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 مدتخلص الدراسة:
 تد  تدددريس  STEM دخلتاعميدة اسدتخدام مدهددت  الدراسدة إلدل التعدرى عمددل  

الرياضدددديات عمددددل التحرددددتل الدراسدددد  لت متدددد  الردددد   وحدددددت  الةشدسددددة والكيدددداس تدددد 
وتكؾند  العتشدة مدؽ  ،ولتحقتد  ذلدػ اتتعد  الدراسدة السدشةج التجري د  ،االبتدائ الدادس 

مقدددددستؽ إلدددددل  ،( طالتددددا  مددددؽ طدددد س الردددد  الدددددادس االبتدددددائ   سحاتغددددة جددددد 45)
( طالتدددددا  درسددددد  وحددددددت  الةشدسدددددة والكيددددداس 72مجسدددددؾعتتؽ إحدددددداهسا تجري يدددددة بم ددددد  )

( طالتدا  درسد   الظريقدة 72، واألخرى ضا ظة بم د  أضزدا  )STEM دخلم استخدام 
عتتؽ التجري يدة والزددا ظة وط د  اختتدار تحردتم  ي مدد  وبعددا عمدل السجسدؾ  ،السعتداد 

وأعةددرت الشتددائج وجددؾد تددروق ذات داللددة إحرددائية  ،لكيدداس مدددتؾي  السعرتددة والتظ تدد 
بدددتؽ متؾسدددظ  السجسدددؾعتتؽ التجري يدددة والزدددا ظة تددد  التحردددتل الدراسددد  تددد  وحددددت  

 الةشدسة والكياس لرالح السجسؾعة التجري ية.
Abstract: 

      The study aimed to identify the effectiveness of using the 

STEM entrance in the teaching of the engineering and 

measurement units in mathematics on the achievement of the 

sixth grade students in elementary school. In order to achieve 

this, the study followed the experimental method. The sample 

consisted of (54) students of sixth grade in Jeddah, divided into 

two groups (27) students ,as an experimental group, studied the 

engineering and measurement units using the STEM entrance, the 

other was control group consisted of  (27) students studied in the 

usual way. A test was carried out before and after the 

experimental and control groups to measure the levels of 

knowledge and application. The  result showed a statistical 

significance  differences between the average of the experimental 

and control group in favor of the experimental group 
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 مقدمة
 الستددار    والتكشؾلدؾج سدالتظدؾر العمالتقددم و ضذةد عررنا الحال  الكثتر مدؽ 

 وإطددراد السعرتددة وتكاممةدداالعؾلسددة والسعمؾماتيددة متفدداع م مدد   ،تدد  ىددتل مجدداالت الحيددا 
وهؾ ما يدشعسس عمدل ط يعدة  ،لمتذرية ووعيفتتةا وتش ئؾها  الؾعائ  واألدوار السدتق مية

أو امدت ك  امدت ك لمسعرتدة  السعاصدر  أصدتح  ال تتظمدب مجدرد تسظالب الحيا ،التعمؼ
الستعمستؽ بل تعدى ذلػ حتث تتظمب تشسية  ،مجسؾعة مؽ السةارات األكادضسية السحدد 

ت  التقر  واالكتذاى الس ش  عمل التجريب العسم  واالن ساس ت  التدداالالت العمسيدة 
 عددداد ومؾضدددؾعات الدددتعمؼ وحدددل وتؾعيدددل التقشيدددة وتكاممةدددا أل ،حدددؾل مؾضدددؾعات الدددتعمؼ

لتحقتدد  رتاليددة وتقدددم  ،وتعزيددز ادبدددا  واالبتكددار ،السذددس ت السترددمة بةددا وبددالسجتس 
مسددا ضجعددل االهتسددام بتحدددتؽ مدددتؾى وجددؾد  السشدداهج التعميسيددة  السجتسعددات ادندددانية،

 سختمد  مسؾناتد  حتث يشغر إلدل السدشةج  ،ت  غاضة الزرور  واألهسية ومزسؾنةا أمرا  
 اعتتددار  الددد تل األول  -وخاصددة تدد  الدددول الستقدمددة -تدد  الؾيدد  الحاضددرعشاصددر  و 

 دحداث الت تتر السرغؾس في  لدى أتراد السجتس . 
تتظؾير التعميؼ ضحتاج أن نكدب الظ س يدرا  مؽ الخ ر  اعتسادا  عمل السفداليؼ 

الظ س عمدل  والسةارات األساسية ت  الرياضيات والسعارى وطرق التفكتر الت  تداعد
ويرددتح لزامددا  عمتشددا تددؾتتر تعمدديؼ يددرب   ،حددل مددا يددؾاجةةؼ مددؽ مذددس ت وايةيددة وحكيكيددة

والسذدارةة  ،الستعمؼ ب تئت  ويداعد  ويؤهم  لمعسدل السددتق م  والسشاتددة تد  سدؾق العسدل
 (.7104 ،ت  التشسية السدتدامة ت  السجتس  )رزق 

د  التخرردات التد  تقدؾم أحد السداخل التدريدية الستعدد STEMويعد مدخل 
عمل التكامل بتؽ ماد  الرياضيات ةساد  أساسية ومحؾرية ودمجةا مؽ خ ل تظ يقاتةا 
مدد  مددؾاد العمددؼ والتكشؾلؾجيددا والترددسيؼ الةشدسدد  تدد  محتددؾى جديددد ضسددارس فيدد  التعمدديؼ 
 ظريقة عمسية عؽ طري  ترسيؼ السذروعات التديظة القائؼ عمل التكامل بدتؽ السعرتدة 

 (.7102)الدعتد،  ل حل مذس ت السجتس مؽ أج
بددتؽ السعرتددة السستدددتة مددؽ الرياضدديات ةسدداد   STEMويسامددل الددتعمؼ  سدددخل 

محؾرية م  تخررات العمؾم والتكشؾلؾجيا والةشدسة ت  معرتة متكاممة يدتسسؽ الظالدب 
تالرياضدديات ل ددة األريددام والعسميددات الحدددابية  ،مددؽ حددل السذددس ت الرياضددية والحياتيددة
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وتدددتخدم تددد  العمددؾم والتكشؾلؾجيدددا والةشدسددة وهدددؾ مددا ضستزهدددا عدددؽ  ،ألنسدداو والع يددداتوا
لدد لػ تةدد  نقظددة االنظدد ق تدد  الددتعمؼ اددؼ يشتقددل الظالددب  ،التخررددات الددث ث األخددرى 

تدالعمؾم هد  عمدؼ دراسدة العدالؼ  ،تمقائيا  لتؾسدي  معارتد  تد  العمدؾم والتكشؾلؾجيدا والةشدسدة
وهد  بشيدة  ،ؽ الظ يعة السرتتظة  الفتزياء والكيسياء واألحياءالظ يع  ال ا يتزسؽ يؾانت

وهددد  عسميدددة االستقرددداء العمسددد  التددد  تؾلدددد السعرتدددة  ،السعرتدددة التددد  تتدددراكؼ مددد  الؾيددد 
والتكشؾلؾجيددددا تعدددددل مددددؽ العددددالؼ الظ يعدددد  لسؾاجةددددة االحتياجددددات والستظمتددددات  ،الجديددددد 

سعرتدة والعسميدات لتظدؾير األنغسدة تة  ادبدا  التذرا الد ا ضذدرك تؾلتدد ال ،السجتسةية
أمدددا الةشدسدددة تتقدددؾم بتظ تددد  الرياضددديات  ،لحدددل السذدددس ت وتؾسدددي  ادمساندددات التذدددرية

تةدد  عمددؼ ترددسيؼ وصددشاعة الترةتتددات والشسدداذج والسشتجددات  ،والعمددؾم لخمدد  التكشؾلؾجيددا
 ،ريسل لػ تإن  ضسسؽ أن تظم  عمي  مدخل لمتعميؼ والتدد ،واألدوات والعسميات واألنغسة

تتتكامددددل فيدددد  التخررددددات األربعددددة لتحقتدددد  أغددددراض وأهددددداى معتشددددة تخدددددم التذددددرية 
(Reeve ,2015 7102 ،؛ الدعتد.) 

وتتزح أهسية ه ا السدخل ت  اهتسام العديدد مدؽ الةتئدات والسؤسددات العالسيدة 
التد  اهتسد  بتذدجي  الظد س   CNCS   مثل الةتئة القؾمية لتشسية السجتسد   ممريسدا 

يؼ العمددؾم والتقشيددة والةشدسددة والرياضدديات وتحفتددزهؼ عمددل التفددؾق تدد  هدد ا الشددؾ  عمددل تعمدد
مدؽ  STEMةسدا اهتسد  وزار  التعمديؼ  السسمكدة العربيدة الددعؾدضة   سددخل  ،مؽ التعمديؼ

خ ل إنذائةا لسرةز متخرص ت  تظدؾير العمدؾم والتقشيدة والةشدسدة والرياضديات الد ا 
اهدداتةؼ ومتدددؾلةؼ  سددا ضعدددزز اختيددارهؼ لسددددارات ضدددعل إلددل تظدددؾير يدددرات الظددد س واتج

عمسية ومةشية مدتق مية ذات الردمة بةد   السجداالت واالهتسدام بتظدؾير السشداهج ودراسدة 
 7102 ،الددييؼ(والتشسية السةشية لمسعمستؽ ت  ضؾء ه ا التؾج   ،السعايتر الخاصة بةا

 (.7102 ،؛ دمحم
؛  ,Barret & Others 2014ولقددد أعةددرت نتدددائج العديددد مدددؽ الدراسددات )

 ،؛ الدددددددددددعتد  7102 ،؛ دمحم 7102 ،؛ صدددددددددالح 7102 ،؛ ةددددددددددؾار  7102 ،القثدددددددددام 
وتحددددؽ  ،وتعمددديسةؼ ،عمدددل تعمدددؼ الظمتددة STEM سدددخلل وجددؾد تدددماتر إضجددداب    (7102
 .والتقشية ،والرياضيات ،والةشدسة ،واتجاهاتةؼ نحؾ العمؾم ،متؾلةؼ
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ددددأعةدددرت التؾجةدددات الةسدددا   حتدددث  ،STEM مددددخلتجدددا   اة تدددر  ا وليدددة اهتسام 
 ،والتقشية ،لدعؼ مجاالت العمؾم را  مؤتسم( 7107)ة ت  حد  األمريسي  أيام  الؾالضات الست  

, األربدددد   السجدددداالتبددددتؽ والتكامددددل  ،ةدددددى تذددددجي  االهتسددددامب ،ياضددددياتوالر  ،والةشدسدددة
يزدددية تعمددديؼ مددد  اسدددتسرار طدددرح ,  ومعالجدددة أوجددد  الدددشقص تددد  السةدددارات ذات الردددمة

حددؾل  إضدداتة إلددل التددداالل الدددائؼ، والرياضدديات وتدد  السعددايتر العالسيددة لمشقدداش ،العمددؾم
 (.7102 ،) القثام  وتائد  ،متعة رأكثكيفية جعمةا 

لدد ا أصددتح تظددؾير تعمدديؼ الرياضدديات تدد  السسمكددة العربيددة الدددعؾدضة تدد  ضددؾء 
مددددخل متعددددد التخرردددات مظمدددب وضدددرور  ممحدددة تفرضدددةا سدددسات عردددرنا الحدددال  

حتدددث يت دددتؽ مسدددا سددد   يت دددتؽ أن الدددتعمؼ  السددددخل  ،ددددتؾى تعمددديؼ الرياضدددياتلتحددددتؽ م
يددددد ضدددددةؼ  ذددددسل ة تددددر وتعددددال تدددد  تشسيددددة يدددددرات طدددد س السرحمددددة  STEMالتدريددددد  
ويددشقمةؼ إلددل  تدداق جديددد  نحددؾ الددتعمؼ واكتددداس السةددارات والخ ددرات التعميسيددة  ،االبتدائيددة

 لرت  مدتؾى تحرتمةؼ العمس .
 :اؤالتهاوتد مذكلة الدراسة

وةؾن الرياضيات  ،ت  تعميؼ الرياضيات STEMعمل الرغؼ مؽ أهسية مدخل 
تةد  األكثدر اسدتخداما  تد  العمدؾم والتقشيدة والةشدسدة  ،تعد مؽ أهدؼ مجداالت هد ا السددخل

ألنةددا تتزددسؽ العديددد مددؽ السعددارى والسةددارات واالتجاهددات والتشغيسددات وعددادات العقددل 
التدد  ضحتاجةددا الفددرد ليذددارك بةددا  ذددسل تعددال تدد  ومةددارات االترددال وحددل السذددس ت 

إال أندد  ض حددة يمددة الدراسددات السحميددة التدد   ،السؾايدد  الكسيددة التدد  يؾاجةةددا تدد  حياتدد 
 تشاول  تاعمية استخدام  ت  تعميؼ الرياضيات وتعمسةا.

تتعمدددديؼ الرياضدددديات تدددد  السدددددارس ال ضحقدددد  الةدددددى السرجددددؾ مشدددد  مددددؽ إىددددتا  
وإكددابةؼ الخ درات العمسيدة  ،وادجا دة عدؽ تدداالالتةؼ السختمفدة ،حاجدات الظد س الفكريدة

وعددددم إلسدددام السعمسدددتؽ  ستددداد   ،الؾعيفيدددة تددد  حيددداتةؼ التؾميدددة نغدددرا  لقردددؾر السشددداهج
تددد  تقددددضؼ تعمددديؼ تعدددال ضحقددد  أهدددداى السدرسدددة والسجتسددد   STEMومتظمتدددات مددددخل 

 .(7100،)غانؼ وسؾق العسل
 STEMهتسدددام  اسدددتخدام مددددخل وحتدددث أوصددد   عدددض الدراسدددات  مهسيدددة اال

؛  James,2014كسا تددددد  دراسدددددة )،كسددددددخل تكدددددامم  لتددددددريس السؾضدددددؾعات الرياضدددددية
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( 7102 ،؛ دمحم 7102 ،؛ الدددعتد 7102 ،؛ ةددؾار  7102؛ القثددام ، 7102 ،صددالح
لسددا لةدددا مددؽ أهسيدددة تدد  تحقتددد  العديددد مدددؽ نددؾاتج الدددتعمؼ السعرفيددة والسةاريدددة والؾجدانيدددة 

رياضددديات. ةسدددا أن الشتدددائج الستدنيدددة لظددد س السرحمدددة االبتدائيدددة تددد  السرتتظدددة بدددتعمؼ ال
 Trends ofالسسمكة العربيدة الددعؾدضة تد  االختتدارات  الدوليدة تد  الرياضديات والعمدؾم

the International Mathematics and  Science Studies (TIMSS)  حتدث
حتدددث  ،رات الرياضددديةت دددتؽ ضدددع  تددد  اسدددتيعاس السفددداليؼ والتعددداميؼ األساسدددية والسةدددا

تحرددددل الظدددد س تدددد  السسمكددددة العربيددددة الدددددعؾدضة عمددددل ترتتددددب متدددددن تدددد  اختتددددارات 
TIMSS الشدتة لمدول السذدارةة ، (  تفد  الددور  األختدرTIMSS,2015 ةدان ترتتدب )

مددددؽ بددددتؽ تددددد  وأربعددددتؽ دولددددة ,  واألربعددددتؽطدددد س الردددد  الرا دددد  االبتدددددائ  الدددددادس 
 ( نقظة.002 ا ضعد أيل مؽ الستؾس  بد) ( نقظة وال323وبستؾس  مقدار  )

وتد  ضدؾء ضدع  الظد س تد  جسيد  السراحدل التعميسيدة  ،وبشاء  عمدل مدا سد  
تد  اختتددارات التحردتل الدراسدد  تدد  الرياضديات التدد  تجريةددا وزار  التعمديؼ تدد  السسمكددة 

وةسدا دلد  نتدائج العديدد مدؽ الدراسدات عدؽ ضدع  تحردتل الظد س  ،العربية الدعؾدضة
وةسدددا بتشددد  أغمدددب الدراسدددات العمسيدددة أن اسدددتخدام السدددداخل التدريددددية  ،رياضدددياتتددد  ال

وتددد  ضددؾء نددددر   ،التقمتدضددة القائسددة عمدددل جةددد السعمددؼ هددد  الدددائد  تددد  متدددانشا التربددؾا 
تددددددد  تددددددددريس  STEMالدراسددددددات السحميدددددددة التددددددد  اهتسدددددد   فاعميدددددددة اسدددددددتخدام مدددددددخل 

تددد   STEMة اسدددتخدام مددددخل سدددع  الدراسدددة الحاليدددة إلدددل دراسدددة تاعميددد ،الرياضددديات
 تدريس الرياضيات عمل التحرتل الدراس  لت مت  الر  الدادس االبتدائ .

 عمي  ضسسؽ صياغة مذسمة الدراسة ت  الدؤال الرئيس التال :
تدددريس الرياضدديات عمددل التحرددتل الدراسدد  تدد   STEM مدددخلاسددتخدام مددا تاعميددة ددد 

 لت مت  الر  الدادس االبتدائ  ؟
 ويتفر  مؽ الدؤال الرئيس الدؤاالن التاليان:           

تددددددريس الرياضددددديات عمدددددل التحردددددتل تددددد   STEM مددددددخلاسدددددتخدام مددددا تاعميدددددة  -0
 لت مت  الر  الدادس االبتدائ  عشد مدتؾى السعرتة؟الدراس  

تددددددريس الرياضددددديات عمدددددل التحردددددتل تددددد   STEM مددددددخلاسدددددتخدام مددددا تاعميدددددة  -7
 عشد مدتؾى التظ ت ؟ لت مت  الر  الدادس االبتدائ الدراس  
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 فروض الدراسة:
تددد  ضدددؾء نتدددائج الدراسدددات الددددا قة ذات الع يدددة  الدراسدددة الحاليدددة ضسسدددؽ اختتدددار 

 صحة الفروض التالية:
بددددتؽ متؾسدددد  درجددددات   α ≤  1,14  عشددددد مدددددتؾى  ا  يؾجددددد تددددرق دال إحرددددائيال  -0

متؾسدد  درجددات و  ،STEMمدددخل  م سددتخداالسجسؾعددة التجري يددة التدد  تحرددتل 
 .سعرتةعشد مدتؾى ال درس   الظريقة السعتاد السجسؾعة الزا ظة الت   تحرتل

بدددددتؽ متؾسددددد  درجدددددات  α ≤  1,14  عشدددددد مددددددتؾى  ايؾجدددددد تدددددرق دال  إحردددددائي  ال  -7
متؾسدد  درجددات و  ،STEMمدددخل  م سددتخداالسجسؾعددة التجري يددة التدد  تحرددتل 
 .ظ ت تعشد مدتؾى ال درس   الظريقة السعتاد  السجسؾعة الزا ظة الت تحرتل 

 الدراسة: هدف
تدد   STEM مدددخلاسددتخدام تاعميددة  عددرى عمددلتالهدددت  الدراسددة الحاليددة إلددل 

 .لت مت  الر  الدادس االبتدائ تدريس الرياضيات عمل التحرتل الدراس  
 أهمية الدراسة:

 :تدتسد الدراسة الحالية أهستتةا مؽ الجؾانب التالية
ومشددددددداهج  ،اهج الدراسدددددددية عامدددددددةوزار  التعمددددددديؼ لتظدددددددؾير السشدددددددسذدددددددرو  ل اسدددددددتجا ة  (0

الرياضدددديات خاصددددة التددددد  تؤةددددد عمدددددل اسددددتخدام مدددددداخل واسددددتراتيجيات التددددددريس 
 .الحديثة

 STEMمؾاكتددة التؾجةددات العالسيددة الحديثددة التدد  تشددادا  مهسيددة تؾعيددل مدددخل   (7
 .STEMت  تعميؼ الرياضيات مؽ خ ل تقدضؼ ماد  تعميسية  استخدام مدخل 

خظظ  ومظؾرا مشاهج الرياضيات مؽ خد ل االسدتفاد  يد تداعد ه   الدراسة م  (3
 عشد بشاء أو تظؾير مشاهج الرياضيات. STEM مؽ مدخل

يددد تفتددد هدد   الدراسددة معمسدد  الرياضدديات مددؽ خدد ل تؾجيدد  نغددرهؼ نحددؾ اسددتخدام  (5
مددددخل حدددديث لتددددريس الرياضددديات ضحقددد  التكامدددل بدددتؽ الرياضددديات والسدددؾاد ذات 

 الةشدسة والت  تثرا السؾضؾعات الرياضية.الرمة ةالعمؾم والتكشؾلؾجيا و 
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 حدود الّدراسة:
 الد راسة الحالي ة عمل: ايتررت

وحددددددت  الةشدسدددددة والكيددددداس مدددددؽ ةتددددداس الرياضددددديات لت متددددد  الرددددد  الددددددادس  (7
 .االبتدائ ، الفرل الدراس  الثان ،  السسمكة العربية الدعؾدضة

شيل السرةددددز تظ تدددد  حدددددب ترددددوالسعرتددددة ال ي التحرددددتل الدراسدددد  عشددددد مدددددتؾ  (1
 .الؾطش  لمكياس والتقؾيؼ

 سددارس التعمديؼ  عمدل عتشدة مدؽ ت متد  الرد  الددادس االبتددائ الدراسة  طتق  (3
لمعدددددددددام الدراسددددددددد   خددددددددد ل الفردددددددددل الدراسددددددددد  الثدددددددددان  جدددددددددد  حاتغدددددددددةالعدددددددددام  س

 .هد0539/0551
 مرطلحات الّدراسة: 

 :STEMمدخل 
 : هددد عمدديؼ مجدداالت تدد  التربعددة اخترددار لتكامددل ودمدددج أ هددؾ STEM مدددخل

 ,Science, Technologyوالرياضدددددديات ،والةشدسددددددة ،كشؾلؾجيدددددداوالت ،العمددددددؾم

Engineering , Mathematics،   لتدددريس وحدددت  الةشدسددة والكيدداس تدد  مقددرر
الرياضدديات لت متدد  الردد  الدددادس االبتدددائ  مددؽ خدد ل تقدددضؼ خ ددرات تعميسيددة يائسددة 

ربظةدددددا و مفددددداليس  لمرياضددددديات وبشددددداء إطدددددار  ،عمدددددل السذددددداري  والتجريدددددب واالكتذددددداى
لسداعد  الت مت  عمل حل السذس ت والتحددضات التد  تدؾاجةةؼ تد   بتظ يقاتةا الحياتية

 حياتةؼ التؾمية.
 التحريل الدراسي:

االبتددائ  عتشدة الدراسدة مدؽ مفداليؼ وتعسيسدات  ددادسما اكتدت  ت مت  الرد  ال
التد  ضحردل عمتةدا التمستد  تد  ويقداس  الدرجدة  ،وحددت  الةشدسدة والكيداسومةارات ت  

عشددد مدددتؾي   السعرتددة والتظ تدد  حدددب ترددشيل السرةددز  االختتددار الدد ا أعددد  التاحددث
 .الؾطش  لمكياس والتقؾيؼ

 
 
 



611 

 :اإلطار النظري 
مدؽ  STEMادطدار الشغدرا لمدراسدة مدؽ خد ل تشداول مددخل تشداول فيسا يم  يتؼ 

خدام  تددددد  السسمكدددددة العربيدددددة ووايددددد  اسدددددت ،وأهسيدددددة اسدددددتخدام  ،وأهداتددددد  ، ةؾمدددددحتدددددث مف
 الدعؾدضة. 

 :STEMمفههم مدخل 
لمحددددددروى األولددددددل مددددددؽ أسددددددساء العمددددددؾم  : اخترددددددارا  STEMضسثددددددل مرددددددظمح 

 ,Science ,Technologyوالتكشؾلؾجيددا والةشدسددة والرياضددديات  الم ددة ادنجمتزيدددة 
Engineering and Mathematics.  ويعش  التكامل بتؽ مؾضؾعات تمػ السجداالت

 ات داخل وخارج السدرسة.والتخرر
 وه  ةسا يم  :  ،ت  السؾاد الدراسية الستكاممة STEMويتسثل مشةج 

0-  Science (S ا )وط يعة العمؼ. ،لعمؾم: دراسة العالؼ الظ يع  مؽ حؾلشا 
7-  Technology  (T ال ) تكشؾلؾجيدددددددددا: التظ يقدددددددددات العمسيدددددددددة والةشدسدددددددددية وعمدددددددددؾم

 الكس تؾتر.
3- Engineering   (E  ) :التردددسيؼ الةشدسددد  والقددددر  عمدددل بشددداء الشسددداذج الةشدسدددة

 والتراميؼ.
5- Mathematics (M   ) :واستخدام األنساو والع يات ،عمؼ األريامالرياضيات 

مددخل بتشد  لمدتعمؼ يزيدل " مند   STEM( مددخل 7102 ،) ضات صالح  وعرت
عمدؼ ويسامدل بتشةدا تد  خ درات ت M , E , T , Sاألربعدة   الحدؾاجز التقمتدضدة بدتؽ تروعد

تدددددمج مسارسددددات و  ،مشاسددددتة ووايةيددددة وواضددددحة لتشغدددديؼ وتدددددريس الفددددرو  األربعددددة معددددا  
لتدددداعد الت متددد  عمدددل اكتدددداس  والرياضددديات الةشدسدددية والتكشؾلؾجيدددا مددد  دروس العمدددؾم

 ".االتجا  نحؾ  ومةارات حل السذس ت
نةج لمتعمؼ متعدد " من    STEMمدخل (Gerlach , 2012)يعرى جترالتش و 

ويدددتسسؽ الظددد س مدددؽ  ،ت تقتدددرن فيددد  السفددداليؼ العمسيدددة  دددالغؾاهر الظ يةيدددةالتخرردددا
تظ تدددد  العمددددؾم والتكشؾلؾجيددددا والترددددسيؼ الةشدسدددد  والرياضدددديات تدددد  مؾضددددؾعات تجعددددل 

؛ مسا يتيح اكتداس الثقاتدة  تعاال   االترال بتؽ السدرسة والسجتس  وسؾق العسل اتراال  
 ."الحادا والعذريؽوالقدر  عمل تشسية مةارات القرن  ،العمسية
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(  مند  "مددخل يرةدز عمدل التكامدل بدتؽ McComas,2014ضعرت  ماك ةؾماس )
دعددددداد جتددددل متشددددؾر تدددد  تمددددػ  ،مجدددداالت العمددددؾم والتكشؾلؾجيددددا والةشدسددددة والرياضدددديات

وبسا ضدةؼ ت  تظ ت  السعارى والسةارات السستدتة لسؾاجةة التحددضات التد   ،السجاالت
 وسؾق العسل".،تؾاجةةؼ ت  حياتةؼ التؾمية

نحدؾ تكامدل بشدائ  تؾجد  "  مند   Gehlhar) ( 2015 , جدتة ر ت  حتؽ ضعرت 
تعمددديؼ وتعمدددؼ أربعدددة مجددداالت معرفيدددة وهددد  العمدددؾم والتقشيدددة والةشدسدددة والرياضددديات ع دددر 

تدد  سددياق العددالؼ الظ يعدد  لسددداعد   ،وتعاونيددة وتفاعميددة ومشدمجددة بتئددات تعمددؼ مشفتحددة
تددددة العمسيددددة األساسددددية وتةسةددددا وبشاءهددددا وتؾعيفةددددا تدددد  س عمددددل استقردددداء السعر الظدددد 

ويتظمدددب هددد ا السددددخل تجةتدددز ال تئدددات التعميسيدددة تددد  سدددياق العدددالؼ  ،نذددداطاتةؼ الحياتيدددة
الحكيقدد   حتددث تددداعد الظالددب عمددل االسددتستا  تدد  ورش العسددل والسذدداري  التعميسيددة 

ات الستعمقددة بةددا التدد  تسسددشةؼ مددؽ الؾصددؾل إلددل السعرتددة الذدداممة والسترا ظددة لمسؾضددؾع
 ." عتدا عؽ السفاليؼ الشغرية الت  يتمقؾنةا  رؾر  تقمتدضة داخل الفرؾل الدراسية

العسل داخل سياق عداهر  أو مذدسمة " من   (Honey ,2014)هؾن    عرتكسا 
غسدددة معقددد  عمددل مةددام تتظمددب مددؽ الستعمسددتؽ أن ضدددتخدمؾا السعرتددة والسةددارات مددؽ أن

 . ", والترسيؼ الةشدس يا, والرياضياتمتعدد  العمؾم , التكشؾلؾج
الرياضدد  مددؽ خدد ل تكامددل  السحتددؾى تدددريس (  مندد  "7102 ،القثددام وعرتدد  )

سدتخدام التظ يقدات وا ،وذلػ مؽ خ ل دراسة العالؼ الظ يع  مؽ حؾلشا ،STEMتعميؼ 
 ،مدددددؽ أجدددددل القددددددر  عمدددددل بشددددداء الشسددددداذج ؛والتردددددسيؼ الةشدسددددد  ،والكس تدددددؾتر ،الةشدسدددددية

، وتظ يقةدددا تددد  مجددداالت وتعريفةدددا ،إدراك السفدددرد  الرياضددديةإلدددل لمؾصدددؾل  ؛والترددداميؼ
 .الحيا "

(  منددددد  " أحدددددد مدددددداخل التكامدددددل السعرتددددد  الستعددددددد  7102 ،رىدددددا دمحموتعرتدددد  )
التخررات ال ا تددمج فيد  السعمسدة بدتؽ الرياضديات وتظ يقاتةدا مدؽ األنذدظة العمسيدة 

ت تعمؼ الرياضيات  ظريقة عسمية عدؽ طريد   حتث تتيح لمظالتا ،والتكشؾلؾجيا والةشدسة
 ،االستقراء والتجريب والتفكتر السشظق  وترسيؼ األنذظة القائسة عمدل تكامدل السعرتدة

 وتظ يقةا ت  مؾاي  الحيا  الحكيكية بدال  مؽ تدريدةا  ذسل مشفرل".
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مددددددخل لمتعمددددديؼ يدددددتؼ فيددددد  تعمددددديؼ العمدددددؾم " منددددد   (7102،تددددد  ) يؾسددددد عر كسدددددا 
خ ل تكاممةا م  التقشية والترسيؼ الةشدسد   ردؾر  عمسيدة، ويدتؼ ذلدػ والرياضيات مؽ 

بتؾعيل الظ س لسا تعمسؾ  ت  الرياضيات والعمؾم ت  حدل السذدس ت الحياتيدة  اتتدا  
السشةج العمس  وباالعتساد عمل استخدام التقشية والترسيؼ الةشدسد ، ليددتظيعؾا التكيدل 

 .""تةؼ السدتق ميةم  السدتجدات الت  يد يؾجةؾنةا ت  حيا
نةج التعميؼ القائؼ عمل دمج السفاليؼ "  من   (Sandres,2013)وعرت  ساندرز 

 ،والسسارسددات التكشؾلؾجيددة والتردداميؼ الةشدسددية  سفدداليؼ ومسارسددات العمددؾم والرياضدديات
مثل تشؾن الم ة  ،ويسسؽ تعزيزها مؽ خ ل مزيد مؽ التكامل م  السؾاد الدراسية األخرى 

 ."دراسات االجتساعية وما إلل ذلػوالفؽ وال
العمدددؾم,  األربعددة السقدددرراتضعشددد  أكثددر مدددؽ مجددرد تكامددل   STEMمدددخلإن 

ضذددسل الددتعمؼ القددائؼ عمددل تةددؾ  (S, T, E, M)والرياضدديات  االتكشؾلؾجيددو والةشدسددة 
مدددؽ خددد ل مدددداخل تدريددددية نذدددظة  سقدددررات األربعدددةالةاتدددة والددد ا يدددرب   ،السذدددس ت
تدددرس  سعددزل عددؽ  عزددةا الددتعض بددشفس الكيفيددة  الضجددب أ راتالسقددر تمددػ  ،ومتجاندددة

يزيل الحدود والحؾاجز الت  تفردل   STEMتسدخل ،الت  تؾجد بةا ت  العالؼ الحكيق 
, ةسددددا أندددد  أسددددمؾس يدددددمج هدددد   والرياضدددديات ،االتكشؾلؾجيددددو  ،مجدددداالت العمددددؾم, والةشدسددددة

 .وم زى لمظ سويحؾلةا إلل خ رات مفتد  ذات معشل  السجاالت األربعة سؾيا  
يددائؼ عمددل  مدددخل  تتفدد  عمددل أنددجسيعددا  وي حددة مددؽ التعريفددات الدددا قة أنةددا 

العمددددؾم والتقشيددددة والةشدسددددة والرياضدددديات وربظةددددا  العددددالؼ : التكامددددل بددددتؽ العمددددؾم األربعددددة
والسؾايددد  الحياتيدددة الحكيقدددة مدددؽ خددد ل ترةتدددز  عمدددل الددددياق السعدددزز  ،الدددؾايع  لمظالدددب

وبشداء  ،السختمفدةتةؼ الظ س لسدا حدؾلةؼ مدؽ مجداالت الدتعمؼ  ويشس ليحدؽ  ،ل كتذاى
 إطار مفاليس  لمرياضيات مؽ خ ل ربظةا بتظ يقاتةا الحياتية.

 في العملية التعليمية: STEM أهداف استخدام مدخل
 & Erdogan ؛ 7100 ،غدانؼ): لتحقت  األهدداى التاليدة STEM مدخلضدعل 

Stuessy,2015   ؛ Bybee, 2013 7102 ،دمحم؛  7102 ،هللا؛ ع د) 
   لسؾاصمة نسؾهؼ السةش   ذسل مدتسر، وتدعيؼ ذلػ  التؾاصل  مشح السعمستؽ ترصا

 م  السةتستؽ بة ا السجال مؽ عمساء وباحثتؽ.
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  تدؾتتر الفددرص لتدددريب الظدد س تدد  مجداالت العمددؾم والتقشيددة والةشدسددة والرياضدديات
لتخررددات لتحقتدد  جددؾد  الحيددا  عددداد القددؾى العاممددة السؤهمددة تدد  هدد   اال زمددة د

 مؽ خ ل االبتكارات العمسية والتكشؾلؾجية.
  األكدددادضس  لددددى الظددد س وتشسيدددة مةددداراتةؼ تددد  حدددل السذدددس ت  ادنجدددازتحددددتؽ

 ،الحياتيدددة وتفددددتر العدددالؼ الظ يعددد  مدددؽ خددد ل اسدددتشتاجات يدددائؼ عمدددل أدلدددة عمسيدددة
واكددابةؼ  ،ؾجيدة لدديةؼوتحددتؽ الثقاتدة التكشؾل واالستقراءوتذجيعةؼ عمل التحث 

 مةارات التفكتر العمس  الشايد وادبداع .
  زياد  داتةية الظ س واتجاهاتةؼ ادضجابية نحؾ دراسة الرياضديات مدؽ خد ل اادراء

ال تئة التعميسية والسشةج الدراس   منذظة حياتية مرتتظة  العالؼ الدؾايع  مدؽ خد ل 
ا يزيد مؽ اقة الظ س ت  الرياضيات مس ،استخدام التكشؾلؾجيا واالبتكار والترسيؼ

 وأهستتةا ت  حياتةؼ التؾمية. 
 :تحقت  األهداى التالية إلل STEM مدخلضدعل كسا 

 تحفتز بتئة التعمؼ، ودعؼ السشةج السدرس   سا يترل  العالؼ الحكيق . -
 تذجي  الظ س ل ستكذاى والتقر  وتةؼ عالسةؼ. -
 ت  مؽ خ ل عسل الفري .تعزيز اقة الظ س  منفدةؼ واالتجا  ال ا -
إاار  داتةية الظد س وتعزيدز اقدتةؼ تد  الرياضديات والعمدؾم مدؽ خد ل اسدتخدام  -

التكشؾلؾجيددا، واالبتكددار والترددسيؼ، مسددا ضجعددل السدرسددة ممتئددة  التجددارس السفتددد  
 والسدمية.

 تحدتؽ الثقاتة التكشؾلؾجية لمجسي . -
 الشايد ادبداع  والفراغ .اكتداس الظ س أنساو التفكتر، ةالتفكتر العمس  و  -
زيدددداد  تعاليددددة الخ ددددرات التعميسيددددة التدددد  تقمددددل مددددؽ معدددددل ييدددداس الظدددد س عددددؽ  -

 ((Williams,2013 السدارس.
يةدددى إلددل تحدددتؽ اسددتيعاس   STEMمدددخليتزددح مددؽ خدد ل مددا سدد   أن 
وزيددددداد   ،السحتفمدددددةالتفكتدددددر مةدددددارات و والعمسيدددددة الظددددد س واكتددددددابةؼ لمسةدددددارات العسميدددددة 

وذلددػ مددؽ خدد ل عدددد مددؽ ادجددراءات التدد  تتزددسؽ تظددؾير مددؾاد  ،لدراسدد تحرددتمةؼ ا
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وتةتئددددة الظالددددب لدددددؾق العسددددل لمقددددرن الحددددادا  ،تعميسيددددة ريسيددددة لدددددعؼ التعمدددديؼ والددددتعمؼ
 والعذريؽ.

 :STEMأهمية استخدام مدخل 
مدددؽ أهدددؼ االتجاهدددات والسدددداخل العمسيدددة تددد  تردددسيؼ السشددداهج  STEM مددددخلعدددد ض  

تتدد  عمددل مدددار عقددؾد متتاليددة مددؽ تظ يقدد  تدد  الؾالضددات الستحددد  وذلددػ  عددد أن أا دد  تاعم
والةشدسدة حتث تتكامل العمؾم والرياضيات  ،األمريسية والسسمكة الستحد ، وجشؾس أتريكيا

مدد  التكشؾلؾجيددا، ويعتسددد عمددل التعمدديؼ مددؽ خدد ل تظ تدد  األنذددظة العسميددة، والتكشؾلؾجيددا 
طري  االكتذاى والتحدرا، وأنذدظة الخ در   الريسية واألنذظة الستسرةز  حؾل الخ ر  عؽ

التدويددة، وأنذدددظة التفكتدددر العمسدد  والسشظقددد ، واتخددداذ القدددرار. ويعتسددد هددد ا التؾجددد  عمدددل 
التسرةددز حددؾل الخ ددر  السفاليسيددة الستكاممددة  والتسرةددز حددؾل حددل السذددس ت, والتظ تدد  

ؼ الؾايع  متعدد السسث  لألنذظة، والتحث التجري   والسعسم  ت  اشائيات، وترق التقؾي
األ عددداد والسددددتشد عمدددل األداء، والترةتدددز عمدددل يددددرات التفكتدددر العمسددد  وادبدددداع  الشايدددد 

 .(7100 ،غانؼ)
 :ت  العسمية التعميسية مؽ خ ل STEM أهسية مدخل  تحديدكسا ضسسؽ          

يزيددددد مددددؽ يدددددر  الظدددد س عمددددل تعمددددؼ  STEMأن حتددددث تشسيددددة يدددددرات الظدددد س:  -0
ةسددا يشسدد  لددديةؼ التفكتددر الشايددد وذلددػ الرتتدداطةؼ  العددالؼ الحكيقدد  تدد  الرياضدديات، 

 التعمؼ، والحاجة لتظ ت  السفاليؼ الرياضية.
ليددد  مؾجةددة لددتعمؼ العمددؾم   سشاهجددت: STEMمعرتددة السةددؽ السرتتظددة  سجدداالت  -7

تقدد ، وإنسددا وسددتمة لمظدد س لسعرتددة مةددؽ غتددر معروتددة حتددل ا ن، ةسددا أن السةددؽ 
كسدا ضددةؼ  ،تعش  وعائ  ذات أجؾر أتزل وة لػ تدرص أك در لمعسدل  دالسرتتظة ب

 . نحؾ إعداد الظ س لدراسة الةشدسة ت  الجامعة
يتديح الفرصدة لفةدؼ العدالؼ  ذدسل ةمد ، تةؾ تةؼ العالؼ  ذسل ةم  وليس ت  أجزاء:  -3

ضدددعل لمقزدداء عمددل الحددؾاجز التقمتدضددة التدد  وضددع  بددتؽ حتددث  ،ولدديس تدد  أجددزاء
تكشؾلؾجيدددا والةشدسدددة والرياضددديات مدددؽ خددد ل دمجةدددا تددد  التعمددديؼ والدددتعمؼ العمدددؾم وال

 .كشسؾذج واحد مترا   ومتساسػ
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العمددددؾم والتكشؾلؾجيددددا  ضددددؾعاتمؾ ضسامددددل بددددتؽ  STEM مدددددخل نإتشسيدددة التفكتددددر:  -5
ضدداعد الظد س عمدل تشسيدة  مسا والةشدسة والرياضيات والت  عاد  ما تدرس مشعزلة

سعرتددددة والسةددددارات تدددد  مجدددداالت التكشؾلؾجيددددا والترددددسيؼ، ويعددددزز لددددديةؼ ال ،تفكتددددرهؼ
والتفكتر االستقرائ  واالستشتاط ، والتفكتر الشايد، والسشظ  الرياضد  والعمسد ، ةسدا 
ضدددددداعد الظددددد س تددددد  تةدددددؼ العدددددالؼ الحكيقددددد  والقددددددر  عمدددددل تظ تددددد  العمدددددؼ لتحددددددتؽ 

 التكشؾلؾجيا. 
حدى السعدايتر الحديثدة تد  تشغديؼ تحقت  م دأ التكامل: ضعت ر تحقت  م دأ التكامل إ -4

السحتؾى والخ رات التعميسية، وإن تقدضؼ السعارى  ذسل متكامدل ومتدرا   يدؤدا إلدل 
 .تاعمية التعمؼ، مسا يتيح الفرصة لمتظ ت 

القددددر  عمددل تحديددد األسدددئمة وترددسيؼ الفدددروض ضسددددب الستعمسددتؽ  :حددل السذددس ت -2
تاجات، وتظ تدددد  مددددا تةسددددؾ  تدددد  لجسيدددد  ال يانددددات، وتشغيسةددددا، واسددددتخ ص االسددددتش

 .لحل أا مذسمة تؾاجةةؼ ت  حياتةؼ حاالت جديد  م تكر 
يددؾتر الفرصددة لددتعمؼ االبتكددار ويدددسح لمظدد س  استكذدداى  تدداق أك ددر، مددؽ خدد ل  -2 

ويسددشح الظدد س الفرصددة لمتجربددة  ،اسددتخدام السةددارات السظمؾبددة ليرددتحؾا يدداد  ال ددد
؛ Morrison, 2006يؼ وادنذداء وال شداء.  )والحدؾار والسشايذدة واالكتذداى والتردس

 .( 7102 ،الزبتدا
لمظددد س تددد   ,S,T,E,Mتقددددضؼ مشددداهج متكاممدددة تجسددد   إن مدددؽ األهسيدددة  سسدددان

جسيددد  السراحددددل الدراسددددية لجدددد س الظدددد س لدددتعمؼ السددددؾاد العمسيددددة والتكشؾلؾجيددددة وتذددددجي  
وذلدػ مدؽ  ،ت   الظ س عمل اختيار مجال التكشؾلؾجيا عشد خروجةؼ لددؾق العسدل مددتك

عمدددل العسدددل السعسمددد  التظ يقددد  مدددؽ خددد ل  خددد ل تقددددضؼ مشددداهج إارائيدددة تعتسدددد أساسدددا  
 .                                                                      (7104،)رزق  سذاري ال

 ،أجريد  العديدد مدؽ الدراسدات حؾلد  STEMوت  ضؾء االهتسام  سجدال مددخل 
 ت ةل مؽ:ومؽ ذلػ  دراسا

الكذدد  عددؽ تاعميددة اسددتخدام مدددخل إلددل هدددت  التدد   (7102 ،دراسددة )الدددعتد
STEM  ومةدددارات القددرن الحددادا والعذدددريؽ لدددى طددد س  ،تدد  تشسيددة التستدددز الرياضدد

حتددددث اسددددتخدم اختتددددار  ،واتتعدددد  الدراسددددة السددددشةج التجري دددد  ،ادعددددداداالردددد  األول 
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وأعةددرت نتددائج  ،الحددادا والعذددريؽومكيدداس مةددارات القددرن  ،مةددارات التستددز الرياضدد 
د تددروق ذات داللددة إحرددائية بددتؽ متؾسددظات درجددات طدد س السجسددؾعتتؽ ؾ وجددالدراسددة 

 التجري ية والزا ظة لرالح السجسؾعة التجري ية.
( قيددداس تاعميدددة برندددامج تددددري   يدددائؼ عمدددل 7102 ،هددددت  دراسدددة )ع ددددهللاكسدددا 

الثانؾيدددة مةدددارات التستتدددز تددد  إكدددداس معمسددد  الرياضددديات  السرحمدددة   STEMمددددخل 
وأعةدددرت الشتدددائج وجدددؾد تدددروق تددد  أداء  ،اتتعددد  الدراسدددة السدددشةج التجري ددد و  ،التدريدددد 

 دريد   عد التحايةؼ  ال رنامج.تمعمس  الرياضيات عتشة الدراسة لسةارات التستتز ال
( التعددرى عمددل أاددر وحددد  مقترحددة يائسددة 7102 ،هدددت  دراسددة )صددالحتدد  حددتؽ 

تددد  تشسيدددة مةدددارات حدددل السذدددس ت لت متددد  الرددد  الخدددامس   STEMعمدددل مددددخل 
واسدددتخدم  اختتدددار حدددل  ،واتتعددد  الدراسدددة السدددشةج التجري ددد  ، سديشدددة القددداهر  االبتددددائ 

وتؾصددم  الدراسددة إلددل وجددؾد تددروق ذات داللددة إحرددائية بددتؽ متؾسددظات  ،السذددس ت
 درجات الت مت  ت  التظ ت  الق م  والتعدا لرالح التظ ت  التعدا.

 STEM( التعددرى عمددل أاددر اسددتخدام مدددخل 7102 ،هدددت  دراسددة )كددؾار كسددا 
 السرحمددة تدد  تشسيددة االسددتيعاس السفدداليس  تدد  الرياضدديات لدددى طدد س الردد  التاسدد  

  السددتيعاس السفدداليسااختتددار  واسددتخدم  ،واعتسددد التاحددث السةددج التجري دد  ،ادعدادضددة
اللدة إحردائية بددتؽ متؾسدظ  درجددات تددروق ذات د ؾدشتددائج وجدالوأعةدرت  ،أدا  لمدراسدة

 رالح السجسؾعة التجري ية.لالسجسؾعة الزا ظة و ط س السجسؾعة التجري ية 
تدد  تشسيددة  STEM( التعددرى عمددل تاعميددة مدددخل 7104 ،هدددت  دراسددة )رزق و 

ومةدارات اتخداذ القدرار تد  مقدرر التربيدة ال تئدة لظد س  ،مةارات القرن الحدا والعذدريؽ
وىددسم  أدوات  ،ويددد اسددتخدم  الدراسددة السددشةج التجري دد  ،ة طشظددا جامعددكميددة التربيددة 

ومكيددداس لسةدددارات اتخددداذ  ،الدراسدددة  ظايدددة م حغدددة لسةدددارات القدددرن الحدددادا والعذدددريؽ
تد  تشسيدة مةدارات القدرن الحدادا  STEMعةرت نتائج الدراسة تاعمية مدخل أو  ،القرار

 ةمية التربية.ت  ة ال تئة ومةارات اتخاذ القرار لدا ط س مقرر التربي ،والعذريؽ
التعدرى عمدل  Han & Carpenter, 2015)هددت  دراسدة هدان وةداربشتر )كسا 

، STEMتؾجةدددات الظددد س نحدددؾ تظ تددد  نسدددؾذج تعميسددد  م شددد  عمدددل أسددداس مددددخل 
وطتقد  الدراسدة السدشةج  ،الشسدؾذج عمدل األداء األكدادضس  لددى الظد سه ا وتحديد أار 
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 شتددائجالوأعةرت ،دام االسددتتانة ةددمدا  لجسدد  ال ياندداتالؾصددف  التحمتمدد ، حتددث تددؼ اسددتخ
واألاددر ادضجدداب  لمشسددؾذج عمددل األداء  ،تؾجةددات إضجابيددة لمظدد س نحددؾ الشسددؾذجوجددؾد 

 . األكادضس  لدى الظ س
تد   STEM مدخل التعرى عمل أار (James, 2014) جيمس هدت  دراسةو 

 ،األمريسيدددة ضدددات الستحدددد الؾال والرياضددديات لظددد س الرددد  الدددا   تددد  تحرددتل العمدددؾم
أعةددرت و  ،واسددتخدم  اختتددارا  تحرددتميا  أدا  لمدراسددة ،واتتعدد  الدراسددة السددشةج التجري دد 

طدددد س السجسؾعددددة الزددددا ظة الدددد يؽ درسددددؾا العمددددؾم والرياضدددديات  نتددددائج الدراسددددة تفددددؾق  
 عمدددل طددد س السجسؾعدددة التجري يدددة STEMبددددون اسدددتخدام مددددخل  الظريقدددة السعتددداد  

 .STEM استخدام مدخل والرياضيات  العمؾمال يؽ درسؾا 
 خريجددد  ظددد سسقارندددة بدددتؽ رضدددا الال Chris, 2012))ةدددريس دراسدددة  وهددددت 

الدد يؽ لددؼ يدرسددؾا ظدد س الخددريجتؽ وال ،STEM  سدددخلال ددرامج الجامةيددة الدد يؽ درسددؾا 
 عتشددةالرضددا عددؽ ال ددرامج عمددل  ةاسددتتان وتددؼ تظ تدد  ،STEM  سدددخل تدد  هدد   ال ددرامج

ظدد س وأعةدرت الشتددائج رضدا ال ،،مددؽ جامعدة لشدددن خرجدا  مت ا  طالتدد( 0002) مسؾندة مدؽ
 ، ددالتقؾيؼ والت  ضددة الراجعددة تتعمدد تددروق  بتشسددا ال تؾجددد ،STEM  سدددخل رسددؾاد الدد يؽ

 والتشغيؼ والتشسية ال اتية ت  ة  ال رنامجتؽ. ،والدعؼ والتؾجي 
 في المملكة العربية الدعهدية:  STEMواقع مدخل 

تدد  نغامةددا   STEMتسدد  العديددد مددؽ الدددول الستقدمددة  بتظ تدد  مدددخل لقددد أه      
وهشداك تؾجد  إلددل  ،وتد  السسمكددة العربيدة الددعؾدضة بدددأ االهتسدام بةد ا السدددخل ،التعميسد 
ويتزدددددددح ذلدددددددػ جميدددددددا  مدددددددؽ خددددددد ل األمدددددددؾر التاليدددددددة  ،تددددددد  نغامشدددددددا التعميسددددددد تظ يقددددددد  

؛  7102 ،رحددددددددان؛  ل ت 7102 ،؛ الزبتدددددددددا 7102 ،؛ القثددددددددام  7104،)الدوسددددددددرا 
 (:7102 ،يؾس 

( التدد  أكدددت عمددل 7100مددا ورد تدد  االسددتراتيجية الؾطشيددة لتظددؾير التعمدديؼ  ) -0
ضدددرور  تدددؾتتر تدددرص تعمدددؼ الظددد س ةاتدددة  ردددؾر  تشسددد  ىخردددياتةؼ وتسسدددشةؼ مدددؽ 

وذلػ مؽ خ ل تحقت  التكامل بتؽ السشاهج ومةدارات  ،الؾصؾل إلل أيرل يدراتةؼ
ددددددتؽ أداء الظددددد س تددددد  العمدددددؾم والتقشيدددددة والةشدسدددددة وتح ،القدددددرن الحدددددادا والعذدددددريؽ

 . STEM والرياضيات
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 سدددددخل مثددددل جامعددددة السمددددػ سددددعؾد اهتسددددام  عددددض مؤسدددددات التعمدددديؼ العددددال   -7
STEM،  حتدث تدؼ إيامدة " السدؤتسر األول لتعمديؼSTEM    هدد " 02/2/0532تد

 ا ت  مرةز التستدز التحثد   جامعدة السمدػ سدعؾد  الريداض مسدا يؤةدد التؾجد  نحدؾ هد
 الشؾ  مؽ التعميؼ.

 ،وجؾد  عض السذاري  التا عة لسذرو  السمػ ع د هللا لتظدؾير التعمديؼ )تظدؾير( -3
ومؤسددددددة السمدددددػ ع دددددد العزيدددددز ورجالددددد  لمسؾلتدددددة وادبددددددا  مثدددددل مذدددددرو  الروبدددددؾت 

ROBOT. 
  STEMمددددخلمدددداهسة عددددد مدددؽ القظاعدددات السجتسةيدددة تددد  تقددددضؼ بدددرامج  -5

وجامعددددة السمددددػ تةددددد لم تددددرول  ،لدددددعؾدضةكخدددددمات مجتسةيددددة مثددددل ىددددرةة أرامسددددؾ ا
 والسعادن.

دتةدى تظؾير السشاهج الدراسدية ض  اال  STEMمدخلت ش  وزار  التعميؼ  لقد  -4
 ،والرياضدديات ،وتحدددتؽ أداء الظدد س تدد  العمددؾم ،وطددرق التدددريس وعسميددات التقددؾيؼ

تمسددددديس مرةدددددز تددددد  السسمكدددددة العربيدددددة الددددددعؾدضة بصددددددر يدددددرار وزيدددددر التعمددددديؼ  كسدددددا
ومددؽ  ،STEMتدد  تظددؾير تعمدديؼ العمددؾم والتقشيددة والةشدسددة والرياضدديات  متخرددص

نحدددؾ  واتجاهددداتةؼ ومتدددؾلةؼ ،أهدددداى السرةدددز السدددداهسة تددد  تظدددؾير يددددرات الظددد س
 سددددا ضعددددزز اختيددددارهؼ لسدددددارات عمسيدددة ومةشيددددة مدددددتق مية ذات صددددمة  ددددالعمؾم  الدددتعمؼ

السشددداهج الدراسدددية  تردددسيؼوالسذدددارةة تددد  تظدددؾير و  ،والتقشيدددة والةشدسدددة والرياضددديات
وتظؾير برامج الشسؾ السةش  لمسعمستؽ ذوا الع ية  وترسيؼ ،السعايتر الخاصة بةاو 

 والرياضيات. سجاالت العمؾم والتقشية والةشدسة 
حدددرص العديدددد مدددؽ التددداحثتؽ األكدددادضستتؽ تددد  الجامعدددات الددددعؾدضة عمدددل ت شددد   -2

عدددرى عمدددل لمت  STEMمددددخلالعديدددد مدددؽ الدراسدددات التحثيدددة التددد  تشاولددد  
 .أو التشسية السةشية لمسعمستؽ ،عمل نؾاتج التعمؼ متظمتات  وأهستت  وأار 

تدد  السسمكددة  STEMتمجريدد  العديددد مددؽ الدراسددات العمسيددة التدد  تشاولدد  مدددخل 
التعدرى عمدل وايد  هدت  إلل ( دراسة 7104 ،)الدوسرا العربية الدعؾدضة حتث يدم  

واتتعد  الدراسددة السدشةج الؾصددف   ،STEMؼ تجربدة السسمكدة العربيددة الددعؾدضة تدد  تعمدي
 STEMلمكذددد  عدددؽ مدددؾاطؽ القدددؾ  والزدددع  تددد  تعمددديؼ  ،بشؾعيددد  التحمتمددد  والسقدددارن 
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وح بدتؽ عاليدة ومتؾسدظة اائج وجدؾد تجدؾات تتدر تدوأعةدرت الش ، السسمكة العربية الدعؾدضة
 ،STEMوالخظد  الؾطشيددة لتعمدديؼ  ،والتذدريعات التعميسيددة ،يداس الدياسدداتيمدؽ حتددث 

وييدداس  ،عدددم وجددؾد تعمدديؼ رسددس  نغددام  لدد  حتددل ا ن تدد  السسمكددة العربيددة الدددعؾدضةو 
 التعميؼ.الشؾ  مؽ ة لمسعمستؽ لة ا شيبرامج التظؾير السة

التعدددرى عمدددل أادددر اسدددتخدام مددددخل إلدددل  (7102 ،)القثدددام كسدددا هددددت  دراسدددة 
STEM   عمدددددل التحردددددتل الدراسددددد  ومةدددددارات التفكتدددددر لددددددى طددددد س الرددددد  الثدددددان

 ا  واختتدار  ،تحردتميا   واستخدم التاحث اختتارا   ،اعتسد التاحث السشةج التجري  و  ،ؾس الست
 تددددد  وأعةدددددرت نتدددددائج الدراسدددددة وجدددددؾد تدددددروق ذات داللدددددة إحردددددائية ،رلسةدددددارات التفكتددددد

اسدتخدام الت  درس    ومةارات التفكتر لرالح السجسؾعة التجري ية ،التحرتل الدراس 
 .STEMمدخل 
( التعرى عمدل مددتؾى السةدارات التدريددية لددى 7102 ، دراسة )التسيس  هدتو 

واتتعدددد   ،STEMمعمسدددات الرياضددديات تددد  السرحمدددة الستؾسددددظة تددد  ضدددؾء متظمتدددات 
وأعةدرت  ،الدراسة السشةج الؾصف  التحمتم ، واستخدم   ظاية الس حغة ةمدا  لمدراسة

تددد  جسيددد  السةدددارات التدريددددية لددددى معمسدددات الرياضددديات وعددددم تحقددد   الشتدددائج ضدددعفا  
 .STEMت  ضؾء متظمتات  عتشة الدراسة السرحمة الستؾسظة

تد   STEM( قياس تاعميدة اسدتخدام مددخل 7102الزبتدا، هدت  دراسة )كسا 
لددددى طددد س الرددد  الثالدددث  الدراسددد  والتحردددتل ،ت التفكتدددر عدددال  الرتتدددةاتشسيدددة مةدددار 

 لمدراسدة ؽوتدؼ تظ تد  أداتدت ،السشةج التجري د  اتتع  الدراسةو  ،مستؾس  ت  ماد  العمؾ ال
وأعةددرت نتددائج  ،التحرددتل الدراسد اختتددار و  ،اختتددار مةدارات التفكتددر عددال  الرتتدة هسدا

 ،اختتددار مةددارات التفكتددر عددال  الرتتددة تدد الدراسددة وجددؾد تددروق بددتؽ مجسددؾعت  الدراسددة 
 اسدددددتخدام مددددددخل التددددد  درسددددد   واالختتدددددار التحردددددتم  لردددددالح السجسؾعدددددة التجري يدددددة

STEM. 
( التعرى عمل تاعمية برنامج تددري   يدائؼ 7102 ،هدت  دراسة )الداودت  حتؽ 

ومةدارات اتخداذ القدرار تد  مقدرر العمدؾم  ،تشسية عدادت العقدل ت  STEMعمل مدخل  
وىدسم  أدوات  ،الدراسة السشةج التجري   تتع وا ،لدى طالتات الر  الثالث الستؾس 

وتؾصددم  الدراسددة إلددل  ،مكيدداس عددادات العقددل، واختتددار مةددارات اتخدداذ القددرار الدراسددة
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التجري ية والزا ظة ت  عادت العقل ومةدارات  ؽروى بتؽ متؾسظ  السجسؾعتتتوجؾد 
 .STEM استخدام مدخل الت  درس   التجري ية السجسؾعةاتخاذ القرار لرالح 

تدددري   وتدد  مدددخل ( التعددرى عمددل أاددر برنددامج 7102 ،يؾسدد ) هدددت  دراسددةو 
STEM واتتعدد  الدراسددة  ،سيددة لمعمددؾم والرياضدديات لدددى السعمسددتؽمتدد  تشسيددة الكيسددة الع

تظ تد  الدراسدة عمدل عتشدة تتدمل  مدؽ  وتدؼ ، ترسيؼ السجسؾعة الؾاحدد السشةج التجري  
( معمددددؼ 05مددددشةؼ ) ،مددددؽ معمسدددد  العمددددؾم والرياضدددديات تدددد  مديشددددة الدددددمام ( معمسددددا  74)

نددامج التدددري   وتدد  مدددخل ر الشتددائج تاعميددة ال عةددرت وأ ،مددؼ عمددؾم( مع00و) ،رياضدديات
STEM ت  تشسية الكيسة العمسية لمعمؾم والرياضيات لدى السعمستؽ. 

 STEMمدددخل ندددر  الدراسددات السحميددة التدد  تشاولدد  تاعميددة مسددا سدد   يتزددح   
تدد  تدددريس الرياضدديات عمددل التحرددتل الدراسدد  لدددى الظدد س تدد  السسمكددة العربيددة 

ةسدددا  ،(7102 ،تفددد  حددددود عمدددؼ التاحدددث ال تؾجدددد سدددؾى دراسدددة )القثدددام  ،ددددعؾدضةال
يتزدددح أضزدددا  تشدددؾ  عتشدددات الدراسدددات الددددا قة حتدددث أجريددد   عدددض الدراسدددات عمدددل 

( 7102 ،؛ التسيسد   7102 ،يؾسد )دراسدات معمسد  ومعمسدات الرياضديات ومشةدا 
؛  7102 ،ودبتشسدددا أجريددد   عدددض الدراسدددات عمدددل طددد س السرحمدددة الستؾسدددظة )الددددا

ةددان هشالددػ تتددايؽ تدد  تظ تدد  الدراسددات ةسددا  ،( 7102 ،الزبتدددا ؛ 7102 ،القثددام 
 ،القثدام )دراسدة الرياضديات مقدرر السختمفة تسشةا ما ط   ت   سقرراتالدا قة بتؽ ال

تدد   ،(7102 ،؛ الددداود 7102 ،الزبتدددا) عمددؾمال مقددررمددا ط دد  تدد  ( ومشةددا 7102
وةد لػ تشؾعد   ،والعمدؾمالرياضديات  مقررا ت  ( 7102 ،يؾس طتق  دراسة )حتؽ 

حتدددددث اسددددتخدم  أغمدددددب الدراسددددات السدددددشةج التجري ددددد   ،مشدددداهج التحدددددث السدددددتخدمة
ت  حتؽ  ،(7102 ،؛ القثام  7102 ،؛ الداود 7102 ،؛ الزبتدا 7102 ،)يؾس 

 ،؛ الدوسددددددرا  7102 ،اسددددددتخدم   عددددددض الدراسددددددات السددددددشةج الؾصددددددف   )التسيسدددددد 
تاعميددة  أغمددب الدراسددات الدددا قة أعةددرتولقددد  ،اى الدراسددة( وذلددػ وتقددا  ألهددد7104

ة رنددددامج تدددددري   أو نسددددؾذج أو اسددددتراتيجية تدريدددددية تدددد   STEMاسددددتخدام مدددددخل 
 ،؛ القثددام  7102 ،؛ الددداود 7102 ،؛ الزبتدددا 7102 ،العسميددة التعميسيددة )يؾسدد 

7102.) 
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 منهج الدراسة: 
 STEMتدة تاعميدة اسدتخدام مددخل اتتع  الدراسدة الحاليدة السدشةج التجري د  لسعر 

كست تر مدتقل ت   التحردتل الدراسد  لؾحددت  الةشدسدة والكيداس ةست تدر تدا   لت متد  
لسجسؾعتتؽ إحداهسا تجري ية تددرس  اسدتخدام  ،الرم  الدادس االبتدائ   سحاتغة جد 

والذدددسل التدددال  يؾضدددح  ،واألخدددرى ضدددا ظة تددددرس  الظريقدددة السعتددداد  ،STEMمددددخل 
 التجري   لمدراسة:الترسيؼ 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                   
 

 
 
 
 

 (: الترسيؼ التجري   لمدراسة0ىسل )
 :وعينتها مجتمع الدراسة

تكددددؾن مجتسدددد  الدراسددددة الحاليددددة مددددؽ جسيدددد  ت متدددد  الردددد  الدددددادس االبتدددددائ  
 ،هددد0551-هددد0539اسدد  الثددان  مددؽ العددام الدر الدراسدد  خدد ل الفرددل  ،جددد  سحاتغددة 

إلددل مجسددؾعتتؽ  مقدددستؽ ،ا  ( تمستدد 45تددؼ اختيددار عتشددة  ظريقددة عذددؾائية عددددها )حتددث 
 :عمل الشحؾ التال 

 ابطةاختيار عينة الدراسة والتقسيم العشوائي للمجموعتني التجريبية والض

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 االختبار القبلي االختبار القبلي

املعاجلة التجريبية 
ابستخدام مدخل 

STEM 

 االختبار البعدي

 تدرس ابلطريقة املعتادة

 

 االختبار البعدي
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تدريدددددددةا  اسددددددتخدام مدددددددخل تددددددؼ  ،تمستدددددد ا  ( 72السجسؾعددددددة التجري يددددددة: وعددددددددها ) -
STEM . 

 .سعتاد تؼ تدريدةا  الظريقة ال ،تمست ا  ( 72السجسؾعة الزا ظة: وعددها ) -
 اد دليل المعلم:إعد

تؼ إعدداد دلتدل السعمدؼ ل سترىداد  د  تد  عسميدة تددريس وحددت  الةشدسدة والكيداس   
لمتكامدددل بدددتؽ العمدددؾم والتكشؾلؾجيدددا والةشدسدددة  STEMلمسجسؾعدددة التجري يدددة وتددد  مددددخل 

حتدددث تدددؼ تردددسيؼ وحددددت  الةشدسدددة والكيددداس  سدددا ضحقددد  الدددتعمؼ وتددد  هددد ا  ،والرياضددديات
د  مدددؽ العديدددد مدددؽ األدلدددة التعميسيدددة التددد  اسدددتخدم  التددددريس ويدددد تدددؼ االسدددتفا ،السددددخل

 ،؛ الزبتدددددا 7102 ،؛ دمحم 7102 ،تدددد  الدراسددددات الدددددا قة )الدددددعتد STEM سدددددخل 
والةدددددى مددددؽ إعددددداد  ،(7102 ،؛ صددددالح 7102 ،؛ القثددددام  7102 ،؛ ةددددؾار  7102

لت متددد   الددددلتل ادرىدددادا لمسعمدددؼ ل سدددتفاد  مشددد  تددد  تددددريس وحددددت  الةشدسدددة والكيددداس
, وأهددداى الدددلتل , وتؾضدديح الدددلتل عمددل مقدمددةويددد اىددتسل  ،الردد  الدددادس االبتدددائ 

, وعرض لكل درس تؽ أداء الت مت , ويائسة الدروسكيفية استخدام  ت  التدريس لتحد
ومتظمتددات الددتعمؼ الدددا قة اىددتسل عمددل عشددؾان الدددرس , واألهددداى الدددمؾةية لكددل درس, 

كسددا عددرض الدددلتل  ،لمؾحدددتتؽ STEMالتدددريس وتدد  مدددخل , وةيفيددة و ليددة لكددل درس
, وذلدددػ دبدددداء  رائةدددؼ فيددد     السختردددتؽ تددد  تعمددديؼ الرياضددديات(  مدددؽ األسدددات2عمدددل )

وتدد  ب شيددة الدددلتل, وتشغيسدد , وإخراجدد  ومشاسدد ت  لت متدد  الردد  الدددادس  ، رددفة عامددة
حسسدتؽ أجريد  , وتد  ضدؾء  راء الس, وسد مة الردياغة الم ؾيدةة خاصدةاالبتدائ   ردف

 وأصتح الدلتل جاهزا  ل ستخدام ت  صؾرت  الشةائية. ،التعدض ت والسقترحات السشاستة

 :أداة الدراسة
التاحدددددث االختتدددددار  اسدددددتخدمتددددد  ضدددددؾء أهدددددداى الدراسدددددة الحاليدددددة ومت تراتةدددددا 

وفيسدا يمد  تؾضديحا  مفرد   لخظدؾات  ،التحرتم  أدا  لجس  ال يانات مؽ عتشدة الدراسدة
 تار:بشاء االخت
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 تحديد الةدى مؽ االختتار: -0
هدددى االختتددار إلددل قيدداس التحرددتل الدراسدد  لدددى طدد س الردد  الدددادس االبتدددائ  
تدد  وحددددت  الةشدسدددة والكيددداس تددد  مدددتؾي   السعرتدددة والتظ تددد  وتددد  تردددشيل السرةدددز 

 الؾطش  لمكياس والتقؾيؼ.
 إعداد جدول السؾاصفات: -7

تم  وتحديددد عدددد أسددئمة االختتددار عمددل تددؼ إعددداد جدددول السؾاصددفات ل ختتددار التحردد
 الشحؾ التال :

 تحديد الؾزن الشد   ألهسية ةل درس مؽ دروس الؾحد  مؽ خ ل: -
 عدد صفحات ةل درس مؽ دروس الؾحد  وحداس ند تةا السئؾية. -
عددددد الحردددص السخرردددة لكدددل درس مدددؽ دروس الؾحددددتتؽ وحدددداس ندددد تةا  -

 السئؾية.
 وس الؾحد  وحداس ند تةا السئؾية.عدد أهداى التعمؼ ت  ةل درس مؽ در  -
تحديدددد األهسيدددة الشدددد ية لكدددل درس مدددؽ خددد ل حدددداس متؾسددد  الشددددب السئؾيدددة  -

 الدا قة.
إعددداد جدددول السؾاصددفات ألسددئمة االختتددار التحرددتم   عددد حددداس الددؾزن لشددد    -

 حتث تؼ حداس عدد األسئمة. ،لمسؾضؾعات ودرجة األهسية
 تحديد وصياغة مفردات االختتار: -3

ديددددد عدددددد األسددددئمة بشدددداء  عمددددل جدددددول السؾاصددددفات ل ختتددددار ومشاسدددد ت  تددددؼ تح
حتدددث تدددؼ تحديدددد عددددد األسدددئمة ل ختتدددار  ،لخردددائص الت متددد  تددد  السرحمدددة االبتدائيدددة

 ات( تقددر 2و) ،سعرتددة( تقددرات تكدديس مدددتؾى ال01) مشةددا ، ( تقددر 02التحرددتم  مددؽ )
 ،الةشدسددة والكيدداسمددؽ نددؾ  االختيددار مددؽ متعدددد تدد  وحدددت   ،تظ تدد تكدديس مدددتؾى ال

( 02 حتدث أصدتح  الدرجدة الكميدة ل ختتدار ) ،وأعظ  لكل سؤال )تقر ( درجة واحد 
مد  طدرح مثدال  ،ةسا وضع  تعميسات ل ختتدار  حتدث تتزدسؽ بياندات الظالدب درجة

وبدد لػ تددؼ اعددداد االختتددار تدد  صددؾرت    ،يؾضددح ةيفيددة ادجا ددة عددؽ تقددرات االختتددار
 األولية.
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 االختبار:  صدق 
( مدؽ أسدات   2تؼ التحق  مؽ صدق االختتار  عرض  ت  صدؾرت  األوليدة عمدل )

ومددددى  ،لمتعدددرى عمدددل  رائةدددؼ تددد  مددددى ىدددسؾل  لألهدددداى السحددددد  ،تعمددديؼ الرياضددديات
 محد مدتؾيات األهداى سؾاء السعرتة أو التظ ت  , تقر  مؽ تقرات االختتار ارتتاو ةل 

وبعددد األخدد   ،تقددر العمسيددة والم ؾيددة لكددل  ووضددؾح الرددياغة ،وارتتاطةددا  االختتددار ةسددل
تدددار تدددد  أصدددتح االخت ،مدددؽ تعدددديل وحددد ى وإضددداتة بتؾصددديات السحسسدددتؽ وتؾجتةددداتةؼ

وبإجسدددال   ،مقددددسة عمدددل السددددتؾيتؽ ،( سدددؤاال  )تقدددر (02) صدددؾرت  الشةائيدددة مسؾندددا  مدددؽ
                    وذلػ عمل الشحؾ التال :          ،( درجة بؾاي  درجة واحد  لكل سؤال )تقر (02)

 (: تؾزي  األسئمة عمل مدتؾيات األهداى0جدول )
 الدرجبت عدد األسئلة المستوى

 01 01 المعرفة

 7 7 التطبيق

 07 07 التحصيل الكلي

 التجريب االستطالعي لالختبار التحريلي.
 عد االنتةاء مؽ إعداد االختتار التحرتم  وتعديمد  تد  ضدؾء  راء السحسسدتؽ تدؼ 

 ،مدددؽ خدددارج عتشدددة الدراسدددة تمستددد ا  ( 31ب االختتدددار عمدددل عتشدددة عذدددؾائية عدددددها )تجريددد
وتحديددد  ،معامددل الدددةؾلة والرددعؾبةو  ،بةدددى التحقدد  مددؽ: صدددق واتددات أدا  الدراسددة

 وذلػ عمل الشحؾ التال : ،زمؽ االختتار
 حداب صدق االتداق الداخلي لالختبار التحريلي: -أ

  لفقددرات االختتددار وذلددػ  حددداس معددام ت يددام التاحددث  حددداس االتددداق الددداخم
 ارتتاو بترسؾن بتؽ ةل تقر  والدرجة الكمية ل ختتار، وهؾ ما يؾضح  الجدول التال :

 معام ت ارتتاو تقرات االختتار  الدرجة الكمية ل ختتار :(7جدول )
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0,464** 10 0,353* 

2 0,364* 11 0,433** 

3 0,424** 12 0,560** 

4 0,554** 13 0,645** 

5 0,314* 14 0,531** 

6 0,440** 15 0,540** 

7 0,333* 16 0,433** 

3 0,524** 17 0,317* 

4 0,433**   

 تميل. 1,10** دالة عشد مدتؾى              تميل. 1,14* دالة عشد مدتؾى 
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(، 1,10دالدة عشدد مددتؾى ) مؽ الجدول الداب  يتزح أن جسي  تقرات االختتدار
(، وعمددددل ذلددددػ يتزددددح أن جسيدددد  الفقددددرات السسؾنددددة 1,14وبعزددددةا دال عشددددد مدددددتؾى )

 ل ختتار تتست  بدرجة صدق عالية، تجعم  صالح لمتظ ت  الستدان .
 حداب معامل الرعهبة :  -ب

هددؾ عتددار  عددؽ حددداس ندددتة الت متدد  الدد يؽ ضجت ددؾن عددؽ الفقددر  معامددل الرددعؾبة 
ويدددام التاحدددث  ،مدددؽ السفحؾصدددتؽ الددد يؽ حددداولؾا ادجا دددة عدددؽ هددد   الفقدددر  إجا دددة خاطئدددة

مددددؽ خددددارج عتشددددة تمستدددد ا  ( 31 حددددداس معامددددل الرددددعؾبة لعتشددددة اسددددتظ عية عددددددها )
  .وي تؽ الجدول التال  معامل الرعؾبة  ل ختيار ،الدراسة

 ي تؽ معامل الرعؾبة الختتار الترؾرات ال ديمة :(3جدول )
 معامل الحعوب  عدد االاجابا  الخاطئ  اجابا  الحيحي عدد اال رقم السؤال

1 11 14 63,3% 

2 17 13 43,3% 

3 14 16 53,3% 

4 16 14 46,7% 

5 15 15 50,0% 

6 11 14 63,3% 

7 13 12 40,0% 

3 16 14 46,7% 

4 17 13 43,3% 

10 4 21 70,0% 

11 11 14 63,3% 

12 17 13 43,3% 

13 15 15 50,0% 

14 13 12 40,0% 

15 17 13 43,3% 

16 10 20 66,7% 

17 4 21 70,0% 

% إلدددل 51تراوحددد  بدددتؽ ) ردددعؾبةيت دددتؽ مدددؽ الجددددول الدددداب  أن قددديؼ معامدددل ال
 .%(، وجسي  ه   الكيؼ مق ؾلة، وتؾضح ص حية االختتار لمتظ ت  الستدان 21
 :حداب معامل الثبات لالختبار -ج

والتجزئدة  ،ؼ اسدتخدام معامدل ألفدا ةرونتداخلمتحق  مؽ الثتات لسفردات االختتار تد
 الشرفية وجاءت الشتائج ةسا يؾضحةا الجدول التال :
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 ثتات ل ختتارالمعام ت  :(5جدول )
 معامل ثبات التجزئة النصفية معامل ثبات ألفا كزونباخ فقزاتعدد ال االختبار

 1,111 1,116 67 معامل الثبات الكلي

يتزح أن قيسة معام ت الثتات  الجدول الداب  ت مؽ خ ل الشتائج السؾضحة 
تد  حدتؽ بم د  قيسدة معامدل الثتدات  التجزئدة الشردفية  ،(1,910بم د  ) ةرونتداخ ملفا 
 ( وه  معام ت اتات مرتفعة تؾضح ص حية االختتار لمتظ ت  الستدان .1,222)
 تحديد زمن االختبار: -د 

ل الدزمؽ الد ا اسدت ري  ةدل تؼ حداس الزمؽ السشاسدب ل ختتدار مدؽ خد ل تددجت
اددؼ حددداس الستؾسدد  الحددداب  لجسيدد  األزمشددة التدد  اسددت ريةا  ،طالددب مددؽ طدد س العتشددة

 ( دقيقة.34تمصتح ضداوا ) ،جسي  ط س العتشة االستظ عية
 تكافؤ مجمهعات الدراسة في مدتهى التحريل الدراسي:

ا ظة والتجري يددة؛ يدام التاحدث  ددالتظ ت  الق مد  ألدا  الدراسددة عمدل السجسؾعددة الزد
مدددؽ تكددداتؤ السجسدددؾعتتؽ والتجري يدددة والزدددا ظة تددد  مددددتؾى التحردددتل الدراسددد ،  دلمتمكددد

 وجاءت الشتائج ةسا يؾضحةا الجدول التال :
الفروق بتؽ متؾسظات درجات تحرتل ت مت  السجسؾعتتؽ التجري ية   :(4جدول )

 والزا ظة ت  التظ ت  الق م  الختتار التحرتل الدراس 
ت مهارا

 االختبار
 المجموعات

عدد 
 التالميذ

متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 مستوى
 معرفةال

المجموعة 
 الضابطة

22 1,44 0,101 
-1,343 
 

52 
 

0,113 
المجموعة  غير دالة

 التجريبية
22 1,24 0,113 

ستوى م
 التطبيق

المجموعة 
 الضابطة

22 2,13 1,241 
0,216 
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0,226 
المجموعة  غير دالة

 التجريبية
22 2,02 1,531 

 ددالشغر إلددل الجدددول الددداب  يتزددح عدددم وجددؾد تددروق ذات داللددة إحرددائية عشددد 
( بددتؽ ت متدد  السجسؾعددة التجري يددة والزددا ظة تدد  التظ تدد  الق مدد  1,14مدددتؾى داللددة )

مسا ي تؽ تكاتؤ السجسؾعتتؽ  ،ظ ت الت ،سعرتةال ت  مدتؾي الختتار التحرتل الدراس  
 ت  التظ ت  الق م  الختتار التحرتل الدراس .
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 عرض نتائج الدراسة:
تدد  التحرددتل الدراسدد   STEMهدددت  الدراسددة إلددل معرتددة أاددر اسددتخدام مدددخل 
د  الددادس االبتددائ   ،ومدؽ أجدل تحقتد  هد ا الةدددى ،تد  الرياضديات لددى ت متد  الرم

ية السشاستة، والجدول التال  يؾضح الستؾسدظات الحددابية تؼ تظ ت  األسالتب ادحرائ
واالنحراتدددددات السةياريدددددة لددددددرجات االختتدددددار التحردددددتم  الق مددددد  والتعددددددا لمسجسدددددؾعتتؽ 

 .الزا ظة والتجري ية
الستؾسظات الحدابية واالنحراتات السةيارية لدرجات االختتار التحرتم  : (2جدول )

 التجري يةالق م  والتعدا لمسجسؾعتتؽ الزا ظة و 
 مستوى

التحصيل 
 المعرفي

 المجموعة
عدد  
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معرفةال

 1,02 5,11 0,101 1,44 22 الضابطة

 2,10 1,44 0,113 1,24 22 التجريبية

 تطبيقال

 0,61 2,33 1,241 2,13 22 الضابطة

 0,36 4,62 1,531 2,02 22 التجريبية

يتزح مؽ الجدول الداب  وجؾد تدروق بدتؽ قديؼ الستؾسدظات لسجسدؾعت  الدراسدة 
حتدددث أن قددديؼ الستؾسدددظات الحددددابية تددد  التحردددتل التعددددا لمسجسؾعدددة التجري يدددة تددد  

ؼ وهدددددد  أك ددددددر مددددددؽ قددددددي ،( عمددددددل التددددددؾال 5,22-2,55) مدددددددتؾي  السعرتددددددة والتظ تدددددد 
( 7,93 - 4,20الستؾسدددظات الحددددابية تددد  التحردددتل التعددددا لمسجسؾعدددة الزدددا ظة ) 

يدددد أادددر إضجابيدددا  عمدددل تحردددتل  STEMمسدددا ضعشددد  أن اسدددتخدام مددددخل  ،عمدددل التدددؾال 
 وحددت  الةشدسدة والكيداساالبتددائ  تد   دادسالسجسؾعة التجري ية مؽ ت مت  الر  ال

 .اختتار تروض الدراسةتؼ لة ه   الفروق ولسعرتة دال ،السعرتة والتظ ت عشد مدتؾي  
تدددد  تدددددريس الرياضدددديات عمددددل  STEMاسددددتخدام مدددددخل  تاعميددددةلمتعددددرى عمددددل 

يددام التاحددث  رددياغة الفددروض  ،التحرددتل الدراسدد  لت متدد  الردد  الدددادس االبتدددائ 
 التالية والتحق  مؽ صحتةا:
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   عشددد مدددتؾى  ايؾجددد تددرق دال  إحرددائي  " ال  التحقققق مققن صققحة الفققرض ا:و  ونرقق :
α ≤  1,14   مددخل  م سدتخداالسجسؾعة التجري ية الت  تحرتل بتؽ متؾس  درجات

STEM   درس   الظريقة السعتاد السجسؾعة الزا ظة الت  تحرتل متؾس  درجات و 
 سعرتة".عشد مدتؾى ال

  ≥ α ) لمتعددر ى عمددل مددا إذا ةددان هشدداك تددروق ذات داللددة احرددائية عشددد مدددتؾى 
ودرجدات ت متد  السجسؾعدة  ،  درجات ت مت  السجسؾعة التجري يدةبتؽ متؾسظ(  1,14

 تعددزى السددتخدام مدددخل  عشددد مدددتؾى السعرتددةالزددا ظة لسكيدداس التحرددتل الدراسدد  
STEMوجدداءت  ،تدد  التدددريس، يددام التاحددث  اسددتخدام اختتددار )ت( لمعتشددات السدددتقمة

 الشتائج عمل الشحؾ التال :
دتقمة لتؾضيح داللة الفروق بتؽ متؾسظات اختتار )ت( لمعتشات الس :(2جدول )

 درجات السجسؾعة التجري ية والزا ظة ت  التظ ت  التعدا الختتار
 مدتؾى السعرتةالتحرتل الدراس  عشد  

مهارات 
اختبار 

التحصيل 
 الدراسي

مجمىعات 
 الدراسة

عدد 
 التالميذ

متىسط 
 الدرجات

االنحزاف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحزية

مستىي 
 لةالدال

 معزفةال

المجمىعة 
 الضابطة

17 1,16 6,171 -
1,716 

 
11 

1,11* 
المجمىعة  غيز دالة

 التجزيبية
17 1,11 1,611 

 (1,14* تروق دالة عشد مدتؾى )
يت ددتؽ مددؽ الجدددول الددداب  تفددؾق السجسؾعددة التجري يددة عمددل السجسؾعددة الزددا ظة 

حتث بمغ متؾسد   ،السعرتة ى عشد مدتؾ ت  التظ ت  التعدا الختتار التحرتل الدراس  
(، بتشسددا بمددغ متؾسدد  درجددات 2,55)السعرتددة  مدددتؾى درجددات السجسؾعددة التجري يددة تدد  

ةسددا يت ددت ؽ أنت مدددتؾى الداللددة  ،(47(، عشددد درجددة حريددة )4,20السجسؾعددة الزددا ظة )
مسدا يؾضدح أنت (  α ≤  1,14 )( وه  قيسدة دالدة إحردائيا  عشدد مددتؾى داللدة 1,11)

بدتؽ متؾسدظ  درجدات (  α ≤  1,14 )ذات داللدة احردائية عشدد مددتؾى هشاك تروق 
ت متددد  السجسؾعدددة التجري يدددة ودرجدددات ت متددد  السجسؾعدددة الزدددا ظة لسكيددداس التحردددتل 

تدد  التدددريس لردددالح STEM تعددزى السددتخدام مددددخل  مدددتؾى السعرتدددةالدراسدد  تدد  
ألول وي دؾل الفدرض السجسؾعة التجري ية، وب لػ ضسؾن يد تؼ  التحق  مدؽ خظدم الفدرض ا

 ال ديل وهؾ:
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بددددتؽ متؾسدددد  درجددددات   α ≤  1,14  عشددددد مدددددتؾى  ايؾجددددد تددددرق دال  إحرددددائي   "
متؾسددددد  درجدددددات و   STEMمددددددخل  م سدددددتخداالسجسؾعدددددة التجري يدددددة التددددد  تحردددددتل 
لرالح  سعرتةعشد مدتؾى ال درس   الظريقة السعتاد السجسؾعة الزا ظة الت  تحرتل 

 ."السجسؾعة التجري ية
 ق من صحة الفرض الثاني ونر :التحق

بدددتؽ متؾسددد  درجدددات  α ≤  1,14  عشدددد مددددتؾى  ايؾجدددد تدددرق دال  إحردددائي  " ال 
متؾسددددد  درجدددددات و  ،STEMمددددددخل  م سدددددتخداالسجسؾعدددددة التجري يدددددة التددددد  تحردددددتل 
 تظ ت  ".عشد مدتؾى ال درس   الظريقة السعتاد  السجسؾعة الزا ظة الت تحرتل 

  ≥ αتددروق ذات داللددة احرددائية عشددد مدددتؾى ) لمتعددر ى عمددل مددا إذا ةددان هشدداك 
( بدتؽ متؾسدظ  درجدات ت متد  السجسؾعدة التجري يدة ودرجدات ت متد  السجسؾعددة  1,14

 تعددزى السددتخدام مدددخل  تظ تدد مدددتؾى ال عشدددالزددا ظة لسكيدداس التحرددتل الدراسدد  
STEMوجدداءت  ،اختتددار )ت( لمعتشددات السدددتقمة تدد  التدددريس، يددام التاحددث  اسددتخدام

 تائج عمل الشحؾ التال :الش
لتؾضيح داللة الفروق بتؽ متؾسظات  اختتار )ت( لمعتشات السدتقمة  :(2جدول )

 درجات السجسؾعة التجري ية والزا ظة ت  التظ ت  التعدا الختتار
 مدتؾى التظ ت التحرتل الدراس  عشد  

مهارات 
اختبار 

التحصيل 
 الدراسي

مجموعات 
 الدراسة

عدد 
 التالميذ

متوسط 
 درجاتال

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجا
ت 

 الحرية

مستوى 
 الداللة

 تطبيقال

المجموعة 
 الضابطة

22 2,33 0,616 

-2,322 52 
0,00* 

المجموعة  غير دالة
 التجريبية

22 4,62 0,361 

 (1,14* تروق دالة عشد مدتؾى )
ا ظة يت ددتؽ مددؽ الجدددول الددداب  تفددؾق السجسؾعددة التجري يددة عمددل السجسؾعددة الزدد

حتث بمغ متؾس   ،عشد مدتؾى التظ ت ت  التظ ت  التعدا الختتار التحرتل الدراس  
(، بتشسددا بمددغ متؾسدد  درجددات 5,22)مدددتؾى التظ تدد  درجددات السجسؾعددة التجري يددة تدد  

ةسددا يت ددت ؽ أنت مدددتؾى الداللددة  ،(47(، عشددد درجددة حريددة )7,93السجسؾعددة الزددا ظة )
مسدا يؾضدح أنت  ،( α ≤  1,14عشد مدتؾى داللدة )  ( وه  قيسة دالة إحرائيا  1,11)
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( بدتؽ متؾسدظ  درجدات  α ≤  1,14هشاك تروق ذات داللدة احردائية عشدد مددتؾى ) 
ت متددد  السجسؾعدددة التجري يدددة ودرجدددات ت متددد  السجسؾعدددة الزدددا ظة لسكيددداس التحردددتل 

تدد  التدددريس لرددالح STEM تعددزى السددتخدام مدددخل  عشددد مدددتؾى التظ تدد الدراسدد  
سجسؾعة التجري ية، وب لػ ضسؾن يد تؼ  التحق  مؽ خظم الفرض الثدان  وي دؾل الفدرض ال

 ال ديل وهؾ:
بددددتؽ متؾسدددد  درجددددات  α ≤  1,14  عشددددد مدددددتؾى  ايؾجددددد تددددرق دال  إحرددددائي   "

متؾسددددد  درجدددددات و  ،STEMمددددددخل  م سدددددتخداالسجسؾعدددددة التجري يدددددة التددددد  تحردددددتل 
تظ تدددد  عشددددد مدددددتؾى ال سعتددداد درسدددد   الظريقددددة ال السجسؾعددددة الزددددا ظة التددد تحردددتل 

 ."لرالح السجسؾعة التجري ية
 مناقذة النتائج وتفديرها:

 ،تد  التحردتل الدراسد  STEMدل  نتائج الدراسة عمل تاعمية استخدام مدخل 
 سدا تزدسش  مدؽ تكامدل وإدراك الع يدات   STEMوتعش  ه   الشتيجة أن ط يعة مدخل 

إلددل تشسيددة السعرتددة الرياضددية  لدددى طدد س والتجريدب والددرب  بددتؽ مسؾنددات السعرتددة أدى 
الر  الددادس االبتددائ   سدا ىدسمت  مدؽ تد ةر وىدرح وتستتدز وتفددتر وتعمتدل وتحؾيدل 

دراسدات نتدائج وتتفد  هد   الشتيجدة مد   ،مؽ ل ة اترال إلل ل دة اتردال أخدرى ....الد 
 ،؛ القثددددام  7102 ،؛ صددددالح7102؛ ع ددددد هللا،  7102 ،؛ يؾسدددد  7102 ،الدددددعتد)

تحددتؽ ندؾاتج الدتعمؼ تشسيدة و تد   STEM استخدام مدخل ( الت  أعةرت تاعمية7102
وحدددل  ،ومةدددارات التفكتدددر  منؾاعددد السختمفدددة لددددى الستعمسدددتؽ مثدددل: التحردددتل الدراسددد  , 

ومةدارات التدرا    ،والسةدارات الحياتيدة ،ومةارات التستتز الرياضد  ,السذس ت الرياضية
وأضزددا  تشسيددة  ،تواالتجددا  نحددؾ الرياضدديا ،ذددريؽومةددارات القددرن الحددادا والع ،الرياضدد 

وتحددددتؽ مةدددارات األداء التدريدددد  لمسعمسدددتؽ. مدددؽ جاندددب  خدددر تختمددد  نتيجدددة الدراسدددة 
التدد  أعةددرت أن الظدد س الدد يؽ درسددؾا  ) James, 2014الحاليددة مدد  نتيجددة دراسددة )

تفؾيدددددؾا تددددد   STEMالعمدددددؾم والرياضددددديات  الظريقدددددة السعتددددداد  بددددددون اسدددددتخدام مددددددخل 
 .STEMحرتمةؼ األكادضس  عمل الظمتة ال يؽ درسؾا  استخدام مدخل ت

تفددؾق ت متدد  السجسؾعددة التجري يددة تدد  التحرددتل هدد   الشتيجددة  التاحددثوي عددزا   
 :الدراس  عمل ت مت  السجسؾعة الزا ظة إلل ما يم 
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أحدد مدداخل التددريس التد  تددتشد إلدل نغريدة  ضعت درالد ا  STEMمددخل ط يعة  -
السعرتددة السستدددتة مددؽ تخررددات الرياضدديات والعمددؾم والتكشؾلؾجيددا التكامددل بددتؽ 

 ،معدا   التخرردات األربعدةبدتؽ وتتحق  تتةا تمددفة التكامدل  ،والترسيؼ الةشدس 
 مسا يزيد مؽ أداء الظمتة ت  التحرتل الدراس .

تد    ال ة األهسية واألارمستزات  ذو ،لتدريس الرياضيات STEMاستخدم مدخل  -
وتةددؼ الع يددات بددتؽ السعددارى  ،أدى إلددل تعمددؼ ذا معشددل ،ياضددياتمدداد  الر  تدددريس

 ،تحددددتؽ اسدددتيعاس الت متددد  مسدددا ضعدددتؽ عمدددل ،الجديدددد  وربظةدددا  السعدددارى الددددا قة
 نحؾ التعمؼ. تةؼداتعت ويزيد مؽ

تددد  تحؾيدددل السفددداليؼ  ضدددداعد ،تددددريس الرياضدددياتتددد   STEMاسدددتخدم مددددخل  -
سدا م ذدسل عسمد ،  ،تظ يقدات ممسؾسدةإلل  ،العمسية السجرد  ت  ماد  الرياضيات

ضدداعد تدد  ترسددي  هد   السفدداليؼ تدد  ذهدؽ الت متدد ،  ظريقددة سمددة وغتددر معقددد ، 
 .مػ السفاليؼت ةؼا إلل استيعابسا يؤد  وم

يددؾتر ويتدديح لمت متدد  مشدداخ تعميسدد   ،لتدددريس الرياضدديات STEMاسددتخدم مدددخل  -
ل الجسددددداع   وبتئددددة صددددفية حديثددددة ومذددددجعة تدددددؾتر تددددرص السذددددارةة وحددددب العسدددد

 ،وإبدددددداء الدددددرأا دون خدددددؾى أو تدددددردد ،والتؾاصدددددل والحدددددؾار والسشايذدددددة فيسدددددا بتدددددشةؼ
وبمسدددمؾس مستددد  مسدددا ضدددداعدهؼ عمدددل االسدددتستا  والتفاعدددل مددد  السؾايددد  التعميسيدددة 

 الستشؾعة.
ةددالتعمؼ الس شدد  عمددل  STEMالتشددؾ  تدد  طرائدد  التدددريس السدددتخدمة تدد  مدددخل  -

ش ، واالستكذدددداى التدددد  تتظمددددب أن ضسددددؾن والعردددد  الدددد ه ،السذددددسمة، والسذدددداري 
 الستعمستؽ نذظتؽ وتاعمتؽ ت  اكتداس السعرتة. 

حتددددث يددددتؼ تقتدددديؼ  ،يتزددددسؽ أسددددالتب تقددددؾيؼ متشؾعددددة STEMمدددددخل التقددددؾيؼ وتدددد   -
الظددد س مدددؽ خددد ل التقدددؾيؼ الدددؾايع  ) التقدددؾيؼ ال دددديل (  اسدددتخدام أدواتددد  السختمفدددة 

سداعد  ،...ال  Rubricsدير األداء أو يؾاعد تق portfolioسؾاء ممفات االنجاز 
تددد  تقددددضؼ ت  ضدددة راجعدددة وتحددددتؽ أداء الت متددد  أاشددداء التشفتددد  مسدددا أدى إلدددل تشسيدددة 

 التحرتل الدراس .
 



111 

 التهصيات:
 التاحث يؾص   سا يم : ت  ضؾء نتائج الدراسة، تإنم 

وت يدان أهستتدد   STEMوتعدريفةؼ  سددخل  ،بتشسيدة الدؾع  لددى السعمسدتؽاالهتسدام   (0
العمسدد  ونددؾاتج الددتعمؼ السختمفددة لدددى متتدد  ودور  تدد  تشسيددة وتحدددتؽ التحرددتل وتاع

 ة لسعمسدد  الرياضددياتمددإعددداد بددرامج تدري يددة ي ددل وأاشدداء الخدالستعمسددتؽ مددؽ خدد ل 
السددتخدام مدددخل  ،تدددري ةؼ وتددمهمتةؼ  وتشسيددة مةددارتةؼ التقشيددة، والعمسيددةو  ،لتددؾعتتةؼ
STEM .ت  تعميؼ الرياضيات 

ظؾير مشداهج الرياضديات  حتدث تؾاكدب االتجاهدات العالسيدة السعاصدر  االهتسام بت  (7
 الرياضيات. عشد تخظي  وبشاء وتظؾير مشاهج  STEMمؽ خ ل تؾعيل مدخل 

لسددا ا دد  مددؽ   ،تدد  تدددريس الرياضدديات STEMمدددخل  اسددتخدامالحددرص عمددل   (3
مدددؽ خددد ل ت شددد  السؤسددددات  تاعمتتددد  تددد  تشسيدددة التحردددتل الدراسددد  لددددى الت متددد 

وةاتدة  ،السشاخ التعميس  وال تئدة الردفية السحفدز  تؾتترو  ،STEMتعميسية مدخل ال
 ت  العسمية التعميسية..متظمتات تفعتم  

ضددسؽ مفددردات مقددررات طددرق تدددريس الرياضدديات تدد   STEMتزددستؽ مدددخل   (5
 برامج إعداد السعمؼ.
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 العربية المراجع
السةشيدة لسعمسد  العمدؾم والرياضديات تد  (. برنامج مقتدرح لمتشسيدة 7102إبراليؼ أحسد)  ، ل ترحان -

 ،مجلققة يليققة التربيققة ،STEMضدؾء   مدددخل التكامدل بددتؽ العمدؾم والتقشيددة والةشدسدة والرياضدديات 
 .722-741ص ص  ،4  ،35جامعة أستؾو، مج

(. مددددتؾى السةدددارات التدريددددية لددددى معمسدددات الرياضددديات 7102سدددار  ع دددد العزيدددز )  ،التسيسددد  -
ةميددة العمددؾم  ،رسققالة ماجدققتير ميققر منذققهرة ،STEMضددؾء متظمتددات   السرحمددة الستؾسددظة تدد 

 الرياض. ،جامعة ادمام دمحم بؽ سعؾد ادس مية ،االجتساعية
تد  التعمديؼ تدد   STEM(. برندامج تدريدد  مقتدرح يددائؼ عمدل مددخل 7102حرد  دمحم  )  ،الدداود -

لددى طالتدات الرد  الثالدث  مقرر العمؾم وتاعمتت  تد  تشسيدة عدادات العقدل ومةدارات اتخداذ القدرار
جامعددة ادمددام دمحم بددؽ سددعؾد  ،ةميددة العمددؾم االجتساعيددة ،رسققالة ديتققهرار ميققر منذققهرة ،الستؾسدد 

 الرياض. ،ادس مية
(. ال شيددددة السعرفيددددة لمظالددددب السعمددددؼ تخرددددص عمددددؾم فيسددددا يتعمدددد  7102خالددددد إبددددراليؼ )  ،الدددددييؼ -

 ،جامعددة عددتؽ ىددسس ،التققدريسمجلققة دراسققات فققي المنققاهج وطققرق  ،STEM سجدداالت تؾجدد  
 .070-22، ص ص 722غ،القاهر 

عمدل   STEMوايد  تجربدة السسمكدة العربيدة الددعؾدضة تد  تعمديؼ .م(7104الدوسرا، هشدد متدارك ) -
"تهجقق  العلققهم  مققؤتمر التميققز فققي تعلققيم وتعلققم العلققهم والرياضققيات ا:و ضدؾء التجددارس الدوليددة، 

 .047-22ص ص ،2  ،70مج"، STEMوالتنقية والهندسة والرياضيات 
التكدددامم  لدددتعمؼ العمدددؾم تددد   تشسيدددة   STEM(. اسدددتخدام مددددخل 7104تاطسدددة مردددظفل )  ،رزق  -

 ،مةددارات القددرن الحددادا والعذددريؽ ومةددارات اتخدداذ القددرار لدددى طدد س الفريددة األولددل  سميددة التربيددة
 .072-29ص ص  ،27  ،مجلة الدراسات العربية في التربية وعلم النفس

 السددددخل الجددد ع ح ل رنددامج يدددائؼ عمددل ر ترددؾر مقت ددد (, 7104 )رحددداس بشدد  سدددعؾد  ،الرويمدد  -
STEM   ت  التدريس وت  مشةج INTEL  , رسقالة ماجدقتير ميقر السددتشد عمدل السذدروعات
 , جامعة االمام دمحم بؽ سعؾد االس مية, الرياض.منذهرة

تدد  تشسيددة  STEMل مدددخل (. تاعميددة اسددتراتيجية مقترحددة يائسددة عمدد7102دمحم عمدد  )  ،الزبتدددا -
 ،مةددارات التفكتددر عددال  الرتتددة والتحرددتل لدددى طدد س الردد  الثالددث الستؾسدد  تدد  مدداد  العمددؾم

 مسة السسرمة. ،جامعة أم القرى  ،ةمية التربية ،رسالة ديتهرار مير منذهرة
تكددددامم  حددددديث متعدددددد التخررددددات لمتستددددز  مدددددخل STEM(. 7102رضددددا مدددددعد ) ،الدددددعتد -

الجسةيدددة السردددرية  ،مجلقققة تربهيقققات الرياضقققيات ،القدددرن الحدددادا والعذدددريؽ التدريدددد  ومةدددارات
 .57-2ص ص   ،7  ،70مج ،جامعة بشةا ،لتربؾيات الرياضيات
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(. السسارسات التدريدية لسعمس  العمؾم  السرحمة الثانؾية ت  ضدؾء 7102خمتل رضؾان ) ،سميسان -
الجسعدة السردرية لمتربيدة  ،STEMيدا والةشدسدة والرياضديات مداخل التكامل بتؽ العمؾم والتكشؾلؾج

 .012-22، ص ص 2  ،71مج ،مجلة التربية العلمية ،العمسية
-والةشدسددة  -التكشؾلؾجيدا–(. وحدد  مقترحدة تدد  ضدؾء مددخل العمددؾم 7102 ضدات حدددؽ ) ،صدالح -

 ،ة االبتدائيدددةالرياضدديات وأارهددا تدد  تشسيددة االتجددا  نحددؾ  ومةددارات حددل السذددس ت لت متدد  السرحمدد
 .702-022ص ص  ،2  ،4مج ،المتخررة المجلة الدولية التربهية

تدددد  إكددددداس معمسدددد   STEMبرنددددامج مقتددددرح يددددائؼ عمددددل مدددددخل  (.7104عمدددد  دمحم ), ع ددددد هللا -
الرياضديات  السرحمدة الثانؾيددة مةدارات التستدز التدريددد  وأادر عمدل تشسيددة مةدارات التفكتدر الستذددعب 

 ،جامعددة بشةددا ،الجسةيددة السرددرية لتربؾيددات الرياضدديات ،ت الرياضققياتمجلققة تربهيققا ،لدددى ط بةددؼ
 .312-720ص ص  ،5  ،70مج

(.ترددؾرات الظالتددة السعمسددة تخرددص عمددؾم  سميددة التربيددة جامعددة أم 7102هالددة سددعتد )،العامؾدا -
مجلة جامعقة أم الققرى  ،وع يتةا  األداء التدريد  ت  التربية العسمية STEMمدخل القرى حؾل 

 .057-22ص ص  ،2مج ،جامعة أم القرى  ،هم التربهية والنفديةللعل
 -التكشؾلؾجيددا  -م( . مشدداهج السدرسدة الثانؾيدة تد  ضددؾء مددخل العسدؾم 7100غدانؼ, تفتدد  الددتد ) -

(.  وريدة مقدمدة ضدسؽ السدؤتسر العمسد  الخدامس عذدر  ) التربيدة  STEMالةشدسة والرياضديات) 
 .050-079. القاهر  ص 7100 ر العمسية: تكر جديد لؾاي  جديد( س تس

إطدددار  STEMدلتدددل السسارسدددة الفعالدددة (. 7102) سدددةام إبدددراليؼ ،عددددنان دمحم ؛ الربيعدددة ،القاضددد  -
 .الحسسةدار  التحريؽ : ،تعميس  تكامم  لرعاضة الظمتة السؾهؾبتؽ والستفؾيتؽ

عمدددل  لتددددريس الرياضددديات STEM(. أادددر اسدددتخدام مددددخل 7102ع دددد هللا سدددميسان  )  ،القثدددام  -
رسققالة ديتققهرار ميققر  ،التحرددتل الدراسدد  ومةددارات التفكتددر لدددى طدد س الردد  الثددان  الستؾسدد 

 مسة السسرمة. ،جامعة أم القرى  ،ةمية التربية ،منذهرة
تدد  تشسيددة االسددتيعاس السفدداليس   STEM(. أاددر اسددتخدام مشحددل 7102أمجددد حدددتؽ  )  ،كددؾار  -

رسققالة ماجدققتير ميققر  ،ردد  التاسدد  األساسدد والتفكتددر ادبددداع  تدد  الرياضدديات لدددى طدد س ال
 غز . ،الجامعة ادس مية ،ةمية التربية ،منذهرة

التكدددددامم  السددددددعؼ بتظ يقدددددات الحؾسدددددتة  STEMمددددددخل م(. اسدددددتخدام 7102) رىدددددا هاىدددددؼ، دمحم -
الدددحابية لتشسيددة السةددارات الحياتيددة والتددرا   الرياضدد  والستددل نحددؾ الدراسددة العمسيددة لدددى طالتددات 

ص  ،الجسةيدددة السردددرية لتربؾيدددات الرياضددديات ،تربهيقققات الرياضقققياتمجلقققة : لستؾسدددظةالسرحمدددة ا
 .042-014ص

 STEM(. أاددر برنددامج تدددري   تدد  التخظددي  والتعمدديؼ وتدد  مدددخل 7102ناصددر حمسدد  ) ،يؾسدد  -
مجلقققة  ،تددد  تشسيدددة الكيسدددة العمسيدددة لمعمدددؾم والرياضددديات لددددى السعمسدددتؽ ومعتقدددداتةؼ حدددؾل السددددخل

ص ص  ،9  ،70مدج ،جامعة بشةا ،الجسةية السررية لتربؾيات الرياضيات ،تتربهيات الرياضيا
2-40. 
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