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متطلبات معل$# العلوم السعودي�ن لتوظيف املدخل القائم ع�� ت�امل العلوم والتكنولوجيا 
0س العلوم للمرحلة الثانو(ة   روالر(اضيات وال4ندسة 12 تد

 يعز(ز بن سالم العمر

0س، Aلية ال@?بية و<داب، جامعة تبوك رقسم املناCD وطر التد   .ية، اململكة العرGية السعودق

 a.alamri@ut.edu.sa: ال��يد �لك��و�ي

  :املJKص

اســــة الكــــشف عــــن  متطلبــــات معل5ــــ4 العلــــوم الــــسعودي.ن لتوظيــــف املــــدخل ر$ــــدفت الد
Bس العلـوم للمرحلـة الثانو;ـة  رالقائم عDK تJامل العلـوم والتكنولوجيـا والر;اضـيات والGندسـة EـD تـد

ن^[ الوصفي مع �عتماد عZK �سYبانة EـD ومعوقات تفعلUVا، ولتحقيق $ذا الGدف تم استخدام امل
ســـات املـــواد العلميـــة  `ـــ_4 ومد اســـة مـــن مد رجمـــع البيانـــات، وتJونـــت عينـــة الد ر ر;اضـــيات، ف.cيـــاء، (ر

وتـم �قتــصار . EــD مدينـة تبـوك بــاlmزء الـشماDj الغرhــي للمملكـة العرgيـة الــسعودية) كيميـاء، أحيـاء
 ZKي، وتو) 63(عsل عشواJشt م$ اسة إZj النتائج التاليةرمUuم تم اختيا أن املوافقة عZK : رصلت الد

ات  اسـتخدام مـدخل رالطـر الzـy 4ـساعد املعلــم EـD اكYـساب مGــا Bس العلـوم جــاءت STEM ق ر EــD تـد
ــــن املتوســـــط الفر�ـــــ_4 وgمـــــا يقابـــــل مـــــستو غالبـــــا، أن أبـــــر �دوات والتجG.ـــــcات املتطلبــــــة  زأعKـــــZ مـ

ً
ى

Bس العلـوم تمثـل EـSTEMD الستخدام مدخل  الطاtعـات ثالثيـة �tعـاد، ثـم برنـامج خـاص بــ: ر DE تـد
STEM مثــل Geogebra Function Plotter ات املعوقـــات الفنيـــة gوتـــات، أن جميــع عبـــا ر، والر و

Bس الفعـــال للعلـــوم والر;اضـــيات وفـــق مـــدخل  ;ـــة لتنفيـــذ التـــد روال��بو;ــة و�دا  قـــد جـــاءت STEM ر
ــ Bس الفعـــال للعلـــوم والر;اضـــيات  وفـــق ىبمـــستو مرتفـــع، أن جميـــع املعوقـــات ال��بو;ـــة لتنفيـــذ التـ رد

اســة بـبعض التوصــيات STEM  مـدخل  ر قــد جـاءت بمـستو مرتفــع، وEـD ضــوء النتـائج أوصـت الد ى
;�Uم ن عKــــــZ : مUuـــــا ــــق $ـــــذا املـــــدخل وتـــــد ــــ.ن وفــ سـ رتـــــوف.� املـــــصادر ال��بو;ــــــة والتقنيـــــة الداعمـــــة للمد ر

ة تــــذ ;ن عKــــZ توظيفGــــا tــــشJل أمثــــل، ضــــر ـــاد راســــتخدامGا حzــــ� يJونــــوا قـ ;ــــة ور رليل الــــصعوgات �دا
;ة املتاحةSTEMاملتعلقة بتطبيق نموذج  س.ن لتطبيقھ وفق �مJانات �دا ر وl�yيع املد   .ر

معل5ــ4 العلـــوم الــسعودي.ن، املـــدخل القــائم عKـــZ تJامــل العلـــوم والتكنولوجيـــا : ال�لمــات املفتاحيـــة
Bس العلوم، املرحلة الثانو;ة   .روالر;اضيات والGندسة، تد
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Requirements for Saudi Science Teachers to Employ the 
Approach Based on The Integration of Science, Technology, 
Mathematics and Engineering in Science Teaching for The 

Secondary Stage 

Aziz Salem Alamri 

Department of Curriculum and Instruction, College of Education and 
Arts, University Tabuk 

Email: a.alamri@ut.edu.sa 

The study aimed to reveal the requirements of Saudi science 
teachers to employ the approach based on the integration of science, 
technology, mathematics and engineering in science teaching for the 
secondary stage, and the obstacles to its activation. To achieve this 
goal, the descriptive approach was used with reliance on the 
questionnaire in collecting data, and the study sample consisted of 
male and female teachers of science subjects (mathematics, physics, 
chemistry, biology) in the city of Tabuk in the northwestern part of the 
Kingdom of Saudi Arabia. Only (63) of them were selected randomly. 
The study reached the following results: The approval of the methods 
that help the teacher to acquire the skills of using the STEM entrance 
in science teaching came higher than the hypothetical average and 
often corresponding to a level, that the most prominent tools and 
equipment required to use the STEM entrance in science teaching are: 
3D printers, Then a program for STEM such as Geogebra Function 
Plotter, and robotics, that all the expressions of technical, educational 
and administrative obstacles to implementing effective teaching of 
science and mathematics according to the STEM approach came at a 
high level, that all educational obstacles to implementing effective 
teaching of science and mathematics according to the STEM approach 
came at a high level, and in In light of the results, the study 
recommended some recommendations, including: providing 
educational and technical resources that support teachers according to 
this approach and training them to use them so that they are able to 
employ them optimally, the need to overcome administrative 
difficulties related to the application of the STEM model and 
encourage teachers to apply it according to the available administrative 
capabilities. 

Keywords: Saudi Science Teachers, The Approach Based on The 
Integration of Science, Technology, Mathematics and Engineering, 
Science Teaching, The Secondary Stage. 
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  :املقدمة

�ــــشGد العــــالم اليــــوم العديــــد مــــن التحــــوالت والتغ.ــــ�ات نYيجــــة للتــــدفق املعرEــــD والتقــــدم 
ة بمJــــان أن يواكــــب $ــــذه .  العل5ــــ4 والتكنولــــو¡D الGائــــل EــــD شــــ�z ا�lــــاالت ـــإن مــــن الــــضر ورلــــذلك فـ

ات وإصـــالحات EــــD امليـــدان ال��بـــو يالتغ.ـــ�ات تطـــو ه ا$تمـــام املؤســــسات . ر ر�مـــر الــــذي يتطلـــب بـــدو
;ن عKـــZ التعامــل بكفـــاءة مــع معطيـــات عــصر املعرفـــة وyغ.�اتـــھ، ال�� ربو;ــة بإعـــداد وتخــر;ج أفـــراد قــاد

ه عـصب العمليـة ال��بو;ـة وأداة  رحيث انصب ال��ك.DE c عمليات التطو;ر ال��بو عKـZ املعلـم باعتبـا ي
yعلـم رفاملعلم $و العنصر �ساس DE أي إصالح yعلي5ـ4 مªـشود، ملـا لـھ مـن دو EـD تحـس.ن .  نجاحGا
  .    الطالب

ـــا  ;ب املعلــــم لتوظيـــــف التقنيــــات اmديثــــة مطلبــــا علميــــا ومGنيــ ـــة تــــد ًولــــذا أصــــبحت عمليـ ً ً ر
;ا ضر
ً
باإلضافة اZj أن استخدام �جGـزة واملعـدات EـD تـصميم التعلـيم وتنفيـذ$ا وتقو;مGـا أصـبح . ور

ة حتمية للمعلم خصوصا. ورضر
ً

 منھ توظيف حيث إن وظيفة املعلم DE ظل التعلم الرق45 تتطلب, 
رالتكنولوجيــا اmديثــة EــD تــصميم عمليــة التعلــيم،  وتنفيــذ$ا وتقو;مGــا و$ــذا يختلــف تمامــا عــن دو  ً

  ).2013الشرمان،  (ًاملعلم سابقا،  والذي يقتصر عZK التلق.ن 

BـسGا و رyعددت املداخل و�تجا$ات اmديثة ال4z فرضت نفسGا عKـZ منـا´[ العلـوم وتد
عة واملشكالت البي¶ية ا�µتلفة بمراحل التعليم ا�µتلفة ات املYسا روذلك ملقابلة التطو خصوصا. ر

ً
 ,

عKـZ تنميـة أسـاليب تفك.ـ�$م  تحديات املستقبل ال4z تتطلب منا´[ تYيح الفـرص للمتعلمـ.ن وyعمـل
و$ـو اختـصار  (STEM) مـن تلـك املـداخل يوحـد مـدخل ).  2020املـسيدي، (وتنمية ميولGم العلمية 

hعـــة علـــوم معرفيــــة  ســــة و·ـــZ رأ ســـGا الطالــــب EـــD املد ريد  –الGندســــة  –  التكنولوجيـــا–العلــــوم (ر
hعـــة تتطلـــب التJامـــل والـــدمج Eـــy DعليمGـــا وyعلمGـــا). الر;اضـــيات كمـــا أن , ر$ـــذه ا�lـــاالت املعرفيـــة �

اقعيـــة بحيــث yــساعد الطالــب عKـــZ  طبيعــة $ــذه العلــوم تتطلــب تجG.ـــc بºئــات وyعليميــة حقيقيــة و
عات التعليميــــة�ســــتمتاع EــــD ��ــــشطة  و املعرفــــة  لبــــذلك �ــــستطيع الطالــــب الوصــــو إjــــZ. واملــــشر

ة  ســـو½Uا بـــصو رالـــشاملة وامل��ابطـــة للموضـــوعات املتعلقـــة ¿Uـــا tعيـــدا عـــن املفـــا$يم النظر;ـــة الzـــ4 يد ر
اسية  لتقليدية داخل الفصو   ).2015, ا�ºسن، وlÀا(رالد

ّوBعد توجھ مدخل  ّSTEMÃاجة املÃا ل ًز الذي ظGر حديثا إفرا
ً

ة الy 4zسZÄ دائما إلنتاج 
ً ّ

�مـر الـذي يتطلـب إعـداد جيـل مـن املعلمـ.ن، واملعلمـات ليJونــوا . ّأفـراد مـسYثمر;ن للعلـوم املعرفيـة
ّ ّ ّ

Bس العلوم املتJاملة  رمؤ$ل.ن تأ$يال جيدا لتد ً ًّ
STEM اختيار مجاالت ZKيع الطالب عl�y وكذلك ،

ّالعلـــوم، والتقنيـــة، والGندســـة، والر;اضـــيات( ّ وgنـــاء عKـــZ ذلـــك عقـــد EـــÆ Dليـــة ال��بيـــة بجامعـــة امللـــك ). ّ
ّ

ِ
ُ

ع املعرفــة 2015 عـام STEMلسـعود مـؤتمر حـو مـدخل  و م، وÆـان �ـسUÉدف تحقيـق التJامـل بـ.ن فـر ّ

ّالعلميـــة، والتقنيـــة، والر;اضـــيات، كمـــا �عـــد مـــدخل العلـــوم والتكنولوجيـــا، والGندســـة، والر;اضـــيات  ّ ّّ ّّ ّ

 DE ديثةmع ّمن املداخل العاملية ا Bس املوضوعات DE سياقات تJاملية ب.ن فـر والتعليم، وذلك بتد ّ ر
ّ

hعـــة STEMّاملعرفـــة العلميـــة  Bس املنفـــرد للمجـــاالت � ر؛ ســـعيا للتـــصدي إjـــZ ضـــعف مخرجـــات التـــد ر
ّ ّّ ً

ات القر اmادي والعشر;ن نلتحقيق مGا ّ، و;تفـق ذلـك مـع توصـيات (William & DUgger 2013). ر

ـــــؤتمر القمــــــــة لالبتJــــــــار EــــــــD ال ات الطــــــــالب EــــــــD مـــ ـــا تقــــــــاء بمGـــــ ـــZ أ$ميــــــــة � ــــــ4 أكــــــــدت عKـــــ ـــــــيم، والzــ تعلـ
ّ ّ

ر ر
ّ ّ

ّالعلـــــوم، والتقنيــــة، والGندســـــة، والر;اضـــــيات(مجــــاالت ّ
( ZـــــKـــو عاملـــــة مبتكــــرة ومنافـــــسة ع ى؛ لبنــــاء قــ

;ة اململكة  ؤالصعيد الدوDj تحقيقا ر ً ّّ   ).2018املالJي، .( م2030ّ

 اmــل الــذي تــم الlÃــوء إليــھ إن مــدخل العلــوم والتكنولوجيــا والGندســة والر;اضــيات $ــو
 ·ــD اختــصار STEM). �2019حمــدي، (نللتغلــب عKــZ مــشاÆل التعلــيم EــD القــر اmــادي والعــشر;ن 
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Dو·ــ ÒــÓل واJــشt ــو غ.ــ� ظــا$رJ4 وقــد يÔل ضــمJــشt ا الطــالب عــادةGســ hعــة علــوم معرفيــة يد نأل ر : ر
Bس بمــن^[ املــواد تتطلــب $ــذه العلــوم التJامــل و. العلــوم والتكنولوجيــا والGندســة والر;اضــيات رالتــد

ــــة yعلــــــيمGم وyعلمGــــــم ـــيمGم وyعلمGــــــم. املتــــــصلة لتحقــــــق مــــــن فعاليــ �ــــــساعد املتعلمــــــ.ن عKــــــE . Zــــــy Dعلـــ
Bع التعليميـــة الzــ4 تمكـــUuم مـــن الوصــو إjـــZ معرفــة شـــاملة ومتماســـكة  ل�ســتمتاع باأل�ـــشطة واملــشا ر

سـو½Uا تقليـدي ًللموضوعات ذات الـصلة بمـا يتجـاو املفـا$يم النظر;ـة الzـ4 يد ر ا`ـ_4ز .  را EـD الفـصل الد
 ZـKي ملساعدة الطالـب عsناgل �شط وJشt اGسB ر$ذا �تجاه يتطلب إعادة ترك.c منا´[ العلوم وتد

خصوصا وأن $ذه ا�lاالت تتطلب الكث.� من التحليل .  ا�µتلفةSTEMال��ك.c عZK مجاالت سYيم 
ً

طلبــات العليـا EــD التفك.ـ� يتطلــب مـع ذلــك، فـإن أي مــن^[ للعلـوم يفــي ¿Uـذه املت. والنـواDÖ التطبيقيــة
 DKوتفـاع DKـامJل تJشt االت مشتملةlو $ذه ا�Jامل بمحاوالت حقيقية حيث تJس من^[ متºنتأس

BسGا tشJل أفضل   . ر�ساعد املعلم.ن عZK معاUÉlmا والعناية ¿Uا وتد

ــــدم،  ــــة العرgيــــــة الــــــسعودية عKــــــZ الÃــــــاق بركــــــب التقــ ة التعلــــــيم باململكــ ا روحرصــــــا مــــــن و ز
ً

ع تطـــو;ر التعلـــيم العـــام لوالـــدخو و EـــD ســـباق التنـــافس العـــالE 45ـــD العلـــوم والر;اضـــيات، جـــاء مـــشر
ا`_4 Bعھ التطو;ر الشامل للمنا´[، والذي بدأ مطلع العام الد روالذي Æان من أبر مشا ر $ـ DE ١٤٣٠ز

س التعلـــــيم باململكـــــة للـــــصفوف  اتـــــھ اlmديـــــدة عKـــــÆ Zافـــــة مـــــدا رyعمــــيم وتطبيـــــق مقر ل�و والراtـــــع (ر
sالعـــام الــسابق )لي، و�و متوســط�بتــدا DــE ـــاء مرحلــة تطبيقـــھUÉعــد انt مائـــة 1429؛ وذلـــك ZــKــــ ع$

ات  ة ال��بيــة والتعلــيم عنــد إعــداد املقــر ا س التعلــيم العــام، وقـد ســعت و س مــن مــدا روعـشر مــدا ر ر زر
ات العلــــــم  ــــ� ومGـــــا ــــائم عKـــــy Zعلـــــيم التفك.ـ راlmديـــــدة إjـــــZ �$تمـــــام باlmانـــــب الفكـــــر للمـــــتعلم، والقـ ي

ھ، وحل املشكالت، والسDÄ إZj توجيھ �$تمام باlmوانب القيمية للمجتمع، و$ذا ما UÜدف وعمليات
ة ال��بية والتعليم، (الثقافة العلمية إZj تحقيقھ ا رو   )م2011ز

ل انطلق برنامج التحو الوط4Ô 2016ومع بداية عام  ّ .  DE اململكة العرgية السعودية2020ّ
ة التعلــيم EـD تطـو;ر امل ا روقـد شـرعت و ات التعلــيم التاtعـة ل��نــامج ز نــا´[ التعليميـة مــن خـالل مبـاد

ّ ّ ّ
ر
ـــو;ر yعلـــــيم مـــــدخل  ّالتحـــــو الـــــوط4Ô الzـــــ4 نـــــصت عKـــــZ إ�ـــــشاء مركـــــز لتطــ ل ّSTEM ،ـــوم، والتقنيـــــة ّ العلــ

ــــة، والر;اضـــــيات ــــت . ّوالGندسـ ــــيم، عمليـــــة تحديــــــد �$ـــــداف العامــــــة ,وقــــــد تمـ ة التعلـ ا روgمــــــشاركة و ز
ة التعلـــيم، (�ســـاليب التعليميــة تطــو;ر املنـــا´[، و: للتعلــيم، ومUuـــا ا رو مـــن أجــل ذلـــك نؤكـــد ) 1440ز

 .رعZK دو كفايات املعلم.ن DE $ذا املضمار، وفاعليUÉا DE ميادين التعليم

اسة   :رمش�لة الد

DE ظل التوجGات العاملية املعاصرة DE عصر ال�Ýاء املعلوماyي والتقدم التكنولو¡D ظGرت 
يثة الy 4zسUÉدف توظيف املستحدثات التكنولوجية بفاعلية العديد من �تجا$ات واملداخل اmد

اسـية Æــان  رEـD العمليـة التعليميـة بمـا يحقـق �$ـداف التعليميــة املªـشودة EـÆ Dافـة التخصـصات الد
$ا التعلم املدمج    ). 2020السÞيDÄ، (زمن أبر

مدخل ، والذي يتطلبھ )أو املدمج(وأكد العديد من الباحث.ن عZK أ$مية التعليم الªشط 
STEM علـم أعمـق للمـواد العلميــةyــ� وÝأك cبـاه التالميـذ نحـو تحف.ـYيئـة وتوجيــھ انUÜ DـE ،ل كب.ـ�Jـشt 

 يحفــز الطــالب أكÝــ� عKــZ أن يÞنــوا yعلمGــم STEM  كــذلك فــإن التعلــيم باســتخدام مــدخل .ا�µتلفــة
اUÜم ال�µصية للتوافق مع متطلبات الدمج ب.ن $ذه العلوم ا�µتل وا مGا رالذاyي و;طو  & King(فة ر

Wiseman, 2001 .(  
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اسات الـسابقة عKـZ وجـوب �$تمـام باlmوانـب التطبيقيـة  روتؤكد كث.� من �دبيات والد
Bس العلوم ح�z يJو $نـاك ترك.ـc أك�ـ� عKـZ اlmوانـب املفيـدة للمجتمـع والÞـشر;ة عوضـا عـن  DE تد

ً
ن ر

 American Association for the Advancement( ال��ك.c املتنامي عZK اlmوانب الفكر;ة واملعرفية 
of Science, 2009; 2013; Aikenhead, 2006; 2007; Achieve, 2013 .( ،يل املثــالÞســ ZـKع

Bـــسية yـــساعد  )(NRC, 2012مجلـــس البحـــث الـــوط4Ô �مر;Jـــي  ســـات تد رطالـــب بتطبيقـــات ومما ر
Jس العلوم ليB اك اlmوانب التطبيقية والGندسية املتعلقة بتد رالتالميذ عZK إد ;ن ر رو الطالب قاد ن

اك التفاعل اmاصل ب.ن العلوم ا�µتلفة وكيفية تأث.�$ا عZK حياUÜم وفGمGم للعلوم tشJل  رعZK إد
  . عام

ــــق مـــــدخل  ــــق تطبيـ اســـــات، والبحـــــوث STEMومـــــن منطلـ ر؛ فقـــــد أوصـــــت نتـــــائج tعـــــض الد
ّ

ســـات الفا Bس، واملما ات التـــد Bـــë_4، وتحـــس.ن مGـــا ة تطـــو;ر �داء التد رالـــسابقة بــــضر ر ر ر ر
ّ علـــة لـــدى و

اUÜم عــZK توظيــف ا�تــو STEMاملعلم.ن DE ضوء معاي.� ومؤشرات مدخل  ى، باإلضافة لتنمية قد ر
ط التJامـــل بـــ.ن والعلمــــي متعــــدد التخصـــصات لالســـYيفاء tـــشر ّ ّ العلـــوم، والتكنولوجيـــا، والGندســـة، (ّ

ــــل)والر;اضــــــيات اســــــة : ، مثـــ اســــــة )2015غـــــــانم، (رد اســـــــة ) 2015أمبوســــــعيدي، (ر، ود القثــــــامي، (رود
اسة ) 2017 اســات الــسابقة ). 2020املسيدي، (رود ت مجموعـة أخـر مـن البحــوث، والد ّكما أشا ر ر

ّ ى
Bـسية للمعلمـ.ن وفـق معـاي.� ومؤشـرات تطبيـق  سـات التد Bـë_4، واملما إZj تد�ي مــستو �داء التد

ّ
ر ر ر ى

اسـة : ، مثـل)العلوم والتكنولوجيا والGندسة والر;اضيات( للتJامل ب.ن STEMمدخل  ، (رد يالدوسر
اسة )2015   .)�2019حمدي، (ر، ود

Bس العلــــوم  ـــة لتطــــو;ر واقــــع تــــد اســــة EــــD اmاجـ روEــــD ضــــوء مــــا ســــبق تتحــــدد مــــشJلة الد ر
باملراحــــل التعليميــــة املتعــــددة وEــــD مقــــدمUÉا املرحلــــة الثانو;ــــة، وأن ذلــــك يتطلــــب توظيــــف املــــداخل 

 DKــــــــامJـــــدخل الت ـــــا املـــ ـــة ومUuـــ ـــا (للتJامــــــــل بــــــــ.ن  STEMو�ســــــــ��اتيجيات اmديثـــــ ــــــوم والتكنولوجيـــــ العلــ
ـــة والر;اضــــيات ـــدخل )والGندسـ ـــذا املــ مــــة لتوظيـــــف $ـ ـــة تحديـــــد املتطلبــــات الال ز، وgالتـــــاDj مــــن �$ميـ

اسـة اmاليـة مـن خـالل سـعUVا لإلجابـة عـن  روكذلك املعوقات ال4z تحد مـن ذلـك و$ـو مـا تحاولـھ الد
  .�سئلة التالية

اسـة اسـة لإلجابـة عـ :رأسئلة الد مـا متطلبـات معل5ـ4 العلـوم : لن الYـساؤ الـرئºس التـاDjرسـعت الد
 DـــE ندســـةGامـــل العلـــوم والتكنولوجيـــا والر;اضـــيات والJت ZـــKالـــسعودي.ن لتوظيـــف املـــدخل القـــائم ع

Bس العلوم للمرحلة الثانو;ة؟ وتفرعت عنھ �سئلة التالية   :رتد

ات اســـتخدام مـــدخل .1 رمــا الطـــر الzـــy 4ـــساعد املعلـــم EـــD اكYـــساب مGـــا Bس EـــSTEM D ق ر تـــد
  العلوم؟

Bس العلوم؟ STEM مدخلما �دوات والتجc.Gات املتطلبة الستخدام  .2   رDE تد

Bس العلوم؟ STEM ما املعوقات الفنية الستخدام مدخل .3   رDE تد

Bس العلوم؟ STEM ما املعوقات ال��بو;ة الستخدام مدخل .4   رDE تد

;ة الستخدام مدخل .5 Bس العلوم؟ STEM رما املعوقات �دا   رDE تد
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اسةأSداف   :ر الد

ات اسـتخدام مـدخل .1 ربيـان الطـر الzـy 4ـساعد املعلـم EـD اكYـساب مGـا Bس STEM ق ر EـD تـد
  .العلوم

Bس العلومSTEM مدخلتحديد �دوات والتجc.Gات املتطلبة الستخدام  .2   .ر DE تد

Bس العلومSTEM عرض املعوقات الفنية الستخدام مدخل .3   .ر DE تد

Bس العلومSTEM لالكشف عن املعوقات ال��بو;ة الستخدام مدخ .4   .ر DE تد

;ة الستخدام مدخل .5 Bس العلومSTEM رتوضيح املعوقات �دا   .ر DE تد

اسة $ا ما يDK :رأSمية الد اسة من عدة نقاط أبر زتظGر أ$مية الد   :ر

اســـات واملـــؤتمرات الzــــ4 نـــادت بأ$ميــــة  • اســـة اســــتجابة لتوصـــية العديـــد مــــن الد رتـــأyي الد ر
اســة معوقــات تطبيـــق املــداخل و�ســـ��ات Bس العلـــوم ومــن بيUuـــا رد EـــD تــد ريجيات اmديثــة 

 .STEMمدخل 

Bس باسـتخدام • ه أحـد املـداخل اmديثـة ذات التـأث.� STEM مـدخل  ر أ$ميـة التـد رباعتبـا
 .�يجاhي DE العملية التعليمية

إفـادة معل5ـ4 العلـوم بمـا yــسفر عنـھ مـن نتـائج تكــشف عـن معوقـات اسـتخدامGم مــدخل  •
STEMس واملتطلبات اB مة لÃد مUuار DE التد  .زلال

زيمكن أن تفيد صناع القـرار واملـسئول.ن بمـا تقدمـھ مـن نتـائج yـسGم EـD الوقـوف عKـZ أبـر  •
Bس العلوم ومن ثم العمل عZK اmد مUuاSTEMمعوقات استخدام مدخل   .ر DE تد

يمكن أن تفيد صناع القـرار واملـسئول.ن بمـا تقدمـھ مـن نتـائج yـسGم EـD تحديـد املتطلبـات  •
د ال مة لتطبيق مدخل رواملوا Bس العلومSTEMزال  .ر DE تد

اســـات أخـــر ذات صـــلة  • ىإفــادة البـــاحث.ن املGتمـــ.ن با�lــال بفـــتح ا�lـــال أمـــامGم إلجــراء د ر
  .بموضوعGا

اسة اسة عZK اmدود التالية :رحدود الد   :راقتصرت الد

Bس العلـــوم باســـتخدام مـــدخل العلـــوم والتكنولوجيـــا : اmـــدود املوضـــوعية • رمتطلبـــات تـــد
  . ومعوقاUÜا) STEM(ضيات والGندسة والر;ا

سـات : اmـدود الÞـشر;ة • سـو ومد رمد ا�ـددين ) الر;اضـيات، الف.cيـاء، الكيميـاء، �حيـاء(ر
اسة   .رtعينة الد

س املرحلة الثانو;ة بمدينة تبوك باململكة العرgية السعودية: اmدود املJانية •   رمدا

ا`_4 : اmدود الزمانية •   .م2021رالعام الد
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  :اسةرمصطTKات الد

ســية، : ّ EــD املــدخل التعلي5ــ4 توضــع اµmطــط العامــة ألمــر;ن اثنــ.ن $مــا:املــدخل ّتــصميم ال�ــ�امج املد ر
ة خطـــة عKـــZ املعلـــم تنفيـــذ$ا، وعKـــZ املـــتعلم أن يتعلمGـــا بالوســـائل  Bس معـــا، EـــD صـــو وطرائـــق التـــد

ّ ّ ّ ّ
ر ً ر

املتاحـة، و$ــذه اµmطــة الــشاملة أشــبھ مــا تJــو بقــوائم طو;لــة مــن العناصــر اللغ
ّ

ن ّ ّ
و;ــة، وغ.ــ� اللغو;ــة 

ّ

ا`ــ_4 لــصف مــا أو  BــسGا، حzــ� يقــال إنــھ قــد حــدث yعلــيم وyعلــم مــن خــالل برنــامج د الzــ4 يªبðــD تد
ّ

ر ر
ّ

  ).�2019حمدي، . (مجموعة من املتعلم.ن

ف واملفـا$يم :VSTEMعر(ف  ر �عد مدخال للعلوم، والتقنية، والGندسـة، والر;اضـيات؛ لتقـديم املعـا
ّ ً

ــــادي ن، و;Jــــــو بESTEMــــــD ســــــياق مــــــدخل ات القــــــر اmــ ـــــق مGــــــا ـــة عمليــــــة أو تطبيقيــــــة؛ لتحقيـ نطر;قـــ ر
  .والعشر;ن

 بأ½Uــا مجموعــة مــن �جــراءات STEM وyعــرف متطلبــات معل5ــ4 العلــوم لتوظيــف مــدخل
;ــة الzـــ4 مـــن �$ميــة توافر$ـــا لنجــاح توظيـــف مـــدخل  ات املGنيــة والتجG.ـــcات �دا رالتنفيذيــة واملGـــا ر

STEM.  

أ½Uـا مجموعـة مـن الـصعوgات والتحـديات سـواء  بSTEM وyعرف معوقات توظيف مـدخل
;ة yعو توظيف مدخل قÆانت فنية أم ترgو;ة أو إدا   . وتحد من التوسع DE تطبيقھSTEM ر

اسات السابقة   :رالد

اسـة املـسيدي  .1 اسـة إjــZ التعـرف عKـZ فاعليــة برنـامج مق�ــ�ح EـD ��ــشطة ): 2020(رد ر$ــدفت الد
اSTEMالعلمية قائم عZK مدخل  ت التفك.ـ� �سـتدالDj وامليـل نحـو مـادة العلـوم ر DE تنمية مGا

ة , لـــدى تالميـــذ املرحلـــة �عداديـــة  رولتحقيـــق $ـــذا الGـــدف تـــم إعـــداد ال��نـــامج املق�ـــ�ح EـــD صـــو
ات : (مجموعـــة مـــن ��ـــشطة العلميـــة والzـــE 4ـــD ضـــوUñا تـــم إعـــداد �دوات التاليـــة راختبـــار مGـــا

 Djباط- �ستقراء –التفك.� �ستدالªست�   (DE ومقياس امليل نحو ,  ضوء ��شطة املق��حة
اسة مـن تالميـذ الـصف �و �عـدادي, مادة العلوم لوقد تJو مجتمع الد وتـم اختيـار عينـة , رن

ة  gـاح بـإدا سـة بـالل بـن  اسة بطر;قة عشوائية من تلميـذات الـصف �و �عـدادي بمد رالد ر ر لر
اســـة املـــن^[ , ذةتلميـــ) 34(الـــسادات التعليميـــة بمحافظـــة املنوفيـــة وعـــدد$ن  رواســـتخدمت الد

وأســفرت نتــائج البحــث عــن فاعليــة ال��نــامج املق�ــ�ح EــD ,  شـبھ التجر;óــ4 ذو ا�lموعــة الواحــدة
ات التفك.� �ستدالDj لتالميذ املرحلة �عدادية وتنمية امليل نحو مادة العلوم  .رتنمية مGا

اســة نجــار  .2 ;Þيــة ال): 2019(رد  STEMقائمــة عKــZ مــدخل ر$ــدفت yعــرف فاعليــة اmقائــب التد
DــE ا`ــ_4 وعــادات العقـل و�تجا$ــات نحــو مــادة العلــوم  بـاملراكز العلميــة رتنميــة التحــصيل الد

اسـة املــن^[ التجر;óــ4  لـدى تلميــذات الـصف الــسادس ر�بتــداsي بمحافظـة جــدة، واتبعــت الد
اســة،  القــائم عKــZ تــصميم ا�lموعــة الواحــدة مــع التطبيــق وتـــم رالقبKــD والبعــدي ألدوات الد

لمقيـــاس عــادات العقـــل، وتــم اختيــار ثـــالث عــادات ·ـــD الYــساؤ وطـــرح : إعــداد �دوات التاليــة
ـــــادDj، باإلضــــــافة إjــــــZ اختبـــــــار  ـــة، والتفك.ــــــ� التبـ ــــشكالت، والتفك.ــــــ� والتواصــــــل بوضــــــوح ودقــــ املــ

اسـة عKـZ ) تنوع اmياة(تحصيDE DK وحدة  رباإلضافة ملقياس �تجـاه نحـو العلـوم، وطبقـت الد
ة من تلميـذات الـصف الـسادس �بتـداsي EـD املركـز العل5ـ4 بمدينـة جـدة، وأظGـرت تلميذ) 60(

 DـKالتطبيقـ.ن القب DـE جـات التلميـذات رالنتائج وجود فـر ذي داللـة إحـصائية بـ.ن متوسـطي د ق
قوالبعــدي ملقيــاس عــادات العقــل، وذلــك لJــل مــن أtعــاد املقيــاس وللمقيــاس كJــل، وجــاء الفــر 

ي أظGــرت النتــائج وجـود فــر ذو داللــة إحـصائية بــ.ن متوســطي لـصاÒm التطبيــق البعــدي، كمـا ق
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ـــل والبعــــــدي لالختبــــــار التحــــــصيDK لــــــصاÒm التطبيــــــق  ـــD التطبيقــــــ.ن القبيـــ جــــــات التلميــــــذات Eـــ رد
 DـــــE جـــــات التلميـــــذات ــــصائية EـــــD بـــــ.ن متوســـــطي د رالبعـــــدي، وكـــــذلك وجـــــود فـــــر ذو داللـــــة إحـ ق

قوم، وجــاء الفــر لــصاÒm التطبيــق التطبيقــ.ن القبKــD والبعــدي ملقيــاس �تجــاه نحــو مــاد ة العلــ
 DـE تمºمـدخل سـ ZـKيـة القائمـة عÞ; رالبعدي، كما أظGرت النتائج وجـود أثـر كب.ـ� لÃقائـب التد

  .ىتنمية مستو التحصيل وعادات العقل و�تجا$ات نحو العلوم

اســــة �حمــــدي  .3 مـــــة ): 2019(رد ز$ـــــدفت إjــــZ التعـــــرف عKــــZ مـــــدى امــــتالك الكفايـــــات املGنيــــة الال
ّ ّ

ـــــ. للمعلمـ
ّ

ـــــل  ــــة، والر;اضــــــيات (STEMن املعنيــــــ.ن بتطبيــــــق مدخـــ ّالعلــــــوم، والتقنيــــــة، والGندســ ّ ّ( ،
اســـات الـــسابقة  ّواســـتخدمت الباحثـــة فيـــھ املـــن^[ الوصـــفي التحليKـــE DـــD مـــســح �دبيـــات، والد رّ

ّ ّ

اسة،  راµmاصة بموضوع الد
ّ اسـة  ّ روتـم اسـتخدام أداة �سـYبانة بـالرجوع إjـZ د ) 2018, القر�ـي(ّ

نن أسئلة البحث، وتJو مجتمع البحث منلإلجابة ع ّمعلما ومعلمة، وقد أظGرت النتائــج ) 25(ّ ً

مة لتطبيق مدخــل  زامتالك املعلم.ن الكفايات املGنية الال
ّ ّ ّ

STEM جة عالية، كمــا تم تقــديم ّ بد ر
ـــــات، ومــــن أ$مGــــا ـــــن التوصيــــــات واملق��حـ ـــــة مـ ّمجموعـ ّ

اســــات، وأبحــــاث مــــشا¿Uة لGــــذا :  رإجــــراء د
اسـية محـددة، وتJـو مـادة التخـصص مـن ضـمن متغ.�اUÜـا  ّالبحث بحيث تJـو عKـZ مرحلـة د ّّ ّ ن ّن

ر
اسة تتعلق بأحد متطلبات الكفايات الست   .روأن تخصص د

اســة  .4 ات معلمــ.ن العلــوم EــD ): ٢٠١٧, يالعõــc واlm�ــ�(رد اســة إjــZ معرفــة تــصو رUÜــدف $ــذه الد ر
اسـة عKـZ عينـة ومـا عالقتـھ EـD تطبيـق املتغ.ـ�ات ول STEM اسـتخدامGم رقـد تـم تطبيـق $ـذه الد

اسـة إjــZ نتـائج Æــان مـن أ$مGــا ١٣٦نتتJـو مـن  ة وتوصـلت الد ر معلمــا مـن معلمــ.ن املدينـة املنــو ر
تفاع مستو معرفة معلم.ن العلوم حو تطبيق لا ى ق إحـصائية لGـا STEM ر ووعدم وجود أي فر

Bسية  .رعالقة باµm��ة التد

اسة  .5 Bس الطالب العلوم بوجود مدخل$دفت إZj معرفة ): ٢٠١٨, املالJي(رد   STEM  رمدى تد
س جــدة، وتــم تطبيــق العينــة عKــZ مجمـــوعت.ن  رلــدى طــالب الــصف اµmــامس �بتــداsي EــD مـــدا

ومجموعــھ  STEM طالبــا مــن وحــدة النظــام البيûــ4 اســتخدموا مــدخل٣٥نمجموعــة تتJــو مــن 
ق كب.ـ�ة بــ.ن وأظGـرت النتـائج وجـو.  طالبـا yـستخدم املنـا´[ املعتـادة٣٥ىأخـر مJونـھ مـن  ود فـر

وg.ن ال4z لم تقم باستخدامھ ومدى فاعليUÉا STEM  DE ا�lموعة ال4z قامت باستخدام مدخل
 . تحس.ن نوعية وجودة التعليم

اسة أحمد  .6 Bس وحـدة EـD ضـوء توجGـات الــ): 2016(رد لتنميـة  STEM ر$دفت قياس فاعليـة تـد
اسـة العلـوم لـدي تال ات حل املشكالت و�تجاه نحـو د رمGا واسـتخدم . ميـذ املرحلـة �بتدائيـةر

وتمثلــت أدوات . البحــث املــن^[ الوصــفي التحليKــD واملــن^[ شــبھ التجر;óــ4 ذا ا�lموعــة الوحــدة
ات حــل املــشكالت  STEM البحــث EــD بنــاء الوحــدة املق��حــة EــD ضــوء توجGــات الـــ رلتنميــة مGــا

ات حـل املـشكالت، وإ اسـة العلـوم، وإعـداد مقيـاس مGـا رو�تجاه نحو د عـداد مقيـاس �تجـاه ر
اســـة العلـــوم وتJونـــت عينـــة البحـــث مـــن تلميـــذات الـــصف الراtـــع �بتـــداsي والـــذي بلـــغ . رنحـــو د

سة الز;تو اmديثة) 32(عدد$م  نتلميذة بمد ;ن. ر لتناو ا�و �و : روقسم البحث إZj محو رل
سـات التعليميـة الzـy STEM  4عر;ـف عات واملما رعKـZ أنـھ مجموعـة مـن ��ـشطة واملـشر يقـوم و

hعــــة ـــداsي وyعتمــــد عKــــZ التJامــــل والــــدمج بــــ.ن التخصــــصات � : ر¿Uــــا تلميــــذ الــــصف الراtــــع �بتـ
العلــــوم والتكنولوجيــــا والGندســــة والر;اضــــيات؛ ¿Uــــدف مــــساعدتھ عKــــZ نقــــل وتطبيــــق املفــــا$يم 
ـــن  ات الzــــ4 اكYــــسا¿Uا مــــن الــــسياقات �Æاديميــــة والعــــالم اmقيقــــي EــــD حــــل مــــا يواجــــھ مـ رواملGــــا
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ـــاد ;ــ ـــZ تنـــــاو فلـــــسفة التعلـــــيم القـــــائم زمـــــشكالت و ــــوم، باإلضـــــافة إjــ ـــو مـــــادة العلـ لة اتجا$ـــــھ نحــ
ZKعSTEM  اتھ من خالل التنو العل45 والدمج ب.نGتوج ZKر، ومبادئ وأسس التعليم القائمة ع

واســـتعرض . �ستقــصاء العل5ــ4 والتــصميم التكنولـــو¡D وتوظيــف الGندســة EـــD حــل املــشكالت
ات حل املشكال را�و الثا�ي مGا ات ر ات حـل املـشكالت، ومGـا رت وذلـك مـن خـالل مـا $يـھ مGـا ر

رحل املشكالت و·D الشعو باملشJلة وتحديد$ا وجمـع املعلومـات والبيانـات اµmاصـة باملـشJلة 
ض واختبــار þـــة الفــرض والنتـــائج والتعمــيم ت نتــائج البحـــث إjــZ تفـــو . ووفــرض الفـــر قوأشـــا ر

ات حـل ا ملـشكالت كJـل وEــÆ Zـل tعـد مـن أtعــاده رتلميـذات ا�lموعـة التجر;Þيـة EـD مقيــاس مGـا
Bس الوحدة التجر;Þية لصاÒm القياس البعدي   .روذلك tعد تد

اسة  .7 حاولت تطبيق نظر;ـة الـسلوك ا�µطـط كقاعـدة الكYـشاف ): Lin & Williams, 2016(رد
ة  ف، القــيم، �عــراف واملعــاي.� ال�µــصية، الــضوابط الــسلوكية املتــصو رأثــار املعــا الفعاليــة (ر

اسـة تJونـت . STEM �تجا$ات عZK النوايا السلوكية تجاه تطبيق نمـوذج ،)الذاتية رعينـة الد
س علوم تايوا�ي) 139(من  واستخدم الباحثان استÞيانا لقياس ومعرفة النوايا السلوكية . رمد

اســــة باســــتخدام . STEMملعل5ـــ4 العلــــوم تجـــاه القــــضايا املتعلقــــة بنمـــوذج  رتــــم تحليــــل $ـــذه الد
قأســلوg.ن وصــفي وكــذلك  اســة . وك5ــ4 عــن طر;ــق تحليــل املــسار، وتحليــل الفــر رنتــائج $ــذه الد

ــــــسلوكية املرتبطـــــــة بنمـــــــوذج  ـــاي.�$م STEMبيªـــــــت عالقـــــــة مباشـــــــرة بـــــــ.ن نوايـــــــا املعلمـــــــ.ن الـ  ومعــــ
غبــات املعلمـــ.ن . وأعــرافGم ال�µــصية اســـة بيªــت كــذلك عالقـــة مباشــرة بــ.ن ســـلوكيات و رالد ر

ــــوذج  ـــة بنمـ ة  والـــــضوابط الـــــسلوكية املتـــــSTEMاملتعلقــ ــــد�Uم) الفعاليـــــة الذاتيـــــة(رصو بيªـــــت . لـ
اسة كذلك وجود عالقـة غ.ـ� مباشـرة بـ.ن اتجا$ـات املعلمـ.ن �يجابيـة ومعـرفUÉم املتعلقـة  رالد

ــــاليUÉم الذاتيــــــة والzــــــ4 أدت STEMبنمـــــوذج   عKــــــZ معــــــاي.�$م وأعــــــرافGم ال�µــــــصية وكــــــذلك فعــ
$ا التجـــاه إيجـــاب�4 تجـــاه نمـــوذج  قـــا. STEMربـــدو لـــم يجـــد الباحثـــان فر

ً
 ذات داللـــة إحـــصائية و

 .  yعود لªlÃسSTEMمتعلقة بتوجGات وتب4Ô توجھ 

�ي، الـــــ�يمية  .8 اســــة أمبوســـــعيدي، اmـــــا رد ــــــدات ): ٢٠١٥(ر ــــــر معتقـ ــــــى اســتقـــــصاء أثـ ــــــت إلـ $دفـ
 STEM معلمـــي العلـــوم tــســلطنة عمـــان نحــــو منحـــى العلــــوم والتقانـــة والGندســــة والر;اضـيات

اسـة مـن . تغ.�اتوعالقUÉا ببعــض امل $م ) 139(رتJونت عينـة $ـذه الد رمعلمـا ومعلمـة تـم اختيـا
ً

نقــام البــاحثو بإعــداد وتحكــيم . tــشJل عــشواsي مــن ثــالث محافظــات yعليميــة tــسلطنة عمــان
ل وقسموه ملنحني.ن �و ركز عZK مدى معرفة املعلمـ.ن STEMمقياس معتقدات نحو مجاالت 

Bس باســــــتخدام نمــــــوذج  والثــــــا�ي ركــــــز عKــــــZ متطلبــــــSTEMبمجــــــاالت  أظGــــــرت . STEMرات التــــــد
اسUÉم عZK وجود توجھ إيجاhي نحو نموذج  اسـات أخـر STEMرد ى وأو�ـ_� البـاحثو بـإجراء د رن

  . tشJل أفضلSTEMوصفية وشبھ تجر;Þية �اولة فGم توجGات معل45 العلوم نحو نموذج 

اســة الدوســر  .9 يد Bس ): 2015(ر اململكــة العرgيــة  EــSTEM Dروالzــ4 $ــدفت للتعــرف عKــZ واقــع تــد
ب العامليـــــة  الرgـــــا�SWOT Dقامـــــت الباحثـــــة باســـــتخدام أســـــلوب . رالـــــسعودية EـــــD ضـــــوء التجـــــا

Bس باستخدام نموذج   DE اململكة العرgية STEMرللكشف عن مواطن القوة والضعف DE التد
اسـة إjـZ وجـود فجـوات ت�ـ�اوح مـا بـ.ن عاليـة إjـZ متوسـطة تتعلـق . السعودية رتوصـلت نتـائج الد

Bس باســـــتخدام بــــضعف  روجــــود الــــسياسات والYــــشرBعات التعليميــــة واµmطــــط الوطنيــــة للتــــد
سـ45 وhـشJل واÓـÒ يركـز . STEMنموذج  اسUÉا توصلت إZj ضعف وجود yعليم  ركذلك فإن د ر

ــــوذج ـــداد املعلمـــــــ.ن . عKــــــZ $ــــــذا النمــ اســـــــة إjــــــZ ضــــــعف وجــــــود بــــــرامج إلعـــ ـــذلك توصــــــلت الد روكـــ
Bس $ذا النموذج   .راملتخصص.ن DE تد
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اسـة ا� .10 رســZÄ الباحثـان �اولـة تقـ	_4 والتعــرف عKـZ التـصو املق�ــ�ح ): º)2015ـسن وlÀـا رد
للتطو;ر امل
4 ملعل45 العلوم DE ضوء اتجاه التJامل ب.ن مجاالت العلوم، والتقنية، والGندسة، 

ــــل . والر;اضـــــيات ـــن طر;ـــــق اســـــتقراء وتحليـ اســـــتخدم الباحثـــــان �ســـــلوب الوصـــــفي التحليKـــــD عــ
Bس $ــذا النمــوذج مــن التعلــيم�بحــاث و�دبيــات املتــ  4راســYند تــصو البــاحث.ن إjــZ . رصلة بتــد

D·سية وºئ ولتحقيـق $ـذا املبـدأ توصـلوا إjـZ أ$ميـة . نظام تطو;ر معلم العلوم امل
4) ا: رمبادئ 
4Ôاملــــــستو الــــــوط ZــــــKــــــم . ىوضـــــع خطــــــط واســــــ��اتيجيات عGــــھ مــــــن امل نكــــــذلك وجــــــد البــــــاحثو أنــ

كـــذلك أكـــدوا عKـــZ أ$ميـــة . ذا النـــوع مـــن التعلـــيمتخـــصيص م.cانيـــات Æافيـــة ومناســـبة لـــدعم $ـــ
Bس باســــتخدام $ــــذا  رتحديــــد أوقــــات مخصــــصة ل�ــــ�امج التطــــو;ر امل
ــــ4 وتفرBــــغ املر�ــــ.ن لتــــد

وتوصـل الباحثــان إjـZ أن مـن أ$ــم . ىاملبـدأ الثـا�ي ركــز عKـZ تطـو;ر ا�تــو املعرEـD) ب. النمـوذج
;Þيـــة والتطو;ر;ـــة املطلوgـــة  كـــذلك STEM. واµmاصـــة بنمـــوذج رمتطلباتـــھ تحديـــد اmاجـــات التد
اســــ��اتيجيات التطــــو;ر ) ج. STEMأكـــدوا عKــــZ أ$ميـــة تطــــو;ر مــــواد yعليميـــة خاصــــة بمجـــاالت 

ات . STEMامل
ــ4 ملعل5ـــ4 العلـــوم لتعلـــيم  روأكـــد الباحثـــان أ$ميــة تـــوف.� فـــرص yعلـــم وتنميـــة مGـــا
ات املعلمـ.ن كـذلك أكـدوا عKـZ أ$ميـة ال��ك.ـc عKـZ تنميـة مGـ. STEMنتJو مرتكزة عZK نمـوذج  را

وتمكيـــUuم ونقـــل خ�ـــ�اUÜم EـــD اســـتخدام أســـاليب yعليميـــة فعالـــة Æاالستقـــصاء وحـــل املـــشكالت 
اlmانــــب الراtـــع و�خ.ـــ� الـــذي أكــــد عليـــھ الباحثـــان yعلـــق بــــدعم ) د. والـــتعلم التفـــاعDK الªـــشط

سـية وتــو. ومـساندة التطـو;ر امل
ـ4 ف.� رEــD $ـذا اlmانـب، أكــد الباحثـان أ$ميـة دعــم القيـادة املد
ســــة اUÜم ضــــمن إطــــار املد رفــــرص مناســــبة للمعلمــــ.ن لتطــــو;ر مGــــا كــــذلك أكــــد الباحثــــان عKــــZ . ر

ة التعليم ومؤسسات ا�lتمع ا�DK مGم لتحقيق $ذا املبدأ ا رأ$مية yعز;ز الشراكة ب.ن و   . ز

اســة  .11 س ): Han, Yalvac & Capraro, 2015(رد و$ــدفت التعــرف عKــZ مفــا$يم وتنفيــذ الــدر
 والـــذي قـــدم STEMنتJـــو البحـــث مـــن فر;ـــق متخـــصص بنمـــوذج . STEM القائمـــة عKـــZ نمـــوذج

Bس القائم عZK نموذج  ات متخصصة DE التد ردو معلما DE مناطق حضر;ة ) ٩٢( لعدد STEMر
ً

س .  DE جنوب الواليات املتحدة �مر;كية ووللتعرف عKـZ مفـا$يم وطر;قـة تنفيـذ املعلمـ.ن للـدر
اسـة حالـة جمعيـة لعـدد ن قـام البـاحثو بداSTEMالقائمة عZK نموذج  معلمـ.ن ) ٥(ريـة tعمـل د

اســـية نتوصـــل البـــاحثو إjـــZ أن . رشـــملت مقـــابالت �µـــصية، مالحظـــات صـــفية، وخططGـــم الد
اUÜم بما يتعلق بنموذج  ;4ó ساعد املعلم.ن وحسن من تصو رال��نامج التد  . STEMر

اســة نوافلــة  .12 حلــة التعلــيم إjــZ تقيــيم كتــب العلــوم EــD اmلقــة الثانيــة مــن مر) م2008(ر$ـدفت د
، )STSE(�سا`ــــ_E 4ــــD ســــلطنة عمــــان EــــD ضــــوء منحÔــــ� العلــــم والتكنولوجيــــا وا�lتمــــع والبºئــــة 

ىواســــتخدم الباحـــــث املـــــن^[ الوصـــــفي التحليKـــــD مــــن خـــــالل أداة تحليـــــل ا�تـــــو مـــــن إعـــــداده، 
 D·خمسة مجاالت و DE ال ألو(محددهlتمـع : لا�lا� ZـKثار �يجابية للعلم والتكنولوجيا ع�

: �ثار السلبية للعلم والتكنولوجيا عZK ا�lتمع والبºئة، ا�lال الثالث: لبºئة، ا�lال الثا�يوا
أثـر العلـم والتكنولوجيـا EـD ا�lتمـع، ا�lـال : أثر ا�lتمع DE العلم والتكنولوجيا، ا�lال الراtـع

اسـة وتوصـلت. وتJونت العينة مـن سـتة كتـب) التفاعل ب.ن العلم والتكنولوجيا: اµmامس ر الد
ىإjــــZ أن ا�lــــال �و EــــD محتــــو كتــــب العلــــوم للــــصفوف  مــــن اmلقــــة الثانيــــة ملرحلــــة ) ٪10,8(ل

، بºنمـا تـضمن ا�lـال اµmـامس أقـل �ـسبة بـ.ن  ىالتعليم �سا`_4 تضمن أك�� �ـسبة EـD ا�تـو
بقيــة ا�lـــاالت، وتفاوتــت �ـــسبة تــضم.ن ا�lـــاالت الثــا�ي والثالـــث والراtــع، ممـــا يــدل عKـــZ عـــدم 

  .  DE الكتب ا�للة) STSE(نز تضم.ن ا�lاالت اµmمسة ملنح�Ô توا
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اسات السابقة   :رالتعليق ع�� الد

اسات ال4z ا$تمت باستخدام مـدخل  Bس )STSE(ر�ش.� العرض السابق لتنوع الد ر EـD تـد
اسة عالقتھ ببعض املتغ.�ات، بºنما  Bس واقعھ وhعضGا ا$تم بد رالعلوم، حيث إن مUuا ما ا$تم بتد ر

ظ مـــن العــــرض تناو ىلـــت tعــــضGا أثر$ـــا EــــD تنميـــة tعــــض املتغ.ـــ�ات �خــــر لـــدى املتعلمــــ.ن، كمـــا يالحــــ
صفي، وكذلك تنوع املراحل التعليمية الzـ4  اسات السابقة ما ب.ن تجر;4ó و والسابق تنوع توجھ الد ر
اســة متفقــة مـــع  اســات الــسابقة بجانـــب تنــوع البºئــات الzـــ4 ا$تمــت ¿Uــا، وتــأyي $ـــذه الد رتناولUÉــا الد ر

اسات السابقة من حيث �$تمام بمدخل  اسـات ) STSE(رالد Bس العلـوم، كمـا تتفـق مـع الد رDE تـد ر
اسة اmالية DE توجGGا العام املتمثل EـD محـاو  لال4z استخدمت املن^[ الوصفي، ولكن تختلف الد ر

Bس العلوم، باإلضافة لتحديد املعوقات ال4z تح) STSE(تحديد متطلبات استخدام مدخل   د رDE تد
اســـــات  ـــن الد ـــة اmاليـــــة مــ اسـ ــا EــــD مجتمعGـــــا وعينUÉـــــا، واســـــتفادت الد رمــــن ذلـــــك، إضـــــافة الختالفGـــ ر
 DــE ــاUuــا بجانــب �ســتفادة مUÜا رالــسابقة EــD تــدعيم �حــساس بمــشJلUÉا وEــD بنــاء �داة وصــياغة عبا

  .تفس.� ومناقشة النتائج

  :ي[طار النظر

  STEM   مدخلمف4وم .1

من النماذج املتجددة ) STEM(ا والGندسة والر;اضيات �عت�� مدخل العلوم والتكنولوجي
Bس العلـوم فيمـا يتعلـق بـاملفGوم، .  رال4z يك�Ý اmديث عUuا عند ال��ك.c عZK النواDÖ التطبيقيـة لتـد

Bس باســـتخدام مـــدخل   ,STEM) Science, Technologyرتتعـــدد املفـــا$يم الzـــ4 تبـــ.ن ما$يـــة التـــد
Engineering, Math (ندسـة و$و املدخل الذيGامل بـ.ن العلـوم والتقنيـة والJستخدم أسلوب الت� 

$نـاك الكث.ـ� مـن .  STEMوالر;اضيات والذي س.�مز لھ $نا باستخدام �حرف �وZj من Æـل مجـال 
Bس باسـتخدام مـدخل .  STEMسـYيم  ر�دبيات حاولت تحديد �طر ال4z يتم اسـتخدامGا عنـد التـد

ن أ ـــاحثو آخــــر وعKــــZ ســــÞيل املثــــال، يــــر بـ ن نــــھ نظــــرا للطبيعــــة املYــــشعبة للمواضــــيع الرئºــــسية لGــــذا ى
 ZKم اتفقوا عU½يم يبدو صعبا ومعقدا إال أYي لنموذج سsعر;ف إجراy ZKصو عmنالنموذج فإن ا ل
أنھ يمكن yعر;ف وتحديد �طر العامة ال4z تحدد $ذا النموذج بالنظر لكيفية تأث.� املواد ا�µتلفة 

عر;ف أك�Ý إجرائية لGذا النمـوذج مـن وجGـة نظـر$م بالتـاDj فمجـرد عZK حياة الناس و$و ما يقود لت
Bس والYــــشعبات املوجــــودة فيــــھ   ,Breinerرyعر;ـــف $ــــذا النمــــوذج قــــد ال يفــــي تمامــــا بطبيعــــة التــــد

Harkness, Johnson, Koehler, 2012; . غ.ـ� أن الـبعض(Sanders, 2013) ى، يـر بأنـھ ذلـك النـوع
Bس و Bس الـــــــذي �ستكـــــــشف التـــــــد ــــــد ــــن التـ رمـــ ــــوم ر ــــتعلم بـــــــ.ن مجـــــــال.ن أو أكÝـــــــ� مـــــــن مجـــــــاالت العلـــ الـــ

ــــة والر;اضـــــــــــيات، و ـــــا والGندســـــــ ـــــــة /والتكنولوجيــــــ ـــــــا والGندســــ ـــــــوم والتكنولوجيــــ ـــــــ.ن موضـــــــــــوع العلــــ أو بــــ
اسية �خر ىوالر;اضيات وموضوع واحد أو أك�Ý من املواد الد  ,DE)Sanders $ذا اlmانب يضيف . ر

ابط بـــ.ن ) 2015 املوضـــوعات ومـــشكالت العـــالم اmقيقـــي، وأن ذلــك الـــدمج اlmزsـــي �عتمـــد عKـــZ الــر
م لدمج $ذه  ه �ستلزم جGدا مضاعفا من املعلم.ن للمشاركة DE التصميم الGند`_4 الال زوالذي بدو

ً ً
ر

hعة tشJل أك�Ý فاعلية  . را�lاالت �

 :STEM مدخلأSداف  .2

hع STEMDEتتمثل أ$داف مدخل  hعـة، : ر �ساسية للمواد � ر·D تطـو;ر yعلـيم العلـوم �
ة عن املركز القومي  ة عZK �بتJار، وقد أش.� DE وثيقة صاد ربما �ساعد DE تطو;ر عقو مفكرة قاد ر ل

إjـــZ عـــدة أ$ـــداف طو;لـــة املـــدى، ) National research council (NRC,2011,pp.4-5للبحـــوث 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

247 

UÜا الواليات املتحدة �مر;كية تب�Ô عZK نطاق واسع لتعلـيم  بالتحديد ثالثة أ$داف أصد
ُ

 EـSTEM Dر
فــضال عمــا تتــضمنھ بالتفــصيل $ــذه �$ــداف مــن ال��ك.ــc عKــy Zعلــم ) K-12(مراحــل التعلــيم العــام 

ً

ســــات  رمحتــــو ومما ـــاه مجــــاالت STEMى  املتعــــددة، وإعـــــداد STEM، وتطـــــو;ر املواقــــف �يجابيــــة تجــ
 DE ياة، وتتمثل $ذه �$دافmونوا متعلم.ن مدى اJ2017الداود، (املتعلم.ن لي :( 

ظــــائف EــــD مجــــال رفــــع عــــدد امل • جــــات علميــــة مرتفعــــة و وتعلمــــ.ن الــــساع.ن إjــــZ اmــــصو عKــــZ د ر ل
STEM. 

مة وفق من^[  • زفع عدد القو العاملة ذو الكفاءة الال ير  .STEMى

ـــع املـــــستو املعرEـــــD لJـــــل املتعلمـــــ.ن EـــــD مجـــــاالت  • ىفـ ن بمـــــن فـــــUVم أولئـــــك الـــــذين يرفـــــضو STEMر
اسة إضافيةSTEMلاmصو عZK وظائف تتعلق بمجاالت   . فUVار أو د

 ZÄـ4 �ـسzومن أ$م �$داف الSTEMDـE ـا تتمثـلGتحقيق Zـjع :  إ اك كيفيـة yـشكيل فـر وإد ر
ف املــتعلم  رالعلــوم والتقنيــة والGندســة والر;اضــيات لبºئاتنــا املاديــة والفكر;ــة الثقافيــة لتمكــ.ن معــا

مة لتحديد املسائل واملشكالت DE مواقف اmياة، وتفس.� العـال اتھ الال زواتجا$اتھ ومGا م الطبيÄـD ر
لواستخالص �ستªتاجات املسYندة إZj �دلة حو املسائل ذات الصلة بالعلوم والتقنية والGندسة 
ات العلميـة والتقنيــة،  ِوالر;اضـيات، ال��ك.ـc عKـZ املـستقبل وتحقيـق جــودة اmيـاة مـن خـالل �بتJـا

ّ
ر

ات إصــالح تطــو;ر التحــصيل العل5ــ4 و�نجــاز �Æــادي45 للمتعلمــ.ن، والعمــل عKــZ تبÔــ4 ر الــدو ملبــاد ل
ســـــات اµmاصـــــة  ـــة، تـــــوف.� الفـــــرص لتنميـــــة املما ات الدوليــ ـــD ضـــــوء نتـــــائج �ختبـــــا ـــيم خاصـــــة Eــ رالتعلــ ر

ى الzــy 4عــد أساســية EــD جميــع املGــن الzــE 4ــD القــر اmــادي والعــشر;ن، تخــر;ج قــو STEMبمجــاالت  ن
� ZKه عc.مجال التطو;ر والبحث العل45 املتقدم الذي ينصب ترك DE علـم عاملةy ئةºار، توف.� بJبت

ا`_4 بما يطابق العالم اmقيقي [ الد رمؤ$لة ألن تJو محفزة عZK �بداع و�بتJار، ودعم امل̂ن  . ن

العلـــم واملعرفـــة العلميـــة واســـتخدامGا EـــD تفـــا$م وتفـــس.� العـــالم الطبيÄـــD مـــن خـــالل مجـــاالت   •
ة عZK ا ض والفضاء والقد رالف.cياء والكيمياء و�حياء وعلوم � ات ال4z تؤثر ر رملشاركة DE القرا

 :عZK $ذه ا�lاالت

ة وفGم وتقييم التكنولوجيـا حيـث و;جـب أن   � ة عZK استخدام وإدا رالتكنولوجيا و·D القد ر
ات  $ـــا وتJـــو;ن مGـــا ر�عـــرف الطـــالب كيفيـــة اســـتخدام التكنولوجيـــا اlmديـــدة وفـــا$م تطو ر

مة لتحليل تأث.�$ا علينا وعZK العالم وDE حاالت أخر  ىالال ات ز ريقصد بالتكنولوجيا ابتJا
ـــع احتياجـــــات الÞـــــشر;ة  ـــتالءم مـ ـــ4 يمكــــن مـــــن خاللGــــا تحـــــس.ن البºئـــــة بمــــا يــ واملنتجــــات الzــ

 املطلوgة

ات   � رالGندســة و·ــD فGــم عمليــة التــصميم الGند`ــ_4 وأ$ميتــھ EــD جــدة التكنولوجيــا و�بتJــا
Bع ودمج املواضيع املتعددة مـن س قائمة عZK املشا رلذا البد أن تJو الدر و  خـالل تـرتبط ن

 )2017الداود، (بحياة املتعلم.ن وقد يقصد بال $ندسة أيضا طر;قة حل للمشكالت 

0س العلومSTEM  مدخلاستخدامأSمية  .3   :ر 12 تد

ـــتخدام مــــدخل ســــYيم  Bس باسـ تــــھ عKــــZ إحــــداث yغي.ــــ� STEMرتكمــــن أ$ميــــة التــــد ر EــــD قد
ة  التنافــسية EــD قطاعــات رحقيقــي EــD مجــاالت متعــددة yــشمل نوعيــة الوظــائف، و�نتاجيــة، والقــد

 DEع املعلومات والتغي.ـ� الثقـاB زومجاالت متعددة بما DE ذلك ال�ة و�بتJار التق4Ô والتصªيع وتو
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)Wang, 2012 ؛ Phelps 2010 .( ندسـةGمجـاالت العلـوم والتكنولوجيـا وال DـE ـارJكـذلك، فـإن �بت
ًيضا إZj تحس.ن جودة اmياة والر;اضيات يؤدي للنمو �قتصادي، ولºس ذلك فحسب، بل يؤدي أ

;ــــة  Bس .  EــــD اململكــــة العرgيــــة الــــسعودية2030ؤو$ـــذا باملناســــبة مــــن أ$ــــم أ$ــــداف ر ربالتــــاDj فــــإن تــــد
 DـــE مGه �ـــس رالعلـــوم ¿Uـــذا الـــشJل التJـــامDK مGـــم لتحقيـــق فاعليـــة أك�ـــ� للنظـــام التعلي5ـــ4 والـــذي بـــدو

خـصوصا، وأن احتياجـات الوظـائف اmديثـة �ـس. تحقيق $ذه �$ـداف
ً

 DـE ات تخصـصية رتلزم مGـا
hعة  .ر$ذه ا�lاالت �

Bس التJـــامDK واملــــدمج  رEـــD جانـــب آخــــر، وجـــد العديـــد مــــن البـــاحث.ن أن ال��ك.ـــc عKــــZ التـــد
Bس العلـــوم ¿Uـــذا �ســـلوب أســـGم Eـــy Dعز;ـــز مفـــا$يم الطـــالب حـــو قـــضايا بي¶يـــة وعلميـــة مÃـــة  للتــد ر

ه أصــــبح محــــل ترك.ــــc الكث.ــــ� مــــن الــــدو واملنظمــــات  لوالــــذي بــــدو ة التعلــــيم �مر;كيــــة (العامليــــة ر ا رو ز
والzـ4 بيªـت tعـد مراجعـة العديـد مـن ) NGSS(عZK سـÞيل املثـال ). 2016ومكتب �بتJار والتحس.ن 

Bس العلــوم باســتخدام  Bس العلــوم وgــدعم مــن �دلــة التجر;Þيــة أ$ميــة تــد رالبحــوث EــD مجــاالت تــد ر
اســات أن التـــ. STEMمــدخل ســـYيم  Bس باســتخدام مـــدخل ســـYيم روأكــدت كـــذلك الكث.ــ� مـــن الد رد

STEM ـــــاالت �قتــــــصادية و�جتماعيــــــةlامــــــل بـــــ.ن العلــــــوم وا�Jــــق الت ـــيا لتحقيــ  Æـــــان عنــــــصرا أساســ
ً ً

$م  ئºسا DE حياة الناس وتقدمGم وتطو روالبي¶ية وال�ية ا�µتلفة وال4z أصبحت جزءا 
ً ً

 ,Pryor(ر
2016)  (Bybee, 2013.(  

Bس العلوم ب  نظامـا yعليميـا STEMاسـتخدام مـدخل سـYيم روgالتاDj، سرعان ما أصبح تد
ً ً

لمستقال ومتم.cا DE الكث.� من الدو حو العالم ملا لھ من أ$مية y DEعز;ز مفا$يم الطالب العلمية  ل
ً ً

 cترك.ــــ DــــE ــــ� فاعليــــة، و$ـــو �ســــلوب الــــذي �ـــساعدÝوأك DKـــامJل تJــــشt ــــم ملـــواد العلــــومGعلمy عز;ـــزyو
ـــار و�بــــــداع  ـــZ �بتJـــ لوتــــــصميم اmلــــــو وفGــــــم املــــــشكالت ا�ليــــــة والعامليــــــة ا$تمامــــــات الطــــــالب عKـــ

  ). Lin, K. Y., & Williams, 2016(و�ستفادة من التكنولوجيا 

0س العلومSTEM معوقات استخدام مدخل .4   :ر 12 تد

Bس العلـــوم باســــتخدام مــــدخل ســــYيم  ر$نـــاك tعــــض العوائــــق الzــــ4 تـــؤثر عKــــZ فاعليــــة تــــد
)STEM (د املتاحة لل روتJو متعلقة باملوا Bس الفعال لGذا النموذجن يمكن تقسيم $ذه العوائق . رتد

;ة وفنيـة متعـددة فيمـا يتعلـق بـالعوائق ال��بو;ـة عKـZ سـÞيل . رإZj عوائق متعلقة بجوانب ترgو;ة وإدا
�يحة ملا$يـــة $ـــذا املـــدخل وكيفيــــة  ;ـــة الـــ ؤاملثـــال وجـــد البـــاحثو أن املعلمـــ.ن Æـــانوا يفتقــــدو للر ن ن

ا`_4 حيـث  ن عـن فGـم الفوائـد الzـ4 يمكـن أن يجنو$ـا رتطبيقھ داخل الصف الد ن أ½Uـم متـأخر ويـر و
Bس العلــوم وجـــد tعــض البـــاحث.ن .  رمــن تطبيــق أو حzـــ� احتماليــة تطبيـــق مثــل $ـــذا النمــوذج EــD تـــد

Bس  ة عZK تصو الفائدة من مثل $ذا النموذج DE تد ركذلك أن tعض املعلم.ن Æانوا يفتقدو للقد رر ن
ن أن املعلمــ.ن لـد�Uم فجــوات EــD .  .(Stohlmann et al, 2012)العلـوم  و وجــد كـذلك بــاحثو آخـر ن

gـــط  ســـو$ا وgالتـــاDj صـــعوgات متعلقـــة بكيفيـــة  را�تـــو املعرEـــD املتعلـــق بمـــواد$م العلميـــة الzـــ4 يد ر ى
سو$ا باملواد العلميـة �خـر EـD $ـذا النمـوذج ىمواد$م ال4z يد كـذلك وجـد . (Moore et al, 2014). ر

(Stohlmann et al, 2012). افية بمحتو وثوابت وأسس مواضيع  أن اJم املعرفة الGىملعلم.ن تنقص
ن وgالتـــاDj فـــإن املعلمـــ.ن يحتـــاجو لـــدعم كب.ـــ� EـــD $ـــذا ا�lـــال حzـــ� �ـــستطيعوا STEMمـــدخل ســـYيم 

نالرgط ب.ن $ذا ا�lاالت املتعددة، إضافة إZj ذلك فإن املعلم.ن يحتاجو إy Zjعاو أك�� فيما بيUuم  ن
�يحة ونمـــاذج أكÝـــ� وكـــذلك أمثلـــة ــ ن أكÝـــ� ومراقبـــة لعملGـــم حzـــ� يتأكـــدوا أ½Uـــم يـــدرÆو الطر;قـــة الـ

Bس باستخدام $ذا النموذج  .رلدمج وتد
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;ــــة وجـــد البــــاحثو أن املعلمـــ.ن يفتقــــدو لـــبعض العناصــــر  نفيمـــا يتعلــــق باlmوانـــب �دا ن ر
 ZــKس العلــوم القائمــة ع م لتخطــيط وتنفيـذ در واملGمـة والzــÆ 4ــان مـن أ$مGــا عــدم وجــود الوقـت الــال ز

̀ـــ_4 املـــواد .  STEMمـــدخل ســـYيم    م للتعـــاو مـــع مد راشـــتمل ذلـــك عKـــZ ضـــعف وجـــود الوقـــت الـــال نز
س القائمـــة واملتداخلــــة بيUuـــا و�خـــر لتنظــــيم وتخطـــيط الــــدر والــــذي يقـــود لــــضعف التªـــسيق بــــ.ن . ى

`ـــ_4 $ـــذه املـــواد املتنوعـــة والzـــ4 �ـــشملGا نمـــوذج ســـYيم  كـــذلك، .  وgالتـــاDj ضـــعف تطبيقـــھSTEMرمد
م اشتJى املعلمو ;ب الـال سـية الداعمـة خـصوصا فيمـا يتعلـق بالتـد ز كذلك من ضعف البªية املد ر ر

ً
ن

س والتعـاو بـ.ن معل5ــ4 املـواد �خـر وضــعف وجـود برنـامج داعــم لGـم يYـيح لGــم  ىلتنفيـذ $ـذه الــدر ن و
سـGم tـشJل تJـامDK �ـساعد EـD تنفيــذ نمـوذج سـYيم   ,.Moore et al)وتبـادل اµm�ـ�ات وتخطـيط در

Bس باســـتخدام $ـــذا النمـــوذج يحتـــاج إjـــZ والتنظــيم .  (2014 ، خـــصوصا أن التـــد ر ر�دار الـــضر
ً

ي وي
سـات  `ـ_4 ومد رتªسيق عاDj فيمـا يتعلـق بالوقـت وتنظـيم املـصادر الداعمـة وتªـسيق اGlmـود بـ.ن مد ر
ســـة  رالتخصــصات العلميــة ا�µتلفـــة وgالتــاDj يحتـــاج إjــZ إعـــادة النظــر بجديـــة EــD قـــضايا جــدو املد ل

  .ا�µتلفة للتعليموكيفية تنظيم �$داف 

ات الفصلية والتقو;مية املتعددة أيضا Æانت من �سباب ال4z أسGمت EـD اmـد  و�ختبا
ً

ر
نحيــث يــر املعلمــو أن ال��ك.ــc عKــZ .  كمــا يــذكر tعــض املعلمــ.نSTEMمـن اســتخدام نمــوذج ســYيم  ى

ات الفصلية و ات الUuائية املتعلقة بمواد$م وÆلك �ختبا رUÜيئة الطالب لالختبا التقو;مية ا�µتلفة ر
مـــ.ن الســـتخدام وســـائل وأســـاليب yعليميـــة إبداعيـــة ومبتكـــرة  زتأخـــذ الكث.ـــ� مـــن الوقـــت واGlmـــد الال

نEـــD الواقـــع، يـــر املعلمـــو أ$ـــداف . يتطل�Uـــا yعلـــيم العلـــوم، والتكنولوجيـــا، والGندســـة، والر;اضـــيات ى
ـــــداف yعلـــــــيم العلــــــوم والتك ض تمامـــــــا مـــــــع أ$ـ ــــا ـــــا تتعــ ـــــو عKــــــZ أ½Uــ ـــار ا�تــ ًاختبـــ ر ــــا والGندســـــــة ى نولوجيـــ

ات شــــاملة بيªيــــة ومبªيــــة عKــــZ نمــــوذج .  املتJامــــل) STEM(والر;اضــــيات  ربالتــــاDj، فــــإن تنظــــيم اختبــــا
ـــم الطــــالب للتــــداخالت املوجــــودة بــــ.ن التخصــــصات  ســــYيم يحتــــاج جGــــودا مªــــسقة تقــــºس مــــدى فGـ

ً

س. ا�µتلفة   .رو$ذا من العقبات ال4z اشتJى tعض املعلم.ن من عدم توفر$ا DE املدا

ىفيما يتعلق باlmوانب الفنية، ير tعض املعلمـ.ن أن $نـاك ضـعفا EـD املـصادر الداعمـة و
خـــصوصا املـــواد اµmاصـــة بأ�ـــشطة العلـــوم والتكنولوجيـــا والGندســـة والر;اضـــيات املتJاملـــة، خاصـــة 

ً

. املــواد الGندســية وال��مجيــات، وكــذلك أدوات البنــاء والتــصªيع، مثــل اµmــشب والبالســYيك و�الت
د الJافية $و أمر يحتاج صا�عو السياسات واملسئولو إjـZ مراعاتـھ ألن يبدو كذل نك أن نقص املوا ر

وفيمــا يتعلـــق بإعــداد املعلمـــ.ن تحـــدث .  بنــاء منـــا´[ ســYيم يتطلـــب $ــذه �نـــواع مــن املـــواد و�دوات
ــــم التJامــــــل بــــــ.ن  ــــن اmاجـــــة ل��ك.ــــــc أك�ــــــ� عKــــــZ كيفيــــــة إعـــــداد املعلمــــــ.ن لفGــ ـــ� مــــــن املعلمــــــ.ن عــ الكث.ــ

;ب وإعداد معل45 املواد التخص رصات العلمية ا�µتلفة حيث ذكر املعلم.ن أن �سلوب اmاDj لتد
ات . العلمية ال �ساعد DE فGم التJامل ب.ن $ذه التخصصات دود املعلم.ن اmاجة إZj دو راق��حت  ر

ش عمل لتعليم معل45 العلوم والتكنولوجيا والGندسة والر;اضيات  اء سواء قبل اµmدمة أو أثنـ(ورو
ملعاlmــــة جـــزء التJامــــل مباشــــرة مـــن خــــالل توضـــيح كيــــف يمكــــن ســـد تخصــــصات العلــــوم ) اµmدمـــة

والتكنولوجيا والGندسة والر;اضيات املتعددة من خالل العمل اlmما�DE D حل املشكالت DE العالم 
Bس باســتخدام مــدخل ســYيم اســات ســابقة كــذلك أن يــتم ال��ك.ــc عKــZ .  راmقيقــي للتــد راق��حــت د

;ب املعلمـــ.ن علUVـــا tـــشJل أســـلوب الـــ Bع وتـــد رتعلم البنـــاsي والطـــر القائمـــة عKـــZ �ستقـــصاء واملـــشا ر ق
 DــــE ات تتعلــــق بكيفيــــة تطبيـــق $ــــذه �ســــاليبgا صـــعو ومكثـــف حيــــث إن الكث.ــــ� مـــن املعلمــــ.ن أظGــــر
Bس العلـــوم باســـتخدام نمـــوذج ســـYيم  اســـية و·ـــD مـــن �ســـاليب املGمـــة والzـــy 4عـــز تـــد راl�mـــرة الد زر

STEM) Mobley, 2015 ( ,)Becker, K., & Park, K, 2011.(  
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اسة وإجراءاcdا   :رمنghية الد

اسة مـة  :رمنCh الد اسة املن^[ الوصفي الذي تم من خـالل تحديـد املتطلبـات الال زاستخدمت الد ر
Bس العلـوم، وكـذلك تحديـد املعوقـات الzـ4 تحـد مـن ذلـك مـن وجGـة STEMالستخدام مدخل ر DE تد

اسة   .رنظر عينة الد

اسةمجتمع سـات العلـوم للمرحلـة الثانو(ـة :ر الد jـi# ومد اسـة مـن جميـع مد ر تكـو مجتمـع الد ر ر ن
0س الفع�1 وفق مدخل   224 وAـان عـددSم STEMربمدينة تبوك والذين أمضوا عام�ن من التد

  .معلما ومعلمة

اســة سـات املــواد العلميـة :رعينـة الد jــi# ومد اسـة مــن مد ر تكونـت عينــة الد ر ر(اضــيات، ف�rيــاء، (ر
ــــة الـــــسعودية) ، أحيـــــاءكيميـــــاء ـــ1 مدينـــــة تبـــــوك بـــــاgyزء الـــــشما1x الغرvـــــي للمملكـــــة العرGيـ وتـــــم . 2ــ

Sم {ش�ل عشوا|ي) z)63قتصار ع��    . رم~cم تم اختيا

DKاسة ع�� مراحل تمثلت فيما ي   :روتم اختيار املعلم.ن املشارك.ن DE $ذه الد

1. �Ýسية فأكB   .راختيار املعلم.ن الذين لد�Uم سªت.ن خ��ة تد

ســــا .2 اســــة، رتــــم إ ســــال طلــــب يتJــــو مــــن أ$ــــداف الد ة yعلــــيم تبــــوك إل ســــ45 إلدا رل خطــــاب  ر ر نر
سـ.ن فعليـا .  الغرض مUuا، ومتطلبات اختيار املشارك.ن تم كذلك ال��ك.c عKـZ املعلمـ.ن املما

ً
ر

Bس مــــادة مـــــن مــــواد العلــــوم ا�µتلفـــــة وعليــــھ فقـــــد تــــم اســــت�ناء معل5ـــــ4 العلــــوم الـــــذين  رلتــــد
;ة عZK سÞيل ريقومو بأعمال إدا  . املثالن

ــــاب الرســــــ45  .3 ـــال اµmطـ ســ ــــ.ن مـــــدة أســـــبوع.ن قبــــــل التواصـــــل معGـــــم tعــــــد إ رتـــــم إمGـــــال املعلمــ
اســة ســGم لتحديــد املعلمــ.ن املــستعدين للمــشاركة EــD $ــذه الد رملدا ومــن ثــم تــم التواصــل .  ر

اسة ومتطلبات املشاركة  $م بإجراءات الد رمعGم، ع�� الGاتف أو الرسائل النصية، وإشعا ر
مة لتعبئة �سYبانةفUVا من حيث املدة   .ز الال

اســـة اســــة اســـYبانة مــــن إعــــداد الباحــــث ¿Uـــدف التعــــرف عKــــZ متطلبــــات  :رأداة الد راســــتخدمت الد
Bس العلـوم واملعوقـات الzـ4 تواجGGـا، وتـم إعـداد �سـYبانة وصـياغة STEMاستخدام مدخل  ر DE تد

اسات السابقة ذات الصلة بامل اUÜا بالرجوع إZj �دب ال��بو والد رعبا وضوع باإلضـافة لالس��شـاد ير
ات  اء اµm�ـــ�اء املتخصــص.ن EـــD ا�lــال، وتJونـــت �ســYبانة مـــن جــزأين، شـــمل اlmــزء �و العبـــا ربــآ لر

;نSTEMاµmاصــة بمتطلبــات اســتخدام مــدخل  Bس العلــوم وتJــو مــن محــو ر EــD تــد ن ر، شــمل ا�ــو ر
ات اµmاصــة بــأبر الطــر الzــy 4ــساعد املعلــم EــD اكYــساب مGــا ر�و العبــا قر  ات  اســتخدام مــدخلزل

STEM و مـنJا وتUVا علGعرفy س العلوم وطرB ن DE تد ق ات) 5(ر ات رعبـا ر، وشـمل ا�ـو الثـا�ي العبـا ر
Bس العلوم، وتJو من STEM مدخل زبأبر �دوات والتجc.Gات املتطلبة الستخدام اµmاصة  ن DE تد ر

)12 ( Djة، بإجمــــا ة لlÃــــزء �و مــــن �ســــYبانة، بºنمــــا شــــ) 17(رعبــــا لعبــــا ات ر رمل اlmــــزء الثــــا�ي العبــــا
، STEMاµmاصــة باملعوقــات الzــ4 تواجــھ تطبيــق مــدخل   hعــة محــاو Bس العلــوم وتJــو مــن أ ر EــD تــد ر نر

ات اµmاصة باملعوقات الفنية وتJو من  نشمل ا�و �و العبا رل ات، وشمل ا�و الثا�ي ) 6(ر رعبا ر
ـــة وتJـــــو مـــــن  ات اµmاصـــــة باملعوقـــــات ال��بو;ــ نالعبـــــا ات، وشـــــ) 5(ر ات رعبـــــا رمل ا�ـــــو الثالـــــث العبـــــا ر

;ة وتJو من  ناµmاصة باملعوقات �دا ات، بإجماDj ) 8(ر ة لlÃزء الثا�ي من �سYبانة، ) 19(رعبا رعبا
 Djإجماgبانة مجملة) 36(وYة لالس   .رعبا
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اسة   :رصدق أداة الد

محكمـا مــن ) 12(تــم عـرض �ســYبانة عKـZ مجموعــة مـن ا�كمـ.ن بلــغ عـدد $ــم  :صـدق ا�Tكمـ�ن
ً

ـــــوم ذ Bس العلـــ ـــر تــــــــد ــــــا´[ وطـــــ ـ ــــــو وEــــــــD تخــــــــصص منـ ـــو;م ال��بــ ـــاس والتقـــــ ـــD القيـــــ ــــــصص Eـــــ رو التخــ ق ي ي
أ�Uــــم حــــو صـــالحية �ســــYبانة لقيــــاس مـــا وضــــعت ألجلــــھ ومــــدى  لوالر;اضـــيات، وذلــــك ¿Uــــدف إبـــداء  ر
ات للمحـاو املنتميـة إلUVـا،  $ـا لقيـاس مـا وضـعت ألجلـھ، ومـدى مالئمـة العبـا رمالئمة أجزاUñـا ومحاو رر

ات وســالمة صـــياغUÉا لغو;ــا وإمالئيــا، بجانـــب أي yعــديالت أخــر يروكــذلك مــدى وضـــوح ا ىلعبــا
ً ً

و½Uـــا ر
%) 80(سواء باإلضافة أو اmذف أو yعديل DE الصياغة، وأسفر $ذا �جراء عن اتفاق ما يز;د عن 

اUÜا بºنما طلب tعـضGم yعـديل EـD صـياغة tعـض  $ا وعبا رمن ا�كم.ن عZK أجزاء �سYبانة ومحاو ر
تباطــا، وhعــد �ل�ــcا ات أخــر أكÝــ� ا ات واســYبدالGا tعبــا ات وحــذف tعــض العبــا رالعبـا ر ر م بمــا طلبــھ ىر

UÜا الUuائية را�كمو من yعديالت أصبحت �سYبانة جا$زة للتطبيق DE صو   .ن

اسـة للتأكـد مـن ثبـات �سـYبانة تـم اسـتخدام معامـل ألفـا كرنبـاخ وجـاءت النتـائج  :رثبات أداة الد
Djالنحو التا ZKع:  

  ) 1(لجدو 

$ا نباخ ألجزاء �سYبانة ومحاو رمعامل ألفا كر   و

معامل ألفا   zس�بانةرأجزاء ومحاو   م
نباخ   وكر

1xجما]  

     STEMمتطلبات استخدام مدخل : لاgyزء �و

لا�ـو �و ق أبـر الطـر الzـy 4ـساعد املعلـم EـD اكYــساب :ر ز
ات استخدام مدخل   STEM رمGا

92%  

1  

ـــــا�ي ـــــــــو الثـــــــــ ــــــــــة : را�ــــ ــــcات املتطلبــــ ـــــر �دوات والتجG.ــــــــــ زأبـــــــــ
Bس العلوSTEM مدخل الستخدام    مرDE تد

87%  

89.5%  

    STEM معوقات استخدام مدخل: اgyزء الثا�ي

لا�و �و   %91  املعوقات الفنية: ر

  %89  املعوقات ال��بو;ة: را�و الثا�ي

2  

;ة: را�و الثالث   %86  راملعوقات �دا

88.7%  

نبـــاخ لlÃـــزء  ويالحــظ مـــن اlmـــدو الـــسابق أن معامـــل الثبـــات باســـتخدام معامـــل ألفـــا كر ل
و$ــــو مرتفـــع الق��ابـــھ مـــن الواحــــد ) 89.5(بإجمـــاDj ) 925 إjـــZ 87(�ســـYبانة تـــراوح مــــا بـــ.ن ل�و مـــن 

نبـاخ لlÃـزء  جة معامـل ألفـا كر وال�يح و;دل عZK ثبات $ذا اlmزء من �سYبانة، كما تراوحت د ر
�يح ممـا يـدل عKــZ ثبـات $ـذا اlmــزء %) 91 إjــZ 86(الثـا�ي بـ.ن  و$ـو مرتفـع الق��ابــھ مـن الواحـد الــ

جة الثبات عZK �سYبانة مجملة بـ.ن من  ) 89.1(بمتوسـط ) 89.5 إjـZ 88.7(ر�سYبانة، وتراوحت د
  .مما يدل عZK ثبات �سYبانة مجملة وصالحيUÉا للتطبيق
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اسة   :رنتائج الد

قمـا أبـر الطـر ال�ـ# Vـساعد املعلـم 2ـ1 اك�ـساب : لنتائج السؤال �و الذي نص ع�� ما ي�ـ1 ز
ات استخدام مدخل 0س العلوم وطر Vعرف4ا عل�cا؟ STEM رم4ا ق12 تد   ر

;ة إلجابات  رلإلجابة عن $ذا السؤال، تم إيجاد املتوسطات اmسابية و�نحرافات املعيا
ة والوســــط الفر�ــــ_4  رأفـــراد العينــــة، ثــــم إيجــــاد اتجــــاه الفــــر بـــ.ن متوســــط التقــــدير لJــــل عبــــا ) 2.5(ق

 ).2(لكما DE اlmدو ). t(باستخدام �ختبار �حصاsي 

  ) 2 (لجدو

ة والوسـط ) t(�ختبار �حصاsي  رللكشف عن اتجاه الفر بـ.ن املتوسـط اmـساhي لتقـدير Æـل عبـا ق
Bس مواضيع ) 2.5(الفر�_4  د التعليمية الy 4zساعد DE تد رعZK مقياس املوا   STEMر

One-Sample Test 

Test Value = 02.5 

   م

  

ة  ر              العبا
Mean 

 

 

Std. 

 Deviation 
df Mean 

 Difference 
t-value p-value 

د  1 ـــــوا ــــــ ــ ــــــZ املــــ ـــــــ ــ ــــرف عKــ ـــ ــــــ ــ رأyعــ
ــــ4 باإلمJــــــان  ــة الzــ التعليميــــ
Bس مـواد  رأن yساعد DE تد
ــــــوم  ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــيع العلـــــــ ــ ـــ ــــ ــ ــــــ ــ ـ ومواضــ
ـــــة والتكنولوجيــــــا  والGندسـ

عـن  (STEM) والر;اضـيات
ـــــسات  ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــــق املؤســ ـــــــ ــ ــــــ ــ ـــــ طر;ــ
ـــع لGــــــا  ــــ4 أتبـــ ــة الzــ التعليميــــ

ة التعلـــــيم، ( ســـــة، إدا راملد ر
...) 

2.35 .978 36 -.149- -.925- .361 

د  2 ـــــوا ــــــ ــ ــــــZ املــــ ـــــــ ــ ــــرف عKــ ـــ ــــــ ــ رأyعــ
ــــ4 باإلمJــــــان  ــة الzــ التعليميــــ
Bس مـواد  رأن yساعد DE تد
ــــــوم  ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــيع العلـــــــ ــ ـــ ــــ ــ ــــــ ــ ـ ومواضــ
ـــــة والتكنولوجيــــــا  والGندسـ

عـن  (STEM) والر;اضـيات
ـــن  ارDE مـ ـــ طر;ــــق شــــبكة معـ
ـــــــ.ن  ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ســ ـــــــي املد ــــ ــ ــ ــــــ ــ ــــــ رمالsــ ز

ـــشرف.ن ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــي / واملــ ــــــ ــ زميالyــــــــ
سات واملشرفات  .راملد

2.51 .932 36 .014 .088 .930 

د 3 ـــــوا ـــــــ ــ ـــــZ املـــ ــ ــــــ ــ ـــــرف عKــ ــ ــــــ ــ  رأyعــ
ــــ4 باإلمJــــــان  ــة الzــ التعليميــــ
Bس مـواد  رأن yساعد DE تد
ــــــوم  ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــيع العلـــــــ ــ ـــ ــــ ــ ــــــ ــ ـ ومواضــ
ـــــة والتكنولوجيــــــا  والGندسـ

2.11 .966 36 -.392- -2.469- .018 
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One-Sample Test 

Test Value = 02.5 

   م

  

ة  ر              العبا
Mean 

 

 

Std. 

 Deviation 
df Mean 

 Difference 
t-value p-value 

عـن  (STEM) والر;اضـيات
طر;ــق البحــث بªــشاط عــن 
ـــــــستودعات  ــD مــــ ـــــــ د Eــ ـــــــوا رمــــ

د التعليميـــة   مثــــل(راملـــوا
Scientix) 

د  4 ـــــوا ــــــ ــ ــــــZ املــــ ـــــــ ــ ــــرف عKــ ـــ ــــــ ــ رأyعــ
ــــ4 باإلمJــــــان  ــة الzــ التعليميــــ

Bس مـواد أ رن yساعد DE تد
ــــــوم  ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــيع العلـــــــ ــ ـــ ــــ ــ ــــــ ــ ـ ومواضــ
ـــــة والتكنولوجيــــــا  والGندسـ

عـن  (STEM) والر;اضـيات
 DــــE ــــشاطªطر;ــــق البحــــث ب
ــــــــصادر  ــ ـــــ ــــن مــ ــــــ ــ ـــــــب عــــ ـ ــ الو;ــــــ

Bس ذات الصلة  .رالتد

3.08 .924 36 .581 3.824 .001 

ـــوات  5 ــــــ ــ ــــــ ــــــــD قنــ ــ ــــــ ــــــ��ك Eـــ ــ ــــــ ــ ـ أشــ
ـــــة  ـــــــ ــ ــــــ ــــــــات اµmاصــ ــ ــــــ ــ ـ ـ املعلومــ
بالـــــشرÆات اµmاصـــــة الzــــــ4 
د yعلـيم العلــوم  رتªـشر مــوا

ا  ــــ ـــــة والتكنولوجيــ والGندسـ
ـــــيات  ــــــ ــ ـــــــائل (والر;اضــــ ــ ــــــ وســ

 Dـــــــا� ــ ــــــ ــ ــ ــــــــل �جتمــ ــ ــــــ ــ التواصــ
;ة  (... روالªشرات �خبا

2.76 1.011 36 .257 1.544 .131 

ات مـــن مقيـــاس املتطلبـــات التعليميـــة الzـــy 4ـــساعد EـــD 3أن ) 2(ليتـــ Ò مـــن اlmـــدو  ر عبـــا
Bس مواضـــيع  ، وتقـــع جميعGـــا ضـــمن املـــدى )2.5( قـــد جـــاءت أعKـــZ مـــن الوســـط الفر�ـــ_STEM 4رتـــد

;ج )2.51-3.08( غالبــــا(ر،  وتقــــع  EــــD فئــــة التـــــد
ً

ة، ضــــمن املـــــدى )  رعKــــZ مـــــضمو العبــــا ، )3.49-2.51(ن
Bس مواضــــيع  ــة الzــــy 4ــــساعد عKــــZ تــــد د التعليميــ رواملــــوا ليــــا حــــسب متوســــطاUÜا  STEMر ز مرتبــــة تنا

د التعليميــة عـن طر;ـق البحـث بªـشاط EـD الو;ـب عــن :  اmـسابية عKـZ النحـو �yـي رأyعـرف عKـZ املـوا
Bس ذات الـصلة، وÆـان املتوسـط اmـساhي إلجابـات أفـراد العينـةمـصادر ال ، وأشـ��ك EـD (3.08) رتـد

ـــا  د yعلــــــيم العلــــــوم والتكنولوجيـــ ــــوا رقنــــــوات املعلومــــــات اµmاصــــــة بالــــــشرÆات اµmاصــــــة الzــــــ4 تªــــــشر مــ
;ــة(والGندسـة والر;اضــيات  وÆــان املتوســط اmــساhي ) روســائل التواصــل �جتمــا�D والªــشرات �خبا

د التعليميـــة) 2.76(د العينـــة إلجابــات أفـــرا مالsـــي  روأyعـــرف عKــZ املـــوا زعـــن طر;ــق شـــبكة معـــارDE مـــن 
س.ن واملشرف.ن سات واملشرفات، وÆان املتوسط اmساhي إلجابـات أفـراد العينـة / راملد رميالyي املد ز

)2.51.(  
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تباطGا املباشر بمدخل  رو;مكن تفس.� $ذه النYيجة DE ضوء أ$مية املتطلبات السابقة وا
STEM ـــا بمــــصادر تلقــــي املعلومــــات تباطGـ ـــ_4 مــــن جGــــة بجانــــب ا ا`ـ ر ومــــا يتطلبــــھ داخــــل الفــــصل الد ر

 من جانب املعلم.ن وال4z ركزت DE معظمGا عZK التواصل مع الزمالء بجانب STEMاµmاصة بمدخل 
جة مرتفعة لGذه املتطلبات   .ر�ستفادة من وسائل التواصل �جتما�D، وgالتاDj جاءت الد

mمــن ا Ò ــدو كمــا يتــlي لتقــديرات أفــراد العينــة ) 2(لhــساmــان املتوســط اÆ ت.ن رأن عبــا
ق غ.ـــ� دالـــة إحـــصائيا ) 2.5(علUVمـــا أقـــل مـــن الوســـط الفر�ـــ_4  ، وتقعـــا ضـــمن )غ.ـــ� جو$ر;ـــة(ووgفـــر

;ج )2.35-2.11(املــدى  أحيانـــا(ر، وتقعـــا EـــD فئـــة التـــد
ً

ة، ضـــمن املــدى )  رعKـــZ مـــضمو العبـــا  -1.50(ن
د التعليم)2.49 ليـــــا حـــــسب متوســـــطاUÜما اmـــــسابية عKـــــZ النحـــــو �yـــــير، و$ـــــذه املـــــوا :  زيـــــة مرتبـــــة تنا

Bس مـواد ومواضـيع العلـوم والGندســة  د التعليميـة الzـ4 باإلمJـان أن yـساعد EـD تـد رأyعـرف عKـZ املـوا ر
ة (عـن طر;ـق املؤسـسات التعليميـة الzـ4 أتبـع لGـا  (STEM) والتكنولوجيـا والر;اضـيات سـة، إدا راملد ر

ـــيم،  ه بمتوســـــط...) التعلــ ـــة عـــــن طر;ـــــق البحـــــث 2.35ر حـــــساhي مقـــــدا د التعليميــ ــــوا ر، أyعـــــرف عKـــــZ املـ
د التعليميــــة  د EــــD مــــستودعات املــــوا ربªــــشاط عــــن مــــوا وÆــــان املتوســــط اmــــساhي )  Scientxمثــــل(ر

  ).2.11(لتقديرات أفراد العينة 

نو;مكن عز النYيجة السابقة لJـو املؤسـسات التعليميـة تركـز tـشJل مكثـف عKـZ تنميـة  و
 عKـــZ وجـــھ التحديـــد، STEMات املعلـــم بوجـــھ عــام ولـــºس فيمـــا يتعلـــق باســتخدام مـــدخل روثقــل مGـــا

ســـــة أو املؤســـــسات  ـــاDE داخـــــل املد ـــ� مـــــن املعلمـــــ.ن قــــد ال يJـــــو لـــــد�Uم الوقـــــت الJـ ربجانــــب أن الكث.ــ ن
التعليمية التاtع.ن لGا أو قد ال تتاح لGم فرص التعلم بداخلGا نظرا لك�Ýة املGام والتJليفات املنوطة 

ً

د التعليميـــة ¿Uــم، ة اســـتخدام مــستودعات املـــوا ر بجانـــب أن الكث.ــ� مـــن املعلمــ.ن قـــد ال يملJـــو مGــا ر ن
ت.ن جة متوسطة لGات.ن العبا روgالتاDj جاءت الد   .ر

زمــــا أبــــر �دوات والتج4�ــــrات : نتــــائج [جابــــة عــــن الــــسؤال الثــــا�ي الــــذي نــــص ع�ــــ� مــــا ي�ــــ1
0س العلوم؟STEM مدخلاملتطلبة الستخدام    ر 12 تد

;ة إلجابات لإلج رابة عن $ذا السؤال، تم إيجاد املتوسطات اmسابية و�نحرافات املعيا
د التعليميـة املرغوgــة، ثــم إيجــاد اتجــاه الفـر بــ.ن متوســط التقــدير لJــل  قأفـراد العينــة مقيــاس املــوا ر

ة والوسط الفر�_4  ).3(لكما DE اlmدو ).t(باستخدام �ختبار �حصاsي ) 2.5(رعبا
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 )3(لجدو 

ة والوسـط ) t( �ختبار �حصاsي  رللكشف عن اتجاه الفر ب.ن املتوسط اmساhي لتقدير Æل عبـا ق
Bس مواضيع ) 2.5(الفر�_4  د التعليمية املرغوgة الy 4zساعد DE تد رعZK مقياس املوا   STEMر

One-Sample Test 

Test Value = 02.5 

   م

  

ة  ر              العبا
Mean  

  
 

Std.  
Deviation 

df Mean  
 Difference 

t-value p-value 

gوتات 1  358. 932. 122. 36 794. (2.62) والر

ــــــــشعار،  2 ـــــــــ ــــــــ ـــزة �سYــ ــــــــ ـ ــــــــ أجGــــــ
 وم#lالت البيانات

2.46 .836 36 -.041- -.295- .770 

 001. -14.701- -554.- 36 229. 1.95 �الت اmاسبة 3

 183. -1.357- -203.- 36 909. 2.30 �الت اmاسبة الرسومية 4

5 4ó;ت�� التجرµ911. -112.- -014.- 36 731. 2.49 ا� 

ـــــــــــبكة  6 ـــــــــZ شـــــــ ـــاة عKـــــــــ ـــــ ــــــــ ا�اÆـ
 �ن��نت أو اmاسوب

2.27 .693 36 -.230- -2.016- .051 

 STEM برنـــامج خـــاص بــــ 7
  Geogebra مثـــــل)

Function Plotter ...) 
(2.68) .784 36 .176 1.364 .181 

ــــــــــز  8 ــــــع املعــــــــ ـــــــــ / زأدوات الواقــ
ـــD (اقــــع �ف��ا�ــــ_4 الو بمــــا Eـ

ـــال  ــــÞيل املثــــــ ـــZ ســـــ ـــــــك عKــــــ ذلــ
 )ا�µت��ات �ف��اضية

2.46 .730 36 -.041- -.338- .738 

9 4_	µد للتعلم ال�  221. -1.245- -122.- 36 594. 2.38 رموا

ــــــــ.ن  10 ـــــــــ ــــــــ د للمتعلمــــ ـــــوا ـــ ـــــ ــــــــ / رمــــــــ
ـــــــات ذو  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ياملتعلمـــــ

 �حتياجات اµmاصة
2.05 .880 36 -.446- -3.082- .004 

د املªــــش 11 ة مــــن قبــــل راملــــوا رو
الــشرÆات اµmاصــة العاملــة 
ــــــــــوم  ــــــــ ــــاالت العلـــ ـــــــــ ــــــ ــــــــــD مجـ ــــــــ Eــ
ــة  والتكنولوجيـــــــــا والGندســــــــ

 والر;اضيات

2.24 .796 36 -.257- -1.962- .058 

 091. 1.737 230. 36 804. (2.73) الطاtعات ثالثية �tعاد 12
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ات مــن مقيــاس املتطلبــات التعليميــة املرغوgــة الzــ4 ) 3(ليتــ Ò مــن اlmــدو  رأن ثــالث عبــا
Bس مواضــيع yـس ، وتقــع ضــمن املــدى )2.5( قــد جــاءت أعKــZ مــن الوســط الفر�ــ_STEM 4راعد EــD تــد

;ج )2.62-2.73( ة، ضــــمن املــــدى ) قــــد اســـتخدمGا(ر،  وتقـــع  EــــD فئــــة التــــد رعKــــZ مــــضمو العبــــا -2.5(ن
Bس مواضــيع )3.49 د التعليميـة املرغوgـة  الzــy 4ـساعد عKـZ تـد ر، واملـوا ليـا حــسب  STEMر ز مرتبـة تنا

الطاtعـــات ثالثيــة �tعــاد وÆـــان متوســط إجابــات املعلمـــ.ن :  اmــسابية عKـــZ النحــو �yــيمتوســطاUÜا
وقـد Æـان متوســط  Geogebra Function Plotter مثـل STEM ، ثـم برنـامج خــاص بــ(2.73)علUVـا 

gوتات(2.68)إجابات املعلم.ن علUVا    .(2.62)وقد Æان متوسط إجابات املعلم.ن علUVا  و، والر

د التعليميـة املرغوgـة الzـ4 ) 3(لlmـدو كما يت Ò مـن ا ات، مـن مقيـاس املـوا رأن yـسع عبـا ر
Bس مواضــيع  ، Æــان املتوســـط اmــساhي لتقـــديرات أفــراد العينــة فUVـــا أقــل مـــن STEMرyــساعد EــD تـــد

ق غ.� دالة إحصائيا ) 2.5(الوسط الفر�_4  ، )2.49-1.95(، وتقع ضمن املدى )غ.� جو$ر;ة(ووgفر
;ج  غــب EــD تجرUÉgــاغ.ــ(روتقــع EــD فئــة التــد ة، ضــمن املــدى ) ر� متــوفرة وأ رعKــZ مــضمو العبــا  -1.50(ن

ليـــا حــــسب متوســـطاUÜا اmــــسابية عKـــZ النحــــو �yــــي)2.49 د التعليميــــة املرغوgـــة مرتبــــة تنا ز، واملـــوا : ر
، ومــ#lالت البيانــات وÆــان متوســط )2.49(ا�µت�ـ� التجر;óــ4 وÆــان متوســط إجابــات املعلمـ.ن علUVــا 

بمــا EــD ذلــك عKــZ ســÞيل (الواقــع �ف��ا�ــ_4 / ز، أدوات الواقــع املعــز )UV ) 2.46ــاإجابـات املعلمــ.ن عل
	_4 )2.46 ( املثال ا�µت��ات �ف��اضية وÆان متوسط إجابات املعلم.ن علUVـا د للـتعلم ال�µـ ر، مـوا

،   �الت اmاســبة الرسـومية وÆـان متوسـط إجابــات )2.38 ( وÆـان متوسـط إجابـات املعلمـ.ن علUVــا
،  ا�اÆـاة عKـZ شـبكة �ن��نـت أو اmاسـوب وÆـان متوسـط إجابـات املعلمـ.ن )2.30 ( ن علUVـااملعلمـ.

ة من قبل الشرÆات اµmاصة العاملة DE مجاالت العلوم والتكنولوجيـا )2.27 ( علUVا د املªشو ر، املوا ر
د للمتعلمـ.ن )2.24 ( والGندسة والر;اضيات وÆان متوسط إجابات املعلم.ن علUVـا ملتعلمـات ا/ ر، مـوا

، أجGـزة �سYـشعار، �الت )2.05 ( يذو �حتياجات اµmاصة وÆان متوسط إجابات املعلم.ن علUVا
  ).1.95 ( اmاسبة وÆان متوسط إجابات املعلم.ن علUVا

ســــو والzـــ4 شــــملت الطاtعــــات  د الثالثــــة الzــــ4 حـــدد$ا املد نوقـــد �عــــود ذلـــك أل$ميــــة املـــوا ر ر
 مثـــل STEM ، ثـــم برنـــامج خــاص بــــ(2.73)املعلمـــ.ن عليــھ ثالثيــة �tعـــاد وÆـــان متوســط إجابـــات 

Geogebra Function Plotter ـاUVـان متوسـط إجابـات املعلمـ.ن علÆ وتـات(2.68) وقـدg وقـد  و، والر
Bس . Æ(2.62)ـان متوسـط إجابـات املعلمـ.ن علUVـا  د أصـبحت تحتـل ح.ـcا ال بـأس EـD التـد رو$ـذه املـوا ر

ً

ـــ4  ــــن الــــــصعوgات الــــــصناعية خــــــصوصا الطاtعــــــات ثالثيــــــة �tعــــــاد الzـــ ــــسا$م EــــــD تــــــذليل الكث.ــــــ� مــ yــ
والتنفيذيــة وyــسا$م EــD تــوف.� الكث.ــ� مــن القطــع الzــy 4ــساعد EــD تــوف.� الوقــت واGlmــد عنــد تــصميم 

نموذج صنا�D مثال والـذي يـتم فيـھ اسـتخدام أكÝـ� مـن مجـال فيـھ مـن مجـاالت سـYيم املتنوعـة
ً

أمـا . 
Bس ســــYيم ف$ــــ4 تبــــدو داع مــــة للنYيجــــة الــــسابقة املتعلقــــة بالعقبــــات الzــــ4 رال�ــــ�امج املتخصــــصة لتــــد

ســ.ن خــصوصا العقبــات ال��بو;ــة وتــوف.� نمــاذج ترgو;ــة مــساندة yـــساعد  يتعــرض لGــا أو تواجــھ املد
ً

ر
�Ýأك DKل عمJشt مGس س.ن DE تنفيذ در واملد gوتات ف.� الباحث أ½Uا أþبت تمثل ح.ـcا . ر أما الر

ً
ى و

  .كذلك معلمUVمال بأس بھ ملا تضفيھ من حماس لدى الطالب و

 DـــــE ا ال بــــأسcد أصــــبحت تحتــــل ح.ـــــ كمــــا يمكــــن عـــــز النYيجــــة الــــسابقة لJـــــو $ــــذه املـــــوا
ً

ر ن و
Bس خصوصا الطاtعات ثالثية �tعاد الy 4zسا$م DE تذليل الكث.� من الـصعوgات الـصناعية  رالتد

صميم والتنفيذية وyـسا$م EـD تـوف.� الكث.ـ� مـن �دوات الzـy 4ـساعد EـD تـوف.� الوقـت واGlmـد عنـد تـ
Bس العلــــوم  ة مÃــــة عنــــد تــــد رنمـــوذج صــــنا�D مــــثال وgالتــــاDj فــــإن اســــتخدامھ يمكـــن أن يJــــو ضــــر ور ن ً

س.ن عند تطبيـق  د ال�يحة املتاحة للمد رباستخدام نموذج سYيم خصوصا إذا اق�� ذلك باملوا ر ن
ً

Bس سYيم ك��نامج يبدو داعما للنYيجة السابقة امل. $ذا النموذج أما ال��امج املتخصصة لتد
ً

تعلقة ر
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ســـ.ن خـــصوصا العقبـــات ال��بو;ـــة وتـــوف.� نمـــاذج ترgو;ـــة  بالعقبـــات الzـــ4 يتعـــرض لGـــا أو تواجـــھ املد
ً

ر
ســــGم tــــشJل عمKــــD أكÝــــ� ســــ.ن EــــD تنفيــــذ در ومــــساندة yــــساعد املد gوتــــات فاحتلــــت املرتبــــة . ر وامــــا الر

 أ$ميــة ى والzــ4 يــر الباحــث أ½Uــا نYيجــة طبيعيــة ملــا تمثلــھ مــن2.62الثالثــة EــD $ــذا اlmانــب بمتوســط 
ــــة والـــــصناعية والGندســـــية  ســـــ.ن والطـــــالب عKـــــZ حـــــد ســـــواء خـــــصوصا التطبيقـــــات العلميـ لـــــدى املد

ً
ر

Bس العلــــوم tــــشJل تJــــامDK و$ــــو مــــا يتطلبــــھ  راملتعــــددة الzــــ4 مــــن املمكــــن أن تــــوفر بºئــــة خــــصبة لتــــد
Bس باستخدام نموذج سYيم   . رالتد

اسـة   مـن أنـھ تتطلـب $ـذه )2015, ا�ºـسن وlÀـا(رو;دعم النYيجة السابقة ما تناولتـھ د
yعليمية  كما أن طبيعة $ذه العلوم تتطلب تجc.G بºئات, العلوم التJامل والدمج y DEعليمGا وyعلمGا

عات التعليميــة الzــ4  اقعيــة بحيــث yــساعد الطالــب عKــZ �ســتمتاع EــD ��ــشطة  واملــشر وحقيقيــة و و
Zـjم مــن الوصــو إUuعيــدا عــن املفــا$يم املعرفــة الــشاملة وامل��ابطـة للموضــوعات امل لتمكـt ـاU¿ تعلقــة

ة تقليدية داخل الفصو سو½Uا بصو لالنظر;ة ال4z يد ر اسية ر   .رالد

ــــا أبـــــر املعوقـــــات الفنيـــــة : نتـــــائج [جابـــــة عـــــن الـــــسؤال الثالـــــث الـــــذي نـــــص ع�ـــــ� مـــــا ي�ـــــ1 زمـ
0س العلوم؟STEM الستخدام مدخل   ر 12 تد

;ة إلجابات لإلجابة عن $ذا السؤال، تم إيجاد املتوسطات اmسابية و�نحرا رفات املعيا
ة والوســــط الفر�ــــ_4  رأفـــراد العينــــة، ثــــم إيجــــاد اتجــــاه الفــــر بـــ.ن متوســــط التقــــدير لJــــل عبــــا ) 2.5(ق

 ):4(لكما DE اlmدو ) t(باستخدام �ختبار �حصاsي 

  ) 4(لجدو 

ة والوسـط ) t(�ختبار �حصاsي  رللكشف عن اتجاه الفر ب.ن املتوسط  اmساhي لتقدير Æل عبـا ق
  :عZK مقياس املعوقات الفنية) 2.5(�_4 الفر

One-Sample Test 

Test Value = 02.5 

   م

ة  ر              العبا

mean Std. Deviation df Mean 

 Difference 
t-value p-value 

�عت�ـــ� عـــدم وجـــود عـــدد  1
ــــزة  ـــــــــ ــــن أجGــــــــ ــــــــ ــــاف مـــــــــ ـــــــــ Æــــــــ
الكمبيوتر مـن معوقـات 
Bس الفعــال  رتنفيـذ التـد

ا DE العلوم والتكنولوجيـ
 والGندسة والر;اضـيات

(STEM) 

3.27 .962 36 .770 4.872 .000 

�عت�ـــ� عـــدم وجـــود عـــدد  2
ــــزة  ـــــــــ ــــن أجGــــــــ ــــــــ ــــاف مـــــــــ ـــــــــ Æــــــــ
ــــــــــصلة  ــــــوتر املتــــــــ ـــــــــ الكمبيـــ

3.49 .870 36 .986 6.898 .000 



 
متطلبات معلمي العلوم السعوديين لتوظيف المدخل القائم على تكامل العلوم 

 ات والهندسة في تدريس العلوم للمرحلة الثانويةوالتكنولوجيا والرياضي
  عزيز سالم العمري / د
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One-Sample Test 

Test Value = 02.5 

   م

ة  ر              العبا

mean Std. Deviation df Mean 

 Difference 
t-value p-value 

باإلن��نـــت مــــن معوقــــات 
Bس الفعــال  رتنفيـذ التـد
DE العلوم والتكنولوجيـا 

 والGندسة والر;اضيات

3 g33)  عت�ـ� عـدم وجـود�
نت Æافية من سرعة ان��

ـــــــــذ  ــــــــ ــــــــ ـــات تنفيــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ معوقـــ
 Dـــ ــــال Eـــــــ Bس الفعــــــ ــــد رالتــــــ
ــــــا  ــــــوم والتكنولوجيـــــ العلـــــ

 والGندسة والر;اضيات

(3.57) .765 36 1.068 8.486 .000 

�عت�ـــ� عـــدم وجـــود عـــدد  4
ات  ــــــسبو ـــــــن الــــ رÆــــــــــاف مـــ
التفاعليــة مــن معوقــات 
Bس الفعــال  رتنفيـذ التـد
DE العلوم والتكنولوجيـا 

 والGندسة والر;اضيات

3.30 1.024 36 .797 4.737 .000 

�عت�ـــ� عـــدم وجـــود عـــدد  5
ــــزة  ـــــــــ ــــن أجGــــــــ ــــــــ ــــاف مـــــــــ ـــــــــ Æٍــــــــ
الكمبيوتر ا�مولة مـن 
ـــــــــذ  ــــــــ ــــــــ ـــات تنفيــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ معوقـــ
 Dـــ ــــال Eـــــــ Bس الفعــــــ ــــد رالتــــــ
ــــــا  ــــــوم والتكنولوجيـــــ العلـــــ

 والGندسة والر;اضيات

3.22 .886 36 .716 4.916 .000 

ـــــــــذ  6 ــــــات تنفيـــ ــــن معوقــــــ مـــــــ
 Dـــ ــــال Eـــــــ Bس الفعــــــ ــــد رالتــــــ
ــــــا  ــــــوم والتكنولوجيـــــ العلـــــ
والGندسـة  والر;اضــيات 

ــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــو أن أجGـــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ زة $ــــــ
ـــــــــــية  ســـ ـــــــــــوتر املد رالكمبيـــ

أو تحتاج إZj / قديمة و 
 إصالح

3.38 .893 36 .878 5.984 .000 
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Bس الفعـــــال ) 4(ليتـــــ Ò مـــــن اlmـــــدو  ـــد ات املعوقـــــات الفنيـــــة لتنفيـــــذ التــ رأن جميـــــع عبـــــا ر
، وتقـع جميعGـا )2.5(قـد جـاءت أعKـZ مـن الوسـط الفر�ـ_STEM  4 للعلوم والر;اضـيات وفـق مـدخل

gما �عود ذلك لوجود صعوgات DE توف.� وأيضا و) 3.57-3.22(ضمن املدى  ق دالة إحصائيا، و gفر
ً

ر و
Bس مثــل  ة وgالتــاDj قــد يJـو $نــاك صــعوgات EــD توظيفGــا لتــد راسـتخدام مثــل $ــذه املــصادر املــذÆو ن ر

كما أن املتوسط اmـساhي لتقـديرات إجابـات أفـراد العينـة عKـZ . $ذه ا�lاالت العلمية املتخصصة
ة  ;ج ) Æ)3.57ان " د سرعة ان��نت Æافية �عت�� عدم وجو "رعبا جة كب.ـ�ة(رواقع DE فئة التد عKـZ ) ربد

ة ضمن املدى  رمضمو العبا ات املعوقات الفنية ف$4 ). 4-3.5(ن رأما املتوسطات اmسابية لبا'D عبا
;ج  جة متوسطة"رواقعة DE فئة التد ة ضمن املدى " ربد رعZK مضمو العبا واملعوقات ) 3.49-2.50(ن

ـــا حــــسب متوســــطاUÜا اmــــسابية عKــــZ النحــــو �yــــيزمرتبــــة تنا عــــدم وجــــود عــــدد Æــــاف مــــن أجGــــزة : ليـ
، ثــم أجGــزة )3.49(الكمبيـوتر املتــصلة باإلن��نــت، وÆــان املتوســط اmــساhي لتقــديرات أفــراد العينــة  

سية قديمة و أو تحتاج إZj إصالح، وÆان املتوسط حـساhي لتقـديرات أفـراد العينـة / رالكمبيوتر املد
ات التفاعليــة، وÆــان املتوســط اmــساhي لتقــديرات ) (3.38 ر، ثــم عــدم وجــود عــدد Æــاف مــن الــسبو

، ثـــم عـــدم وجـــود عـــدد Æـــاف مـــن أجGـــزة الكمبيـــوتر، وÆـــان املتوســـط اmـــساhي )(3.30أفـــراد العينـــة  
ٍ، وجاء DE املرتبة �خ.�ة  عدم وجود عدد Æاف من أجGـزة الكمبيـوتر )3.27(لتقديرات أفراد العينة  

ه ا�م   ).3.22(رولة، وÆان املتوسط اmساhي لتقديرات أفراد العينة بمتوسط حساhي مقدا

اســات EــD ضــوء مــا يـــراه  ت إليــھ tعــض الد رو;مكــن تفــس.� $ــذه النYيجــة EــD ضــوء مــا أشــا ر
tعـض املعلمــ.ن مـن أن $نــاك ضــعفا EـD املــصادر الداعمـة خــصوصا املــواد اµmاصـة بأ�ــشطة العلــوم 

ً

لر;اضيات املتJاملة، خاصة املواد الGندسية وال��مجيات، وكذلك أدوات والتكنولوجيا والGندسة وا
د الJافيــة $ــو أمــر . البنـاء والتــصªيع، مثــل اµmــشب والبالســYيك و�الت ريبــدو كـذلك أن نقــص املــوا

نيحتــاج صــا�عو الــسياسات واملــسئولو إjــZ مراعاتــھ ألن بنــاء منــا´[ ســYيم يتطلــب $ــذه �نــواع مــن 
فيمـا يتعلــق بإعـداد املعلمــ.ن تحـدث الكث.ــ� مـن املعلمــ.ن عـن اmاجــة ل��ك.ـc أك�ــ� و.  املـواد و�دوات

عZK كيفية إعداد املعلم.ن لفGم التJامل ب.ن التخصصات العلمية ا�µتلفة حيث ذكر املعلم.ن أن 
ـــل بــــــ.ن $ــــــذه  ـــم التJامـــ ـــــD فGـــ Eـ ــــساعد  ــــواد العلميــــــة ال �ــ ــــ4 املــ ـــداد معل5ــ ;ب وإعـــ ر�ســــــلوب اmــــــاDj لتــــــد

ـــــصات ـــــوم اق�. التخصــ ــــــ4 العلـــ ــــيم معل5ــ ـــــل لتعلــــ ش عمـــ ات و ــــZ دو ـــــة إjـــ ــــ.ن اmاجـــ دود املعلمــــ ـــــت  ر�حـــ ور ر
ملعاlmــة جــزء التJامــل ) ســواء قبــل اµmدمــة أو أثنــاء اµmدمــة(والتكنولوجيــا والGندســة والر;اضــيات 

مباشرة من خالل توضيح كيف يمكن سد تخصصات العلوم والتكنولوجيا والGندسة والر;اضـيات 
mس باستخدام مدخل املتعددة من خالل العمل اB رlما�DE D حل املشكالت DE العالم اmقيقي للتد

اسات سابقة كـذلك أن يـتم ال��ك.ـc عKـZ أسـلوب الـتعلم البنـاsي والطـر القائمـة .  سYيم قاق��حت د ر
ا  ;ب املعلم.ن علUVا tشJل مكثف حيث إن الكث.� من املعلم.ن أظGر Bع وتد وعZK �ستقصاء واملشا ر ر

اسـية و·ـD مـن �سـاليب املGمـة والzـ4 صعوgات تتعلق بكيفية ر تطبيق $ذه �ساليب EـD اl�mـرة الد
Bس العلـوم باسـتخدام نمـوذج سـYيم  رyعـز تـد  ,STEM) Mobley, 2015) (Becker, K., & Park, Kز

2011.(  
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زمـــــا أبـــــر املعوقـــــات ال@?بو(ـــــة : نتـــــائج [جابـــــة عـــــن الـــــسؤال الرا{ـــــع الـــــذي نـــــص ع�ـــــ� مـــــا ي�ـــــ1
0س العلوم؟ STEM 12 الستخدام مدخل   رتد

اسة املتعلق باملعوقات ال��بو;ة ال4z �عتقد معل45 العلوم أ½Uا تؤثر  رلإلجابة عن سؤال الد
Bس باســــتخدام مــــدخل  ، تــــم إيجــــاد املتوســــطات اmــــسابية و�نحرافــــات STEMرعKــــZ فاعليــــة التــــد

;ة إلجابات أفراد العينة عZK مقيـاس املعوقـات ال��بو;ـة، ثـم إيجـاد اتجـاه الفـ قر بـ.ن متوسـط راملعيا
ة والوسط الفر�_4   ):5(لكما DE اlmدو ) t(باستخدام �ختبار �حصاsي ) 2.5(رالتقدير لJل عبا

  )5(لجدو 
ة والوسـط ) t( �ختبار �حصاsي  رللكشف عن اتجاه الفر ب.ن املتوسط اmساhي لتقدير Æل عبـا ق

  :عZK مقياس املعوقات ال��بو;ة) 2.5(الفر�_4 

One-Sample Test 

Test Value = 02.5 

   م

  

ة               Mean ر العبا
Std. 

 Deviation
df Mean 

 Difference 
t-value p-value 

1  DEــــــاJب ال; ر�عت�ـــــ� نقـــــص التـــــد
للمعلمــ.ن مــن معوقــات تنفيـــذ 
ـــD العلــــــوم  Bس الفعــــــال Eـــ ــــد رالتــ
ــــــــــة  ـــــــــ ــــــــا والGندســــ ــــــــ ـ والتكنولوجيـــــ

 .والر;اضيات

3.41 .896 36 .905 6.145 .000 

�� الـدعم الفÔـ4 غ.ـ� الJـاDE �عت 2
للمعلمــ.ن مــن معوقــات تنفيـــذ 
ـــD العلــــــوم  Bس الفعــــــال Eـــ ــــد رالتــ
ــــــــــة  ـــــــــ ــــــــا والGندســــ ــــــــ ـ والتكنولوجيـــــ

 والر;اضيات

3.41 .956 36 .905 5.759 .000 

ــــو املتــــــاح  3 ى�عت�ــــــ� نقــــــص ا�تــ
باللغـــــة العرgيـــــة مـــــن معوقـــــات 
 Dـــ Bس الفعــــــــال Eـــــ رتنفيــــــــذ التــــــــد
ــــــا  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــوم والتكنولوجيـــ ـــــــــ ــــــــ العلـــــــــ

 والGندسة والر;اضيات

3.19 .908 36 .689 4.617 .000 

ـــود نمـــــــاذج  4 ـــــعف وجــــ �عت�ـــــــ� ضــ
Bس  ــــة حـــــــو كيفيــــــة تـــــــد رترgو;ــ ل
ــــــا  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــوم والتكنولوجيـــ ـــــــــ ــــــــ العلـــــــــ

ــــــة والر;اضــــــــيات  والGندسـ
(STEM)   بطر;قـة جذابـة مـن

Bس  ـــــــــد ـــــــــــذ التـــــ ـــــــات تنفيــ ـ رمعوقـــــ
 .الفعال DE $ذا ا�lال

(3.57) .689 36 1.068 9.427 .000 
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ـــة الــــــدعم  5 �عت�ــــــ� ضــــــعف كفايـــ
ا ــــــا´[ الد ــــ� املنــ ــــــن رع�ــــ ســــــــية مـــ

ســــــة / زمالsـــــي ـــD املد رميالyــــــي Eـــ ز
Bس  رمـــن معوقـــات تنفيـــذ التـــد
ـــــــــوم  ــــــــ ـــــــــ ـــD العلـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــال Eـــ ـــــــــ ــــــــ ـ الفعــــ
ــــــــــة  ـــــــــ ــــــــا والGندســــ ــــــــ ـ والتكنولوجيـــــ

 (STEM) والر;اضيات

3.22 .750 36 .716 5.806 .000 

Bس الفعــــال ) 5(ليتــــ Ò مــــن اlmــــدو  ات املعوقــــات ال��بو;ــــة لتنفيــــذ التــــد رأن جميــــع عبــــا ر
ق دالـة ) 2.5(اءت أعKـZ مـن الوسـط الفر�ـ_4 قـد جـSTEM  للعلـوم والر;اضـيات وفـق مـدخل  ووgفـر

  ). 3.57-3.19(إحصائيا، وتقع جميعGا ضمن املدى 

Bس باســتخدام أســاليب  gمــا �عــود ذلــك لوجــود صــعوgات ترgو;ــة متعلقــة بكيفيــة التــد رو ر
س.ن  ة املد رترgو;ة مدمجة ترا�D ال��ابطية املوجودة ب.ن $ذه ا�lاالت إضافة لصعوgات تتعلق بقد ر

Bس باســتخدام مثــل عKــZ ا رلــدمج مــع تخصــصات لºــست تخصــصاUÜم الرئºــسية والــذي يتطلبــھ التــد
Bس يبـدو أ½Uـا مGمـة صـعبة . $ذا النموذج ركذلك فإن محاولة دمج أك�Ý من تخصص DE عملية التـد

Bس  ســ.ن خــصوصا عنــد ضــعف وجــود أمثلــة ونمــاذج جــا$زة yــساعد$م EــD عمليــة التــد رلGــؤالء املد ر
ً

  .وفق نموذج سYيم

ة ضــــعف وجـــــود كمــــا أ ـــZ عبــــا رن املتوســــط اmــــساhي لتقــــديرات إجابــــات أفــــراد العينــــة عKـ
Bس العلــوم والتكنولوجيــا والGندسـة والر;اضــيات رنمـاذج ترgو;ــة حــو كيفيـة تــد بطر;قــة  (STEM) ل

;ج )  Æ)3.57ان "  جذابة  جـة كب.ـ�ة(رو;قع  DE فئة التـد ة ضـمن املـدى ) ربد رعKـZ مـضمو العبـا -3.5(ن
;ج أما املتوسطات).  4 ات املعوقـات ال��بو;ـة  ف$ـ4 واقعـة EـD فئـة التـد ر اmـسابية لبـا'D عبـا جـة "ر ربد

ة، ضــــــمن املــــــدى " متوســــــطة ـــZ مــــــضمو العبــــــا ــ رعKـ ـــا حـــــــسب ) 3.49-2.50(ن ليـــ زواملعوقــــــات  مرتبــــــة تنا
;ب الJــاDE للمعلمــ.ن، وÆــان املتوســط اmــساhي : متوســطاUÜا اmــسابية عKــZ النحــو �yــي رنقــص التــد

ـــــة  لتقـــــــديرات أفـــــــراد الع ــــساhي )3.49(ينــ ــــــان املتوســـــــط اmـــ ـــــاDE للمعلمـــــــ.ن، وÆـ ;ب الJــ ر، نقـــــــص التـــــــد
،  وÆـــان املتوســـط اmـــساhي "الـــدعم الفÔـــ4 غ.ـــ� الJـــاDE للمعلمـــ.ن"، )3.41(لتقـــديرات أفـــراد العينـــة  

مالsي"، ثم )3.41(لتقديرات أفراد العينة   اسية من  زضعف كفاية الدعم ع�� املنا´[ الد زميالyي / ر
ســة نقــص " ، وEــD املرتبــة �خ.ــ�ة )Æ)3.22ــان املتوســط اmــساhي لتقــديرات أفــراد العينــة  ، و"رEــD املد

  ).(3.19ىا�تو املتاح باللغة العرgية  وÆان املتوسط اmساhي لتقديرات أفراد العينة 

اســات مــن أنــھ $نــاك tعــض العوائــق  ت إليــھ tعـض الد رو;ـدعم النYيجــة الــسابقة مــا أشــا ر
د ) B)STEMس العلــــوم باســـتخدام مــــدخل ســــYيم رالzـــ4 تــــؤثر عKــــZ فاعليـــة تــــد روتJـــو متعلقــــة بــــاملوا ن

Bس الفعـــال لGـــذا النمـــوذج يمكـــن تقـــسيم $ـــذه العوائـــق إjـــZ عوائـــق متعلقـــة بجوانـــب . راملتاحـــة للتـــد
;ــة وفنيــة متعــددة نفيمــا يتعلــق بــالعوائق ال��بو;ــة عKــZ ســÞيل املثــال وجــد البـــاحثو أن . رترgو;ــة وإدا

ـــانوا يفتقـــــدو ل ـــة $ــــذا املـــــدخل وكيفيـــــة تطبيقــــھ داخـــــل الـــــصف ناملعلمــــ.ن Æــ �يحة ملا$يــ ;ــــة الـــــ ؤلر
ن عـــن فGـــم الفوائـــد الzـــ4 يمكـــن أن يجنو$ـــا مـــن تطبيـــق أو حzـــ�  ن أ½Uـــم متـــأخر ا`ـــ_4 حيـــث يـــر والد و ر

Bس العلــــوم وجــــد tعــــض البــــاحث.ن كــــذلك أن tعــــض .  راحتماليــــة تطبيــــق مثــــل $ــــذا النمــــوذج EــــD تــــد
ة عKــــZ تـــــصو ال ـــانوا يفتقـــــدو للقـــــد راملعلمــــ.ن Æــ ر Bس العلـــــوم ن ـــذا النمـــــوذج EـــــD تـــــد رفائـــــدة مـــــن مثـــــل $ـ

(Stohlmann et al, 2012).   . ا�تـو DـE م فجـواتUن أن املعلمـ.ن لـد� ىوجـد كـذلك بـاحثو آخـر ون
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 4zط مواد$م الg سو$ا وgالتاDj صعوgات متعلقة بكيفية  راملعرDE املتعلق بمواد$م العلمية ال4z يد ر
سو$ا باملواد العلمية �خر DE $ذا ا ىيد  Stohlmann)كذلك وجد . (Moore et al, 2014). لنموذجر

et al, 2012).  يمYافية بمحتو وثوابت وأسس مواضيع مدخل سJم املعرفة الGى أن املعلم.ن تنقص
STEM ط بــ.ن $ــذاgــ� �ــستطيعوا الــرzــال حlــذا ا�$ DــE فــإن املعلمــ.ن يحتــاجو لــدعم كب.ــ� Djالتــاgن و

نن املعلمـ.ن يحتـاجو إjـy Zعـاو أك�ـ� فيمـا بيـUuم ونمـاذج أكÝـ� ا�lاالت املتعددة، إضافة إZj ذلك فإ ن
Bس  �يحة لــدمج وتــد روكــذلك أمثلــة أكÝــ� ومراقبــة لعملGــم حzــ� يتأكــدوا أ½Uــم يــدرÆو الطر;قــة الــ ن

 .باستخدام $ذا النموذج

(ــــة : نتـــائج [جابــــة عـــن الــــسؤال اJyـــامس الــــذي نــــص ع�ـــ� مــــا ي�ـــ1 رمــــا أبـــر املعوقــــات [دا ز
0س العلوم؟STEM الستخدام مدخل   ر 12 تد

;ة ال4z �عتقد معل45 العلوم أ½Uا تؤثر  اسة املتعلق باملعوقات �دا رلإلجابة عن سؤال الد ر
Bس باســــتخدام مــــدخل  ، تــــم إيجــــاد املتوســــطات اmــــسابية و�نحرافــــات STEMرعKــــZ فاعليــــة التــــد

;ــة إلجابــات أفــراد العينــة، ثــم إيجــاد اتجــاه الفــر بــ.ن متوســط التقــدير ل قاملعيا ة والوســط ر رJــل عبــا
 ) 6(لكما DE اlmدو ). t(باستخدام �ختبار �حصاsي ) 2.5(الفر�_4 

  )6(لجدو 

ة والوسـط ) t( �ختبار �حصاsي  رللكشف عن اتجاه الفر ب.ن املتوسط اmساhي لتقدير Æل عبـا ق
;ة) 2.5(الفر�_4    :رعZK مقياس املعوقات �دا

One-Sample Test 

Test Value = 02.5 

   م

  

ة  ر              العبا
Mean 

 

 

Std. 
Deviation 

df Mean 
Difference 

t-value p-value 

ســــة  1 رتنظــــيم وقــــت املد
مــــــــن معوقــــــــات تنفيــــــــذ 
 DـــــــE س الفعـــــــالB رالتـــــــد
ـــــا  العلــــــوم والتكنولوجيـ
ـــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ والGندســــ

 والر;اضيات

2.95 .911 36 .446 2.977 .005 

�عت�ـــ� تنظــــيم مــــساحة  2
ــــصو  ــــــــ ــــة والفــ ــــــــ ســ لاملد ر

ات تنفيــــــــذ مــــــــن معوقــــــــ
 DـــــــE س الفعـــــــالB رالتـــــــد
ـــــا  العلــــــوم والتكنولوجيـ
ـــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ والGندســــ

 والر;اضيات

3.14 .855 36 .635 4.518 .000 
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One-Sample Test 

Test Value = 02.5 

   م

  

ة  ر              العبا
Mean 

 

 

Std. 
Deviation 

df Mean 
Difference 

t-value p-value 

�عت�ـــ� الـــضغط النـــاتج  3
ـــــــالب  ـــــــداد الطــ ــــن إعــ عــــ
ـــــات  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ لالمتحانــــ
ــــــن  ـــــــــ ــــــــ ات مـ ــــــــا ـــــــــ ـــ رو�ختبــــ
ــــــــذ  ــــــــ ـــــــــ ــــــــات تنفيـ ــــــــ ـــــــــ معوقـ
 DـــــــE س الفعـــــــالB رالتـــــــد
ـــــا  العلــــــوم والتكنولوجيـ
ـــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ والGندســــ

 والر;اضيات

3.38 .794 36 .878 6.728 .000 

ـــام  4 �عت�ــــ� ضــــعف ا$تمـ
املعلمات من /املعلم.ن

ــــــــذ  ــــــــ ـــــــــ ــــــــات تنفيـ ــــــــ ـــــــــ معوقـ
 DـــــــE س الفعـــــــالB رالتـــــــد
ـــــا  العلــــــوم والتكنولوجيـ
ـــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ والGندســــ

 (STEM) والر;اضيات

3.24 .925 36 .743 4.887 .000 

أو (فائدة غ.� واÓة  5
ـــــد فائـــــــدة  ـــــ� ال يوجــ حzــ

ـــــــــــالق ـــــــZ �طـ ــــــن ) عKـــــ مـــــــ
ـــتخدام تكنولوجيـــــا  اســ
ـــــات  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ املعلومـــــــ
Bس  رو�تـــــــصاالت لتـــــــد

ـــــا ا لعلــــــوم والتكنولوجيـ
ـــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ والGندســــ

 (STEM) والر;اضيات

2.35 1.160 36 -.149- -.780- .441 

ـــتخدام  6 ـــــــــ ــــــــ ـــ� اســـ ــــــــ �عت�ــــــــــــ
تكنولوجيــــا املعلومــــات 
 Dـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــصاالت Eــ ـــ ـــــ ــــــــ و�تـ
ـــــــــتعلم  ــــــــ Bس والـ ـــــد ــــــــ رالتـــــ
 Dـــــــــــ ــــــــ ــــــــــدفا Eــ ـــــــــ ــــــــــــºس $ــ ــــــــ لـ

ً

ــــــن  ــــــــــو مــــــ ـــــYنا و$ــ ســـــــ رمد

2.49 1.070 36 -.014- -.077- .939 



 
متطلبات معلمي العلوم السعوديين لتوظيف المدخل القائم على تكامل العلوم 

 ات والهندسة في تدريس العلوم للمرحلة الثانويةوالتكنولوجيا والرياضي
  عزيز سالم العمري / د
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One-Sample Test 

Test Value = 02.5 

   م

  

ة  ر              العبا
Mean 

 

 

Std. 
Deviation 

df Mean 
Difference 

t-value p-value 

ــــــــذ  ــــــــ ـــــــــ ــــــــات تنفيـ ــــــــ ـــــــــ معوقـ
 DـــــــE س الفعـــــــالB رالتـــــــد
ـــــا  العلــــــوم والتكنولوجيـ
ـــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ والGندســــ

 (STEM) والر;اضيات

;ــــة  7 رyعت�ـــ� القيــــود �دا
 Zــــــــــ ـــــو إjـــــــــ ــــــــ ـــــــــD الوصــــــ ــــــــ لEـ

ـــــــــو  ــــــــ ـــواد / ىا�تــــــ ـــــــــ ــــــــ املـــ
Bس مـــن  رالJافيـــة للتـــد
ــــــــذ  ــــــــ ـــــــــ ــــــــات تنفيـ ــــــــ ـــــــــ معوقـ
 DـــــــE س الفعـــــــالB رالتـــــــد
ـــــا  العلــــــوم والتكنولوجيـ
ـــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ والGندســــ

 (STEM) والر;اضيات

2.76 .925 36 .257 1.688 .010 

8  DـE انيةc.عت�� قيود املy
ىالوصــــو إjــــZ ا�تــــو  ل

ـــــــــة /  ــــــــ ـــواد الJافيــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ املـــــ
Bس من معوقـات  رللتد
Bس  ــــــــد ــــــــ ــــــذ التـــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ رتنفيــ
ــــــــوم  ـــD العلــــ ــــال Eـــــــــ الفعــــــــ
ــــــا  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ ـــــــ ــــــــ والتكنولوجيـ
ـــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ والGندســــ

 (STEM) والر;اضيات

3.16 1.041 36 .662 3.868 .000 

ات) 6(ليتـ Ò مـن اlmــدو  Bس الفعــال , رأن سـتة عبـا ;ـة لتنفيــذ التـد رمــن املعوقـات �دا ر
ق دالـة ) 2.5(ءت أعZK من الوسط الفر�_4  قد جا STEM,  للعلوم والر;اضيات وفق مدخل  ووgفـر

;ج )3.38-2.76(إحـصائيا، وتقــع جميعGــا ضــمن املــدى  جــة متوســطة(ر،  وتقــع  EــD فئــة التــد عKــZ ) ربد
ة، ضــمن املــدى  رمــضمو العبــا ليــا حــسب متوســطاUÜا اmــسابية )3.49-2.5(ن ز، واملعوقــات مرتبــة تنا

ات، وÆــــان املتوســــط الــــضغط النــــاتج عــــن إعــــداد الطــــالب: عKــــZ النحــــو �yــــي ـــات و�ختبــــا ر لالمتحانـ
املعلمـات، وÆـان املتوسـط /، �عت�ـ� ضـعف ا$تمـام املعلمـ.ن)3.38(اmساhي لتقـديرات أفـراد العينـة 

مالsـي)3.24(اmساhي لتقديرات أفراد العينة    اسـية مـن  ز، ضعف كفاية الـدعم ع�ـ� املنـا´[ الد / ر
ســــة، وÆــــان املتوســــط اmــــساhي لت رميالyـــي EــــD املد ، قيــــود امل.cانيــــة EــــD )3.22(قـــديرات أفــــراد العينــــة ز
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ىالوصو إZj ا�تـو  Bس، وÆـان املتوسـط اmـساhي لتقـديرات أفـراد العينـة / ل  (راملـواد الJافيـة للتـد
سة والفصو وÆان متوسطGا اmساhي 3.16) لتنظيم مساحة املد سة من )3.14(ر ر، تنظيم وقت املد

Bس الفعـــال EـــD العلـــوم  والتكنولوجيـــا والGندســـة والر;اضـــيات وÆـــان املتوســـط رمعوقـــات تنفيـــذ التـــد
;ـة EـD الوصـو إjـZ ا�تـو )2.95(اmـساhي لتقـديرات أفـراد العينـة  ى،  القيـود �دا ل املـواد الJافيـة / ر

Bس،   ).2.76(وÆان املتوسط اmساhي لتقديرات أفراد العينة   رللتد

ت.ن Æــان املتوســط اmـساhي) 6(ل كمـا يتــ Ò مــن اlmـدو   لتقــديرات أفــراد العينــة رأن عبــا
ق غ.ـــ� دالـــة إحـــصائيا ) 2.5(علUVمـــا أقـــل مـــن الوســـط الفر�ـــ_4  ، وتقعـــا ضـــمن )غ.ـــ� جو$ر;ـــة(ووgفـــر

;ج )2.49-2.35(املــدى  جــة ضــعيفة(ر،  وتقعــا  EــD فئــة التــد ة، ضــمن املـــدى ) ربد رعKــZ مــضمو العبــا ن
ليـــا حـــسب متوســـطاUÜما اmـــسابية عKـــZ ا)2.49 -1.50( �عت�ـــ� : "لنحـــو �yـــيز، واملعوقـــات مرتبـــة تنا

ســYنا Bس والــتعلم لــºس $ــدفا EــD مد راســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات و�تــصاالت EــD التــد ر
ً

،  وÆــان "
) " أو ح�z ال يوجد فائدة عZK �طالق(فائدة غ.� واÓة "2.49) (املتوسط اmساhي ألفراد العينة 

  . (2.35)وÆان املتوسط اmساhي ألفراد العينة 

سـ.ن لGـذا وقد �عود ذلك لع ردم وضوح $ذه العقبـات tـشJل واÓـÒ حيـث إن تطبيـق املد
اك $ـــــذه  ـــاDj فـــــإن إد ـــZ �طـــــالق وgالتــ ــــد عKــ ــــم يوجـ ـــوم ضـــــعيف جـــــدا إن لـ Bس العلــ ــــD تـــــد رالنمـــــوذج Eـ ر

ً

Bس $ذه املواد باستخدام نموذج سYيم قد ال يJو واÓا كفاية  ;ة املتعلقة بتد الصعوgات �دا
ً

ن ر ر
سـ ر$نا وذلك يقود لـضعف تـصو املد ;ـUÉم لGـذا اlmانـب �دار قبـل التطبيـق الفعKـD ر ي.ن لكيفيـة ر ؤ

  .لھ

اســـــات الــــسابقة مـــــن أن املعلمـــــ.ن  ت إليـــــھ tعــــض الد ـــا أشــــا رو;ــــدعم النYيجـــــة الــــسابقة مــ ر
م لتخطــيط وتنفيــذ  زيفتقــدو لــبعض العناصــر املGمــة والzــÆ 4ــان مــن أ$مGــا عــدم وجــود الوقــت الــال ن

س العلــوم القائمـــة عKــZ مـــدخل ســYيم    م .STEMودر ز  اشـــتمل ذلــك عKـــZ ضــعف وجـــود الوقــت الـــال
س القائمـة واملتداخلـة بيUuـا `_4 املـواد �خـر لتنظـيم وتخطـيط الـدر وللتعاو مع مد ى والـذي يقـود . رن

`ــــ_4 $ــــذه املــــواد املتنوعــــة والzــــ4 �ــــشملGا نمــــوذج ســــYيم    وgالتــــاSTEM Djرلــــضعف التªــــسيق بــــ.ن مد
سية الداعمة خصوصا فيما نكذلك، اشتJى املعلمو كذلك من ضعف ال. ضعف تطبيقھ بªية املد

ً
ر

س والتعــــاو بــــ.ن معل5ــــ4 املــــواد �خــــر وضــــعف وجــــود  م لتنفيــــذ $ــــذه الــــدر ;ب الــــال ىيتعلـــق بالتــــد ن و ز ر
سGم tشJل تJامDK �ساعد DE تنفيذ نموذج  وبرنامج داعم لGم يYيح لGم تبادل اµm��ات وتخطيط در

،.  (Moore et al., 2014)سYيم  ر يوالتنظيم �دار الضر Bس باسـتخدام $ـذا وي ر خصوصا أن التـد
ً

النموذج يحتاج إZj تªسيق عاDj فيما يتعلق بالوقت وتنظيم املصادر الداعمـة وتªـسيق اGlmـود بـ.ن 
سات التخصصات العلمية ا�µتلفة وgالتاDj يحتاج إjـZ إعـادة النظـر بجديـة EـD قـضايا  `_4 ومد رمد ر

سة وكيفية تنظيم �$داف ا�µتلفة للتعليم رجدو املد   .ل

اسة الدوسـر وتتفق $ذه النYيجة مع  يد الzـ4 توصـلت إjـZ وجـود فجـوات ت�ـ�اوح ): 2015(ر
 بــــضعف وجـــــود الــــسياسات والYـــــشرBعات التعليميــــة واµmطـــــط تتعلــــقمــــا بــــ.ن عاليـــــة إjــــZ متوســـــطة 

Bس باســتخدام نمــوذج  UÉا توصــلت إjــZ ضــعف وجــود yعلــيم . STEMرالوطنيــة للتــد اســ ركــذلك فــإن د
اســـة إjـــZ ضـــعف وجـــود بـــرامج . KـــZ $ـــذا النمـــوذجرســـ45 وhـــشJل واÓـــÒ يركـــز ع روكـــذلك توصـــلت الد

Bس $ذا النموذج   .رإلعداد املعلم.ن املتخصص.ن DE تد
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اسة   :رتوصيات الد

ســـــ.ن سيختـــــصر علـــــUVم الكث.ـــــ� مـــــن الوقـــــت  .1 ـــة الداعمـــــة للمد ـــوف.� املـــــصادر ال��بو;ـــــة والتقنيــ رتــ
Bس العلوم وفق  بالتاDj فالبد . $ذا النموذجرواGlmد و;ذلل الكث.� من الصعوgات املرتبطة بتد

;ن عKـZ اسـتخدامGا  ;ب املعلم.ن عZK استخدامGا ح�z يJونوا قـاد رمن توف.� $ذه املصادر وتد ر
  .وتوظيفGا tشJل أمثل

سـ.ن لتطبيقـھ  .2 ;ة املتعلقـة بتطبيـق نمـوذج سـYيم وyـ�lيع املد ة تذليل الصعوgات �دا رضر ر ور
;ــة املتاحـــة مــن حيـــث تنظــيم جـــ اســية الzـــ4 روفــق �مJانـــات �دا رداولGم وتحديــد الفـــصو الد ل

س باســــتخدام مثــــل $ــــذا النمــــوذج  ســــ.ن تنفيــــذ در ســــو$ا قــــدر �مJــــان حzــــ� يYــــس�Ô للمد ويد ر ر
  .tشJل أك�Ý فاعلية

;ة ال4z يمكن أن تن)DE Ò تذليل tعض الصعوgات املتعلقة بتªسيق  .3 رال��ك.c عZK النماذج �دا
Bس لGذا النموذج ومن ثم yع س.ن ليYس�Ô لGم تطبيق $ذه روتنظيم عملية التد رميمGا عZK املد

  .النماذج tشJل فعال

ســ.ن EــD تجــاو العقبــات الzــ4 تــواجGGم EــD اســتخدام  .4 ة تــوف.� نمــاذج جــا$زة yــساعد املد زضــر ر ور
ســـــ.ن  ات املد Bس العلــــوم، وgـــــالرغم ممــــا يجلبـــــھ ذلــــك مـــــن تحديــــد لقـــــد رمــــدخل ســـــºتم EــــD تـــــد ر ر

;ا لبدء وطال¿Uم �بداعية إال انھ يبدو ضر
ً
Bس tشJل عمDK وفعالور  .ر التد

اسة   :رمق@?حات الد

Bس العلــوم باملرحلــة الثانو;ــة STEMرتـصو مق�ــ�ح لتطــو;ر واقــع اســتخدام مـدخل  .1 ر EــD تــد
  .لباململكة العرgية السعودية DE ضوء خ��ات tعض الدو

ـــة الثانو;ــــة وعالقتــــھ بدافعيــــة STEMواقــــع اســــتخدام مــــدخل  .2 Bس العلــــوم باملرحلـ ر EــــD تــــد
  .الب�نجاز لدى الط

Bس العلــــوم وعالقتــــھ بمــــستو تحــــصيل الطــــالب STEMواقــــع اســــتخدام مــــدخل  .3 ـــD تــــد ى Eـ ر
  .واتجا$Gم نحو$ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

267 

  :املراجع
  : املراجع العرGية: أوال

Bس وحـدة EـD ضـوء توجGـات الــ). 2016. (أحمـد، $بـة فـؤاد سـيد ات  STEM رفاعليـة تـد رلتنميـة مGـا
اسة العلـ وم لـدى تالميـذ املرحلـة �بتدائيـة، ا�lلـة املـصر;ة رحل املشكالت و�تجاه نحو د

  .176 – 129، العدد الثالث، مايو، ص ص 19لل��بية العلمية، ا�lلد 
ـــدخل ). 2019. (�حمــــدي، مGـــــا خليــــل دمحم ـــق مــ مــــة للمعلمـــــ.ن املعنيــــ.ن بتطبيــ الكفايـــــات املGنيـــــة الال

ّ
ز

ّ ّ

STEMال DE 45ة نظر$م، مجلة البحث العلGس من وج ��بية، Æلية البنات، جامعة ر DE املدا
 .20ع.ن شمس، العد 

�ي، أمــــــل، والــــــ�يمية، أمـــــــل ــــا ـــــد هللا؛ اmـــ ـــــوم ). ٢٠١٥. (رأمبوســــــعيدي، عبـ معتقــــــدات معل5ــــــ4 العلــ
ــــيات ــــة والGندســــــة والر;اضــ ــا بــــــبعض t STEMـــــسلطنة عمــــــان نحــــــو العلــــــوم والتقانـ   وعالقUÉــــ

جامعـة . لعلـوم والر;اضـياتلبحث مقدم للمؤتمر �و DE التم.y DE cعلم وyعلـيم ا. املتغ.�ات
 .امللك سعود، الر;اض

Bس مق�ـــ�ح قـــائم عKـــZ مـــدخل ). " 2017. (الـــداود، حـــصة رEـــD مقـــر "  EـــD التعلـــيمSTEM" ربرنـــامج تـــد
ات اتخـــاذ القــرار لطالبـــات الـــصف الثالـــث  رالعلــوم وفاعليتـــھ EـــD تنميـــة عــادات العقـــل ومGـــا

اه"املتوسط  سالة دكتو ر،   .ر
ك ، $ند مبا رالدوسر  عKـZ ضـوء STEMواقع yعلـيم اململكـة العرgيـة الـسعودية Eـy Dعلـيم ). 2015. (ي

ب الدوليــة، مـــؤتمر التم.ــE cــy Dعلـــيم وyعلــم العلــوم والر;اضـــيات �و  لالتجــا توجــھ العلـــوم "ر
جــــب 18-16الر;ــــاض، " ،STEMوالتقنيــــة والGندســــة والر;اضــــيات  ـــ، ص ص1436ر  -599$ــ

639. 
سام  DKع ،DÄيÞة نظـر معل5ـ4 ومعلمـات اللغـة واقع استخدام). ٢٠٢٠. (رالسGالتعلم املدمج من وج 

Bس طالب املرحلة �بتدائية، ا�lلة العرgية للªشر العل45 - 553. ٢١العدد . رالعرgية DE تد
577.  

دار وائـل : عمـان. تكنولوجيـا التعلـيم املعاصـرة وتطـو;ر املUuـاج). 2013. (الشرمان، عاطف أبوحميد
  . للªشر

ــــ_�، ، عبــــد هللا م̀و cــــõــــ�، ج�ــــ� دمحميالع�lmيــــة ). 2017. ( اgاململكــــة العر DــــE ات معل5ــــ4 العلــــوم رتــــصو
ـــيات  ـــا بـــــبعض STEMالــــسعودية نحـــــو توجـــــھ العلــــوم والتقنيـــــة والGندســـــة والر;اضـ  وعالقUÉــ

  .املتغ.�ات، ا�lلة العلمية، جامعة أسيوط
رض EــD  وأثــر مــن^[ مق�ــ�ح EــD ضــوUñا لنظــام �STEMأtعــاد تــصميم منــا´[ ). " 2015. (غــانم، تفيــدة

ات التفك.� DE �نظمة لدى طالب املرحلة الثانو;ة ، بحث مجلة Æليھ ال��بية، ج "رتنمية مGا
 .2013 جامعھ ب4Ô سو;ف، د�سم�� 1

ا`ـــــ_STEM 4أثــــر اســــتخدام مـــــدخل ). 2017. (القثــــامي، عبــــد هللا بــــن ســـــليمان ر عKــــZ التحــــصيل الد
ات التفك.� لدى طالب الصف الثا�ي املتوسط،  .ىمعة أم القر، جا٢٠١٧رومGا

Bس العلـــــوم بمــــدخل). 2018. (املــــالJي، ماجــــد أحمــــد ات البحـــــث STEMرفاعليــــة تــــد ر EــــD تنميــــة مGــــا
اسات ال��بو;ة والنفسيةISEFبمعاي.�    .ر لدى طالب املرحلة �بتدائية، ا�lلة الدولية للد

عـــة ب^lـــة علـــوم EـــD ضـــوء التطـــو;ر امل
ـــ4 ملعل5ـــ4 ال). ٢٠١٥. (را�ºـــسن، إبـــرا$يم عبـــد هللا، وlÀـــا، با
لبحـث مقـدم للمـؤتمر �و EـD التم.ــc . اتجـاه تJامـل العلـوم والتقنيـة والGندسـة والر;اضــيات

  .جامعة امللك سعود، الر;اض. y DEعلم وyعليم العلوم والر;اضيات
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DـــK2020. (املـــسيدي، $بـــة عبـــد الـــرءوف ع .( ZـــKـــشطة العلميـــة قـــائم ع�� DـــE فاعليـــة برنـــامج مق�ـــ�ح
ات التفك.ــ� �ســتدالDj وامليــل نحـــو مــادة العلــوم لــدى تالميـــذ  EــD تنميــSTEMمــدخل  رة مGـــا

ة، Æلية ال��بية، جامعة مدينة السادات سالة ماجست.� غ.� مªشو راملرحلة �عدادية،    . ر
;Þية القائمة يف من+Z). 2019. (نجار فاتن فؤاد  باملراكز العلمية STEM DE رفاعلية اmقائب التد
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