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  -: ملدص البحح

ىدف البحث إلى تعرف أثر برنامج مقترح في عموم األرض والفضاء قائم عمى معايير 
العموم لمجيل القادم في تنمية التفكير التصميمي وبعض عادات العقل اليندسية لدي تالميذ 

( تمميذًا من تالميذ الصف الثاني 03وتكونت مجموعة البحث من ) ، ةاإلعداديالمرحمة 
وتمثمت أدوات الخيرية االسالمية بنين التابعة إلدارة أسيوط التعميمية، بمدرسة  اإلعدادي

ومواد البحث في )البرنامج المقترح،  دليل المعمم لتدريس موضوعات البرنامج، وأوراق عمل 
وجاءت نتائج  (لمتالميذ ، واختبار التفكير التصميمي ومقياس لبعض عادات العقل اليندسية 

برنامج المقترح في تنمية التفكير التصميمي وبعض عادات العقل ال البحث مؤكدة عمى أثر
نتائج البحث إلى وجود عالقة ارتباطية بين تنمية التفكير التصميمي و  كدت، كما أندسية الي

تضمين معايير العموم ، وأوصي البحث بضرورة عادات العقل اليندسية لدى مجموعة البحث
توجيو و  ،من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر لمجيل القادم في مختمف مراحل التعميم

عادات العقل اليندسية تنمية التفكير التصميمي و أنظار المعممين بالتربية والتعميم إلى أىمية 
 لدى المتعممين من خالل تدريس العموم.

، معايير العموم لمجيل القادم ،  البرنامج المقترح، عموم األرض والفضاء: الكممات المفتاحية 
 التفكير التصميمي  عادات العقل اليندسية . 
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A Suggested Program in Earth and Space Sciences based on the Next 

Generation Science Standards (NGSS) for Developing Design 

Thinking and Some Engineering Habits of Mind Among Preparatory 

Stage Students 

Abstract 

     The present research aimed at identifying the effect of a suggested program 

in space sciences based on the Next Generation Science Standards (NGSS) in 

developing design thinking and some engineering habits of mind among 

preparatory stage students. The research group consisted of 30 second year 

prep stage students in Al- Khaireya Islamic school for boys in Assiut 

instructional directorate. The research tools were; the suggested program 

including the teacher's guide for teaching the topics of the program, work 

sheets for students, a design thinking test, and a scale of some engineering 

habits of mind. The research results proved the effect of the suggested program 

in developing design thinking and some engineering habits of mind among the 

research group. Also, the research results assured the existence of a correlation 

between developing design thinking and the engineering habits of mind among 

the research group. The research recommended the necessity of including the 

next generation science standards (NGSS) in the different instructional stages 

beginning with kindergarten till grade twelve, and also attracting the attention 

of teachers to the importance of developing design thinking and the 

engineering habits of mind among students through teaching sciences. 

Key Words: Proposed program, Earth and Space Sciences, Next Generation 

Science Standards (NGSS), Design Thinking, Engineering 

Habits of Mind. 
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 :ـةمكدمـ
أصبح تطوير المناىج الدراسية حتمية تفرضيا التطورات العممية والتكنولوجية المعاصرة       

باعتبارىا أحد مكونات العممية التعميمية المسئولة عن إعداد القوة البشرية التي تسيم في 
سيم في تطور الدراسية التي تالمناىج  تقدم المجتمع ورقيو ، وتعد مناىج العموم من أكثر

متطمبات العصر واكب تطوير مناىج العموم بما يمن المجتمعات وتقدميا ومن ثم كان البد 
إلعداد أفراد قادرين عمى التكيف مع المستجدات العممية والتكنولوجية المتالحقة والمساىمة 

 في حل مشكالتو.
ع القرن الحادي والعشرين عدم التوافق المتزايد بين المتطمبات التعميمية لمجتملونظرًا       

والمنتجات الفعمية لمنظام التعميمي الحالي ، كان ىناك جيد كبير من العمماء والباحثين 
التربويين لتحويل تركيز التدريس من التعميم القائم عمى الحقائق حفظ األفكار لدعم العمميات 

 .Kaldaras et al)(1) .المعرفية المعقدة اليادفة إلى التطوير ميارات تطبيق المعرفة
2020,7) 

عمى المستوى العالمي سمسمة متتالية من برامج ومشاريع شيدت الساحة التربوية ا لذ      
"مشروع العموم لجميع من وتطوير تعميم العموم خالل العقود الماضية بدًء   و المحمي إلصالح

يكية لتطوير الذي دعت إليو الجمعية األمر  Science for All Americansاألمريكيين" 
 The American Association for the Advancement of Scienceالعموم 

(AAAS)  لنشر الثقافة العممية وانتياًء بوضع معايير العموم لمجيل القادمGeneration 
Science Standards( NGSS) Next قام بوضعيا المركز القومي لمبحوث في  لتيا

مع عدد من الييئات  National Research Council (NRC) الواليات المتحدة
  National Academy of Scienceوالمؤسسات مثل: األكاديمية الوطنية لمعموم

(NAS)  والجمعية القومية لمعممي العموم (NSTA) National Science Teachers 
Association ومنظمة (ACHIEVE).( National Research Council             

 NCR), 2014,15) ) 

                                                           

(APA(American Psychological Associati لنظام :  وفقاً تم توثيق المراجع    (
1
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صالح تعد معايير الجيل القادم من أحدث المعايير في تدريس العموم والتي ظيرت إلو      
وتم وضع معايير الجيل القادم بناًء عمى نتائج الدراسات التعميم داخل الواليات المتحدة 

متحدة الميدانية واألبحاث التي أجرتيا المنظمات العالمية الميتمة بتعميم العموم في الواليات ال
االمريكية، والتي أشارت إلى ضعف واخفاق المتعممين في نتائج  االختبارات الدولية لمعموم 

تعاني منو مناىج العموم  القصور الذيو  (PIZAبيزا )واختبارات ( (TIMSSوالرياضيات 
البعد التكاممي بين مناىج العموم والرياضيات، باإلضافة إلى الفصل بين فروع العموم  وخاصة
التركيز عمى الممارسات العممية في تعميم العموم، والبعد عن التقويم المعتمد عمى  وعدم
 (938، 9309)الخالدي ، .األداء
فترى أن ؛ بشكل مقصود رؤية جديدة لتعميم العموم  معايير العموم لمجيل القادم تعكسو      

في العالم الواقعي تعميم العموم يجب أن يعكس طبيعة العموم المتداخمة كما يتم ممارستيا 
والمفاىيم الشاممة تميد الطريق لمتعميم  ساسيةفكار األالممارسات العممية واليندسية واألفدمج 
كما تؤكد عمى مشاركة الطالب في عممية ممارسة العمم بداًل من تقديم المعمومات  ،والتعمم

دراسة األفكار و توفير الفرصة الستكشاف و  عن حياة الطالب الواقعية اً بشكل سطحي بعيد
 ( 870،9308، وآخرون بشكل أعمق.) األحمد

من  وقد تم بناء ىذه المعايير استنادًا إلى إطار تعميم العموم في صفوف التعميم العام      
وتقدم معايير الجيل القادم رؤية أكثر وضوحًا   (K-12الروضة حتى الصف الثاني عشر )

مرحمة الثانوية تتسم باإلثراء والترابط ، والشمول وتفصياًل لتعميم العموم من الروضة حتى ال
 ،لمختمف الموضوعات والمراحل الدراسية، وتوفر لجميع الطمبة مستوى تعميميًا مرجعيًا الئقاً 

األفكار التخصصية  :وترتكز معايير العموم لمجيل القادم عمى ثالثة أبعاد رئيسة و ىي
 . (CCCs)الشاممة ( والمفاىيم  (SEPsةو الممارسات العممية واليندسي (DCIاألساسية )

(Next Generation Science Standards (NGSS), 2013, Xiii)  
أن الطالب يتعممون بشكل أفضل عندما ينخرطون  عمىمعايير العموم لمجيل القادم ؤكد تو      

  (2006, .في الممارسات المرتبطة بتطبيق المحتوى قيد الدراسة عمى مواقف واقعية مختمفة
(Smith et al. ثالثة أبعاد تكامل  كما تؤكد معايير العموم لمجيل القادم عمى التعمم من خالل

وُيطمق عمى دمج  األساسيةالممارسات العممية واليندسية والمفاىيم الشاممة واألفكار  :وىى
في الممارسات العممية  ينخرط المتعمم وفيو؛  األبعاد الثالثة اسم التعمم ثالثي األبعاد
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 ، (DCIs) واألفكار األساسية ((CCCsلمفاىيم الشاممةا( لتعميق فيم  (SEPsواليندسية 
عن المحتوى التقميدي الذي تم في معايير العموم لمجيل القادم وتختمف األفكار األساسية 

 .في المعرفةوعمقًا األفكار األكثر أىمية في التركيز عمى تحديده في المعايير السابقة 
Kaldaras, et al.,2020,7; Waston, et al.,2021))  

 ىناك العديد من الدراسات التي أىتمت بمعايير العموم لمجيل القادم وتناولتيا بالدراسةو        
 Waston et al.(2021)، Aminger et al. (2021) ،Castronova دراسة  :منيا 

& Chernobilsky(2020) Brand (2020) Kaldaras et al. (2020) 
(،Kawasaki  & Sandoval (2020،)  ،عبد الواحد  (،9393)لقمان  (9309)الشياب
أبو (، 9309)الخالدي   (،9309)لجبرا (،9309)عفيفي ، (9309)عبد العزيز  ،(9393)

اسماعيل ،  Chang et al. (2018) Saleh&Shaker(2018) ، (9308)حاصل
عمر  ،(9307)(،)عبد الكريم 9308) ورواقة المومني (،9308) وآخرون األحمد ،(9308)
(9307)، Tuttle et al.(2016) Trygstad et al. (2013). 

كونيا تؤكد ؛ العموم و تعميم تعمم  مجالتحواًل في  العموم لمجيل القادم وتمثل معايير       
في  ألفكار األساسية لمتصميم اليندسي وتطبيقات التكنولوجيااو  اليندسةدمج ضرورة عمى 

 برز معايير العموم لمجيل القادموتُ       (et al.,2015,296) Moore .تعميم وتعمم العموم 
تقديم ، من خالل العممي  ستقصاء والبحثالتصميم اليندسي جنًبا إلى جنب مع االأىمية 

مما حتاج إلى تصميم حمول عممية لمتغمب عمييا تالتعمم لمطالب في صورة مشكالت واقعية 
ميارات االتصال  تنمية اإلضافة إلى،بيسيم في تطوير ميارات الطالب في حل المشكالت 

في  ةاليندسي اتالتأكيد عمى العالقة بين االستقصاءات العممية والتصميم ووالعمل الجماعي 
 ( (Brenda,2020,2 فكاراألحل المشكالت واستنباط 

 في صفوف التعميم العام التعميم اليندسيفوائد ( NCR)وقد حدد المجمس القومي لمبحوث    
عمى  تنمية قدرة المتعممسيم في يفي أنو  (K-12من الروضة حتى الصف الثاني عشر )

محو األمية  ، تحسين تعمم و تحصيل العموم والرياضيات ،صميم اليندسياالنخراط في الت
 (NCR,2009,49-50 )مينة اليندسة.  وزيادة اقبال المتعممين عمى التكنولوجية

؛ التفكير التصميمي أحد أنواع التفكير الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصميم اليندسي  ويعد    
تصميم المنتجات في  مجالدد االستخدامات نشأ في التفكير التصميمي أسموب بحث متعف

https://www.tandfonline.com/author/Kawasaki%2C+Jarod
https://link.springer.com/article/10.1186/s40594-020-00210-x#auth-1
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والتحديات  كالتيبحث عن حمول لممشو الواليات المتحدة في جامعة ستانفورد في السبعينيات 
 ،التعميممجال  المنتجات أو الخدمات أو التجارب بما في ذلك: في مجاالت متنوعة مثل 

أثناء والميندسون تي يتبعيا المصممون العممية المعرفية ال بأنو: التفكير التصميمي عرف ويُ 
عممية تفكير لُيعرف بأنو في اآلونة األخيرة تم توسيع مفيوم التفكير التصميمي ولكن العمل 

 (Vala et al 2017, 5759-5760 , ).الجديدة حقائقمعقدة لتصور ال
كما أنو ، يعزز تطوير أفكار متنوعة و التفكير التصميمي طريقة مبتكرة لحل المشكالت ف    

يشجع الطالب و قدرة الطالب عمى تعمم المواد األساسية ، يعزز الميارات االجتماعية ،  يحسن
 كما أنو(Carroll et al.,2010,37)  .والعمل الجماعيوراء المعرفة   التفكير فيما عمى

   574, 2020,) . ود الطالب بأساليب إبداعية لمتعامل مع المشاكل المعقدةز ي
Dzombak) 

، (ايشالتع) فيم المشكمة :وىى التفكير التصميمي من خمس مراحل غير خطيةيتكون و     
ولمتفكير  ،اختبار النموذج، و تصميم النماذج األولية ، توليد االفكار ، د المشكمة يتحد

 )تطوير أشكال التفكير غير الخطي  ية كبيرة في مجال التعميم تتمثل في أىم التصميمي
 بداع والتفاؤل والتجريبيوفر فرصة لإلكما أنو ، عمى حد سواء  (كامميالتفكير التحميمي والت

 التصميميالتفكير  كذلك يدعم (Leonor,2020,579) . من خالل مواجية مواقف واقعية
لدييم ، عزز المعرفة ويُ  التكنولوجيا واليندسة والرياضياتتعمم الطالب في مجاالت العموم و 

لتكنولوجيا ويزيد االىتمام بمجاالت العموم وا،  ميع الطالبعزز محو األمية التكنولوجية لجيُ 
 (Mentzer et al., 2015, 428).واليندسة والرياضيات 

نوير :  وىناك العديد من الدراسات التي أكدت عمى أىمية التفكير التصميمي منيا دراسة     
)9390)  ،Lin et al. (2020 ،نصحى ،( 9393)عبد الرؤف ( ،9393) الزبيدي 
 الباز ، (9307)العنزي  ،( 9308)رزق  (9308)( ، ىمام 9309)عبد العال  ،( 9309)
(9308)  ،(Dym et al. (2013، (2010)  Rauth et al.   

 

تعزيز عادات العقل ( بضرورة NCR) مريكي لمبحثالوطني األالمجمس كما أكد       
 تمثلكونيا  ؛ لعموم لمجيل القادم في معايير ا التعميم اليندسي أسساليندسية واعتبارىا أىم 

 2009,153).لمواطنين في القرن الحادي والعشرينلجميع الالزمة ساسية األميارات ال
NCR, )  لصنع األشياء الممارسات التي يحتاجيا الميندس  العقل اليندسيةويقصد بعادات
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التطوير ،التبصر ،التفكير المنظومي ، التعرف عمى المشكمة  :ومنياأو تحسين عمميا 
اإلبداع ، التفاؤل ، التعاون، التواصل و  وتشمل أيضًا  التحسين ، وحل المشكالت والتكيف،

متعممين  رتوفي وتكمن أىمية عادات العقل اليندسية فياالنتباه إلى االعتبارات األخالقية" 
مم من والتأكيد عمى أن يمارسيا المتع وايجاد حمول لياالمجتمع قادرين عمى مواجية تحديات 

 (Lucas&Hanson,2016,6) خالل حل مشكالت مفتوحة النياية  
يمكن أن تسيم في تنمية التفكير وتعد معايير العموم لمجيل القادم من المعايير التي        

عموم األرض والفضاء باعتباره  التصميمي وعادات العقل اليندسية وخاصة من خالل مجال
كما أنو يتضمن ، ميائية يموم الحياة والعموم الفيزيائية والكمن العموم البينية المتداخمة مع ع

نقص الموارد الطبيعية ، المخاطر  :العديد من الموضوعات التي تعكس مشكالت واقعية مثل
وغيرىا من المشكالت التي تحتاج إلى ..... العالمي  و تغير المناخ مشكمة الطاقة الطبيعية ، 

 تصميم حمول مبتكرة.
سبق أىمية معايير العموم لمجيل القادم في تدريس وتصميم مناىج العموم  يتضح مما    

لذلك حاول البحث الحالي اقتراح ؛ وكذلك أىمية التفكير التصميمي وعادات العقل اليندسية 
التفكير تنمية لعموم األرض والفضاء قائم عمى معايير العموم لمجيل القادم  برنامج في

 . ةاإلعدادية لدى تالميذ المرحمة اليندسيالتصميمي وبعض عادات العقل 
  مشكلة البحح :

العصر الحالي ومخرجات العممية التعميمية تتمثل مشكمة البحث في الفجوة بين متطمبات      
الممارسات التعميمية الحالية تمتزم عادًة بنظريات التعمم والتربية القديمة ، والتي حيث أن "

. "المدرسة وحياتو اليومية  ة بين ما يتعممو الطالب فيخمق فجو تركز عمى المحتوى مما ي
(Razzouk& Shute, 2012,343) 

ظيرت معايير العموم لمجيل القادم الزالة الفجوة بين ما يتعممو الطالب والمشكالت قد و      
اد والتركيز عمى التي يمر بيا في حياتو اليومية من خالل التركيز عمى التعمم ثالثي األبع

ليندسة في تدريس العموم من خالل الممارسات العممية واليندسية التي يمارسيا ادخال ا
منيا  معايير العموم لمجيل القادم تأكيد العديد من الدراسات عمى أىمية  بالرغم منالمتعمم و 

 (9309)عبد العزيز  (،9309)الشياب، (9309)الجبر دراسة .عمى سبيل المثال 
Castronova & Chernobilsky (2020) ،Waston et al. (2021) ، Aminger 
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et al. (2021) Brand (2020) و Kaldaras et al. (2020)  الدراساتإال أن بعض 
في مختمف  إلى قصور مناىج العموم الحالية في تضمين معايير العموم لمجيل القادم أشارت

، (9309)الشمراني (9309)شارب ،( 9307) عمر :ومنيا دراسة المراحل التعميمية
 .(9307)عيسى
لمتحقق من مدي توافر  تحميل المحتوى الذي قامت بو الباحثةنتائج  تووىذا ما أكد     

 ةاإلعداديمعايير العموم لمجيل القادم في مجال عموم األرض والفضاء في كتب العموم لممرحمة 
راسيين األول بالفصمين الد ةاإلعداديحميل كتب العموم الثالثة لممرحمة قامت الباحثة بتحيث 

وتحددت فئات التحميل في معايير العموم لمجيل ،م  9390-9393والثاني لمعام الدراسي 
من خالل األبعاد الثالثة الرئيسة  ةاإلعداديلممرحمة  القادم في مجال عموم األرض والفضاء

 وتم والمفاىيم الشاممة()األفكار األساسية التخصصية ، الممارسات العممية واليندسية ، 
وجود قصور في تضمين كتب إلى النتائج وقد أشارت ،  استخدام الموضوع كوحدة لمتحميل

و الممارسات العممية االفكار األساسية التخصصية  )معايير العموم لمجيل القادم لالعموم 
لم يرد بكتب العموم في  :منيا عمى سبيل المثال المرتبطة بيا(  واليندسية والمفاىيم الشاممة

قوة الطقس والمناخ والمخططات البيانية الجوية و لثالثة موضوعات تتعمق بالصفوف ا
 ،وكذلك الطاقات البديمة كطاقة الكتمة الحيوية والطاقة األرضية وطاقة الرياح. كوريولس

نوير  أكدتو العديد من الدراسات منيا دراسة : وبالرغم من أىمية التفكير التصميمي والذي    
)9390)  ،Lin et al. (2020 ،نصحى  ،( 9393)( ،عبد الرؤف 9393) الزبيدي
 .Kewalramani et alأىمية عادات العقل اليندسية والتي أكدتو دراسة ) و ( 9309)

دراسة المنير  Lammi&Denson(2017)دراسة  ( 9393الينائية )، دراسة  2020)
تضمن ثالث  التصميمي اختبارًا لمتفكيرإال أنو بإجراء دراسة استطالعية ُطبق فييا ( ؛ 9308)

 (03( مفردة عمى )93تضمن ) ومقياسًا لبعض عادات العقل اليندسية،  مفردات )مشكالت(
بنين التابعة إلدارة أسيوط  ةاإلعداديبمدرسة الخيرية  اإلعداديتالميذ الصف الثاني تمميذًا من 
لدى  اليندسية العقلعادات التفكير التصميمي و  ممحوظ في ضعفالنتائج  ظيرتأ،  التعميمية
  . عينة الدراسةالتالميذ 

ايير العموم لذا حاول البحث الحالي اقتراح برنامج في عموم األرض والفضاء قائم عمى مع     
لدى تالميذ المرحمة  العقل اليندسيةعادات بعض تنمية التفكير التصميمي و للمجيل القادم 
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ؤال الرئيس التالي: ما أثر برنامج وتبمورت مشكمة البحث في اإلجابة عن الس.  ةاإلعدادي
مقترح في مجال عموم األرض والفضاء قائم عمى معايير العموم لمجيل القادم في تنمية التفكير 

 ؟ةاإلعداديالمرحمة  لدى تالميذ العقل اليندسيةالتصميمي وبعض عادات 
 حاول البحث اإلجابة عن األسئمة التالية: أسئلة البحح :

المرحمة  لتالميذ جيل القادم في مجال عموم األرض والفضاءالعموم لم معايير ما -0
 ؟ةاإلعدادي

 وفقًا لمعايير الجيل القادمفي عموم األرض والفضاء ما صورة البرنامج المقترح  -9
 ؟ةاإلعداديلتالميذ المرحمة 

في مجال عموم األرض والفضاء قائم عمى معايير العموم لمجيل  مقترحبرنامج  أثرما  -0
 ؟ ةاإلعداديالمرحمة  لدى تالميذة التفكير التصميمي تنمي القادم في

برنامج مقترح في مجال عموم األرض والفضاء قائم عمى معايير العموم لمجيل  ما أثر -8
 ؟ةاإلعداديالمرحمة  لدى تالميذ العقل اليندسيةعادات بعض في تنمية القادم 

قل اليندسية لدي رتباطية بين تنمية التفكير التصميمي وعادات العما العالقة اإل  -5
 ؟ةاإلعداديتالميذ المرحمة 

 اقتصر البحث عمى :  :حدود البحح
التابعة إلدارة  بنين ةاإلعداديالخيرية بمدرسة  اإلعداديالصف الثاني  تالميذمجموعة من  .0

 .( تمميذًا 03بمغ عددىا ) التعميميةأسيوط 
 لفضاء(أحد مجاالت معايير العموم لمجيل القادم : )مجال عموم األرض وا .9
 –توليد األفكار   -تحديد المشكمة -المشكمة  فيم):  وىىميارات التفكير التصميمي  .0

 (نموذجواختبار ال  -تصميم النماذج األولية 
التعاون ، التفاؤل ، التبصر ) : وتمثمت في ست عادات ىى العقل اليندسيةعادات بعض  .8

 (، االعتبارات األخالقية ، التواصل ، التكيف
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 تحددت فروض البحث في : :فزوض البحح
التالميذ  درجات بين متوسطي (3.30عند مستوى ) يوجد فرق ذو داللة احصائية .0

لصالح التطبيق  الختبار التفكير التصميميفي التطبيقين القبمي والبعدي  مجموعة البحث
 .البعدي

 بين متوسطي درجات التالميذ( 3.30عند مستوى )يوجد فرق ذو داللة احصائية  .9
لصالح  العقل اليندسيةفي التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس عادات  البحث مجموعة

 .التطبيق البعدي
مجموعة ( بين متوسطي درجات التالميذ 3.30يوجد ارتباط دال احصائيًا عند مستوى ) .0

 في التطبيق البعدي الختبار التفكير التصميمي ومقياس عادات العقل اليندسية  . البحث
 البحث إلى :  ىدف :أهداف البحح

إعداد قائمة بمعايير العموم لمجيل القادم في مجال عموم األرض والفضاء لممرحمة  .0
 اإلعددية.

لتالميذ وفقًا لمعايير الجيل القادم  في مجال عموم األرض والفضاءبناء برنامج مقترح  .9
 .ةاإلعداديالمرحمة 

مى معايير العموم لمجيل برنامج مقترح في مجال عموم األرض والفضاء قائم عالأثر  معرفة .0
 .ةاإلعداديالمرحمة  لدى تالميذالقادم في تنمية التفكير التصميمي 

برنامج مقترح في مجال عموم األرض والفضاء قائم عمى معايير العموم لمجيل الأثر  معرفة .8
 .ةاإلعداديالمرحمة  لدى تالميذ العقل اليندسيةالقادم في تنمية بعض عادات 

تباطية بين تنمية تنمية التفكير التصميمي وعادات العقل اليندسية لدي ر العالقة اإل  معرفة .5
 ؟ةاإلعداديتالميذ المرحمة 

 كونوىمية البحث الحالي  أتنبع  :أهنية البحح 
إلى عميم وتعمم العموم بصفة خاصة تالعممية التعميمية بصفة عامة و وجيو القائمين عمى ي .0

،وأىمية تنمية التفكير في مناىج العموم تضمين معايير العموم لمجيل القادم أىمية 
 .التصميمي وعادات العقل اليندسية
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إطارًا نظريًا عن معايير العموم لمجيل القادم والتفكير التصميمي وعادات العقل  يقدم .9
 اليندسية قد يفيد منو الباحثون .

 قد قادممجيل الالعموم لمعايير  في عموم األرض والفضاء قائم عمى اً مقترح اً قدم برنامج .0
 .يفيد منو مطوي المناىج

وأوراق عمل لمتالميذ قد  مجيل القادمالعموم لمعايير وفق  العموم تدريسلقدم دلياًل لممعمم  .8
 .في تدريس العموم  ممون.ا المعميفيد مني

 اقد يفيد منيم العقل اليندسيةعادات لبعض و مقياسًا  متفكير التصميميلقدم اختبارًا  .5
 .المعممون 

بأىمية التصميم اليندسي البحث االتجاىات التربوية الحديثة التي تنادي  يساير ىذا .6
 في تدريس العموم.اليندسة ضرورة دمج و 

 مصطلحات البحح :

  ُالتى تصف ما  مجموعة من توقعات األداء بأنيا : جيل القادمالعموم لم معاييرعرف ت
موم الفيزيائية وعموم ت العوا قادرين عمى القيام بو فى مجاالينبغى أن يعرفو الطالب ويكون

ى كل صف وتطبيقات العموم، وذلك فرض وعموم الحياة واليندسة والتكنولوجيا الفضاء واأل 
 (NRC,2012).طفال وحتى الصف الثانى عشرمن رياض األ دراسى بدءً 

   ُ(2014,141 ) عرفوي Norman   التركيز عمى بأنيا : معايير العموم لمجيل القادم
ر المحورية والمفاىيم الخاصة بفروع المعرفة لبناء معرفة جديدة وقدرة مجموعة من األفكا

 .عمى الفيم العميق وتطبيق ىذه المعرفة في المواقف الحياتية طالبال
  ُعرفي Roterberg  (2018,1  التفكير التصميمي بأنو: نيج ابتكاري شامل موجو )

 و نماذج إبداعية لحميا.نحو حل المشكالت من خالل  توليد و وتطوير أفكار إبداعية 
  ُالتي يستخدميا العقمية والعمميات المياراتاجرائيأ بأنو : التفكير التصميمي عرف وي 

 فيمواجيو وتتمثل ىذه الميارات في ) ذي يال أو التحدي المتعمم في تصميم حل لممشكمة
 م (اختبار التصمي  -تقديم نموذج أولي -توليد األفكار   -تحديد المشكمة -المشكمة 

 ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في اختبار التفكير التصميمي.
  ىي العادات العقمية التي يمارسيا الميندس عند التفكير والعمل :  العقل اليندسيةعادات

 (Lucas& Hanson,2014,23) .لحل التحديات اليندسية المختمفة
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 أثناء دات العقمية التي يمارسيا التمميذ : العابأنيااجرائيًا عادات العقل اليندسية  وُتعرف
بالدرجة التي يحصل عمييا التالميذ في وتقاس  . ليا مواجية مشكمة ما وتصميم حل
 مقياس عادات العقل اليندسية .

 -أدوات ومواد البحح :

 قامت الباحثة بإعداد مواد وأدوات البحث التالية:
 . ةاإلعداديوالفضاء لممرحمة قائمة بمعايير الجيل القادم في مجال عموم االرض  .0
 في عموم االرض والفضاء قائم عمى معايير العموم لمجيل القادم. برنامج مقترح .9
 .دليل معمم لتدريس البرنامج المقترحفي عموم االرض والفضاء .0
 اختبار التفكير التصميمي.  .8
 مقياس لبعض عادات العقل اليندسية.  .5

 تم استخدام -:ميهر البحح
ي تحميل ودراسة البحوث والدراسات السابقة واعداد اإلطار النظري ف: المنيج الوصفي -

 .ولتوضيح كيفية تدريس البرنامج المقترح وتحميل النتائج وتفسيرىالمبحث وأدواتو ،
لبيان أثر في إجراء الدراسة االستطالعية وتطبيق أدوات البحث  :المنيج التجريبي -

وبعض عادات العقل اليندسية لدى تالميذ التفكير التصميمي البرنامج المقترح في تنمية 
 .وقد تم استخدام التصميم التجريبي ) ذى المجموعة الواحدة ( ةاإلعداديالمرحمة 

 للبحح: اإلطار اليظزي

تناول االطار النظري لمبحث ثالث محاور رئيسة ىى : معايير العموم لمجيل القادم ، 
 مي عرض ليذه المحاور بالتفصيلالتفكير التصميمي، عادات العقل اليندسية وفيما ي

 : معايري اجليل الكادو أواًل 

تعد معايير الجيل القادم لتعميم العموم أحدث حركات االصالح العالمية لتحسين جودة       
السابقة وتالفي أوجو قصورىا  اإلصالحوىذه المعايير تعد تطورًا لحركات ، العموم وتعمم تعميم 

م نتيجة العديد من الدراسات والتقارير التي أكدت أوجو القصور وظيرت معايير الجيل القاد، 
في المناىج الحالية في مواجية تحديات المستقبل والمساىمة بفاعمية في حل مشكالتو 

 .عادة تأىيل الخريجين ليذه المين إالتي تتطمب  وكذلك ظيور العديد من المين
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تعكس ما  أو أىداف معايير نماا  و إ  سيةدرا مناىجمعايير العموم لمجيل القادم ليس و        
تترك قرارات المناىج الدراسية والتعميمية ، و  كون قادرا عمى القيام بوييجب أن يعرفو الطالب و 
 (NGSS, 2013,xiv) والمعممين عمى الدول و والمدارس

 & Gorin) عمى النحو التاليعن حركات االصالح السابقة  وتختمف معايير الجيل القادم
Mislevy, 2013,2) 

استخدام جميع الممارسات العممية والمفاىيم الشاممة لتعميم جميع األفكار األساسية طوال  .0
 العام.

 . (K – 12)بناء مفاىيم العموم بشكل مترابط  .9
 فيم أعمق لممحتوى وتطبيقو.تركز ال .0
رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر  من دمج العموم واليندسة في تعميم العموم من .8

(K – 12)  
 

أن من أىم اوجو االختالف بين معايير  ((Bybee   2014,215-216 ويضيف      
بشكل  ثالثي األبعادالتأكيد عمى التعمم ، العموم لمجيل القادم وغيرىا من حركات االصالح 

تعاممت مع ىذه األبعاد ككيانات منفصمة عن التي المعايير السابقة  خالفاً  عن  مترابط
أوضحت طبيعة العمم بشكل صريح في  معايير العموم لمجيل القادم ما أنك ،بعضيا البعض
  . في تعميم العموم أدخمت اليندسةالمعايير وكذلك 

  : فلشفة معايري العلوو للذيل الكادو

 (NGSS, 2013,2 )ما يمي :  تقوم معايير العموم لمجيل القادم عمى فمسفة مؤداىا
  ودعم دمج ىذه المعرفة بشكل أكثر عمقًا ألساسية عمى عدد محدود من األفكار االتركيز

 العممي والتصميم اليندسي.  ستقصاءوالقدرات مع الممارسات الالزمة لالنخراط في اال
 تعميم العموم في الصفوف تدريس و K-12  الممارسات تتمثل في حول ثالثة أبعاد رئيسة

األفكار  وموم واليندسة التي توحد دراسة الع شاممةمفاىيم الو الالعممية واليندسية 
األساسية في أربعة مجاالت: العموم الفيزيائية؛ عموم الحياة؛ عموم األرض والفضاء؛ 

 .واليندسة والتكنولوجيا وتطبيقات العموم
 :وومعايري اجليل الكادو للعل حتنية

 ( حتمية ظيور معايير العموم الجيل القادم فيما يمي :800، 9306أوضحت حسانين)
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 ير الجيل القادم في محاولة لبناء معايير موحدة لتعميم العموم عمى الصعيد وضعت معاي
  .الدولى، تضم المحتوى والممارسات وطرق التدريس، والنمو الميني

  ًلماذا تعميم  حولوطنيًا  تعد فرصة جديدة لمعممى العموم لوضع رؤية واضحة ومشتركة
 العموم لجميع الطالب

  من تعميم العموم عمى شكل حفظ مجموعة من  ألنتقالبامعايير الجيل القادم ستسمح
ساسية، والمفاىيم الممارسات واألفكار األ)أبعاد  الحقائق إلى تعميم العموم من خالل ثالثة

  (الشاممة
 كيان واحد. عموم واليندسةتنظر لم 
 تعد ثورة فى تعميم العموم. فمم يعد تدريس المفاىيم العممية وتقييميا يتم بمعزل عن واقع 

 العمم في العالم الحقيقي 
  متعممفي الاليندسية لم تركز فقط عمى المحتوى ولكن أيضا عمى غرس العادات العقمية 
 يمتمكون  متعممينن أن التعمل عمى زيادة عدد القوى العاممة في المستقبل. كما أنيا تضم

 .جتمعزمة ليكونوا مواطنين ناجحين ومنتجين فى المزمة والمعرفة الال ال الميارات ال
 NGSSالعلوو للذيل الكادو:   احملاور األساسية ملعايري

   Disciplinary Core Ideasاحملورية( –األفكار األساسية )التدصصية  البعد االول :
),302012,NRC; , 2013,xviNGSS) 

رياض األطفال مرحمة من يقصد باألفكار األساسية األفكار الرئيسة التي تم التركيز عمييا      
وتتسم ىذه االفكار بالعمق مع التركيز عمى عدد محدود  (K-12)ي الصف الثاني عشرحت

حيث أن الدور الميم لتعمم العموم ليس تعميم "كل الحقائق "ولكن إعداد الطالب ؛ من االفكار 
 المعرفة حتى يتمكنوا الحًقا من الحصول عمى معمومات إضافية بأنفسيم.من بجوىر كاٍف 

البد أن  لتعميم العموم من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشرأساسية ولكي تكون الفكرة 
 اثنين عمى األقل من الشروط التالية

  ليا أىمية واسعة عبر العديد من العموم أو التخصصات اليندسية أو تكون مبدأ تنظيمًيا
 .رئيسًيا لـتخصص واحد

 توفر أداة رئيسة لفيم أفكار أكثر تعقيًدا.  
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 أو أن تكون عمى صمة بالمخاوف المجتمعية  ت الطالب وخبراتيم الحياتيةتتعمق باىتماما
 .تتطمب معرفة عممية أو تكنولوجية أو الشخصية التي

  متدرجة تزداد فى العمق والتعقيد ولمتعميم والتعمم عمى درجات متعددة تكن قابمة. 
عموم األرض  الحياة، مجال العموم الفيزيائية، عمومأربع مجاالت وىى وتشمل األفكار الرئيسة 

 (NRC,2012,3)كما يمي : والفضاء و التصميم اليندسي 
  الحركة  ،وتفاعالتيا ادةالم: ) العموم الفيزيائيةاألفكار األساسية المتضمنة في

موجات وتطبيقاتيا في تكنولوجيات نقل الالقوى والتفاعالت  الطاقة   ،واالستقرار
 (المعمومات

 اليياكل  ،من الجزيئات إلى الكائنات الحية )عموم الحياة في  األفكار األساسية المتضمنة
 واختالف الصفاتالوراثة:  التفاعالت والطاقة والديناميات ،النظم اإليكولوجية ،والعمميات 

 (الوحدة والتنوع ،التطور البيولوجي ،
  أنظمة ،مكان األرض في الكون  )عموم األرض والفضاء األفكار األساسية المتضمنة في 

 (األرض والنشاط البشري ،األرض 
  التصميم )اليندسة والتكنولوجيا وتطبيقات العموم األفكار األساسية المتضمنة في

 (والتكنولوجيا والعموم والمجتمعروابط بين اليندسة ال ،اليندسي 
  Scientific And Engineeringواهليدسيةالبعد الجاىي : املنارسات العلنية 

ت العممية الممارسات الرئيسة التي يستخدميا العمماء أثناء بحثيم وبناء ويقصد بالممارسا    
النماذج والنظريات حول العالم و يقصد بالممارسات اليندسية تمك الممارسات التي يستخدميا 

استخدم مصطمح "الممارسات" بداًل من مصطمح  الميندسون أثناء تصميم وبناء األنظمة
ال يتطمب فقط ميارة ولكن أيًضا معرفة  نخراط في البحث العمميلمتأكيد عمى أن اال  "الميارات"

واستخدم مصطمح "الممارسات" بدال من "االستقصاء" العممي وذلك ألن  لكل ممارسة . محددة
كما أن ذلك ىو أحد التطورات التي  ،االستقصاء العممي ىو أحد أشكال الممارسة العممية 

الصالح السابقة فيي تركز عمى البحث العممي ألن ميزت معايير الجيل القادم عن حركات ا
الممارسة تشير إلى القيام بشيء متكرر من أجل االتقان وعندما  ينخرط الطالب في 

، وتتمثل الممارسات العممية واليندسية في الممارسات العممية تصبح األنشطة أساس التعمم
استخدام النماذج التخطيط طرح األسئمة وتحديد المشكمة، تطوير و :  ىى ثماني ممارسات
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جراء التحقيقات ،تحميل البيانات وتفسيرىا ، استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي، بناء  وا 
التفسيرات وتصميم الحمول ، االنخراط في الجدل القائم عل األدلة وجمع المعمومات وتقويميا 

   ( NGSS, 2013,xv). ونقميا لالخرين
طــرح ىى : ثمانيــة ممارســات أساســية  مية واليندسية فيالممارسات العموتتمثل       

جــراء التحقيقــات،  األســئمة وتحديــد المشــكمة، التطويــر واســتخدام النمــاذج، التخطيــط وا 
والتحميــل وتفســر البيانــات، واســتخدام الرياضيــات والتفكــر الحســابي، وبنــاء تفســرات 

ـول، االنخــراط في الحجــج مــن األدلــة والحصــول عمــى تقييــم ونقــل الحمـوتصميــم 
  (NRC, 2012,30 )المعمومــات.

عمى الرغم من أن التصميم اليندسى يشبو االستقصاء العممى، إال أنو يوجد اختالفات     
خالل بينيما، االستقصاء العممى  ينطوى عمى صياغة السؤال الذى يمكن اإلجابة عنو من 

البحث، فى حين أن التصميم اليندسى  ينطوى عمى صياغة مشكمة يمكن حميا من خالل 
التصميم، إن التركيز عمى الممارسات اليندسية ضمن معايير العموم لمجيل القادم، سيوضح 
لمطالب عالقة العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات )المجاالت األربعة ( بالحياة اليومية. 

فى كيف تتطور المعرفة  STEMاالنخراط في الممارسات العممية الطالب عمى فيم  ويساعد
العممية، أما االنخراط في الممارسات اليندسة فيساعدىم عمى فيم عمل الميندسين وأساليبيم 

  (838،9306،حسانين )
 التأكيد عمىيمكن القول بأن أىمية الممارسات العممية واليندسية تكمن في بذلك و       

فيم عمل في الممارسات العممية يتمكن من معرفة  متعممعندما ينخرط الة فمفيوم وحدة المعرف
يتمكن من وعندما يشارك في الممارسات اليندسية  من خالل األنشطة االستقصائية العمماء

وبالتالي يتم التكامل بين التصميمات  من خالل التصميم اليندسي ، عمل الميندسين فيم
 ستقصاءات العممية في مواجيتو لممشكالت المختمفة. اليندسية واال

 ,CROSSCUTTING CONCEPTS ( NRC املفاهيه الشاملةالبعد الجالح : 
2012,83-84; Bybee,2013,26)  

عبارة عن أفكار تتجاوز حدود التخصصات وليا قيمة تفسيرية في  :المفاىيم الشاممة
مة لقيمتيا عبر العموم ذه المفاىيم الشامتم اختيار ىكثير من مجاالت العموم واليندسة و 

بإطار عمل تنظيمي لـربط المعرفة من  متعمم في تزويد ال المفاىيم الشاممة وتسيم، واليندسة 



 م2222( 88) -3ج-عدد أغسطس                                 ...         برنامج مقترح في علوم األرض والفضاء

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 6711 - 

وتتمثل المفاىيم الشاممة في مختمف التخصصات بنظرة متماسكة وقائمة عمى أسس عممية 
 سبعة مفاىيم ىى:

يم معين لمظاىرة موضع الدراسة غالًبا ما تكون ىي عالقة تكرارية بترتيب وتنظ:  األنماط .0
مالحظة األنماط خطوة أولى في التنظيم وطرح أسئمة عممية حول سبب وكيفية حدوث 
األنماط والعوامل التي تؤثر عمييا وتفسير حدوثيا .أحد االستخدامات الرئيسة لألنماط ىو 

 تصنيف وتنظيم الظواىر المختمفة .
حداث والظواىر المختمفة واستخداميا لمتنبؤ باألحداث في تفسير األالسبب والنتيجة:  .9

  سياقات جديدة وتفسيرىا
من األىمية بمكان التعرف عمى ما  عند النظر في الظواىر :المقياس والتناسب والكمية .0

التعرف عمى العالقات النسبية بين الكميات و بأحجام وأوقات وموازين طاقة  ىو ذو صمة
والتعرف عمى كيفية تأثير التغييرات في الحجم أو النسبة أو  ييسالمختمفة مع تغير المقا

 الكمية عمى بنية النظام أو أدائو
تحديد حدوده وتوضيح نموذج لذلك  -: إن تحديد النظام قيد الدراسة النظم ونماذج النظام .8

 يوفر أدوات لفيم واختبار األفكار القابمة لمتطبيق عبر العموم واليندسة. -النظام 
يعد مفيوم الطاقة والمادة من المفاىيم األساسية في العموم واليندسة ة والمادة: الطاق .5

ويساعد تتبع تدفقات الطاقة والمادة في األنظمة وخارجيا وداخميا عمى فيم إمكانيات 
 األنظمة وحدودىا.

عمل األنظمة الطبيعية والمبنية عمى حد سواء عمى األشكال  تعتمد :الييكل والوظيفة .6
ت لبعض األجزاء الرئيسة وكذلك عمى خصائص المواد التي تصنع منيا. فالطريقة والعالقا

 التي يتم بيا تشكيل الجسم أو منظم يحدد العديد من خصائصو ووظائفو.
بالنسبة لألنظمة الطبيعية والمبنية عمى حد سواء ، فإن ظروف  :االستقرار والتغيير .7

ظام ىي عناصر حاسمة لمدراسة ويشير االستقرار ومحددات معدالت التغيير أو تطور الن
 االستقرار إلى حالة ال تتغير فييا بعض جوانب النظام عمى األقل عمى نطاق المالحظة. 
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 وىناك العديد من الدراسات التي أكدت عمى أىمية معايير العموم لمجيل القادم منيا : 
Fadl & Abd El Kader )2020)   ةدراس 

المناىج العممية المتكاممة في ضوء معايير العموم  إلى تقييمىدفت ىذه الدراسة 
 NGSS لمجيل القادم في الصفين األول والثاني االبتدائي أظيرت النتائج أن نسبة معايير

: لمصف الثاني. أوصت الدراسة بإعادة 03.70:  و 08.00المتضمنة في الصف األول 
ة تقويم مناىج العموم في وبالتالي ضرور   NGSS تصميم "وحدات المنيج" في ضوء معايير

التي تستند إلى ثالثة أبعاد وىي )الممارسات العممية واليندسية   NGSS ضوء معايير
 .( التي تعكس جودة مخرجات التعممفكار األساسية ، والمفاىيم الشاممةواأل

( ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع ممارسة معممات 9309)أبوعازرهدراسة 
مة الثانوية لمجيل القادم من معايير العموم وتوصمت نتائج الدراسة إلى افتقار الفيزياء لممرح

وبينت  (NGSS) المعممات لممعرفة باألفكار المحورية لمفيزياء في معايير العموم الجيل القادم
نتائج الدراسة أيضا أن المعممات ينفذن معظم الممارسات العممية واليندسية ،و عدم وجود 

ارسات اليندسية وكيفية تطبيقيا، وكما أشارت النتائج إلى ضعف تواجد فيم كافي لممم
المفاىيم الشاممة في ممارسات المعممات بشكل عام، وأوصت الدراسة بتعريف معممي العموم 
بمعايير العموم الجيل القادم واليو تطبيقيا في ممارساتيم الصفية من خالل برامج التنمية 

 .المينية
الدراسة إلى تعرف أثر برنامج التطوير الميني  ىذه ىدفت :Kang (2019) (دراسة

( (PD عمى ممارسة معممي العموم لممارسات العموم واليندسة الخاصة بمعايير العموم لمجيل
 SEPs، وأسفرت النتائج عن نمًوا كبير في الكفاءة الذاتية والثقة في تدريس  القادم

  NGSS SEPs) وممارستيا في الفصول الدراسية ).
تحميل محتوى كتب العموم الحياتية لممرحمة ىدفت الدراسة :( 9309)األسطل دراسة 

وأوصت الدراسة بضرورة اسراء (NGSS) الثانوية في ضوء معايير تعمم العموم لمجيل القادم
 مناىج العموم بمعايير عموم الجيل القادم .

امتالك الطالب ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن مدى  : (9309 )الشمراني دراسة
الطالب  وأشارت نتائج الدراسة إلى ضعف،  NGSSالقادمالموىوبين لمعايير العموم لمجيل 

حيث لم يتمكن الطالب  القادمالموىوبين بالمرحمة المتوسطة في معايير العموم لمجيل 
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عدم وجود فيم  لمعايير العموم لمجيل  والموىوبين من تنفيذ الممارسات الثمانية جميعيا، 
وكيفية ممارستيا، كذلك عدم وضوح ىذه المعايير العممية في مقررات العموم  NGSS لقادما

 .بصفة عامة، ومقرر العموم بالمرحمة المتوسطة خاصة
مراجعة المحتوى وطرق التدريس والتي أوصت بضرورة :  (9308 )السبيعي دراسة

وأساليب التقويم في مقررات العموم المطورة لممرحمة المتوسطة في ضوء األىداف العامة 
 .بتطوير المناىج في وزارة التعميم المقترحة، من قبل الميتمين

تحميل كتاب العموم الحياتية لمصف التاسع الكشف عن ( 9308)الطورة  دراسة
وتوصمت الدراسة إلى قصور في  األساسي في األردن في ضوء معايير العموم لمجيل القادم 

 .مدى تضمين معايير الجيل القادم 
Emily et al. (2018) دراسة    

 ة إلى تقييم مدى معرفة معممي المرحمة االبتدائية بالمحتوى التربويىدفت ىذه الدراس
(PCK) والثقة في قدرتيم عمى دعم الطالب في تفعيل ممارسات العموم واليندسة (SEPs) 

( تحميل البيانات وتفسيرىا وكانت SEP4) لمعايير عموم الجيل التالي، كانت أعمى درجة في
 التفكير الحسابي .استخدام الرياضيات و  أدنى درجة في

دفت إلى الكشف عن مدى ممارسة ھالتي :  Smith & Nadelson(2017 ) دراسة 
رت ھمعممي العموم لممرحمة االبتدائية لممارسات معايير العموم الجيل القادم في التدريس و اظ

 ري العديد من ممارسات معاييرھنتائج الدراسة أن المدرسين كانوا ينفذون جزئيا، وبشكل جو
NGSS ا.ھلم يتمكنوا من تطبيق الممارسات الثمانية جميع ھم ، وفي الوقت نفسھفي تعميم 

 التفكري التصنينيثاىيًا 
 :و التفكري التصنيني مفهو .1

و شكل من أشكال ھف،  ممشكالتاإلبداعي لو ج لمحل العممي ھمنيعد التفكير التصميمي     
يراد تحقيقو بداًل من البدء بمشكمة معينة دف أو بما ھيبدأ بال كونوالتفكير المبني عمى الحل 

و يأخذ الحاضر والمستقبل في اإلعتبار ويفحص متغيرات المشكمة مع الحمول 
 (090،9308المطروحة.)محمود، 

http://0810gplan.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D9%86%D9%89+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
http://0810gplan.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D9%86%D9%89+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
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بداعية ُتشرك الشخص في " : ُيعرَّف التفكير التصميمي عموًما بأنو - عممية تحميمية وا 
نشاء النماذج األولية ، وجمع ا عادة التصميمفرص لمتجربة وا   ."لمالحظات ، وا 

(Razzouk& Shute,2012,330)       
مصطمح واسع يستخدم  لوصف النشاط المتضمن بأنو :  Russo (2016,3) وعرفو

في ممارسة التصميم. بيذا المعنى التفكير التصميمي قد يكون مرادفا لمصطمح "التصميم" 
 التصميم.    ولكن يركز عمى العمميات العقمية في ما وراء ممارسة 

حل لطريقة "بأنو :  التفكير التصميمي Guvenir& Bagli(2019,2) عرفويُ  -
   . "حل مبتكر تؤدي في الغالب إلى والمشكالت التي تركز عمى اإلنسان 

مبتكرة تستخدم لتوجيو تعميم المواد بأنو منيجية  ".Lin et al (2020) ُيعرفوو    -
 ".رن الحادي والعشرينالتقميدية لتنمية ميارات الطالب في الق

 : خطوات التفكري التصنيني .2
مرحمة  عممية التفكير التصميميلأساسية  مراحل ثالث Brown  (2008,4)حدد      

خيرًا مرحمة التنفيذ أ( و Ideationمرحمة األفكار) (Inspiration)االليام 
(Implementation)  

:التصميمي ىى ست مراحل لمتفكير  (Carrol et al 2010,40-41;  Noel &Liub 
المالحظة،  تحديد المشكمة ، توليد األفكار ، تصميم النماذج )التعايش ،   حدد و  (2017,3

  األولية ، اختبار النموذج(
قدم معيد التصميمي التكنولوجي بجامعة ستنانفورد نموذج لعمميات لمتفكير التصميمي في و 

 (Tu et al. 2018,10)ىى : خمس عمميات رئيسة 
 .وتحديد أبعادىا فيم المشكمة: )التعايش مع المشكمة(المشكمةفيم  .0
 . يجب تمخيص المشكمة في سؤال محدد بوضوح : حدد المشكمةت .9
ويمكن بعد ذلك لفعمية في ىذه المرحمة فقط تحدث عممية العصف الذىني اتوليد االفكار:  .0

قييم األفكار وتمشكمة من أجل تحديد نقاط الضعف حل اللبطريقة موجية  تحميل األفكار
 .المقدمة لحل المشكمة

التي تم  ألفكاربصري لتصور وضع يجب  في ىذه المرحمةتصميم النماذج األولية:  .8
 لحل المشكمة. من خالل تصميم النماذج األولية وجعميا ممموسةاختيارىا 
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 وتطويرىا . األولية فييا اختبار النماذجالمرحمة النيائية يتم وىى النموذج :  اختبار .5
 ية التفكري التصنيني:أهن .3

 

التعميم في التي يحتاج إلييا المتعمم يعد التفكير التصميمي أحد أىم أنماط التفكير     
كما أنو يركز عمى ايجابية  ،بميارات القرن الحادي والعشرين الرتباطو الوثيق ؛المعاصر

واجية المتعمم المتعمم في العممية التعميمية وربط التعميم بالمجتمع ومشكالتو، من خالل م
 لمشكالت واقعية ومحاولة ايجاد حمول ليا في بيئتو التعميمية .

 Retnaأكدت العديد من الدراسات عمى أىمية التفكير التصميمي منيا دراسةوقد       
حل ، الميارات مثل اإلبداع بعض ز يعز التفكير التصميمي أكدت أن  والتي (2015)

باإلضافة إلى تمكين الطالب من تطوير التعاطف مع  العمل الجماعي،التواصل ، المشكالت 
ان التفكير  Carrol et al. (2010 )كما أشارت دراسة اآلخرين داخل المجتمع وخارجو.

 .لدييم المعرفةكما يعزز ميارات ما وراء  ،فرصة لمطالب لمتعبير عن آرائيم التصميمي يتيح
كير التصميمي يعزز تحقيق أىداف أن التف Lin et al. (2020) كما أكدت نتائج دراسة  

المناىج الدراسية ذات المستوى المنخفض )أي إتقان المعرفة والميارات األساسية لممعمومات( 
وأىداف المناىج عالية المستوى )أي إنتاج أعمال رقمية قيمة ومتنوعة وأصمية( مقارنة 

 بالطرق التقميدية.
عزز مشاركة ميمي يلتفكير التصأن امى ع Tu et al. (2018)ت نتائج دراسة أكدكما      

عمق مناقشات الطالب حول الموضوعات المتعمقة بالتصميم ، ، ي في العممية التعميمية الطالب
إنو يعزز التفاعل اإليجابي بين الطالب والمعممين ويجعل ، كما خمق جًوا ممتعًا لمتدريس يو 

أكدت نتائج و  .مم الذاتييذيد من دافعية التعو  ، الطالب أكثر انتباىًا في الفصل
الحل  تنمية مياراتالتفكير التصميمي يسيم في أن  Henriksen et al. (2020)دراسة

في  التفكير التصميمي عمى فاعمية (9309)عبد العال أكدت دراسة اكم لممشكالت.اإلبداعي 
في ( أىمية التفكير التصميمي 9308)كما أشارت دراسة رزق ،  تنمية الميارات الحياتية 

 تنمية الكفاءة الذاتية لدي المتعممين.
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 مميزات التفكري التصنيني : .4

  ما يمي:  ميزات التفكير التصميميمأن من  Tu et al. (2018)  أشار
 .إنشاء حمول مبتكرة ومجدية وقابمة لمتطبيق لمشاكل العالم الحقيقي 
  :إن العقمية يث حيساعد عمى تحقيق التوازن بين بيان المشكمة والحل الذي تم تطويره

التي تركز عمى التصميم ال تركز عمى المشكمة ، ولكنيا تركز عمى العمل من أجل حل 
 المشكمة .

   Val et al. (2017,7575-7579) ما يمي :  ىلتفكير التصميمامن مميزات  أن 
 ويضيف

 التفكير في وقت واحد في ساعد التفكير التصميمي المتعمم عمى يحيث  :التكامل الموجو
الثة عوامل وىي المشكمة و الموارد المادية والتقنية المتاحة والتحديات والصعوبات التي ث

 تواجو حل المشكمة .
 لدي  التفكير التباعدي والتقاربيتنمية يشجع التفكير التصميمي عمى المزدوج :  والتوج

 أكبر عددالحصول عمى  لتفكير التصميمي التفكير التباعدييستخدم احيث  ؛المتعمم 
 .ياثم يستخدم التفكير المتقارب لتحديد أفضم لممشكمة المطروحة الحمولممكن من 

 التعبير عن األفكار في  المتعمم التفكير التصميمي يساعد:  النموذج األوليبوجو الت
ة زيد قدر ، كما أنو ياقناعًا  يجعل األفكار أكثرمما  وبصورة ممموسة،بطريقة غير لفظية 

  .بصورة أكثر وضوحاً  مةشكالمد أبعارؤية  المتعمم عمى
 :مبادئ التفكري التصنيني .5

عند تنفيذ عممية التفكير التصميمي يجب أن تكون المبادئ 
 (Roterberg,2018,3)ةالتالي
 .تشجيع االفكار المختمفة والمبتكرة  .0
يجب ، فالتركيز عمى الكم أكثر من الكيف ثم تحديدىا وتحميميا وتقييميا الحًقا  .9

 د األفكار وتقييميا .الفصل بين تولي
 فضل.األفكرة ملموصول ل طروحةالتكامل بين االفكار الم .0
استخدام الرسومات والرسوم التوضيحية والصور ومقاطع الفيديو والنماذج األولية  .8

 فكار مرئية وممموسة .لتكون األ
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 المرح. فاإلبداع يحتاج إلى التفكير التصميمي توفير جو من المرح أثناء  يجب  .5
 :العكل اهليدسيةعادات  ثالجًا

 :مفهوو عادات العكل اهليدسية  -1
في الواليات المتحدة من قبل التربويين كوستا  HoM)عادات العقل )مصطمح تم تبني     

ستة عشر عادة عقمية يستخدميا الناس في حياتيم  في مواجية  اوكاليك المذين حددو 
 (Lucas & Hanson,2016,5)مشكالتيم اليومية 

زيادة االىتمام بعادات العقل ظير االىتمام بعادات العقل الموجو نحو مجاالت ومع     
وىى تمثل عادات العقمية التي يستخدميا  فظيرت عادات عادات العقل الرياضية، متخصصة 

منيا )التخيل ، الوصف، التصورات البصرية، االبداع ، التجريب(وعادات  عمماء الرياضيات
ت العقمية التي يستخدميا العمماء ومنيا )التفتح الذىني ، العقالنية العقل العممية وىي العادا

تعميم و  بالتصميم اليندسيوفي ظل االىتمام ، الموضوعية ، التدقيق، الفضول العممي ( 
وضرورة ادخاليا في مجال المناىج المختمفة ظير مصطمح عادات العقل اليندسية  اليندسة

 & Lucas).ي يستخدميا الميندس عند التصميم والتي تعبر عن العادات العقمية الت
Hanson,2014,16-17)  

بأنيا القيم  : ةاليندسيالعقل عادات  NRC (2009,5 (ي لمبحوث معرف المجمس القو  -
 .واالتجاىات وميارات التفكير المرتبطة باليندسة

القيم كما تستخدمو األكاديمية الممكية لميندسة إلى عادات العقل اليندسية يشير مصطمح  -
 (De Freitas,2018) والمواقف وميارات التفكير المرتبطة باليندسة.

السموكيات الذكية التي تمكن المتعمم من التفكير  : بأنيا (88، 9308) رالمني وعرفتيا -
 بما يتناسب مع  مرحمتو العمرية. كميندس

ية مشكمة ما مواجالعادات العقمية التي يمارسيا التمميذ أثناء وُتعرف اجرائيًا بأنيا:  -
. وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا التالميذ في مقياس عادات العقل  ليا وتصميم حل
 اليندسية .

 
 

الذي يواجو العديد من ؛ اليندسية من متطمبات العصر الحالي  لالعق عادات تنميةتعد       
. ي حميا التحديات التي تتطمب مواطنين قادرين عمى التصدي ليذه التحديات والمساىمة ف
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لجنة التعميم اليندسي التي شكمتيا األكاديمية الوطنية لميندسة ومجمس تعميم  وأكدتوىذا ما 
عادات العقل اليندسية ، عمى أىمية تنمية العموم في مركز التعميم والمجمس الوطني لمبحوث 

ي لما ليا من أىمية قصوى في توجيو تطوير التعميم اليندسي من الروضة حتى الصف الثان
، ( & Loveland،(Meeteren,2018,37-52 Dun,2014,13)  ; (.K-12) عشر

تنمية ميارات بأىمية عادات العقل اليندسية في  (9306كما أكدت دراسة عبد الرحيم )
كما أوصت  التفكير الرياضى اإلبداعى ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ،

التصميم الىتمام بعادات العقل اليندسية من خالل دمج بضرورة ا (9393دراسة الينائية )
اليندسي في مناىج العموم، ووضع أطر ليا في المناىج، واالىتمام بتقديميا لممتعمم وتقويمو 

 .فييا إلنتاج أجيال قادرة عمى إنتاج المعرفة
 

 ووصفها عادات العكل اهليدسية -2

ديد عادات العقل اليندسية ين أساسين لتحر وعمى المستوى العالمي يوجد منظو      
(EHOM في مناىج وبرامج التعميم اليندسي الموجية لممتعممين من مرحمة رياض األطفال )

وىما : منظور األكاديمية الممكية لميندسة بالتعاون  ) K-12وحتى الصف الثالث الثانوي )
يندسية عادات العقل اللمع مركز التعمم الواقعي بجامعة وينشستر بالمممكة المتحدة 

EHOM)( :وتمثمت في ستة عادات وىى )  ،المشكالت، والتعرف عمىالتفكير المنظومي 
 ;Lucas & Hanson,2014,24 .والتكيف ، اإلبداع في حل المشكالت،والتحسينوالتبصر

Hanson,2017)) 
رؤية األنظمة واألجزاء بشكل متكامل  : thinking Systems التفكير المنظومي .0

 ين مكونات النظام .ومعرفة العالقات ب
اكتشاف المشكالت توضيح االحتياجات  finding Problem :التعرف عمى المشكالت .9

 والتحقق من الحمول المطروحة.
االنتقال من المجرد إلى الممموس ووضع تصورات ذىنية لحمول  Visualising :التبصر .0

 التصميم العممية.
ء من خالل التجربة الرسم ، شياألمحاولة التحسين المستمر ل Improving:التحسين .8

 .التخمين ، تجريب الفكر و تصميم النماذج األولية
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توليد أفكار جديدة  Creative problem-solving :بداع في حل المشكالتاإل .5
 ومختمفة من خالل التعاون مع اآلخرين في فرق العمل اليندسي كفريق رياضي متكامل.

 عادة التفكير في المشكالت.القدرة عمى االختبار والتحميل وا  التكيف :  .6
األكاديمية الوطنية لميندسة  الثاني لتحديد عادات العقل اليندسية منظور منظورال

بالتعاون مع المجمس القومي لمبحوث بالواليات المتحدة األمريكية وحدد ستة عادت عقل 
لى التفكير المنظومي االبتكار والتفاؤل والتعاون والتواصل واالنتباه إ)ىندسية وىي

 ;Lucas & Hanson,2014,23كما يمي: ( االعتبارت األخالقية 
Meeteren2018,40) 

القدرة عمى ادراك العالقات االساسية في Systems thinking : التفكير المنظومي  .0
دراك أنو من الممكن حدوث إمكانية حدوث آثار غير متوقعة ال  األنظمة التكنولوجية وا 

 مة الفرعية لمنظام.يمكن التنبؤ بيا من سموك األنظ
استخدام الخيال في حل المشكالت اليندسية ويشجع  عمى Creativity: االبداع  .9

المرونة و توليد مجموعة متنوعة من الحمول عند حل المشكالت فاالبداع متأصل في 
 التصميم اليندسي وسمة اساسية لو.

لمشكالت والتحديات يعكس التفاؤل االعتقاد بأنو يمكن النظر إلى ا Optimism:التفاؤل  .0
عمى أنيا فرص. ويساعد تطوير الفرد الستجابات إيجابية لمتحديات الجديدة. ويشمل 

 التفاؤل زيادة المثابرة والتحفيز لتعمم الفرد مما يعزز الكفاءة الذاتية والثقة لدى المتعمم.
يتيح التعاون لممجموعات دمج نقاط القوة والقدرات لكل  Collaboration: التعاون .8

 عضو في المجموعة في عممية حل المشكالت أو التحدى لموصول إلى أفضل نتيجة .
فالتواصل ىو ميارة أساسية لحل المشكالت بشكل Communication:التواصل  .5

تعاوني. فالتواصل ضروري لمتعاون الفعال ،وفيم االحتياجات الخاصة لمعميل وشرح 
 وتبرير حل التصميم النيائي.

االنتباه إلى   Attention to ethical considerations  : ةعتبارات األخالقياإل .6
غير و في العواقب المحتممة  ، والنظرالبيئة و الناس كل من تأثيرات اليندسة عمى 

 المقصودة بالنسبة لمجموعات أو أفراد معينين.
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 :  مبادئ حتكيل عادات العكل اهليدسية -3

 ية عادات العقل اليندسية وىى: ( أربعة مبادئ رئيسة لتنم(Lucas& Hanson,2016حدد 
المبدأ األول :تطوير فيم العادة وذلك من خالل تقسيميا إلى مكوناتيا وكذلك توضح  -

 وشرح معناىا لمتالميذ. 
المبدأ الثاني : خمق مناخ يشجع ويعزز ىذه العادة لكي تزاد داخل المتعمم يمكن إنشاء  -

تكررت مرات الفشل حتى الوصول  ميماميمة لاتكرار لىذا المناخ من خالل إتاحة فرص 
 التعزيز المستمر . مع النجاحإلى 

 .المبدأ الثالث :  اختيار طرق التدريس التي تسيل ممارستيا ونقميا  -
المبدأ الرابع : بناء التزام المتعمم بيذه العادة من خالل مساعدة الطالب عمى امتالكيا  -

  .من خالل ممارسة األنشطة المختمفة  وتطويرىا
 : والتفكري التصنيني ة عادات العكل اهليدسية مبعايري اجليل الكادوعالق

من  بين معايير العموم لمجيل القادم وكلوطيدة العالقة يتضح من العرض السابق ال    
حيث أن معايير العموم لمجيل القادم جاءت  ؛التفكير التصميمي وعادات العقل اليندسية 

شكل متكامل )الممارسات العممية واليندسية  المفاىيم بفمسفة تحقيق تعمم ثالثي األبعاد ب
كما أن معايير العموم لمجيل القادم تركز عمى دمج اليندسة في تعمم  األساسية والشاممة(

العموم من خالل التصميم اليندسي وذلك من خالل مواجية مشكالت مفتوحة النيائية تحتاج 
من خالل خطوات التصميم اليندسي التي لحمول وعمى المتعمم ايجاد حمول ليذه المشكالت 

 يتبعيا الميندسون وىذا جنبًا إلى جنب مع ممارسة األنشطة العممية واالستقصاءات العممية
 الخاصة بمادة العموم بشكل متكامل . 

من خالل مشكالت واقعية ويتصدى المتعمم فمعايير العموم لمجيل القادم تؤكد عمى التعمم     
ستخدام لميندس في تصميم حل ليذه المشكالت ، وذلك من خالل الحميا ، وتقمص دو ا

التفكير التصميمي والتي تتمثل في )فيم المشكمة ، تحديد المشكمة ، توليد وخطوات  ميارات 
،كما أن المتعمم عندما يواجو ىذه  األفكار ، تصميم نماذج أولية وأخيرًا اختبار النموذج (

اليندسية كالتعاون ، والتواصل خالل العمل في فريق  المشكالت فإنو يمارس عادات العقل
األخذ في االعتبارات االخالفية عند مرحمة توليد االفكار اثناء التفكير التصميمي لحل المشكمة 
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، والتفاؤل أثناء المحاولة لموصول لمحل والتكيف اثناء اختبار النموذج وتطويره وىذكا نجد 
 ة والتفكير التصميمي ومعايير العموم لمجيل القادم.  ثمة ترابط بين عادات العقل اليندسي

 ادزاءات البحح

 لإلجابة عن أسئمة البحث والتأكد من صحة الفروض تم اتباع اإلجراءات التالية:
اإلطالع عمى الدراسات والبحوث التربوية التي اىتمت بمعايير العموم لمجيل القادم وتنمية  -

 قل اليندسية .ميارات التفكير التصميمي وعادات الع
 إعداد مواد وأدوات البحث  -

 أواًل إعداد الربىامر املكرتح يف جمال علوو األرض والفضاء وفل معايري العلوو للذيل الكادو  
إعداد قائمة بمعايير العموم لمجيل القادم في مجال عموم األرض والفضاء لتالميذ المرحمة  -0

 ية :: تم إعداد القائمة وفق الخطوات التالةاإلعدادي
  اإلطالع عمى وثيقة معايير العموم لمجيل القادم في مجال عموم األرض والفضاء لممرحمة

   /https://www.nextgenscience.org  التالي: من خالل الرابط ةاإلعدادي
 وترجمتيا .

 في  ةاإلعداديء لتالميذ المرحمة وضع قائمة المعايير في مجال عموم األرض والفضا
( 9صورتيا األولية وعرضيا عمى مختص في الترجمة ومجموعة من السادة المحكمين)

من أعضاء ىيئة تدريس المناىج وطرق تدريس العموم بكمية التربية وتم تعديل القائمة 
 (0في ضوء آراء السادة المحكمين، وتم صياغتيا في الصورة النيائية)

الباحثة قد أجابت عمى السؤال األول من أسئمة البحث والذى ينص وبذلك تكون 
القادم في مجال عموم األرض والفضاء لتالميذ المرحمة العموم لمجيل  ما معايير عمى"

 "؟ةاإلعدادي
معايير العموم لمجيل القادم فمسفة في ضوء  تحديد اسس بناءالبرنامج : تم بناء البرنامج -9

التعمم ثالثي األبعاد الذي يؤكد  ومتعمم في العممية التعميمية التي تؤكد عمى ايجابية ال
الممارسات العممية واليندسية و المفاىيم الشاممة األبعاد الثالثة )عمى التكامل بين 

 .(األساسية واألفكار 
                                                           

(
2

   أسماء السادة المحكمين (1)ملحق 
3
 ( قائمة بمعايير العلوم للجيل القادم في مجال علوم األرض والفضاء للمرحلة اإلعدادية2) ملحق)

https://www.nextgenscience.org/
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في ضوء معايير تم تحديد األىداف العامة لمبرنامج تحديد األىداف العامة لمبرنامج :  -0
بحيث من دورس البرنامج ، ادم وتحديد األىداف التعميمية لكل درس العموم لمجيل الق

تحقق مؤشرات معايير العموم لمجيل القادم في مجال عموم االرض والفضاء في 
 الموضوعات التي تم تحديدىا سابقًا .

قائمة  في ضوءتم تحديد موضوعات البرنامج المقترح تحديد موضوعات البرنامج :  -8
، وتم  ةاإلعداديفي مجال عموم األرض والفضاء لممرحمة القادم  معايير العموم لمجيل

لتكون  ةاإلعداديلممرحمة  التي لم يتم تناوليا في كتب العمومالتركيز عمى الموضوعات 
 . (8المقترح) موضوعات البرنامج

تحديد أنشطة البرنامج : تم تصميم أنشطة البرنامج في ضوء معايير العموم لمجيل القادم  -5
رسات العممية واليندسية وكذلك روعى فييا التركيز عمى ممارسة ميارات التفكير والمما

 التصميمي وعادات العقل اليندسية وقد تمثمت ىذه األنشطة في: 
  تصميم بعض المشاريع لحل بعض المشكالت الواقعية مثل تصميم ) توربين ىوائي لتوليد

ية من الماء ، تصميم فرن شمسي ، الطاقة الكيربائية ، نموذج لتوليد الطاقة الكيربائ
 تصميم محطة ارصاد جوية  .......(

 . اجراء التجارب واآلنشطة الواردة بكتاب الطالب وأوراق العمل 
 البحث في شبكة االنترنت عن بعض موضوعات البرنامج . 
 عداد تقارير عن حل المشكالت التي تم التصدى ليا من خالل التصميم .ا 
 ج التصميمية وتقيميا من بقية المجموعاتعرض المجموعات لمنماذ. 
تحديد الوسائل التعميمية : حيث أن معظم األنشطة الواردة في البرنامج تعتمد عمى  -6

التصميم فقد تم استخدام الوسائل التعميمية من خامات البيئة)الكرتون ،عمب بالستيكية ، 
لمواد األخري) مقص ، الصق ، قطع خشب ،ورق فويل، .......( باالضافة إلى بعض ا

ضافة إلى أجيزة كمبيوتر كالدينامو ، اسالك، مروحة ، موقد ، دورق...........  ( باإل
 متصمة بشبكة االنترنت  والداتا شو ، شاشة عرض (

تحديد طرق واستراتيجيات تدريس البرنامج: تم استخدام المحاضرة والمناقشة والعصف  -7
 عمم التعاوني . الذىني واستراتيجية التفكير التصميمي والت

                                                           
القادم .  ( البرنامج المقترح في مجال علوم االرض والفضاء القائم على معايير العلوم للجيل3ملحق )  (

4
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 تحديد وسائل التقويم : تم استخدام ثالثة أنواع من التقويم -8
  ، التقويم القبمي : قبل تدريس البرنامج وتمثمت أداتو في اختبار التفكير التصميمي

ومقياس عادات العقل اليندسية. وكذلك تم استخدام التقويم القبمي قبل تدريس كل 
 عمى خبرات التالميذ السابقة عن ىذا الدرس . موضوع من موضوعات البرنامج لموقوف

  لمتأكد من فيم التالميذ التقويم البنائي: تم استخدامو خالل تدريس موضوعات البرنامج
لمدرس قبل االنتقال آلخر  وذلك من خالل األنشطة واألسئمة التي تتبع كل درس ، وكذلك 

 في الدرس.داخل الدرس الواحد لمتأكد من اتقان التالميذ لكل جزئية 
  التقويم النيائي : بعد االنتياء من تدريس البرنامج وتمثمت أداتو في اختبار التفكير

 .التصميمي ، ومقياس عادات العقل اليندسية 
لمساعدة المعمم عمى تدريس البرنامج وتنفيذ  ؛تم اعداد دلياًل لممعمم إعداد دليل المعمم :  -9

ييات لكيفية استخدام الدليل في تدريس األنشطة المتضمنة بو وقد تضمن الدليل توج
موضوعات البرنامج ، أىداف البرنامج )العامة والخاصة(، والمحتوى العممي لمبرنامج 
،طرق التدريس المستخدمة في تدريس موضوعات البرنامج والوسائل التعميمية ،األنشطة 

مج والتي التعميمية ،الخطة الزمنية لتدريس موضوعات البرنامج ،خطة تدريس البرنا
 البرنامج . دروسمن  درستضمنت تخطيط لتدريس كل 

الخاصة باألنشطة التصميمية الواردة بموضوعات تم إعداد أوراق عمل التالميذ وكذلك      
والمشكالت الواردة باألنشطة التحديات  لحل البرنامج ، والتي تمثل خطوات التفكير التصميمي

وراق عمل التالميذ عمى المحكمين من أعضاء ىيئة وتم عرض دليل المعمم وأ، التصميمية 
كل وتم إعداد رائيم آالتدريس وموجيي ومعممي العموم بالتربية والتعميم وتم تعديميم في ضوء 

 . صورتيما النيائية (6( وأوراق العمل)5دليل المعمم)من 
ما  ": مى وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عمى السؤال الثانى من أسئمة البحث والذى ينص ع

لتالميذ المرحمة  وفقًا لمعايير الجيل القادمفي عموم األرض والفضاء صورة البرنامج المقترح 
 ؟"  ةاإلعدادي

 

                                                           
( دليل المعلم  4ملحق ) (

5
  

(اوراق عمل التالميذ الخاصة باألنشطة التصميمية5ملحق ) (
6
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تم إعداد عداد اختبار التفكير التصميمي وفقًا   : (7)إعداد اختبار التفكري التصنيني لجًاثا
 لمخطوات التالية:

ىذا االختبار إلى التعرف عمى مدى  تحديد ىدف اختبار التفكير التصميمي : ييدف -0
لميارات التفكير التصميمي بعد دراسة البرنامج  اإلعدادياكتساب تالميذ الصف الثاني 

 المقترح في عموم األرض والفضاء وفقًا لمعايير العموم لمجيل القادم.
 تحديد ميارات التفكير التصميمي: تم تحديد ميارات التفكير التصميمي في ضوء الدراسات -9

السابقة التي أعدت اختبارات في التفكير التصميمي وتم تحديد خمس ميارات لمتفكير 
، تصميم  األفكارالتصميمي وىى : )التعايش/ فيم المشكمة ، تحديد المشكمة ، توليد 

 اختبار النموذج(، النماذج األولية 
التفكير تحديد صياغة مفردات اختبار التفكير التصميمي : تم صياغة مفردات اختبار  -0

من خالل فقرة  المشكمةمشكالت أو تحديات تم عرض  التصميمي في صورة  خمسة
وقد روعي في إعداد ،مفتوحة  سئمة مقاليةأيمي كل مشكمة  ،وتتضح فييا أبعاد المشكمة 

التي التفكير التصميمي  أسئمة كل ميارة أن تكون مساوية لعدد المؤشرات الفرعية لميارة
  . تقيسيا 

يمات االختبار : روعي عند تحديد تعميمات االختبار أن تكون واضحة ومحددة تحديد تعم -8
 بعبارات قصيرة سيمة الفيم، توضح اليدف من االختبار وكيفية اإلجابة عميو. 

اعداد الصورة األولية لالختبار: تم إعداد االختبار في صورتو األولية وتكون من خمس  -5
السادة المحكمين من أعضاء ىيئة  مشكالت وتم عرض االختبار عمى مجموعة من

التدريس من أساتذة المناىج وطرق التدريس العموم ، وموجيى ومدرسي العموم بالتربية 
وذلك الستطالع آرائيم في المشكالت المتضمنة في االختبار ومدى مالئمة ؛ والتعميم 

، ومدى األسئمة التي تتبع كل مشكمة لميارات التفكير التصميمي ومؤشراتيا الفرعية 
وأجمع غالبية المحكمين عمى ،  اإلعداديمناسبة المشكالت لتالميذ الصف الثاني 

غير المناسبة مناسبة المشكالت المكونة لالختبار مع تعديل صياغة بعض المفردات 
، وقد تم إجراء  التي توضح المشكمة في الفقرات اإلعداديلمستوى تالميذ الصف الثاني 

                                                           
(اختبار التفكير التصميمي.6ملحق ) (

7
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يا السادة المحكمين وأصبح االختبار في صورتو األولية يتكون التعديالت التي أشار إلي
 من خمس مشكالت وصالحًا لمتطبيق االستطالعي. 

( رباعي التدرج لتقييم ميارات Rubricطريقة تقدير درجات االختبار : تم استخدام ) -6
التفكير التصميمي ومؤشرات األداء الفرعية الخاصة بكل ميارة  لكل مشكمة من 

؛ بحيث يعادل المستوى األول )درجة واحدة ( والمستوى الثاني يعادل المشكالت 
)درجتان( والمستوى الثالث يعادل )ثالث درجات( والمستوى الرابع يعادل )أربع درجات( 

( مؤشرًا وزعت ىذه المؤشرات 07وقد بمغت مؤشرات األداء لميارات التفكير التصميمي )
( وبذلك تكون الدرجة الدنيا 0وضح بالجدول )لتفكير التصميمي كما ىو مميارات اعمى 

 ( درجة.083( درجة والدرجة العظمى لالختبار )85لالختبار )
 ( 6جدول )

 مىاصفبث اختببز انتفكيس انتصميمي  

مهبزاث انتفكيس 

 انتصميمي انسئيست 

انمؤشساث انفسعيت نكم 

 مهبزة 

عدد االسئهت نكم 

 مهبزة 

 انىشن انىسبي 

كهتانتعبيش/ فهم انمش  1 1 6571% 

 %6571 1 1 تحديد انمشكهت

األفكبزتىنيد   1 1 6571% 

 %1171 7 7 تصميم انىمبذج األونيت

 %6571 1 1 اختببز انىمىذج

 %611 65 65 انمجمىع

تم إجراء التجريب االستطالعي لالختبار عمى عينة  التجربة االستطالعية لالختبار: -7
بمدرسة ( 9/0فصل  ) اإلعداديمن تالميذ الصف الثاني  اً ( تمميذ03عشوائية قواميا )

وذلك  ؛من غير مجموعة البحث التابعة إلدارة أسيوط التعميمية  بنين ةاإلعداديالخيرية 
 بيدف تحديد الخصائص السيكومترية لالختبار ومنيا حساب: 

جابة عن اإلبرصد الزمن الذي بدأ فيو التالميذ  زمن االختبار : تم حساب زمن االختبار .أ 
جابة عمى عمييم ، والزمن الذي انتيى فيو أول تمميذ من اإلاالختبار بعد القاء التعميمات 

زمن االختبار  كانمن اإلجابة عن االختبار و  تمميذأخر  والزمن الذي انتيى فيواالختبار ، 
 ( دقيقة.053)
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 اعتمدت الباحثة في حساب صدق االختبار عمى ما يمي:: Validityالصدق  .ب 
 تم التأكد من الصدق :  Logical Validityالصدق المنطقي ) صدق المحكمين ( (0)

الظاىري وصدق المحتوى من خالل عرضو عمى السادة المحكمين وبعد إجراء 
صالحًا لمتطبيق التعديالت التي أشار إلييا التعديالت السادة المحكمين أصبح االختبار 

 لالختبار.اإلستطالعي لالستقرار عمى الصورة النيائية 
الصدق البنائي:يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقيق  (9)

الوصول إلييا ويبين مدى ارتباط كل بعد من أبعاد االختبار  األىداف التي تريد األداة
 ( يوضح ذلك9وجدول ) .بالدرجة الكمية البعاد االختبار ككل

 ( 1جدول )

 كم بعد مه أبعبد االختببز ببندزجت انكهيت البعبد االختببز ككمزتببط معبمالث بيسسىن إل

 معبمم بيسسىن األبعبد

 **17111 انتعبيش/ فهم انمشكهت

 **17115 تحديد انمشكهت

األفكبزتىنيد   17511** 

 **17151 تصميم انىمبذج األونيت

 **17111 اختببز انىمىذج

ل بعد من أبعاد االختبار ودرجة ( أن معامالت ارتباط بيرسون لك9ويبين جدول )
مما يؤكد  3.30( وجميعيا دالة عند مستوى 3.93: 3.79االختبار ككل قد تراوحت بين )

 عمى صدق االختبار.
 :  Reliabilityالثبات   -د

: استخدمت الباحثة معادلة  Alpha Cronbach Methodطريقة ألفا كرونباك 
لمنطق العام لثبات االختبارات والمقاييس، وجدول ألفا كرونباك وىي معادلة تستخدم إليضاح ا

 ( يوضح ذلك.0)
 (1جدول)

 (11معبمالث أنفب كسووببن ألبعبد ومجمىع اختببز انتفكيس انتصميمي )ن=  

 معبمم أنفب كسووببن األبعبد

 **17171 انتعبيش/ فهم انمشكهت

 **17111 تحديد انمشكهت

األفكبزتىنيد   17117** 

ونيتتصميم انىمبذج األ  17117** 

 **17171 اختببز انىمىذج

 **17115 انثببث انكهي نالختببز



 م2222( 88) -3ج-عدد أغسطس                                 ...         برنامج مقترح في علوم األرض والفضاء

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 6111 - 

( أن معامالت ألفا كرونباك ألبعاد ومجموع اختبار التفكير التصميمي 0ويبين جدول )
مما يؤكد عمى أن االختبار  3.30( وىي دالة عند مستوى 3.997: 3.835)بين   تراوحت

 يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
 : (8)مكياس عادات العكل اهليدسية رابعًا

تحديد ىدف المقياس: ييدف المقياس إلى التعرف عمى مدى اكتساب تالميذ الصف  -0
 لعادات العقل اليندسية بعد دراستيم لمبرنامج المقترح. اإلعداديالثاني 

تحديد أبعاد المقياس: تحددت أبعاد المقياس في ست عادات من عادات العقل اليندسية  -9
 (التبصرتعاون ، االعتبارات االخالقية، التواصل ، التكيف، التفاؤل ، وىى )ال

ولكل  اختيار من متعدد في صورة تم صياغة مفردات االختبار : المقياس صياغة مفردات -0
 أربعة بدائل . مفردة

تحديد تعميمات المقياس: روعي عند تحديد تعميمات المقياس أن تكون واضحة ومحددة  -8
 الفيم، توضح اليدف من المقياس ، وكيفية اإلجابة عميو.  بعبارات قصيرة سيمة

اعداد الصورة األولية لممقياس : تم عرض المقياس في صورتو األولية وتكون من  -5
عمى السادة المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس من أساتذة المناىج  ( مفردة98)

م وذلك الستطالع وطرق التدريس العموم ،و موجيى ومدرسي العموم بالتربية والتعمي
ومدى ،  اإلعداديآرائيم في مدى مناسبة مفردات المقياس لتالميذ الصف الثاني 

مناسبة كل مفردة من مفردات المقياس لكل عادة من عادات العقل اليندسية التي 
تقيسيا ، والسالمة المغوية والصحة العممية لمفردات المقياس وأجمع معظم المحكمين 

وحذف مفردتين من  لمقياس مع تعديل صياغة بعض المفرداتعمى مناسبة مفرادت ا
مفردات االختبار لتكرار المعنى، وقد تم إجراء التعديالت التي أشار إلييا السادة 

( مفردة. صالحًا لمتطبيق 99المحكمين وأصبح المقياس في صورتو األولية  يتكون من )
 اإلستطالعي لالستقرار عمى الصورة النيائية لممقياس.

  

                                                           
(8ملحق )  مقياس عادات العقل الهندسية (

8
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 ( 1جدول )

 مىاصفبث مميبس عبداث انعمم انهىدسيت

 انىشن انىسبي عدد انعببزاث عبداث انعمم انهىدسيت

 %6171 1 انتفبؤل

 %6171 1 انتىاصم

 %6171 1 انتعبون

 %6171 1 االعتببزث االخالليت

 %6171 1 انتبصس

 %6171 1 انتكيف

 %611 11 انمجمىع

عمى عينة عشوائية مقياس اء التجريب االستطالعي لمتم إجر  التجربة االستطالعية لممقياس: -6
( بمدرسة الخيرية 9/0) فصل  اإلعداديالثاني الصف من تالميذ  اً ( تمميذ03) بمغ عددىا
 وذلك بيدف تحديد الخصائص السيكومترية؛  بنين التابعة إلدارة أسيوط التعميمية ةاإلعدادي

 لممقياس كما يمي: 
مقياس برصد الزمن الذي بدأ فيو التالميذ زمن التم حساب  زمن المقياس :حساب  .أ 

عمييم ، والزمن الذي انتيى فيو أول تمميذ من بعد القاء التعميمات  مقياساإلجابة عن ال
 كانو  المقياسمن اإلجابة عن  تمميذأخر  والزمن الذي انتيى فيواإلجابة عمى المقياس ، 

 ( دقيقة.83) مقياسزمن ال
تم حساب معامالت السيولة والصعوبة لمفردات : صعوبة حساب معامالت السيولة وال .ب 

وقد تراوحت معامالت  شديدة السيولة وشديدة الصعوبة ، المفردات مقياس الستبعادال
( وىى 3.75: 3.90وتراوحت معامالت الصعوبة بين ) (3.66:3.95) بين السيولة

 معامالت مقبولة .
 ::تم حساب صدق المقياس بطريقتين: Validityالصدق  .ج 

تم التأكد من الصدق :  Logical Validityالصدق المنطقي ) صدق المحكمين (  -
من خالل عرضو عمى السادة المحكمين وبعد إجراء  لممقياس الظاىري وصدق المحتوى

صالحًا لمتطبيق التعديالت التي أشار إلييا التعديالت السادة المحكمين أصبح المقياس 
 ة النيائية لالختبار.اإلستطالعي لالستقرار عمى الصور 
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الصدق البنائي: يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقيق  -
األداة الوصول إلييا ويبين مدى ارتباط كل بعد من أبعاد االختبار بالدرجة  األىداف التي تريد

 ( يوضح ذلك5الكمية البعاد االختبار ككل وجدول )
 ( 7جدول )

 ككم مميبسببندزجت انكهيت البعبد ان انمميبسن الزتببط كم بعد مه أبعبد معبمالث بيسسى

 معبمم بيسسىن أبعبد مميبس عبداث انعمم انهىدسيت

 **17111 انتفبؤل

 **17111 انتىاصم

 **17111 انتعبون

 **17111 االعتببزث االخالليت

 **17111 انتبصس

 **17155 انتكيف

باط بيرسون لكل بعد من أبعاد المقياس ودرجة ( أن معامالت ارت5ويبين جدول )
مما  3.30( وجميعيا دالة عند مستوى 3.977: 3.989ككل قد تراوحت بين ) المقياس

 يؤكد عمى صدق المقياس.
 :  Reliabilityالثبات   -د
: استخدمت الباحثة معادلة ألفا  Alpha Cronbach Method( طريقة ألفا كرونباك 0)

تستخدم إليضاح المنطق العام لثبات االختبارات والمقاييس، وجدول  كرونباك وىي معادلة
 ( يوضح ذلك.6)

 ( 1جدول)

 (11)ن=  مميبس عبداث انعمم انهىدسيتمعبمالث أنفب كسووببن ألبعبد ومجمىع 

 معبمم أنفب كسووببن األبعبد

 **17111 انتفبؤل

 **17116 انتىاصم

 **17116 انتعبون

 **17111 االعتببزث االخالليت

 **17111 انتبصس

 **17117 انتكيف

 **17111 انمميبس ككم
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( أن معامالت ألفا كرونباك ألبعاد ومجموع مقياس عادات العقل 6ويبين جدول )
( مما يؤكد عمى أن  3.30( وىي دالة عند مستوى )3.989: 3.800بين   اليندسية تراوحت

 المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
 البحح :  تيفيذ جتزبة

  اإلعدادياختيار مجموعة البحث : تم اختيار مجموعة البحث من تالميذ الصف الثاني 
شراف الباحثة إمقر  - التابعة إلدارة أسيوط التعميميةبنين  ةاإلعداديبمدرسة الخيرية 

( تمميذًا من تالميذ 03وتكونت مجموعة البحث من )  - عمى مجموعات التربية العممية
 . (9/0)فصل وىم  اإلعداديالصف الثاني 

 :  وذلك باستبعاد  ،العمر الزمني منياتم ضبط العديد من المتغيرات  ضبط المتغيرات
وبالنسبة لمذكاء تم اختيار التالميذ بطريقة ، التالميذ الباقين لإلعادة من التجربة 

وجد بنين وىى من المدارس الحكومية والتي ال ي ةاإلعداديعشوائية من مدرسة الخيرية 
دون االعتماد عمى مستوى ذكائيم  بيا  فصول متفوقين ويتم توزيع التالميذ بيا عشوائياً 

مستوى االقتصادي واالجتماعي حيث أن المدرسة تضم تالميذ أو تحصيميم، وبالنسبة لم
 .بينيم تقارب كبير في المستوى االجتماعي واالقتصادي 

 ر التفكير التصميمي ومقياس عادات التطبيق القبمي ألدوات البحث : تم تطبيق اختبا
 العقل اليندسية قبميًا عمى مجموعة البحث .

  تدريس البرنامج : بدأ تدريس البرنامج المقترح مع بداية الفصل الدراسي األول لمعام
( 98/03/9393قد امتدت فترة تدريس البرنامج من )و م 9390 -م9393الدراسي 
 09فيروس كوفيد لمواجية االحترازية  جراءاتنظرًا لظروف اإل( 5/09/9393حتى )

  . حيث كان يتم المقاء بمجموعة البحث مرتين فقط في االسبوع
  التطبيق البعدي ألدوات البحث : تم تطبيق اختبار التفكير التصميمي ومقياس عادات

 العقل اليندسية بعديًا عمى مجموعة البحث .
 . رصد النتائج ومعالجتيا احصائيًا 

 ىتائر البحح
يتناول ىذا الجزء اإلجابة عن السؤال : ائج التطبيق البعدي الختبار التفكير التصميمينت -0

ما أثر برنامج مقترح في مجال عموم األرض  "من أسئمة البحث والذي نصو:  ثالثال
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لدي تالميذ  والفضاء قائم عمى معايير العموم لمجيل القادم في تنمية التفكير التصميمي
التأكد من صحة الفرض األول ونصو " يوجد فرق ذو داللة و  ؟ المرحمة اإلعدادية

تالميذ مجموعة البحث في البين متوسطي درجات ( 3.30عند مستوى ) إحصائية
التطبيق القبمي والبعدي الختبار التفكير التصميمي ككل وكل بعد من أبعاده عمى حدى 

 لصالح التطبيق البعدي ". وذلك عمى النحو التالي:
فروق بين متوسطات درجات التطبيقين القبمي والبعدى الختبار التفكير حساب داللة ال - أ

تم استخدام اختبار "ت" لمعينات المترابطة من و التصميمي ككل وكل بعد من أبعاده . 
 ( يوضح ذلك.7، وجدول )Spss19خالل البرنامج اإلحصائي 

 (5جدول)

 ت نهفسوق بيه دزجبث ومستىي اندالن Tانمتىسط انحسببي واالوحساف انمعيبزي وليمت  

تالمير مجمىعت انبحث في انتطبيك  انمبهي و انبعدي الختببز انتفكيس انتصميمي ككم وكم بعد مه ان 

 (11أبعبدي  )ن= 

( وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة 7يتضح من جدول ) -
لبعدي ألبعاد ومجموع اختبار التفكير التصميمي، وذلك عند البحث في التطبيق القبمي و ا

ونصو "  ( لصالح التطبيق البعدي وبذلك يتحقق صحة الفرض األول3.30مستوى داللة )
تالميذ البين متوسطي درجات ( 3.30عند مستوى ) يوجد فرق ذو داللة إحصائية

صميمي ككل وكل بعد من مجموعة البحث في التطبيق القبمي والبعدي الختبار التفكير الت
وىذا يدل عمى أن البرنامج المقترح أدى إلى  أبعاده عمى حدى لصالح التطبيق البعدي "

مهبزاث انتفكيس 

 انتصميمي

انمتىسط  انمجمىعت

 انحسببي

االوحساف 

 انمعيبزي

 اندالنت Tليمت 

مهبزة انتعبيش/ 

 فهم انمشكهت

 1716دال عىد  6171 6755 65711 لبهي

 1717 11711 بعدي

مهبزة تحديد 

 انمشكهت

 1716دال عىد  6776 1711 67711 لبهي

 1711 11761 بعدي

مهبزة تىنيد 

 األفكبز

 1716دال عىد  6775 1771 61711 لبهي

 1771 11771 بعدي

تصميم ومبذج 

 أونيت

 1716دال عىد  6171 1711 617111 لبهي

 61775 16715 بعدي

 1716دال عىد  6171 1757 61711 لبهي اختببز انىمىذج

 5751 16711 بعدي

دزجت االختببز 

 انكهيت 

 1716دال عىد  1571 1751 11711 لبهي

 11711 11171 بعدي
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واتضح ذلك من ارتفاع متوسطات ، تنمية ميارات التفكير التصميمي لدى مجموعة البحث 
 . ختبار التفكير التصميميدرجاتيم في التطبيق البعدى عن درجاتيم في التطبيق القبمي ال

 يتا:إثر لمبرنامج المقترح في تنمية التفكير التصميمي باستخدام مربع حساب حجم األ  - ب
حساب قيمة "مربع ايتا" من قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعة  تم

، البحث في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التفكير التصميمي وكل بعد من أبعاده 
( كان 3.5: 3.9ذا كان كبيرًا أو صغيرًا إذا كان حجم التأثير من )ويتحدد حجم التأثير إ

ذا كان حجم التأثير) ذا كان حجم التأثير من 3.8: 3.5صغيرًا وا   3.8( كان متوسطًا وا 
وتم حساب قيمة إيتا وىى تحسب من قيمة ( 9333)مراد ،.فأكثر كان حجم التأثير كبيرًا 

لتالميذ مجموعة البحث في التطبيقين القبمي لداللة الفروق بين متوسطات درجات ا )ت(
 (8والبعدي الختبار التفكير التصميمي كما ىو موضح بجدول )

 ( 1جدول )

 دزجبث متىسطبث يتب نهفسوق بيهإوحجم االثس مسبع  Tليمت 

 (11)ن=  الختببز انتفكيس انتصميميتالمير مجمىعت انبحث في انتطبيميه انمبهي وانبعدي ان

تفكيس ابعبد اختببز ان

 انتصميمي

 حجم األثس dت ليم مسبع ايتب ليمت ث

 كبيس 175 1711 6171 مهبزة انتعبيش/ فهم انمشكهت

 كبيس 171 111 6776 مهبزة تحديد انمشكهت

 كبيس 171 1711 6775 مهبزة تىنيد األفكبز

 كبيس 1715 1716 6171 تصميم ومبذج أونيت

 كبيس 177 1711 6171 اختببز انىمىذج

 كبيس 7711 1711 1571 الختببز انكهيتدزجت ا

( أن البرنامج المقترح لو أثر كبير في تنمية ميارات التفكير 8ويتضح من جدول )
( فقد 3.8التصميمي حيث زاد حجم األثر ألبعاد ومجموع اختبار التفكير التصميمي عن )

( 9390)وير ندراسة  دراسة كال من وتتفق ىذه النتائج مع ( 3.96و 3.88تتراوحت بين ) 
في تدريس االقتصاد المنزلي   "Pentagram"التي أكدت فاعمية توظيف إستراتيجية البنتاجرام

لتنمية التفكير التصميمي وتحقيق االزدىار النفسي لمطالبات ذوات العجز المتعمم بالمرحمة 
ر ء إطا( التي أكدت عمى فاعمية برنامج تدريبي في ضو 9393)عبد الرؤف ودراسة ةاإلعدادي
والتقبل التكنولوجي نحو إنترنت الطالب المعممين  التصميمي لتنمية التفكير "TPACK"تيباك 

دراسة و ، شعبة الكيمياء بكمية التربية وأثره في ممارساتيم التدريسية عبر المعامل االفتراضية 
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( STEM) أكدت عمى فاعمية تدريس الوحدة المقترحة في ضوء مدخلوالتي ( 9308ىمام )
ميارات التفكير التصميمي ككل ومياراتو الفرعية في مادة العموم لدي تالميذ الصف  لتنمية

( التي أكدت عمى فعالية 9308)الباز  دراسةو  ،السادس اإلبتدائي بالمدارس الرسمية لمغات
وعمق المعرفة   STEMالبرنامج التدريبي المقترح في تنمية ممارسات التدريس وفق تعميم  

 Wu et دراسةو ، ارات التفكير التصميمي لدى معممي العموم أثناء الخدمةالمرتبطة بيا ومي
al.(2019) التعميمية في تنمية التفكير التصميمي لدى عينة  والتى أكدت عمى أثر السقاالت

 الدراسة.
وقد يرجع أثر البرنامج المقترح في تنمية التفكير التصميمي لدى مجموعة البحث إلى 

 األسباب التالية :
الممارسات والتركيز عمى معايير العموم لمجيل القادم يم أنشطة البرنامج في ضوء تصم -

 العممية واليندسية التي من شأنيا تسيم في تنمية ميارات التفكير التصميمي.
محتوى البرنامج ونوعية الموضوعات المتضمنة في البرنامج والتي تضمنت مشكالت  -

 ترتبط بالواقع تحتاج إلى تصميمات.
العمل لألنشطة التصميمية والتي تضمنت خطوات التفكير التصميمي كخطوات  أوراق -

 اجرائية لموصول إلى حل المشكالت التي يواجييا التالميذ.
تطمبت من التالميذ ضرورة ممارسة ميارات التصميمية التي تضمنيا البرنامج  نشطةاأل  -

 التفكير التصميمي لتنفيذ ىذه األنشطة بنجاح.
 .  التصميمية األنشطة تنفيذاقباليم عمى و متعة التالميذ  -
ساىمت طرق التدريس المتضمنة بدليل البرنامج كالعصف الذىنى واستراتيجية التفكير  -

 التصميمي في تنمية ميارات التفكير التصميمي.
يتناول ىذا الجزء اإلجابة عن السؤال   ىتائر التطبيل البعدي ملكياس عادات العكل اهليدسية: -9

ما أثر برنامج مقترح في مجال عموم األرض "ئمة البحث والذي نصو: من أس رابعال
لدي  والفضاء قائم عمى معايير العموم لمجيل القادم عمى تنمية عادات العقل اليندسية 

والتأكد من صحة الفرض الثاني والذي نصو " يوجد فرق ذو  ؟تالميذ المرحمة اإلعدادية 
البحث في التطبيق التالميذ مجموعة توسطي بين م( 3.30عند مستوى ) داللة إحصائية
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القبمي والبعدي لمقياس عادات العقل اليندسية ككل وكل بعد من أبعاده عمى حدى 
 لصالح التطبيق البعدي ". وذلك عمى النحو التالي:

حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات التطبيقين القبمي والبعدى لمقياس عادات  - أ
تم استخدام اختبار "ت" لمعينات المترابطة من و بعد من أبعاده. العقل اليندسية ككل وكل 
 ( يوضح ذلك.9، وجدول )Spss19خالل البرنامج اإلحصائي

 (1جدول)

 ومستىي اندالنت نهفسوق بيه دزجبث Tانمتىسط انحسببي واالوحساف انمعيبزي وليمت 

انعمم انهىدسيت ككم وكم بعد مه تالمير مجمىعت انبحث في انتطبيك انمبهي و انبعدي نمميبس عبداث ان

 (11أبعبدي)ن= 

( وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ 9يتضح من جدول )
موع مقياس عادات العقل اليندسية، مجموعة البحث في التطبيق القبمي و البعدي ألبعاد ومج

لثاني ( لصالح التطبيق البعدي وبذلك يتحقق صحة الفرض ا3.30وذلك عند مستوى داللة )
التالميذ مجموعة بين متوسطي ( 3.30عند مستوى ) " يوجد فرق ذو داللة إحصائيةونصو 

عد من أبعاده البحث في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس عادات العقل اليندسية ككل وكل ب
.وىذا يدل عمى أن البرنامج المقترح أدى إلى تنمية بعض عمى حدى لصالح التطبيق البعدي "

عبداث انعمم 

 انهىدسيت

انمتىسط  انمجمىعت

 انحسببي

االوحساف 

 انمعيبزي

 اندالنت Tليمت 

 1716دال عىد  6775 171115 171111 لبهي انتفبؤل

 1711151 175111 بعدي

 1716دال عىد  6171 1751611 677111 لبهي انتىاصم

 1711161 17511 بعدي

 1716دال عىد  6177 1711617 676111 لبهي انتعبون

 1771711 175111 بعدي

االعتببزث 

 االخالليت

 1716دال عىد  6171 1711767 671111 لبهي

 1711151 175111 بعدي

 1716دال عىد  6771 1711115 171111 لبهي انتبصس

 1711111 17111 بعدي

 1716دال عىد  6171 1711757 171115 لبهي انتكيف

 1751111 171115 بعدي

مميبس عبداث 

انعمم انهىدسي 

 ككم

 1716دال عىد  1171 6775111 171111 لبهي

 6715111 1171111 بعدي
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واتضح ذلك في من ارتفاع متوسطات درجاتيم ، عادات العقل اليندسية لدى مجموعة البحث 
 في التطبيق البعدى عن درجاتيم في التطبيق القبمي لمقياس عادات العقل اليندسية.

 جم االثر لمبرنامج المقترح في تنمية عادات العقل اليندسية باستخدام مربع ايتا:حساب ح - ب
حساب قيمة "مربع ايتا" من قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعة  تم

 ،البحث في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس عادات العقل اليندسية وكل بعد من أبعاده 
( كان صغيرًا 3.5: 3.9كان كبيرًا أو صغيرًا إذا كان حجم التأثير من ) ويتحدد حجم التأثير إذا
ذا كان حجم التأثير) ذا كان حجم التأثير من 3.8: 3.5وا  فأكثر كان ( 3.8 )( كان متوسطًا وا 

لداللة  وتم حساب قيمة إيتا وىى تحسب من قيمة )ت( ( .9333حجم التأثير كبيرًا )مراد ،
التالميذ مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس  الفروق بين متوسطات درجات

 (03عادات العقل اليندسية كما ىو موضح بجدول )
 (61جدول )

 دزجبث متىسطبث وحجم االثس مسبع ايتب نهفسوق بيه Tليمت  

 (11)ن=  نمميبس عبداث انعمم انهىدسيتتالمير مجمىعت انبحث في انتطبيميه انمبهي وانبعدي ان

حجم  dت ليم مسبع ايتب ليمت )ث( عبداألب

 األثس

 كبيس 171 1711 6775 انتفبؤل

 كبيس 171 1711 6171 انتىاصم

 كبيس 177 1711 6177 انتعبون

 كبيس 171 1711 6171 االعتببزث االخالليت

 كبيس 171 1711 6771 انتبصس

 كبيس 171 1711 6171 انتكيف

مميبس عبداث انعمم 

 انهىدسي ككم
1171 

 كبيس 771 1715

( أن البرنامج المقترح لو أثر كبير في تنمية عادات العقل 03ويتضح من جدول )
( 3.8حيث زاد حجم األثر ألبعاد ومجموع مقياس عادات العقل اليندسية عن )؛ اليندسية 

et  Kewalramaniدراسة )( وتتفق ىذه النتائج مع   3.96: 3.88فقد تتراوحت بين ) 
2020( al.  أكالتي( دت عمى فاعمية االلعاب الروبوتيةIoToys في تنمية عادات العقل )

 )ودراسة  والمرونة.مثل التعاون اإلبداعي والتفكير اإلجرائي  اليندسية
Lammi&Denson(2017  التي أكدت عمى فاعمية تصميم النماذج في تنمية عادات العقل
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استراتيجية مقترحة قائمة عمى  ( التي أكدت عمى فاعمية9308ودراسة )المنير ، اليندسية .
 ( لتنمية عادات العقل اليندسي  لدى أطفال الروضة . EDPالتصميم اليندسي )

( والتي ىدف ىذه الدراسة  9393)بينما اختمفت نتائج البحث الحالي مع دراسة الينائية      
ف الثامن إلى تعرف أثر التصميم اليندسي عمى تطوير عادات العقل اليندسية بين طالب الص

كشفت النتائج عن اختالفات ذات داللة إحصائية عمى مستوى األىمية  ،في سمطنة عمان
)بين أداء طالب المجموعتين في تحديد عادات المشكالت والتحسين والتطوير، والتفكير في 
النظام لصالح المجموعة التجريبية في حجم عادات العقل اليندسي ، وعدم وجود فروق ذات 

ئية بين أداء المجموعتين في عادات التصور واإلبداع في حل المشكالت، داللة إحصا
 والتكيف.

وقد يرجع أثر البرنامج المقترح في تنمية عادات العقل اليندسية لدى مجموعة البحث إلى 
 األسباب التالية: 

 عادات العقل اليندسية.تم تصميميا في ضوء األنشطة التعميمية المتضمنة في البرنامج  -
تاحت الفرصة لمتالميذ لممارسة أوالتحديات التصميمية المتضمنة في البرنامج  شطةاألن -

 عادات العقل اليندسية.
 عمل التالميذ في فريق ساىم في تنمية عادات العقل اليندسية . -
تصميم األنشطة التعميمية المتضمنة في البرنامج في ضوء الممارسات العممية واليندسية  -

 لعقل اليندسية.ساىم في تنمية عادات ا
التغذية الراجعة المستمرة واتاحة الفرصة لتكرار المحاولة حتى الوصول إلى تنفيذ التصميم  -

  Lippard et al. (2019)وىذا ما أكدتو دراسة .وتعزيز سموك المتعمم المطموب
روح التنافس االيجابي بين مجموعات العمل لموصول بالتصميمات إلى أعمى درجة من  -

 قان.الجودة واالت
ساىمت طرق التدريس المتضمنة بدليل البرنامج كالعصف الذىنى واستراتيجية التفكير   -

 عادات العقل اليندسي.التصميمي في تنمية 
ومقياس عادات العقل اليندسية :  تصميميالعالقة االرتباطية بين اختبار التفكير ال -0

ا العالقة االرتباطية ممن أسئمة البحث والذي ينص عمى "   خامسلإلجابة عن السؤال ال
"  ةاإلعداديبين تنمية التفكير التصميمي و عادات العقل اليندسية لدى تالميذ المرحمة 
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يوجد ارتباط دال احصائيًا عند مستوى ولمتأكد من صحة الفرض الثالث  والذي نصو :"
في التطبيق البعدي الختبار التفكير التالميذ مجموعة البحث ( بين درجات 3.30)

 يمي ومقياس عادات العقل اليندسية " .التصم
معامل االرتباط بين التطبيق البعدي لميارات التفكير التصميمي والتطبيق البعدي لمقياس  - أ

عادات العقل اليندسية تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لمعينات البارامترية المترابطة 
 ( يوضح ذلك00، وجدول )Spss19من خالل البرنامج اإلحصائي 

 ( 66ول )جد

ي كالً مه اختببز انتفكيس انتصميمي ف تاإلعداديمصفىفت معبمالث االزتببط بيه دزجبث تالمير انمسحهت 

 ومميبس عبداث انعمم انهىدسيت

االعتببزث  انتعبون انتىاصم انتفبؤل األبعبد

 االخالليت

انمميبس  انتكيف انتبصس

 ككم

مهبزة 

انتعبيش/ 

 فهم انمشكهت

17551** 17511 ** 17511** 17551** 171** 17511** 17111** 

مهبزة تحديد 

 انمشكهت

17551** 17511** 17511** 17551** 171** 17161** 17111** 

مهبزة تىنيد 

 األفكبز

17511** 17511** 17511** 17511** 17111** 17111** 17111** 

تصميم 

 ومبذج أونيت

17511** 17511** 17566** 17511** 17111** 17166** 17111** 

اختببز 

 انىمىذج

17511** 17517** 17511* 17511** 17116** 17511** 17111** 

 **17111 **17111 **17111 **17515 **17511 **17511 **17515 االختببز ككم

جود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين و ( ما يمي: 00يتضح من جدول )
طبيق البعدي ألبعاد ومجموع اختبار التفكير متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحث في الت

التصميمي وأبعاد ومجموع مقياس عادات العقل اليندسية  حيث تراوحت معامالت االرتباط بين 
( وبذلك تم التحقق من صحة 3.30(  وجميعيا دالة عند مستوى )3.908: 3.600) 

ة إحصائية بين " توجد عالقة إرتباطية ذات دالل :الذي ينص عمى أنوو الفرض الثالث 
تالميذ مجموعة البحث في التطبيق البعدي لكال من اختبار التفكير المتوسطي درجات 

 التصميمي ومقياس عادات العقل اليندسية "
ويمكن ارجاع ذلك إلى أن : ممارسة التالميذ لميارات التفكير التصميمي في مواجية 

تالميذ ممارسة العديد من عادات المشكالت والتحديات المتضمنة في البرنامج تطمبت من ال
ة مثل التعاون خالل العمل في الفريق والتواصل في عرض التصميمات والتكيف يالعقل اليندس
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في تعديل النماذج وتصميميا والتبصر خالل الرسم التخطيطي لمنماذج قبل تنفيذ التصميم ، 
ة التي يجب مراعاتيا في التفاؤل الستمرار العمل والوصول إلى النتائج واالعتبارت األخالقي

  .ار التصميم والعمل داخل المجموعاتباخت
 توصيات البحح: 

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا من خالل البحث الحالي يوصى بما يمي:
تضمين معايير العموم لمجيل القادم في مختمف مراحل التعميم من رياض األطفال حتى  -

 الصف الثاني عشر.
 مجاالت معايير العموم لمجيل القادم المختمفة .إعداد برامج في  -
 تطوير مناىج العموم في ضوء معايير العموم لمجيل القادم. -
 رفع مستوى ثقافة المعمم بمعايير العموم لمجيل القادم قبل وأثناء الخدمة . -
 تطوير مناىج العموم في ضوء ميارات التفكير التصميمي . -
عميم إلى أىمية عادات العقل اليندسية لدى توجيو أنظار المعممين بالتربية والت -

 المتعممين من خالل تدريس العموم.
 تنمية ميارات التفكير التصميمي لدى معممي المراحل التعميمية المختمفة. -

 الدراسات والبحوخ املكرتحة 

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا من خالل البحث الحالي يوصى بما يمي:
ي لمطالب المعممين بكمية التربية لرفع مستوى التنور العممي إعداد برنامج تدريب -

 بمعايير العموم لمجيل القادم.
إعداد دراسة لتقويم مناىج العموم في مختمف المراحل التعميمية في ضوء معايير  -

 العموم لمجيل القادم.
إعداد برنامج تدريبي لمطالب المعممين بكمية التربية لتنمية ميارات التفكير  -

 ميمي.التص
إعداد وحدة مقترحة في تدريس العموم لتنمية عادات العقل اليندسية لدى تالميذ  -

 المرحمة اإلبتدائية.
إعداد برنامج مقترح في مجال التصميم اليندسي لتنمية ميارات الحل اإلبداعي  -

 لممشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية.
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 عــــاملزاد

 أواًل  املزادع العزبية
(. تقويم محتوى منهج األحياء لممرحمة الثانوية في 8115 ) .أبو حاصل، بدرية سعد محمد

مجمة جامعة بيشة ضوء معايير الجيل القادم في العموم بالمممكة العربية السعودية. 
 .815-1،131( 1،)لمعموم اإلنسانية والتربوية

ياء بالمرحمة الثانوية لمعايير (. واقع ممارسة معممات الفيز 8116).أبو عاذره، سناء محمد ضيف
، جامعة أم القرى مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسيةالجيل القادم. 

(،11)8،111-111. 
، جامعة  المجمة التربويةمعايير العموم لمجيل القادم..(8113).حسانين، بدرية محمد محمد

 .116-156( اكتوبر،13سوهاج ، )
في ضوء  ةاإلعدادي(.تحميل محتوى كتب العموم لممرحمة 8116).شارب، مرتضى صالح أحمد 

-1161( ، 35، جامعة سوهاج ، )المجمة التربويةمعايير العموم لمجيل القادم بواسطة . 
1161. 

(. أثر استراتيجية قائمة عمى مدخل التفكير التصميمي 8115). رزق، حنان بنت عبداهلل أحمد
دراسات عربية في التربية وعمم اتية لدى طالبات. في تدريس الرياضيات عمى الكفاءة الذ

 .811-881(،111، رابطة التربوين العرب،) النفس
فى تنمية مهارات  عادات العقل الهندسية فاعمية برنامج قائم عمى.(8113محمد .)عبد الرحيم ، 

رسالة . ةاإلعداديالتفكير الرياضى االبداعى ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحمة 
 ، كمية التربية، جامعة جنوب الوادي.ستيرماج

في ضوء  ةاإلعدادي(.تقويم محتوى كتب عموم المرحمة 8116).عبد العزيز،دعاء عبد الرحمن 
-811(،35، جامعة سوهاج، ) المجمة التربوية.NGSSالجيل القادم لمعايير العموم

862. 
 "TPACK" وء إطار تيباك(.برنامج تدريبي في ض8181) .عبدالرؤف، مصطفى محمد الشيخ 

والتقبل التكنولوجي نحو إنترنت الطالب المعممين شعبة  التصميمي لتنمية التفكير
 الكيمياء بكمية التربية وأثره في ممارساتهم التدريسية عبر المعامل االفتراضية نموذجا.

 .1521-1414(،42، جامعة سوهاج، ) المجمة التربوية

http://search.mandumah.com/Record/1054303
http://search.mandumah.com/Record/1054303
http://search.mandumah.com/Record/1054303
http://search.mandumah.com/Record/1054303
http://search.mandumah.com/Record/1054303
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ج مقترح في العموم قائم عمى منه(.8116).عبدالعال، رشا محمود بدوي
بعد محو  لتنمية الوعي الصحي والمهارات الحياتية لدى دارسي ما التصميمي التفكير
 .115-11، 1(11، جامعية عين شمس، )ربويةمجمة كمية التربية في العموم التاألمية.

(. برنامج تدريبي قائم عمى معايير العموم لمجيل التالي العممي 8114) .عبدالكريم، سحر محمد
والجدل العممي لدى معممي العموم  "NGSS" االستقصاء ومهارات العميق الفهم لتنمية

، رابطة التربويين سدراسات عربية في التربية وعمم النففي المرحمة االبتدائية.
 .111-81( 54العرب،)

لمصف السادس االبتدائي  (. تحميل محتوى كتاب العموم8181). عبدالواحد، عالء أحمد
،  وم اإلنسانيات واالجتماعمجمة الفنون واألدب وعم. القادم لمجيل العموم معايير وفق

 . 111-181(،15كمية اإلمارات لمعموم التربوية، )
 (. برنامج مقترح قائم عمى معايير العموم لمجيل القادم8116) .عفيفي،محرم يحي محمد محمد

NGSS  عمى استخدام ممارسات العموم  ةاإلعداديلتدريب معممي العموم بالمرحمة
-64(،35، جامعة سوهاج، )المجمة التربويةعموم. أثناء تدريس ال SEPs والهندسة

131. 
الحياة بالمرحمة الثانوية  عموم (. تقويم محتوى مناهج8114). عمر، عاصم محمد إبراهيم 

مجمة المصرية لمتربية لمجيل القادم .  العموم معايير بجمهورية مصر العربية في ضوء
 . 158-18،114 (81، الجمعية المصرية لمتربية العممية ، ) العممية

رؤية مقترحة لتطوير التربية الجيولوجية عبر المراحل ( . 8114)  .عيسى، هناء عبدالعزيز
،  بية العمميةالمجمة المصرية لمتر لمجيل. العموم معايير الدراسية المختمفة من منظور

 .163-5،111(81الجمعية المصرية لمتربية العممية،)
(. تحميل محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثاني الثانوي 8181) .لقمان، أبكر يعقوب آدم

مجمة جيل العموم اإلنسانية .  القادم لمجيل العموم معايير بالسودان في ضوء
  .111-112(،31مركز جيل البحث العممي، )  ،واالجتماعية

(. فاعمية وحدة مقترحة في 8181). مراد، سهام السيد صالح
ألساسية لدى  فى تنمية مهارات عمميات العمم القادم لمجيل العموم معايير باستخدام العموم
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، 8(81، جامعة كفر الشيخ ،)مية التربيةمجمة كطالبات المرحمة اإلبتدائية بمدينة حائل. 
181-836. 

. االساليب االحصائية في العموم والنفسية والتربوية واالجتماعية(. 8111).مراد ، صالح أحمد 
 القاهرة : مكتبة األنجمو المصرية.

( .وحدة مقترحة في العموم قائمة عمى معايير العموم لمجيل 8116) .شيري مجدي نصحى، 
. ةاإلعدادية مهارات التفكير التصميمي والحس العممي لدى تالميذ المرحمة القادم لتنمي

(أكتوبر، 88)11 العممية ، لجمعية المصرية لمتربيةا ، المجمة المصرية لمتربية العممية
12-56. 

في   "Pentagram"(. فاعمية توظيف إستراتيجية البنتاجرام8181). نوير، مها فتح اهلل بدير 
فكير التصميمي وتحقيق االزدهار النفسي لمطالبات تدريس االقتصاد المنزلي لتنمية الت

 مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية.ةاإلعداديذوات العجز المتعمم بالمرحمة 
 .814-112(،11المنيا،) ،جامعة

 ؛الدوسري، نورة بنت فراج بن محمد ؛البقمى، مها بنت فراج؛ األحمد، نضال بنت شعبان
(. واقع تصورات 8115) .جميمة بنت عمي عبدالرحيم ،الشهري ؛     التركي، خمود بنت إبراهيم

 وفق معايير العموم لمجيل القادم NOS  معممات العموم لممرحمة المتوسطة حول طبيعة العمم
NGSS.162-141، 16(1(،جامعة عين شمس،مجمة البحث العممي في التربية. 

الحياتية لممرحمة الثانوية  (.تحميل محتوى كتب العموم8116).األسطل، أسماء عبدالقادر أحمد 
، الجامعة رسالة ماجستير.  (NGSS) القادم لمجيل تعمم العموم معايير في ضوء

 اإلسالمية غزة.
لتنمية عمق STEMدريبي في تعميم عالية برنامج ت(. ف8115) .الباز، مروة محمد محمد 

مجمة العموم أثناء الخدمة .  لدىمعممي التصميمي المعرفة والممارسات التدريسية والتفكير
 .21-18،1(11، جامعة أسيوط ،)كمية التربية

في كتاب  NGSS  القادم لمجيل العموم معايير (.مدى توفر8181. )التميمي، رشيد بن صالح 
 .113-842، (6المغوية واإلنسانية ،). مسالك لمدراسات الشرعية و  لمصف الثالث العموم
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(. تحميل محتوى كتاب العموم لمصف الثاني المتوسط في 8116). الجبر، لولوة أحمد سميمان
مجمة البحث . NGSS المممكة العربية السعودية في ضوء الجيل القادم لمعايير العموم

 .114-865، 81(18، )العممي في التربية
دراسة تحميمية لكتب عموم المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية  ( .8116) .الخالدي ،عادل كريم

، 115(11، بنها، )مجمة كمية التربيةالسعودية في ضوء معايير العموم لمجيل القادم . 
112-112. 

تصميم وحدة تعميمية في العموم قائمة عمى (.8181) .الزبيدي، نانسي عادل إبراهيم
،جامعة رسالة دكتوراة.فاعميتها في إكساب المفاهيم العممية و قياس التصميمي التفكير

 اليرموك. 
لممرحمة  (. تصور مقترح لألهداف العامة لتعميم العموم8115) .السبيعي، منى بنت حميد 

( 86) ، ، جامعة بنهامجمة كمية التربية،  القادم لمجيل العموم معايير المتوسطة في ضوء
112 ،135-811.  

وبين بالمرحمة المتوسطة ھدى امتالك الطالب المو.م( 8116).الشمراني،محمد بن عوض
-114،  81(1، )مجمة البحث العممى فى التربية. NGSSلمجيل التالي  لمعايير العموم

148. 
(.مستوى امتالك معممي العموم في المرحمة الثانوية في المممكة 8116) .الشياب، معن بن قاسم

 العربية السعودية لمممارسات العممية والهندسية في ضوء الجيل القادم من معايير العموم
NGSS  .115-133، 8(11، )مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية. 

ب العموم الحياتية لمصف التاسع األساسي في تحميل كتا. (8115) .الطورة، فادي هارون عطوة
  ، جامعة الحسين بن طالل.رسالة ماجستيراألردن في ضوء معايير العموم لمجيل القادم. 

في  التصميمي فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التفكير (.8114) .العنزي، سالم بن مزلوه مطر 
، دار ية الدولية المتخصصةلمجمة التربو اإلبداعي لدى الطالب . ا تنمية مهارات التفكير

 .51-35،  4 (3سمات لمدراسات واألبحاث، )
استراتيجية مقترحة قائمة عمى التصميم الهندسي  .(8115) .المنير ، راندا عبد العميم أحمد

(EDP . لتنمية عادات العقل الهندسي  لدى أطفال الروضة ) دراسات عربية في التربية
  .111-11( ديسمبر، 111، رابطة التربوين العرب، ) وعمم النفس
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(.جيل الجديد من معايير 8115) .رواقة ، غازي ضيف ؛المومني ، أمل رشيد عبد الرحمن 
في بناء نظام تدريس لمعموم في األردن في  وامكانية تبنيها NGSS   تدريس العموم

 .166-154(،12، الجامعة االدرنية ،) دراسات العموم التربويةضوء آراء المتخصصين.
فاعمية التصميم الهندسي في تنمية عادات العقل .  (8181).الهنائية ، مروة بنت محمد 

مجمة الدراسات   في سمطنة عمان. األساسي التعميم من الثامن الصف الهندسية طالبات
 .151-138، 8(11، جامعة السمطان قابوس،)التربوية والنفسية
 ثاىيا املزادع األديبية: 
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