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الملخص:
هدف البحث إلى التعرف على مدى فاعلية تدريس العلوم بوحدة األنظمة البيئية وفق مدخل ستيم  STEMفي تنمية مهارات
البحث العلمي بمعايير أنموذج  Intel ISEFلدى طالب الصف الخامس االبتدائي في جدة ،وذلك للوقوف على مدى إيفاء تعليم
مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية بالطموحات الوطنية في إكساب طالب المرحلة االبتدائية مهارات القرن الحادي والعشرين ،وبخاصة

مهارات البحث العلمي.

وقد تم إتباع التصميم شبه التجريبي لمجموعتين (تجريبية وضابطة) أُجري عليهما القياس القبلي والبعدي باستخدام اختبار

مهارات البحث العلمي وفق معايير مسابقة  ،Intel ISEFحيث درس طالب المجموعة التجريبية ( 35طالبًا) وحدة األنظمة البيئية
باستخدام دليل المعلم بمدخل  STEMلتنمية مهارات البحث وفق معايير إنتل أيسف  ،Intel ISEFبينما درس طالب المجموعة
الضابطة ( 35طالبًا) وحدة األنظمة البيئية باألساليب التدريسية المعتادة.
وأظهرت النتائج ما يلي:

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) α≥0.05بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة
الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات البحث العلمي وفق معايير مسابقة  ،Intel ISEFوذلك لصالح المجموعة التجريبية.
 بلغ حجم األثر حسب معادلة مربع إيتا (  ،)0.75( (η2وهى نسبة تشير إلى الفاعلية التأثيرية الكبيرة لمدخل  STEMفي
تنمية مهارات البحث العلمي وفق معايير مسابقة  Intel ISEFلدى طالب الصف الخامس االبتدائي بجدة الذين درسوا وحدة

األنظمة البيئية وفق مدخل .STEM

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) α ≥0.05بين متوسطات معدل التحسن في مهارات البحث العلمي لدى

طالب المجموعة التجريبية ذوي المستويات المهارية المتباينة (مرتفع ،متوسط ،منخفض) ،مما يشير إلى فاعلية دراسة وحدة األنظمة

البيئية بمدخل  STEMفي تنمية مهارات البحث العلمي بمعايير  Intel ISEFلدى الطالب ذوي المستويات المهارية المتباينة.

وبناء على نتائج البحث ،تمت التوصيات بتعميم استخدام مدخل  STEMفي تدريس مناهج العلوم ،لما له من فاعلية في تنمية
مهارات البحث العلمي لدى الطالب ،وتأكيد أهمية تهيئة البيئة التعليمية بتوفير البنية األساسية للتعليم استخدام مدخل STEM

لتدريس العلوم ،وضرورة تدريب الطالب بمراحل التعليم المختلفة على طرق اختبارات المسابقات الدولية  Intel ISEFالتي يشارك

فيها طالب المملكة العربية السعودية.
الكلمات المفتاحية :العلوم ،المرحلة االبتدائية ،ستيم(.)STEM

المقدمة:

كبير
تحديا ً ا
يعيش واقعنا المعاصر تطورات متسارعة في المعرفة العلمية شملت مجاالت الحياة المختلفة ،األمر الذي يشكل
ً
للطالب ،والمعلمين ،ومناهج التعليم عامة ،وبخاصة مناهج العلوم بمراحل التعليم المتعددة .وقد أوجب ذلك على األنظمة التربوية

القيام بأدوار فاعلة لمراعاة هذا الزخم المعرفي المتنامي ،والوفاء بإعداد أجيال متقنة لمهارات القرن الحادي والعشرين ،وقادرة على

التوافق مع التطورات العلمية المتسارعة ،بأساليب تفكيرية إيجابية ،تعكس تمكنهم من مهارات البحث العلمي ،لمواجهة المشكالت
الحياتية المتنوعة.
وتتطلب تنمية مها ارت البحث لدى الطالب عدم اقتصار مناهج العلوم على اكتساب المعارف العلمية للطالب فحسب ،بل
فرصا تعليمية متنوعة ،لمساعدة المتعلم على التفكير ،وتنمية مهارات التعلم الذاتي لديه ،ومن ثم تعزيز مقدرته
يتطلب ذلك تهيئتها ً
على التعلم المستمر ،وتوظيف ما اكتسبه من معارف ،ومهارات ،واتجاهات ،وقيم ،وأنماط تفكير إبداعي .وتحرص و ازرة التعليم في
المملكة العربية السعودية على مواكبة حركات إصالح التربية العلمية ،وذلك بتفعيل مبادرات تطويرية لضمان التحول النوعي في أداء

النظام التعليمي السعودي ،وتحقيق التطلعات المجتمعية المأمولة ،وفق معايير دولية موثوقة.
ويعد مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية من أبرز جهود و ازرة التعليم في المملكة العربية السعودية ،حيث شمل
ُ
مواءمة سلسلة مناهج ماجروهيل العالمية ،والمشاركة في الدراسة المقارنة الدولية للتحصيل في العلوم والرياضيات ()TIMSS
بدوراتها المتتالية لتعزيز مقومات الثقافة العلمية Science Literacy

لدى الطالب (مشروع الملك عبد هللا لتطوير التعليم،

.)2011
وتشارك المملكة العربية السعودية في مسابقات دولية متعددة ،كمحكات تقييمية لفاعلية أثر مناهج العلوم في تفكير الطالب،
وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم ،ومنها أولمبياد معرض إنتل أيسف ( )INTEL ISEFللعلوم والهندسة ،والذي أبرمت مؤسسة
ويعد معرض  INTELللعلوم
الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع اتفاقية شراكة فيه مع شركة  INTELمنذ عام ُ .2007
والهندسة من أعرق المسابقات العلمية التنافسية وأكثرها انتشا ًار في مجال منافسات البحث العلمي للطالب ،حيث يستهدف طالب
المرحلة ما قبل الجامعية الذين تتراوح أعمارهم بين ( )20-7سنة .وتنظم جمعية العلوم والمجتمع هذا المعرض سنويًا في شهر مايو
في الواليات المتحدة األمريكية ،ويشارك فيه أكثر من  1600مشارك من أكثر من  70دولة ،ويتنافس المشاركون والمشاركات – في

مجاالت متعددة – للفوز بجوائز تُقدر قيمتها بأكثر من  4ماليين دوالر أمريكي .وتتمحور المشاركات التنافسية حول تقديم المادة
العلمية من قبل كل مشارك ،في إطار نموذج بحث علمي يتضمن ثالث مراحل تشمل :مدخالته ،وعملياته ،ونواتج مشروعات
بحثية نفذ ها الطالب (مركز الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.)2016 ،
كما ُيعد مدخل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
) Mathematics (STEMمن المداخل العالمية الحديثة في التعليم ،وذلك بتدريس الموضوعات في سياقات تكاملية بين فروع
Science, Technology, Engineering and

المعرفة العلمية ،والتقنية ،والهندسية ،والرياضية ،سعيًا للتصدي إلى ضعف مخرجات التدريس المنفرد للمجاالت األربعة لتجقيق
مهارات القرن الحادي والعشرين ( . (William & Dugger, 2013ويتسق ذلك مع توصيات مؤتمر القمة لالبتكار في التعليم

(وايز )2013 ،والتي أكدت أهمية االرتقاء بمهارات الطالب في مجاالت العلوم ،والتقنية ،والهندسة ،والرياضيات لبناء قوى عاملة
مبتكرة وتنافسية.

وعقدت كلية التربية في جامعة الملك سعود مؤتم ًار حول مدخل  STEMعام  2015م كان يستهدف تحقيق التكامل بين

فروع المعرفة العلمية والتقنية والرياضيات ،حيث أجريت دراسات عربية ووطنية للتحقق من فاعلية تصميم مناهج العلوم وفق مدخل
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 STEMفي تحقيق بعض األهداف المعرفية والمهارية لدى الطالب الموهوبين ،ومنها دراسة الخبتي ( 1438هـ) التي هدفت إلى
دراسة فاعلية برنامج إثرائي مقترح قائم على مدخل  STEMوالتربية من أجل التنمية المستدامة في تنمية مهارات حل المشكالت

لدى موهوبات المرحلة االبتدائية بجدة .واقتصرت الدراسة على الطالبات الموهوبات فقط ،دون قياس فاعلية مدخل  STEMعلى

الطالب متبايني المستوى بالمرحلة االبتدائية .وهدفت دراسة القثامي ( 1438هـ) إلى التعرف على أثر تدريس الرياضيات باستخدام
مدخل  STEMعلى التحصيل الرياضي لطالب الصف الثاني المتوسط ومهارات تفكيرهم .وبينت دراسة الرويلي ( ،)2016إلى
إيالء التعلم باستخدام مهارات البحث المستقل عناية واهتماماً أكثر ،والعمل على تعميم ذلك في الميدان التربوي ،وتوفير البيئة والمواد

التعليمية المناسبة لتوظيف التدريس باستخدام مهارات البحث المستقل ،وتدريب الطالب على مهارات البحث العلمي لوجود قصور

في امتالك الطالب لهذه المهارات ،وتدريب المعلمين في الميدان على خطوات التدريس باستخدام مهارات البحث العلمي .كذلك
أوضحت دراسة العصيمي ( ،) 2014والتي هدفت إلى دراسة فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات البحث العلمي لدى
معلمات العلوم الطبيعية بالمرحلة الثانوي وانعكاس أثر البرنامج على تنمية التفكير العلمي لدى طالباتهن بمدينة الطائف ،حيث كان
للبرنامج التدريبي األثر اإليجابي على المعلمات والذي انعكس على طالباتهن ،حيث لوحظ ارتفاع متوسط األداء البعدي للطالبات
على مقياس مهارات التفكير العلمي .وأوصت الباحثة بإعداد دليل معلم يتناول كيفية تضمين مهارات البحث العلمي أثناء تدريس

العلوم المختلفة بالمرحلة الثانوية دون التطرق للمرحلة االبتدائية .كما أجريت عدة دراسات في مجال تعليم  STEMوالتعلم القائم
على المشاريع وأيضًا دراسات حول مسابقة  INTEL ISEFمنها :دراسة ) :Olivarez (2012هدفت الدراسة إلى تقصي أثر
برنامج قائم على تعليم  STEMفي التحصيل الدراسي في العلوم والرياضيات والقراءة للصف الثاني متوسط في جنوب تكساس
كدراسة سببية ،وشملت الدراسة مجموعتين :المجوعة التجريبية تكونت من ( )73طالباً ،خضعت هذه المجموعة لبرنامج تعليم

 ، STEMوالمجموعة الثانية مجموعة مقارنة تكونت من ( )103طالب .ومن أهم نتائج هذه الدراسة تفوق طالب المجموعة
التجريبية الخاضعة لتعليم  STEMعلى المجموعة المقارنة ،حيث كان المعلمون في تدريس تعليم  STEMيستخدمون طرائق

تدريسية حديثة ،مثل :التدريب العملي ،والتعلم المبني على المشروع العلمي ،مما كان له أثر ايجابي في التحصيل الدراسي للعلوم

والرياضيات والقراءة .ودراسة فهمي ( :)2016هدفت الدراسة إلى استقصاء التعلم القائم على المشروعات في مدارس تعليم

 STEMللبنين بالسادس من أكتوبر ،وتُعتبر هذه المدرسة من أوائل مدارس المتفوقين في جمهورية مصر .وكان هذا االستقصاء
لفهم تصورات الطالب في ال تعلم القائم على المشروعات ،وأُجريت الدراسة عن طريق ثالثة معلمين متدربين مع ست مجموعات من
الطالب ،وتم تحليل البيانات التي ُجمعت وفقاً لما يلي:
 المحور األول :قائم على تصورات الطالب عن التعلم القائم على المشروعات.
 المحور الثاني :قائم على تعاون الطالب.

وأشارت نتائج الدراسة أن الطالب قادرون على التعبير عن تصورات تتسم بالوضوح ،وأيضاً أن الطالب يعتقدون أن تطبيق التعلم

القائم على المشاريع ساعد على تعزيز تعلمهم للموضوعات المتكاملة في مشاريعهم ،وكذلك زيادة تعاونهم مع بعضهم البعض في

مجموعات المشاريع .وكذلك تشير النتائج إلى أن مستوى درجات الطالب المتعرضين للتعلم القائم على المشاريع قد أثر على

تصوراتهم عن ذلك التعلم .ودراسة الخالدي والعطيوي ( :)2010هدفت الدراسة إلى معرفة التجربة السعودية في رعاية الموهبة
واإلبداع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع نموذجًا من خالل استعراض برامج الموهوبين في المملكة العربية السعودية
ال إلى نتائج من
والتعرف على استراتيجياتها .وقد انتهج البحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل عرض األفكار وتحليلها وصو ً

خالل مبحث مشروعات رعاية الموهوبين بالمملكة العربية السعودية وتجربة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.
وكانت من أبرز هذه المشروعات مسابقة معرض موهبة للعلوم والهندسة التي تعتبر امتدادًا لمسابقة  Intel ISEFوالتي تقوم فكرتها
على تقديم بحث علمي في مجاالت العلوم والهندسة باستخدام لوحات عرض لمشاريع األبحاث العلمية للطالب والطالبات ،وهي

بناء على قراءة وإطالع وفهم وتعمق،
تختلف عن مسابقات االبتكارات واالختراعات ،بحيث يقدم المشارك أو المشاركة بحثًا علميًا ً
وذلك لوضع فرضيات للبحث العلمي واختبارها بالدراسة النظرية أو التجربة العملية .وتتيح مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة واإلبداع
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"موهبة" للفائزين فرصة المشاركة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة  ISEFوالمسابقات الدولية وذلك بحسب ما تراه .واستنتج
الباحث أن معرض العلوم والهندسة يسلط الضوء على مراحل البحث بصورة أكبر كما يهتم بالناتج المنطقي من هذه الدراسات
واإلحصاءات وفق تسلسل علمي مقنع ومفهوم يتوصل إليه بعد مراعاة جميع المتغيرات ،ويعرض عناصر البحث الرئيسية على لوحة
عرض بمواصفات ومقاسات محددة .وقدمت الباحثتان بعض التوصيات أبرزها :تعميم تجربة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله في
المنطقة العربية.

مشكلة الدراسة:

في ضوء ما تقدم ،فإن ثمة تساؤالت يمكن إثارتها حول المستقبل المأمول لتعليم مناهج العلوم في المملكة العربية

السعودية ،لكي تفي مناهجها في المرحلة االبتدائية بالطموحات الوطنية الخاصة بإكساب الطالب مهارات البحث العلمي ،حيث إنها

تتصدر مهارات القرن الحادي والعشرين المستهدف تنميتها لدى الطالب .ومن ثم ،برز تساؤل حول مدى إمكانية توظيف مدخل
 STEMلتحقيق توجهات التكامل في مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية ،وذلك بهدف تنمية مهارات البحث العلمي وفق معايير Intel
 ISEFلدى طالب مدارس التعليم العام في جدة.
وهذا ما دفع الباحث إلى إجراء دراسة استطالعية ،الستقصاء آراء مشرفي العلوم ،والمعلمين ،وخبراء المناهج ،حول مدى
مناسبة وحدات مناهج العلوم بالصفوف العليا للمرحلة االبتدائية للتطوير وفق خصائص  STEMومعايير .ISEF
ومرت الدراسة االستطالعية باإلجراءات التالية:
أ -مراجعة األدبيات التربوية:

لتحديد مدلوالت العناصر التالية:



مدخل  :STEMهو اختصار ألربع كلمات ،هي :العلوم ،والتقنية ،والهندسة ،والرياضيات .ويسعى مدخل  STEMإلى
إحداث تكامل بين تعليم المجاالت األربعة وتعلمها ،ويتطلب ذلك تجهيز بيئات تعليمية فاعلة ،يمارس فيها الطالب التعلم

النشط في ورش العمل والمشاريع التعليمية البحثية ،التي يشعر خاللها الطالب بمتعة التعلم التي تدفعهم إلى الوصول
لمعرفة شاملة ومترابطة حول الموضوعات المتعلقة بها ،بعيداً عن الحفظ األصم للمفاهيم النظرية التي يتلقونها بصورة

تقليدية في الفصول الدراسية (.)McComa, 2014


خصائص :STEM

تتلخص خصائص  STEMبإيجاز فيما يلي (المحيسن وخجا1436 ،هـ):

أ.

فهم المفاهيم العلمية في تكاملها مع تطبيقاتها التكنولوجية.

ب .اكتساب مهارات التفكير العلمي ،واالبتكاري ،والفراغي.
ج .اكتساب مهارات البحث ،والتحري ،وحل المشكالت ،واتخاذ القرار.
د .اكتساب مهارات الرياضيات األساسية ،وحل المشكالت الرياضية.
ه .معرفة المفاهيم األساسية لعلم التصميم الهندسي.
و .تنمية قدرات أداء األنشطة ذات الصلة بالتطبيقات الهندسية.
 منافسة  :Intel ISEFهي مسابقة دولية بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة تقام في الواليات المتحدة األمريكية تحت
إشراف شركة إنتل  ،Intelوتشارك فيها المملكة العربية السعودية ،حيث يلتقي في المعرض الباحثون من الطالب

والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية (صف  ، )12 – 7قادمين من دول متنوعة ،وذلك بعد ترشيحهم من قبل
المعرض المحلي المقام في مركز إبداع ،لتقديم وعرض نتائج األعمال بخطوات البحث العلمي ،في عدة مجاالت أبرزها
مجاالت العلوم بفروعها (مركز الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.)2016 ،


أساليب البحث العلمي وفق معايير مسابقة :Intel ISEF

تشمل األساليب الرئيسة للبحث وفق معايير (األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي)2016 ،
 | 116ا ل ص ف ح ة

أ.

تحديد المشكلة أو الهدف :وهي مشكلة مستقاة من المحيط والبيئة المحلية ،وتصاغ على شكل سؤال أو هدف يحاول
الطالب الوصول إلجابته ،ووضع فرضيات إلثباتها أو نفيها.

ب .إجراءات البحث :وهي الخطوات المتبعة في عملية البحث بمراحله المختلفة إلثبات الفرضية.
ج .النتائج :يضع الباحث نتيجة كل خطوة من مراحل بحثه ،واالستنتاجات لنفي أو إثبات الفرضية ،والتطبيقات على أرض
الواقع ،ومدى الفائدة منها.
ب  -مراجعة مقررات العلوم للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية

وذلك بهدف حصر توزيع وحداتها؛ وكانت على النحو المبين في الجدول ( )1التالي
الجدول ( :)1الوحدات الدراسية لمناهج العلوم للصفوف الثالثة العليا في المرحلة االبتدائية
الصفوف الدراسية

الصف الرابع

الوحدات

الفصول الدراسية

المخلوقات الحية

فصل ()1

األنظمة البيئية
األرض ومواردها
الفضاء

فصل ()2

المادة
القوى والطاقة

الصف الخامس

تنوع الحياة

فصل ()1

األنظمة البيئية
األرض ومواردها
الطقس

فصل ()2

المادة
القوى والطاقة

الصف السادس

تنوع الحياة

فصل ()1

عمليات الحياة
األنظمة البيئية ومواردها

فصل ()2

الفضاء
المادة
القوى والطاقة

ج -إعداد االستب انة التقييمية آلراء مشرفي العلوم ،والمعلمين ،وخبراء المناهج

وذلك لتحديد مدى مناسبة وحدات مناهج العلوم بالصفوف العليا للمرحلة االبتدائية للتطوير وفق خصائص STEM

ومعايير  ،Intel ISEFوذلك بعد عرضها على ( )5من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المناهج وطرق التدريس ،وتمت
مراعاة مالحظاتهم.

د -تطبيق االستبانة على ( )12من مشرفي العلوم ،والمعلمين ،وخبراء المناهج.

هـ -حساب األوزان النسبية لالستجابات

أظهرت النتائج أن وحدة (األنظمة البيئية) في الصف الخامس االبتدائي بالفصل الدراسي األول احتلت صدارة وحدات
مناهج العلوم بالصفوف العليا للمرحلة االبتدائية من حيث قابليتها للتطوير وفق خصائص مدخل ( STEMالعلوم؛ التقنية ،الهندسة،
الرياضيات) بمتوسط وزني نسبي ( ،)%84.2وأن ما تثيره من مشكالت تكون قابلة للتحديد ،والمعالجة ،للوصول إلى نتائج وفق
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معايير  ،Intel ISEFوذلك بنسبة ( )%87.9في ضوء آراء مشرفي العلوم ،والمعلمين ،وخبراء المناهج.

أسئلة الدراسة:
تحدد سؤال البحث الرئيس في :ما مدى فاعلية تدريس وحدة األنظمة البيئية وفق مدخل  STEMفي تنمية مهارات البحث

العلمي بمعايير نموذج  Intel ISEFلدى الطالب دارسي العلوم بالصف الخامس االبتدائي في جدة؟
وتطلبت اإلجابة عنه إجابة األسئلة الفرعية التالية:

 .1ما أهم الخصائص المميزة لمدخل  STEMالتي تلزم مراعاتها عند تطوير مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية؟
 .2ما أهم معايير نموذج  Intel ISEFالتي تلزم مراعاتها لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب الصفوف العليا بالمرحلة
االبتدائية؟
 .3ما التصميم البنائي المقترح لدليل المعلم وأنشطة وحدة األنظمة البيئية وفق مدخل  STEMلتنمية مهارات البحث العلمي
بمعايير نموذج Intel ISEF؟
 .4ما مدى فاعلية تدريس وحدة األنظمة البيئية وفق مدخل  STEMفي تنمية مهارات البحث العلمي بمعايير نموذج ISEF

 Intelلدى طالب الصف الخامس االبتدائي؟

أهمية الدرسة:

من المتوقع أن يساهم البحث في ما يلي:

 .1تعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطالب وفق معايير  Intel ISEFعند دراستهم لوحدة األنظمة البيئية المعدة وفق مدخل
 STEMلتطوير تعليم العلوم بالمرحلة االبتدائية.
 .2إفادة المشرفين والمعلمين بتقديم دليل تدريسي باستخدام مدخل  STEMلوحدة األنظمة البيئية في منهج العلوم للصف
الخامس االبتدائي ،واختبار تقييمي لمهارات البحث العلمي وفق معايير نموذج  ،Intel ISEFوذلك إلعداد وحدات
واختبارات مماثلة.
 .3تزويد الباحثين والمهتمين بتطوير التعليم بتضمينات نتائج دراسة علمية تطبيقية لمدخل  STEMفي تنمية مهارات البحث
العلمي وفق معايير نموذج  Intel ISEFلطالب المرحلة االبتدائية.
 .4فتح آفاق جديدة لمجاالت بحثية تطبيقية الختبار فاعلية مدخل  STEMفي تصميم مناهج العلوم بمراحل تعليمية أخري،
وفى مناهج تعليمية أخري على مستوى مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية.

مصطلحات الدراسة:
 مدخل( STEMالعلوم ،التكنولوجيا ،الهندسة ،الرياضيات):
Mathematics
عرف المحيسن وخجا (1436هـ )20 ،مدخل  STEMبأنه "اختصار ألربعة علوم معرفية يدرسها الطالب في المدرسة
& Science, Technology, Engineering

وهي :العلوم ،والتقنية ،والهندسة ،والرياضيات ،وتتطلب التكامل في تعليمها وتعلمها ،كما تتطلب تجهيز البيئات التعليمية في سياق
العالم الحقيقي ،بحيث تساعد الطالب على االستمتاع في ورش العمل والمشاريع التعليمية ،والتي تمكنهم من الوصول إلى المعرفة
الشاملة والمترابطة للموضوعات المتعلقة بها ،بعيداً عن المفاهيم النظرية التي يتلقونها بصورة تقليدية داخل الفصول الدراسية".

ويمكن تعريف مدخل ستيم  STEMإجرائيًا بأنه منحي للتكامل المنهجي التطبيقي بين مجاالت العلوم ،والتقنية ،والهندسة،
والرياضيات لتطوير وحدة األنظمة البيئية بالصف الخامس االبتدائي ،من أجل المساهمة في تنمية مهارات البحث العلمي للطالب

الدارسين لها وفق معايير األولمبياد الدولي للعلوم والهندسة لشركة إنتل ( .Intelمن إعداد الباحث)
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 معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة The Intel International Science and Engineering Fair
):(Intel ISEF
هو معرض دولي للعلوم والهندسة يلتقي فيه الباحثون من الطالب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية (صف – 7
 )12من عمر ( )18 – 12سنة ،قادمين من دول متنوعة بعد ترشيحهم من قبل المعرض المحلي المقام في مركز إبداع لتقديم
وعرض نتائج أعماله بخطوات البحث العلمي (مركز الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع)2016 ،

حدود الدراسة:

 .1الحدود الزمنية :نفذ هذا البحث خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  1439هـ.

 .2الحدود المكانية :محافظة جدة التابعة لمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.
 .3الحدود الموضوعية :وحدة (األنظمة البيئية) بالصف الخامس االبتدائي بكتاب الفصل الدراسي األول.
 .4الحدود البشرية :عينة من طالب الصف الخامس االبتدائي بمدارس التعليم العام بإدارة تعليم جدة.

منهج الدراسة:
تبدأ خطوات تصميم البحث باختيار المنهج العلمي المناسب ،وفق طبيعة البحث ،ويتم االسترشاد في ذلك بما تمت مراجعته
من دراسات سابقة .واتبع البحث المنهج الوصفي في جمع بعض البيانات حول متغيراته ،حيث أُعدت استبانة تقييمية لمدى مناسبة
وحدات مناهج العلوم بالصفوف العليا للمرحلة االبتدائية للتطوير وفق خصائص  STEMومعايير  ISEFمن وجهة نظر المشرفين
والمعلمين وخبراء المناهج.

كما استُخدم المنهج التجريبي بتصميم شبه تجريبي لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة .حيث عرف مطاوع والخليفة
(1435هـ ) 122 ،المنهج التجريبي بأنه "محاولة لضبط كل العوامل األساسية المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة في التجربة،
ما عدا عامل واحد يتحكم فيه الباحث ويغيره على نحو معين ،بقصد قياس تأثيره على المتغير أو المتغيرات التابعة ".وقد تم إتباع
التصميم شبه التجريبي المناسب للدراسات التربوية التي يصعب فيها تحكم الباحث في تحقيق الضبط التجريبي التام للمتغير ،ويمكن
توضيح التصميم البحثي في الجدول التالي:
الجدول ( :)2التصميم شبه التجريبي لمجموعتي البحث (التجريبية والضابطة)
المجموعات
اختيار عشوائي لطالب
المجموعتين

مجموعة تجريبية

تطبيق قبلي
اختبار قبلي

لمهارات البحث العلمي وفق
معايير ISEF

مجموعة ضابطة

لوحدة األنظمة البيئية

المعالجة
دراسة وحدة األنظمة البيئية المطورة

باستخدام مدخل  STEMوأنشطة تنمية
مهارات البحث SEF

دراسة وحدة األنظمة البيئية بالطريقة
المعتادة

تطبيق بعدي
اختبار بعدي لمهارات

البحث العلمي وفق معايير
 ISEFفي وحدة األنظمة
البيئية

مجتمع الدراسة:

يشمل مجتمع البحث جميع طالب الصف الخامس االبتدائي بالتعليم العام بالمدارس التابعة إلدارة تعليم جدة ،خالل الفصل

الدراسي األول ،في العام الدراسي  1439هـ ،والبالغ عددهم ( )23888طالباً ،وذلك في ضوء خطاب مسئول إدارة التعليم بمحافظة

جدة.

عينة الدراسة:

بلغت عينة البحث ( )70طالباً من طالب المرحلة االبتدائية بمحافظة جدة ،وقد ُقسم أفرادها إلى مجموعتين ،هما:
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 )1المجموعة تجريبية :تألفت من ( )35طالبًا من طالب الصف الخامس بمدرسة عمير بن سعد االبتدائية ،ودرست وحدة األنظمة
البيئية باستخدام الدليل التدريسي المعد وفق مدخل  STEMالتكاملي (العلوم ،التقنية ،التصميم الهندسي ،الرياضيات).

 )2مجموعة ضابطة :تألفت من ( )35طالبًا من طالب الصف الخامس بمدرسة اإلمام الشاطبي االبتدائية ،ودرس طالبها وحدة
األنظمة البيئية بالطرق التدريسية المعتاد استخدامها في تدريس العلوم.
وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية العنقودية ،وذلك وفق الخطوات التالية:
أ .حصر مكاتب التعليم التابعة إلدارة تعليم جدة ،واختيار أحدها عشوائياً.

ب .حصر مدارس المرحلة االبتدائية الموجودة في مكتب التعليم الذي تم اختياره عشوائياً ،واختيار مدرستين منها بالطريقة
العشوائية ،إحداها للمجموعة التجريبية واألخرى للمجموعة الضابطة.

ج .اختيار فصل من فصول الصف الخامس االبتدائي من كل مدرسة اختيا اًر عشوائياً.
الجدول ( :)3توزيع أفراد عينة البحث

المجموعة

المدرسة

العدد

التجريبية

ابتدائية عمير بن سعد

35

الضابطة

ابتدائية اإلمام الشاطبي

35

المجموع

70

متغيرات الدراسة:

تضمنت متغيرات البحث ما يلي:
 .1المتغير المستقل :ويتمثل في طريقة التدريس باستخدام مدخل ( STEMالعلوم ،التقنية ،الهندسة ،الرياضيات) في تعليم وحدة
األنظمة البيئية للمجموعة التجريبية.
 .2المتغير التابع :ويتمثل في تنمية مهارات البحث العلمي وفق معايير مسابقة .Intel ISEF

مواد الدراسة وأدواته:

لتحقيق أهداف الدراسة والمتمثلة في التحقق من فاعلية استخدام مدخل  STEMالتكاملي (العلوم ،التقنية ،التصميم الهندسي،

الرياضيات) في تنمية مهارات البحث وفق معايير  ISEFفي العينة التجريبية للدراسة تم استخدام أدوات الدراسة التالية:


دليل المعلم لتعليم وحدة (األنظمة البيئية) وسجل أنشطة الطالب في ضوء مدخل  STEMومعايير  Intel ISEFللبحث
العلمي (إعداد الباحث).



اختبار مهارات البحث العلمي وفق معايير مسابقة ( Intel ISEFإعداد الباحث).

دليل المعلم وسجل األنشطة:

يقدم دليل المعلم وسجل األنشطة التوجيهات لكيفية تطبيق وحدة األنظمة البيئية لطالب الصف الخامس باستخدام مدخل

 STEMالتكاملي ،ومعايير  Intel ISEFللبحث العلمي ،وشمل ذلك ما يلي:
أ .أهداف الدليل

تتمثل أهداف دليل المعلم لوحدة األنظمة البيئية وفقًا لمدخل  STEMالتكاملي فيما يلي:
 .1التعريف بالجانب التطبيقي للدراسة ،والتي تسعى إلى معرفة" فاعلية تدريس العلوم بمدخل  STEMفي تنمية مهارات
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البحث بمعايير  Intel ISEFلدى طالب المرحلة االبتدائية.

 .2تصميم نماذج لتحقيق أهداف الوحدة في ضوء تعليم  ،STEMشاملة الطرق واالستراتيجيات واألساليب ،والوسائل التعليمية،
والتقنية ،وأدوات التقويم.
 .3إبراز التكامل بين العلوم ،والتقنية ،والهندسة ،والرياضيات ،ودور كل تخصص في خدمة اآلخر.
 .4زيادة الدافعية لدى الطالب نحو تعلم منهج العلوم المطور من خالل مجموعة األنشطة المتنوعة القائمة على تعليم
.STEM
 .5تنمية مهارات البحث العلمي من خالل تدريب الطالب على العثور على إيجاد مشكالت بحثية ،وتوظيف خبراتهم في حلها
بإتباع خطوات البحث العلمي وفق معايير مسابقة .Intel ISEF

ب .مكونات الدليل

اشتمل الدليل في صورته األولية على العناصر التالية:

 .1المقدمة.
 .2نبذة تعريفية عن تعليم .STEM
 .3نبذة عن مهارات البحث العلمي وفق مسابقة .INTEL ISEF
 .4توجيهات عامة للمعلم.
 .5الموضوعات والمفاهيم المتضمنة في الوحدة.
 .6األهداف التعليمية للوحدة.
 .7الخطة الزمنية لتنفيذ الوحدة.
 .8خطة دروس الوحدة في ضوء تعليم .STEM
 .9األنشطة المصاحبة لموضوعات الوحدة.

 .10قائمة بالمراجع التي يمكن أن يستفيد منها المعلم في تدريس الوحدة باستخدام مدخل تعليم .STEM
ج.

توزيع دروس وموضوعات وحدة األنظمة البيئية في الدليل

ُحددت موضوعات الوحدة في ( ) 4موضوعات من واقع المنهج المدرسي المقرر ،على مدى ( )4أسابيع دراسية ،بواقع ()3
حصص في األسبوع ،وبمجموع ( )12حصة ،كما هو مبين في الجدول (:)4
الجدول ( :)4توزيع دروس الوحدة وموضوعاتها
الدرس

عنوان الموضوع

عدد الحصص

الدرس األول

العالقات في األنظمة البيئية

3

الدرس الثاني

التكيف والبقاء

3

الدرس الثالث

الدورات في األنظمة البيئية

3

الدرس الرابع

التغيرات في األنظمة البيئية

3

المجموع

12

وبعد إعداد دليل المعلم وأنشطته ،تم عرضها على مجموعة من المتخصصين في المناهج وطرق تدريس العلوم ومشرفي
ومعلمي العلوم ،وذلك إلبداء آراءهم حول النقاط التالية:
 مستوى الدقة العلمية واللغوية.

 مدى مناسبة األهداف العامة واإلجرائية لدروس الوحدة.
 مدى مناسبة الدليل الستخدامه في التدريس وفقًا لنموذج تعليم .STEM
 مدى مناسبة األدوات المقترحة لتنفيذ األنشطة المصاحبة لمحتوى الدليل.
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 مدى مناسبة أساليب التقويم الواردة بالدليل لتقويم أهداف الوحدة.

واقترح المحكمون بعض التعديالت منها:

 .1تصويب بعض األخطاء الطباعية.
 .2حاجة بعض مستويات األهداف التعليمية للمزيد من المراجعة والضبط.
 .3المزيد من الربط بين األنشطة وفق تعليم  STEMومهارات البحث في لوحة العرض مسابقة .Intel ISEF
وبعد إجراء التعديالت المقترحة من المحكمين لدليل المعلم ،أصبح في صورته النهائية الصالحة للتطبيق على عينة البحث.

وروعيت مالحظات المحكمين حول دليل المعلم وأنشطته ،ثم ُحسبت نسب االتفاق بين آراء المحكمين باستخدام معادلة كوبر،
وبلغت .% 95

كما تم صياغة محتوى وحدة (األنظمة البيئية) ،في صورة دروس ،بحيث شمل كل درس مجموعة من األنشطة ،بما يتناسب مع

خطوات تعليم  ،STEMومع مهارات البحث وفق معايير .ISEF
اختبار مهارات البحث وفق معايير مسابقة :Intel ISEF

مرت خطوات إعداد اختبار مهارات البحث وفق معايير  Intel ISEFبما يلي:

أ.

تحديد المجال الموضوعي لالختبار:

شمل المجال الموضوعي لالختبار موضوعات وحدة (األنظمة البيئية) للصف الخامس االبتدائي.

ب .تحديد هدف االختبار

وتحدد هدفه الرئيس في قياس مستوى مهارات الطالب البحثية وفق معايير مسابقة  Intel ISEFفي مجال موضوعات

وحدة األنظمة البيئية.

ج .تحليل محتوى وحدة األنظمة البيئية

لتحديد مجاالت األسئلة البحثية لموضوعاتها ،وتصنيف المستويات المعرفية التي يقيسها كل سؤال وفق تصنيف بلوم

وهى :التذكر ،والفهم ،والتطبيق ،والتحليل ،والتركيب ،والتي تلزم لمساعدة الطالب على إيجاد حل للمشكلة المدروسة التي
يتضمنها السؤال لكي يصدر حكماً تقويمياً للمشكلة (بتشخيص أبعادها ،وفرض فروض لحلها ،واختبار صحة الفروض،
والوصول إلى أنسب الحلول).

د.

إعداد قائمة بالمشكالت وفروعها

شملت القائمة األسئلة المشكلة وفروعها ،والمستويات المعرفية التي تتبعها ،والرأي في انتماء السؤال للمستوى المعرفي،

وذلك بعرض القائمة على محكمي البحث كما هو مبين في الجدول التالي:
الجدول ( :) 5قائمة بجدول مواصفات االختبار وما يتضمنه من أسئلة مشكلة والمستويات المعرفية لها
األسئلة المشكلة وفروعها

المستويات المعرفية
التذكر

الفهم

التطبيق

انتماء السؤال

التحليل

التركيب

للمستوى المعرفي
ينتمي

السؤال األول :كيف يساعد

المالحظات

ال ينتمي



التكيف المخلوقات الحية على

البقاء في بيئاتها؟
 -1المشكلة




 -2الفرضيات
 -3المتغيرات



 -4المراجع أو المصادر



 -5المواد المستخدمة




 -6اإلجراءات
 -7البيانات
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 -8الصور المستخدمة



 -9تحليل البيانات
 -10النتائج



 -11االستنتاجات



السؤال الثاني :كيف تتفاعل



المخلوقات الحية في النظام

البيئي؟

 -1المشكلة




 -2الفرضيات
-3المتغيرات



 -4المراجع أو المصادر



 -5المواد المستخدمة




 -6اإلجراءات
 -7البيانات




 -8الصور المستخدمة



 -9تحليل البيانات
-10النتائج



-11االستنتاجات




السؤال الثالث :كيف تدور المواد
األساسية الالزمة للحياة في

النظام البيئي؟
 -1المشكلة




 -2الفرضيات
 -3المتغيرات



 -4المراجع أو المصادر



 -5المواد المستخدمة




 -6اإلجراءات
 -7البيانات




 -8الصور المستخدمة



 -9تحليل البيانات
 -10النتائج



 -11االستنتاجات



السؤال الرابع :كيف تغير األحداث



الطبيعية واإلنسان في النظام

البيئي؟

 -1المشكلة




 -2الفرضيات
 -3المتغيرات



 -4المراجع أو المصادر



 -5المواد المستخدمة




 -6اإلجراءات
 -7البيانات




 -8الصور المستخدمة



 -9تحليل البيانات
 -10النتائج



 -11االستنتاجات
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السؤال الخامس :كيف تتم إعادة



تدوير المادة؟
 -1المشكلة




 -2الفرضيات
 -3المتغيرات



 -4المراجع أو المصادر



 -5المواد المستخدمة




 -6اإلجراءات
 -7البيانات




 -8الصور المستخدمة



 -9تحليل البيانات
 -10النتائج



 -11االستنتاجات



السؤال السادس :ماذا يحدث



عندما تتغير األنظمة البيئية؟

 -1المشكلة




 -2الفرضيات
 -3المتغيرات



 -4المراجع أو المصادر



 -5المواد المستخدمة




 -6اإلجراءات
 -7البيانات




-8الصور المستخدمة



 -9تحليل البيانات
 -10النتائج



 -11االستنتاجات



المجموع

18

24

12

12

6

النسبة المئوية %

25

33.3

16.7

16.7

8.3
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ه .صياغة مفردات االختبار

تم إعداد مفردات االختبار في صورته األولية ،واشتمل على ( )6أسئلة رئيسة ،وتكون كل سؤال من ( )11عنص ًار من نمط

االختيار من متعدد ،وفق العناصر المكونة لألجزاء الثالثة للوحة عرض مسابقة  ،Intel ISEFوالمعتمدة في مركز الملك عبد
العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع (إبداع) للمشاركة في المسابقات العالمية التي تقدم مشاريع علمية .وشملت األجزاء ما يلي:
 .1الجزء األول :ويشمل مشكلة البحث ،ويتضمن المشكلة ،والفرضيات ،والمتغيرات ،والمراجع ،وتتبع كل عنصر منها ثالثة بدائل
إجابة ،توجد بينها إجابة واحدة فقط صحيحة.
 .2الجزء الثاني :ويخص ص إلجراءات البحث ،ويشمل تحديد المواد المستخدمة ،واإلجراءات التنفيذية ،والبيانات والصور
المستخدمة ،ونتائج تحليل البيانات .وتتبع كل عنصر منها ثالثة بدائل إجابة ،توجد بينها إجابة واحدة فقط صحيحة.
ويخصص للنتائج ،ويشمل النتائج واالستنتاجات التي خلص إليها البحث ،وتتبع كل عنصر منها ثالثة بدائل
 .3الجزء الثالثُ :
إجابة ،توجد بينها إجابة واحدة فقط صحيحة.
وراعى الباحث في صياغته مفردات االختبار ما يلي:
 .1السالمة اللغوية.

 .2الشمول للمحتوى العلمي لوحدة األنظمة البيئية.
 .3الخلو من الغموض.

 .4مناسبة أسلوب الصياغة للمستوى العمري للطالب.
و.

ز.

تحديد تعليمات إجابة االختبار وبيانات المستجيب


شملت التعليمات توضيح طريقة اإلجابة عن أسئلة االختبار.



شملت البيانات األولية :اسم الطالب ،ورقم فصله ،وتاريخ االختبار.

وضع نظام تقدير درجات إجابة أسئلة االختبار

تراوحت قيم الدرجات الخاصة بكل سؤال من األسئلة الستة بين (صفر إلى  11درجة) ،وبمجموع كلي ( )66درجة لجميع

أسئلة االختبار.
ح .صدق االختبار

االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس ما ُوضع من أجل قياسه ،وقد تم حساب صدق االختبار من خالل :الصدق
الظاهري (صدق المحكمين) ،وصدق االتساق الداخلي.
 .1صدق المحكمين:

عرض النسخة األولية لالختبار على عدد من المحكمين المتخصصين في مناهج وطرق تدريس العلوم ومشرفي ومعلمي

العلوم ،وذلك للتأكد من:

 انتماء السؤال المشكل وفروعه للمستوى المعرفي الذي يقيسه.
 مناسبة تحديد المشكلة.
 مناسبة صياغة اإلجراءات.
 مناسبة صياغة النتائج.

وبلغ عدد المحكمين الختبار مهارات البحث وفق معايير  )14( Intel ISEFمحكمًا ،وقد أبدوا بعض المالحظات التي
تمت مراعاتها بشأن تساوي أطوال بعض بدائل اإلجابات.
وقد أبدى المحكمون مجموعة من المالحظات ،كان من أبرزها:



استبدال بعض البدائل لزيادة التشتت باإلجابات لدى الطالب.

استبدال بعض المفردات اللغوية لتناسب الفئة العمرية للطالب.
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وحسبت نسبة االتفاق بين آراء المحكمين باستخدام معادلة "كوبر" ،وقد بلغت نسبتها ،%93.4
وقد روعيت مالحظات التحكيمُ ،
وبذلك تم االطمئنان على االختبار ظاهريًا.

ط .التطبيق االستطالعي لالختبار

تم التطبيق االستطالعي لالختبار على عينة تكونت من ( )32طالبًا (من غير طالب عينة البحث) ،وذلك للتأكد من وضوح

تعليماته ،وحساب الزمن الالزم لإلجابة عن أسئلته ،وحساب صدقه وثباته ،وحساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييزية ألسئلته.
وبعد تطبيق االختبار على العينة االستطالعية ،تبين وضوح تعليماته ،وتم حساب زمن االختبار بتطبيق المعادلة التالية:
زمن االختبار= الزمن الذي استغرقه الطالب األول في اإلجابة  -الزمن الذي استغرقه الطالب األخير في اإلجابة
2
وقد كان الزمن المناسب لتأدية االختبار هو ( )45دقيقة.
ي .ثبات االختبار

ُيقصد بثبات االختبار أن نحصل على النتائج نفسها لالختبار – أو قريب منها – إذا ما تم تطبيقه مرة أخرى على العينة
نفسها ،وتحت الظروف نفسها ،وهو االتساق في نتائج االختبار عند تطبيقه من وقت آلخر .وقد قام الباحث بحساب ثبات االختبار

بالطرق التالية:


التجزئة النصفية



معامل ألفا كرونباخ

بعد تطبيق االختبار على العينة االستطالعية ،وبعد تصويب االختبار ،تم حساب ثبات االختبار من خالل معامل ألفا كرونباخ

والتجزئة النصفية بعد التصحيح وفقًا لمعادلة سبيرمان براون ومعادلة جتمان .ويبين الجدول ( )6التالي القيم اإلحصائية:

الجدول ( :)6قيم ثبات اختبار مهارات البحث وفق معايير مسابقة  Intel ISEFفي مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي

عدد األسئلة الرئيسة

عدد الفقرات الفرعية لألسئلة

6

66

لالختبار

معامل الثبات
بطريقة التجزئة النصفية

ألفا كرونباخ
0.78

سبيرمان براون

جتمان

0.72

0.70

ويتضح من الجدول ( ) 6أن معامل الثبات الختبار مهارات البحث وفق معايير مسابقة  Intel ISEFبطريقة ألفا كرونباخ بلغ

( ،)0.78بينما بلغ معامل ثباته بطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سبيرمان براون ( ،)0.72وبمعادلة جتمان ( )0.70وهي معامالت
ثبات مناسبة تشير إلى تمتع االختبار بدرجة ثبات مقبولة.
ك .صدق االتساق الداخلي

لحساب صدق االتساق الداخلي لالختبار التحصيلي لمهارات البحث وفق معايير مسابقة  INTEL ISEFفي مقرر العلوم

للصف الخامس االبتدائي ،قام الباحث بحساب معامالت ارتباط بيرسون للعالقة بين درجة كل بند من بنود االختبار مع الدرجة
الكلية لالختبار .ويبين الجدول ( )7التالي النتائج:
الجدول ( :) 7معامالت االرتباط بين كل بند من بنود االختبار التحصيلي مع الدرجة الكلية لالختبار
السؤال

معامل االرتباط

السؤال

معامل االرتباط

السؤال

معامل االرتباط

السؤال

معامل االرتباط

السؤال

معامل االرتباط

1

**.311

15

**.479

28

**.390

41

**.287

54

**.297

2

**.425

16

**.262

29

**.486

42

**.265

55

**.288

3

**.389

17

**.297

30

*.323

43

**.330

56

**.299

4

**.306

18

**.371

31

*.336

44

**.384

57

**.284
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5

**.331

19

**.510

32

*.297

45

**.395

58

**.501

6

*.281

20

**.410

33

**.379

46

*.363

59

**.375

7

**.258

21

**.343

34

**.295

47

**.298

60

**.320

8

*.219

22

*.322

35

**.490

48

**.544

61

**.424

9

**.422

23

**.284

36

**.267

49

**.328

62

**.286

10

**.345

24

**.400

37

**.303

50

**.501

63

**.435

11

**.436

25

**.554

38

*.412

51

**.431

64

**.352

12

**.309

26

**.357

39

**.290

52

**.405

65

**.377

13

*.283

27

*.499

40

**.402

53

*.320

66

**.344

14

**.486

**معامل االرتباط دال عند مستوى (* )0.01معامل االرتباط دال عند مستوى ()0.05

من الجدول ( )7نجد أن جميع قيم معامالت االرتباط بين كل بند من بنود االختبار التحصيلي مع الدرجة الكلية لالختبار

إحصائياً عند مستوى ( )0.01أو ( ) 0.05وقد كانت قيم االرتباط موجبة ومقبولة ،مما يشير إلى أن االختبار يتمتع بدرجة
كانت دالة
ّ
مقبولة من االتساق والتماسك الداخلي.
كما أُجريت المقارنة الطرفية لالختبار لمعرفة قدرته على التمييز بين طرفي القدرة التي يقيسها ،حيث تم أخذ ( )%25من الدرجات

المرتفعة لتمثل مجموعة اإلرباعي األعلى ،و( )% 25من الدرجات المنخفضة لتمثل مجموعة اإلرباعي األدنى ،وتمت المقارنة بين
ورصدت النتائج في الجدول ()8
متوسطي اإلرباعيين(األعلى واألدنى) باستخدام اختبار (ت) للمقارنة بين المتوسطاتُ ،
الجدول ( :)8نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي المجموعات الطرفية (اإلرباعى األعلى ،واإلرباعى األدنى) الختبار مهارات البحث
درجة

المتغير

اإلرباعيات

العينة

المتوسط

االنحراف
المعياري

الحرية

اختبار مهارات البحث

اإلرباعي األعلى

6

23.0

1.98

11

اإلرباعي األدنى

7

34.0

2.54

قيمة (ت)
14.23

الداللة
دال عند

()0.01

ويتضح من الجدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01بين متوسطات مجموعة اإلرباعي األعلى
ومتوسطات مجموعة اإلرباعي األدنى على االختبار التحصيلي لمهارات البحث وفق معايير مسابقة  Intel ISEFفي مقرر العلوم

للصف الخامس االبتدائي مما يدل على القدرة التميزية لالختبار.
ل.

معامالت السهولة والصعوبة والتمييز

بعد تصويب درجات الطالب (العينة االستطالعية) في اختبار مهارات البحث ،تم تحليل تلك الدرجات لحساب معامل

الصعوبة والسهولة ومعامل التمييز بين الطالب في هذا االختبار كالتالي:

عدد اإلجاابت الصحيحة

معامل السهولة =

عدد اإلجاابت الكلي

× 100

وتم حساب معامل الصعوبة من خالل المعادلة اآلتية:

معامل الصعوبة =

عدد اإلجاابت اخلطأ
عدد اإلجاابت الكلي

× 100

وبعد إجراء الحساب الرياضي من خالل المعادلتين السابقتين ،تبين أن معامالت السهولة انحصرت بين ()0.69 – 0.26
ومعامالت الصعوبة تراوحت بين ( .)0.74 – 0.31وتُعد مفردات جيدة إذا تراوحت معامالت السهولة والصعوبة فيها بين (– 0.20
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) )0.80هاشم والخليفة.)110 :2011 ،

فيقصد به أن تكون لالختبار القدرة على إبراز الفروق بين المفحوصين من حيث تفوقهم في تحصيل المادة
أما معامل التمييز ُ
الدراسية أو ضعفهم فيها ،بمعنى أن تكون جميع أسئلة االختبار مميزة ،أي أن كل سؤال تختلف اإلجابة عنه من طالب إلى آخر.
وتم حساب معامل التمييز باستخدام المعادلة اآلتية:
معامل التمييز= معامل السهولة × معامل الصعوبة.
وقد تراوحت معامالت التمييز بين ( .)%36 – %21وهى معامالت مقبولة

(الغامدي.)204 : 2015 ،

إذا ما تراوحت بين ()%39 - %19

وبذلك تم التحقق من توافر الشروط السيكومترية فى االختبار ،وأصبح في صورته النهائية الصالحة للتطبيق على عينة
البحث ،حيث اشتمل على ( )6أسئلة رئيسة ،تتبع كل سؤال منها ( )11فقرة من نوع االختيار من متعدد ثالثي البدائل.
خطوات تطبيق الدراسة ميدانيا:

لإلجابة عن أسئلة البحث ،والتحقق من مدى صحة فروضه ،تم اتباع المراحل اإلجرائية التنفيذية لخطوات البحث على

النحو التالي:
 .1مراجعة األدبيات السابقة التي تناولت متغيرات البحث (مدخل  STEMالبنائي التكاملي ،مهارات البحث وفق معايير مسابقة
.)Intel ISEF
 .2إعداد اختبار ت قييمي استطالعي للمهارات البحثية الواردة في وحدة األنظمة البيئية بمنهج العلوم للصف الخامس االبتدائي،
والتحقق من استيفائه معايير الصدق والثبات.
 .3إعداد دليل المعلم وأنشطته لتدريس وحدة األنظمة البيئية وفقًا لمدخل  STEMوأنشطة  Intel ISEFوضبطه علمياً.
 .4أخذ الموافق ات الرسمية لبدء تنفيذ الدراسة الميدانية ،بالحصول على خطاب سعادة عميد كلية التربية بجامعة جدة والموجه إلى
سعادة مدير عام التعليم للبنين بجدة لتسهيل مهمة باحث في تطبيق البحث.
 .5تم تحديد المجموعتين التجريبية والضابطة للعينة بالطريقة العشوائية العنقودية ،حيث بلغ عدد كل مجموعة ( )35طالباً من
طالب الصف الخامس االبتدائي بمدينة جدة.

 .6التطبيق القبلي الختبار مهارات البحث وفق معايير  ISEFعلى طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية وذلك بتاريخ
1439/01/19هـ ،وذلك بهدف التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث .وجاءت النتائج وفقاً لما هو مبين في الجدول ()9
التالي:

الجدول ( :)9نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختبار مهارات
البحث وفق معايير مسابقة Intel ISEF
المجموعات

حجم العينة

المتوسط

االنحراف

الضابطة قبلي

35

25.6

4.15

التجريبية قبلي

35

27.5

7.15

المعياري

درجة الحرية

قيمة (ت)

درجة المعنوية

الداللة

68

1.389

0.169

غير دالة

()0.05

تشير نتائج اختبار (ت) في الجدول ( )9السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب
المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة على التطبيق القبلي الختبار مهارات البحث وفق معايير مسابقة

 Intel ISEFفي مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي ،حيث بلغ متوسط ( 25.6من  )66بانحراف معياري قدره  ،4.15بينما
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بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية ( 27.6من  )66بانحراف معياري قدره  ،7.15وكانت قيمة (ت) =  ،1.389وهى قيمة

غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  0.05تشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث.

 .7من خالل إجراء المعالجة التجريبية ،درس الباحث لطالب المجموعة التجريبية وحدة األنظمة البيئية باستخدام دليل المعلم المعد
لتدريسها بمدخل  STEMوفق معايير مسابقة  ،Intel ISEFبينما يدرس طالب المجموعة الضابطة الوحدة بالطرق المعتادة

في المدارس .واستغرق ذلك ( )4أسابيع.

وقد تبين تفاعل طالب المجموعة التجريبية مع األنشطة التعليمية للوحدة المعدة وفق مدخل  ،STEMوذلك من خالل
مجموعات العمل النقاشية للمشكالت التي أُثيرت في الموضوعات الستة بمجال الوحدة ،واإلجراءات المتبعة في حلها ،واختيار

أنسب الحلول التي توصلوا إليها.

 .8عقب انتهاء طالب المجموعتين من دراسة وحدة األنظمة البيئية ،تم التطبيق البعدي الختبار مهارات البحث وفق معايير
 ISEFعلى طالب المجموعتين التجريبية والضابطة.
 .9تم رصد النتائج وأُجريت المعالجة االحصائية باألساليب البارامترية المناسبة ) (T. Testلإلجابة عن أسئلة البحث ،والتحقق
من صحة فروضه ،وحساب حجم األثر باستخدام معادلة مربع إيتا ( .(η2
 .10تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.
األساليب اإلحصائية:

 .1معامل بيرسون وألفا كرونباخ لحساب صدق األدوات وثباتها.

 .2تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ) (T. Testللتعرف على داللة الفروق بين المجموعتين
التجريبية والضابطة ،والتعرف على الفروق بين درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي .وتم حساب

قيمة مربع إيتا ) (η2لمعرفة حجم األثر الذي يحدثه المتغير المستقل (مدخل  )STEMفي المتغير التابع (مهارات البحث
العلمي وفق معايير Intel ISEF

 .3اختبار(  )Kruskal-Wallisلحساب داللة الفروق في المهارات البحثية لدى طالب المجموعة التجريبية التي تم تصنيفهم في
ثالثة مستويات مهارية (مرتفع ،متوسط ،منخفض).

نتائج الدراسة (عرضها -مناقشتها -تفسيرها):
إجابة السؤال األول:

الذي نص على :ما هي أهم الخصائص المميزة لمدخل  STEMالتي يلزم مراعاتها عند تطوير منهج العلوم للمرحلة

االبتدائية؟

لتحديد أهم الخصائص المميزة لمدخل  STEMالتي تلزم مراعاتها عند تطوير مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية ،تمت مراجعة

األدبيات التربوية الستخالص الخصائص المميزة لمدخل  ،STEMثم أُعدت استبانة تقييمية للتعرف على آراء مشرفي العلوم
والمعلمين وخبراء مناهج  STEMحول أهم ما يناسب تطوير وحدات مناهج العلوم بالصفوف العليا للمرحلة االبتدائية من خصائص
مميزة لمدخل  .STEMوفى ضوء تحليل نتائج استجاباتهم تحددت أهم الخصائص التالية:
 .1فهم المفاهيم العلمية والرياضية والهندسية وتطبيقاتها التقنية.
 .2تنمية مهارات التفكير العلمي ،واالبتكاري ،والفراغي.
 .3إتاحة خبرات ممارسة مهارات البحث ،والتحري ،وحل المشكالت ،واتخاذ القرار.
 .4تنمية المهارات الرياضيات األساسية ،ومهارات حل المشكالت الرياضية.
 .5اكتساب المفاهيم األساسية للتصميم الهندسي.
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 .6توفير أنشطة لممارسة التطبيقات الهندسية.
كما أظهرت نتائج استجاباتهم أن وحدة (األنظمة البيئية) في الصف الخامس االبتدائي حصلت على متوسط وزني كبير
بلغ ( )%84.2من حيث إمكانية مراعاة خصائص مدخل ( STEMالعلوم ،التقنية ،الهندسة ،الرياضيات) في تطويرها.
إجابة السؤال الثاني:

الذي نص على :ما هي أهم معايير نموذج  Intel ISEFالتي تلزم مراعاتها لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب

الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية؟

وتمت اإلجابة عنه من خالل مراجعة األدبيات التربوية الستخالص أهم معايير نموذج  ISEFالتي تلزم مراعاتها لتنمية مهارات

البحث العلمي لدى طالب الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية .وشمل ذلك مراجعة لوحة العرض المعتمدة بمركز الملك عبد العزيز
ورجاله للموهبة واإلبداع .وكانت أبرز هذه المعايير ما يلي:
 .1تحديد المشكلة أو الهدف :وهي مشكلة مستقاة من المحي ط والبيئة المحلية ،وتصاغ على شكل سؤال أو هدف ،يحاول الطالب
الوصول إلجابتها ،ووضع فرضيات إلثباتها أو نفيها ،وتتضمن لوحة العرض المشكلة ،والفرضيات ،والمتغيرات ،والمراجع أو
المصادر.
 .2إجراءات البحث :وهي الخطوات المتبعة في عملية البحث بمراحله المختلفة إلثبات الفرضية ،وتتضمن لوحة العرض :المواد
المستخدمة ،واإلجراءات ،والبيانات ،والصور المستخدمة أو الرسوم البيانية ،وتحليل البيانات.

 .3النتائج :يضع الباحث نتيجة كل خطوة من مراحل بحثه ،واالستنتاجات لنفي أو إثبات الفرضية ،والتطبيقات على أرض
الواقع ،ومدى الفائدة منها ،وتتضمن لوحة العرض :النتائج ،واالستنتاجات.
إجابة السؤال الثالث:

الذي نص علي :ما هو التصميم البنائي المقترح لدليل المعلم وأنشطة وحدة األنظمة البيئية وفق مدخل  STEMلتنمية مهارات

البحث العلمي بمعايير أنموذج Intel ISEF؟

تمت اإلجابة عنه بإعداد دليل لتدريس وحدة األنظمة البيئية باستخدام مدخل ( STEMكما سبق توضيح ذلك في فصل

اإلجراءات السابق) ،حيث مرت عملية تصميم إعداد وحدة األنظمة البيئية باستخدام مدخل  STEMبالخطوات التالية:
أ .المقدمة
ب .نبذة تعريفية عن تعليم .STEM
ج .نبذة عن مهارات البحث العلمي وفق مسابقة .Intel ISEF
د .توجيهات عامة للمعلم.
ه .الموضوعات والمفاهيم المتضمنة في الوحدة.
و .األهداف التعليمية للوحدة.
ز .الخطة الزمنية لتنفيذ الوحدة
ح .خطة دروس الوحدة في ضوء تعليم STEM

ط .األنشطة المصاحبة لموضوعات الوحدة وفق مدخل .STEM

ي .قائمة بالمراجع التي يمكن أن يستفيد منها المعلم في تدريس الوحدة باستخدام مدخل تعليم STEM
وتضمن الدليل خططًا تدريسية لموضوعات الوحدة البالغ عددها ( )4موضوعات شملت العالقات في األنظمة البيئية،

والتكيف والبقاء ،والدورات في األنظمة البيئية ،والتغيرات في األنظم ة البيئية .وشمل كل موضوع أنشطة تعليمية بمدخل تعليم
 STEMووفق معايير  Intel ISEFلمهارات البحث.
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إجابة السؤال الرابع:

الذي نص على :ما هي فاعلية تدريس وحدة األنظمة البيئية وفق مدخل  STEMفي تنمية مهارات البحث العلمي وفق

معايير نموذج  ISEF Intelلدى طالب الصف الخامس االبتدائي؟

تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اختبار فروض البحث ،وذلك على النحو التالي:

نتائج اختبار الفرض األول

الختبار صحة الفرض األول والذي ينص على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين

متوسطي الدرجات التقييمية البعدية لمهارات البحث العلمي لدى طالب المجموعتين التجريبية والضابطة" .ولذا تمت المقارنة بين
ورصدت النتائج في
متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي بحساب قيمة اختبار (ت)ُ ،
الجدول (:)10
الجدول ( :)10اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين (الضابطة والتجريبية) في التطبيق البعدي الختبار
مهارات البحث وفق معايير مسابقة Intel ISEF

المجموعات

حجم العينة

المتوسط

االنحراف

درجة الحرية

قيمة (ت)

الضابطة بعدي

35

29.97

4.64

68

10.04

التجريبية بعدي

35

54.8

13.87

المعياري

درجة

الداللة

المعنوية
0.001

دالة عند
()0.01

تشير النتائج الموضحة في الجدول ( )10أن قيمة "ت" المحسوبة دالة إحصائيا (عند مستوى  ،)0.01ويعني ذلك وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار البحث لصالح طالب

المجموعة التجريبية.

فبمقارنة المتوسطات لكل من المجموعتين نجد أن متوسط درجات الطالب في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي كان

( 29.97من  ،)66أي بنسبة مئوية مقدارها ( )45.4وبانحراف معياري ( .)4.64بينما بلغ متوسط درجات الطالب في المجموعة
التجريبية في التطبيق البعدي ( 54.8من  ،)66أي بنسبة مئوية قدرها ( )%83وبانحراف معياري (  .)13.87وبلغت قيمة (ت)

المحسوبة ( )10.04وهى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (.)0.05

و تم حساب حجم األثر باستخدام بالمعادلة مربع ايتا (( 𝟐𝛈 التالية (مراد: )247 ،2011،
𝑡2
)𝑡 2 + (𝑛1 + 𝑛2 − 2

= η2

وبلغ حجم األثر المحسوب بمعادلة مربع إيتا (  ،) 0.75( (η2وهى نسبة تشير إلى حجم أثر كبير يعكس التحسن في

مستويات مهارات البحث العلمي لدى طالب الصف الخامس االبتدائي بجدة ،والذي ُيعزي إلى فاعلية تدريس العلوم بوحدة األنظمة
البيئية وفق مدخل ستيم  STEMوفق معايير .Intel ISEF
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة ،ومنها :دراسة  )2012( Olivarezوالتي كان من أهم نتائجها تفوق

طالب المجموعة التجريبية الخاضعة لتعليم  STEMعلى المجموعة المقارنة في التحصيل الدراسي في العلوم والرياضيات والقراءة،

حيث كان المعلمون في تدريس تعليم  STEMيستخدمون طرائق تدريسية حديثة ،مثل :التدريب العملي والتعلم المبني على المشروع

العلمي ،مما كان له أثر إيجابي في التحصيل الدراسي للعلوم والرياضيات والقراءة .وكذلك تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة القثامي
(1438هـ) التي أثبتت وجود أثر دال إحصائيًا لتدريس الرياضيات باستخدام مدخل  STEMعلى التحصيل الدراسي ومهارات
التفكير لدى طالب الصف الثاني المتوسط ،كما أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي عند مستوى
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( )α≥0.05فيما يخص التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي عند
مستوى ( )α≥0.05فيما يخص مهارات التفكير لصالح المجموعة التجريبية.
نتائج اختبار الفرض الثاني

الختبار صحة الفرض الثاني الذي نص على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات معدل

التحسن في مهارات البحث العلمي لدى طالب المجموعة التجريبية ذوي المستويات المهارية المتباينة (مرتفع ،متوسط ،منخفض)"،
تم تصنيف طالب المجموعة التجريبية إلى  3مجموعات وفق مستويات التحسن في مهاراتهم البحثية (مرتفع ،متوسط ،منخفض) ،ثم
ورصدت النتائج في الجدول ( )11التالي:
أُجرى اختبار كروسكال والس( )Kruskal-Wallisللتحقق من ذلكُ ،
جدول( )11اختبار( )Kruskal-Wallisلداللة الفروق في المهارات البحثية لدى طالب المجموعة التجريبية التي تم تصنيفهم في ثالثة
مستويات مهارية (مرتفع ،متوسط ،منخفض)

المتغير

معدالت

الفروق في معدل التحسن في مهارات

مرتفع

12

متوسط

13

20.08

منخفض

10

18.25

البحث العلمي لدى طالب المجموعة

(مرتفع ،متوسط ،منخفض)

مــن الجــدول ( )11نجــد أن قيمــة (

التحسن

حجم العينة

متوسط الرتب
15.54

قيمة
1.239

مستوى الداللةp-
value
.538

) المــأخوذة مــن اختبــار ( )Kruskal-Wallisلداللــة الفــروق فــي معــدل التحســن فــي مهــارات

البحـث العلمـي لـدى طـالب المجموعـة (مرتفــع ،متوسـط ،مـنخفض) كانـت غيـر دالـة احصــائيًا عنـد مسـتوى معنويـة ( ،)0.05كمـا بلــغ
متوسـط الرتــب لفئــة الطــالب الــذين كانــت معــدالت التحســن فـي المهــارات البحثيــة لــديهم مرتفعــة ( )15.54ومتوســط الرتــب للفئــة التــي
كانــت معــدالت تحســنها متوســطة ( ) 20.08بينمــا بلــغ للطــالب منخفضــي معــدالت التحســن ( )18.25وهــذه المتوســطات ال تظهــر

فروقات كبيرة في الرتب بين العينـات الـثالث فـي فـي معـدل التحسـن فـي مهـارات البحـث العلمـي .ويعكـس ذلـك عـدم وجـود فـروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى ( ) α≥0.05بين معدل التحسن في مهارات البحث العلمي لدى طـالب المجموعـة التجريبيـة المصـنفين فـي

( )3مستويات مهارية بحثيـة متباينـة (مرتفـع ،متوسـط ،مـنخفض) .،وبـذلك يـتم قبـول الفـرض الصـفري الثـاني للبحـث ،ويشـير ذلـك إلـى

فاعليــة د ارســة وحــدة األنظمــة البيئيــة بمــدخل  STEMفــي تنميــة مهــارات البحــث العلمــي بمعــايير  Intel ISEFلــدى الطــالب ذوي
المستويات المهارية المتباينة.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات دراسة  )2012( Olivarezوالتي كان من أهم نتائجها تفوق طالب المجموعة

التجريبية الخاضعة لتعليم  STEMعلى المجموعة المقارنة في التحصيل الدراسي في العلوم ،والرياضيات ،حيث كان المعلمون في

تدريس تعليم  STEMيستخدمون طرائق تدريسية حد يثة ،مثل :التدريب العملي والتعلم المبني على المشروع العلمي ،مما كان له أثر
ايجابي في التحصيل الدراسي للعلوم والرياضيات .وكذلك تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الخبتي (1438هـ) والتي أسفرت نتائجها
عن فاعلية البرنامج اإلثرائي المقترح القائم على مدخلي  STEMوالتربية من أجل التنمية المستدامة في تنمية مهارات حل المشكالت
لدى موهوبات المرحلة االبتدائية .كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة بخيت ( )2009التي كشفت عن فعالية برنامج تدريبي في
تنمية مهارات البحث اإلجرائي لدى معلمي الدراسات االجتماعية ،ونتائج دراسة  )2015( Weberالتي أشارت إلى تأثير تعليم
 STEMعلى المناهج الدراسية ،وإن لم يكن على قدم المساواة في المدارس التي ليس بها تقنية .وكذلك تتفق هذه النتيجة مع نتائج
دراسة العصيمي ( ) 2014التي هدفت إلى دراسة فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات البحث العلمي لدى معلمات العلوم

الطبيعية بالمرحلة الثانوي ،وانعكاس أثر البرنامج على تنمية التفكير العلمي لدى طالباتهن بمدينة الطائف .وقد كان للبرنامج التدريبي
األثر اإليجابي في المعلمات والذي انعكس على طالباتهن ،حيث لوحظ ارتفاع متوسط األداء البعدي للطالبات على مقياس مهارات
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التفكير العلمي.

التوصيات:

في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج ،يمكن التوصية بما يلي:

 .1تأكيد أهمية تطوير تعليم العلوم في المرحلة االبتدائية باستخدام مدخل تعليم  STEMلما له من فاعلية في تنمية مهارات
البحث لدى الطالب.
 .2توفير كل التقنيات والبنية األساسية من أجل تبني استخدام تعليم  STEMلتدريس العلوم في العملية التعليمية.
 .3تبني برامج تدريبية تلزم المعلمين في جانب زيادة وتنمية مهاراتهم التقنية والعلمية حول استخدام تعليم  STEMفي تدريس
المواد العلمية.

 .4استخدام تعليم  STEMلتدريس العلوم في مراحل تعليمية أخرى.
 .5ضرورة العمل على تدريب الطالب نحو استخدام التصميم الهندسي في العملية التعليمية في مراحل تعليمية مبكرة.

 .6العمل على تدريب الطالب على طرق اختبارات المسابقات الدولية التي تشارك بها المملكة العربية السعودية مثل اختبار
 TEMMISواختبار  ، Intel ISEFوذلك بوضع أنشطة مصاحبة بالمناهج التعليمية تحاكي أسئلة هذه المسابقات.
 .7تطوير مقررات العلوم من خالل تصميمها وفق تعليم  STEMوتعليم .STEAM
 .8اإلفادة من مواد المعالجة العلمية التي أعدها الباحث (دليل المعلم ،سجل نشاط الطالب) في تصميم مقررات وبرامج تعليمية
متمركزة حول .STEM

المراجع:
أوال :المراجع العربية:

 .1األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي "إبداع" ( )2017استُرجعت1439/03/24 :هـ ،الموقع
http://ibda.mawhiba.org/AboutUs/Pages/AboutUs.aspx
 .2بخيت ،محمد سالمة خميس ( .) 2009بناء برنامج تدريبي وقياس أثره في تنمية مهارات البحث اإلجرائي لدى معلمي
الدراسات االجتماعية .أطروحة دكتوراه غير منشورة .كلية التربية .جامعة اليرموك ،األردن.
 .3الخالدي ،إيناس؛ العطيوي ،رغدة ( .)2010التجربة السعودية في رعاية الموهبة واإلبداع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله
للموهبة واإلبداع نموذجاً ،المؤتمر العالمي لكلية التربية بجامعة بنها (اكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقع والمأمول) .جامعة

بنها ،ص .447-446

 .4الخبتي ،عبير علي صالح ( 1438هـ) .فاعلية برنامج إثرائي مقترح قائم على مدخلي ( )STEMوالتربية من أجل التنمية
المستدامة على تنمية مهارات حل المشكالت لدى موهوبات المرحلة االبتدائية بجدة .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة

جدة ،جدة.
 .5الدوسري ،هند مبارك ( .) 1436واقع تجربة المملكة العربية السعودية في تعليم  STEMعلى ضوء التجارب الدولية .مؤتمر
التميز في تعليم العلوم والرياضيات األول (توجيه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ) .)STEMجامعة الملك سعود،
الرياض.
 .6الرويلي ،فواز عائد ( .) 2016أثر تدريس مادة العلوم باستخدام برنامج تعليمي مبني على مهارات البحث المستقل في تنمية
التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الثالث المتوسط في محافظة القريات .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية .جامعة
اليرموك ،األردن.
 .7العصيمي ،سامية منصور ناصر ( .) 2014فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات البحث العلمي لدى معلمات العلوم
الطبيعية وأثره على التفكير العلمي لدى طالبات المرحلة الثانوي بمحافظة الطائف التعليمية .رسالة دكتوراه غير منشورة،
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جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
 .8الغامدي ،سلطان علي ( )2015فعالية إستراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات القراءة الناقة لدى طالب المرحلة
الثانوية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة جدة ،جدة.
 .9القثامي ،عبد هللا سلمان نهار (1438هـ) .أثر استخدام مدخل  STEMلتدريس الرياضيات على التحصيل الدراسي ومهارات
التفكير لدى طالب الصف الثاني المتوسط .رسالة دكتوراه غير منشورة .جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
 .10المحيسن ،ابراهيم عبد هللا؛ خجا ،بارعة بهجت ( .) 1436التطوير المهني لمعلمي العلوم في ضوء اتجاه تكامل العلوم والتقنية
والهندسة والرياضيات  . STEMمؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات األول( .توجيه العلوم والتقنية والهندسة

والرياضيات  ،)STEMجامعة الملك سعود ،الرياض.

 .11فهمي ،حمادة أحمد ( .) 2016دراسة استقصائية عن التعلم القائم على المشروعات في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا
بمصر .دراسة حالة .رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة األمريكية في القاهرة.
 .12مراد ،سهام السيد صالح ( .) 2014تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس لدى معلمات الفيزياء بالمرحلة
الثانوية في ضوء مبادئ ومتطلبات التكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( )STEMبمدينة حائل بالمملكة العربية
السعودية .دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،ع  ،56ص .50-17
 .13مراد ،صالح أحمد ( ) 2011األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية .مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.
 .14مركز

الملك

عبد

العزيز

ورجاله

للموهبة

واإلبداع

(،)2016

استُرجعت

بتاريخ

،2016/12/4

الموقعhttp://ibda.mawhiba.org/InternationalParticipant/Pages/FairsAndCompetitor.aspx

 .15مشروع الملك عبد هللا لتطوير التعليم (1431هـ) .مشروع اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام .شركة تطوير للخدمات
التعليمية .الرياض ،و ازرة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.
 .16مطاوع ،ضياء الدين محمد؛ الخليفة ،حسن جعفر ( 1439هـ) .اتجاهات حديثة في المناهج وتطبيقاتها في عصر المعلوماتية.
دار النشر الدولي .الرياض.
 .17مطا وع ،ضياء الدين محمد؛ الخليفة ،حسن جعفر ( 1435هـ) .المرجع في مبادئ البحث ومهاراته في العلوم التربوية والنفسية
واالجتماعية .مكتبة المتنبي ،الدمام.
 .18وايز ( .) 2013توصيات مؤتمر القمة لالبتكار في التعليم "وايز" تحت عنوان "إعادة اختراع التعليم من أجل الحياة" .الدوحة
في الفترة من  29أكتوبر وحتى األول نوفمبر ،قطر.
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Abstract:
The aim of the research is to identify the effectiveness of teaching scientific concepts with the standards of
the ISEF Intel model for the fifth grade students in Jeddah in order to find out the extent to which science
curricula in the primary stage according to the nation's vision provide students with 21st century skills, in
particular scientific research skills.
The semi-experimental design of two groups (experimental and control groups) was chosen using pre- and
post-tests according to the standards of the Intel ISEF competition. The students of the experimental group (30
students) studied the developed unit of environmental systems using the teacher's guide in the light of STEM to
develop the research skills according to the standards of Intel ISEF, while the students of the control group (30
students) studied the unit with the usual teaching methods.
The results showed the following:
 There were statistically significant differences at (α≥0.05( between the average scores of the experimental
group and the control group in the post-application used to test the skills of research according to the
standards of the Intel ISEF competition, in favour of the experimental group.
 The magnitude of the impact according to the equation of the ETA square was (0.75), which refers to the
significant effectiveness of the STEM approach in the development of scientific research skills in the light
of standards of the Intel ISEF competition for the fifth grade students in Jeddah who studied the unit of
environmental systems according to STEM.
 There were no statistically significant differences at (α≥0.05( between the average of improvement rate in
the scientific research skills of the experimental group students with different skill levels (high, middle,
low), indicating the effectiveness of studying the ecosystem unit through the STEM approach in the
development of scientific research skills in the light of Intel ISEF standards for students with varying skill
levels.
Based on the results of the research, it was recommended that the use of the STEM education approach
should be generalized in the teaching of science curricula, because it is effective in developing the students'
thinking and research skills. It was also recommended that the importance of creating the educational
environment should be emphasized by providing the basic infrastructure for education, with using the STEM
approach to teach science. Moreover, the results of the study revealed the necessity of training students in all
stages on the methods of International Competitions Testing (ISEF) in which students from Saudi Arabia
participate.
Keywords: Science, Primary stage, Stem (STEM).
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