترتية في تنعية م اياا التفكير العستقبلي والقعي ت ه القضااا ك
يسالة داتقياه غير منشقية ك لامعة الفيقم الية الترتيةق
 -40غانم  ،تفيدة (  . )2011مناهل العديسة النايقاة ف يقء مد العلقم – التكنقلقليا – ال ندسة –
الراايياا  STEMك مجلة الترتية العلعية ك العؤتعر العلعي ال امة ك الترتية العلعية فكر
لداد لقاما لداد" ك ف الفترة م(  7 – 6سبتعبر ك ص ص  )141 – 139ق
 -41غانم  ،تفيدة (  .)2013اتعاد تاعيم مناهل  STEMواثر من ل مقترح في يق ا لنظام ا يض
في تنعية م اياا التفكير في ا يظعة  System Thinkingلدى ط ب ا لعرح لة النايقاةك
مجلة الية الترتيةك لامعة تني سقاوك ل  )1ك داسعبر ك ص ص  )180 – 115ق

 -42متولي  ،أحمد ( . )2011فاعلية حقيبة تعليعية إلكترويية ما عة عل العد القما ي في التدياة في
تنعية التفكير العستقبلي والتحاي وتقاء اثر التعلم في الراايياا لدى تبمي العرحلة اإلعداداة
ك يسالة داتقياه غير منشقية ك لامعة القاهرة مع د البحقث والدياساا الترتقاة ق
 -43مرسال  ،إكرامي (  .)2 0 1 9تنعية البراع ة الراايياتية تاست دام استراتيجية تقليفية ما عة عل
التسا ال اتي لدى تبمي العرحلة ا تتدا يةق مجلة ترتقااا الراايياا ك الجععية العاراة
لترتقااا الراايياا ك )4 22ك الجلء ا و ق إترا ق ك ص ص  )285 – 213ق
 -44ملقي  ،عماد ( .)2016فاعلية استراتيجية مقترحة ما عة علي يعقىل مايازايق تعاد التعلم في تنعية
الكفاءة الراايية وتعض عاداا العق في الراايياا لدي تبمي الاو النايي اإلعداديك مجلة
ترتقااا الراايياا ك الجععية العاراة لترتقااا الراايياا ك  )4 19ك ص ص -171
 )217ق

 )STEMلتنعية التفكير التاعيعي

 -45همام  ،أحمد (  . )2018فاعلية وحدة مقترحة ف يقء مد
ف مادى العلقم لدى تبمي العدايس الرسعية لل اا ق يسالة مالستير غير منشقية ك لامعة
حلقا

الية الترتية ق
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The Effect of Using a Proposed Module in Robotic Mathematics Based on
STEM for The Development of Mathematical Proficiency and Future
Thinking of Secondary School Students

Ahmed Ali Ibrahim Ali khttap
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Abstract :
The current research aimed at exploring the effect of a proposed unit in
robotic mathematics based on STEM for the development of mathematical
proficiency and future thinking of secondary school students. The researcher
prepared a unit of "Robot Mathematics" according to STEM and a teacher
booklet for teaching it. The researcher also prepared a test of mathematical
proficiency and a questionnaire of future thinking. The sample of the research
consisted of (16) students in the first-year secondary school in The Fayoum
governorate as an experimental group, and then the pre administration of the
research tools were applied. The results of the current research revealed the
development of the experimental group students in the pre-test in the
mathematical proficiency as a whole and its sub-components as well as the
development of future thinking as a whole and its sub-skills. The researcher
attributed the results to the fact that the proposed unit in the robotic mathematics
based on the entrance of STEM and its teaching methods has helped to develop
the components of mathematical proficiency and future thinking. The study also
found a positive correlation, significant at (0.01) between the grades of the
experimental group students in the pre-test of mathematical proficiency and the
future thinking questionnaire. The research recommended teaching the proposed
unit based on STEM for first-year secondary students as well as using a range of
teaching methods that help the learner to use the components of mathematical
proficiency and future thinking.
Keywords : Proposed Unit, Robot Mathematics, STEM, Mathematical
Proficiency, Future Thinking
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