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 STEM والرايضياتعلمي الرايضيات يف ضوء مدخل التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة مل االحتياجات التدريبية

 امللخص

ل بني العلوم ضوء مدخل التكامريبية ملعلمي الرايضيات يف هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن االحتياجات التد
، وذلك من خالل استطالع وجهة نظر عينة من معلمي الرايضيات مبحافظة STEMوالتقنية واهلندسة والرايضيات 

ا ، ولتحقيق هدف الدراسة مت بناء استبانة تكونت يف صورهتمت اختيارهم بصورة عشوائية ( معلًما77الليث بلغ عددهم )
قائمة ابملمارسات التدريسية يف ضوء إىل  الدراسة وقد توصلت( جماالت رئيسة، 3( فقرة توزعت على )20النهائية من )
ملعلمي  أن االحتياج التدرييبإىل ، كما توصلت  STEMل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات مدخل التكام

بني أفرد عينة  ذات داللة إحصائية فروق إىل عدم وجودو ، اليةكان بدرجة ع  STEMيف ضوء مدخل التكامل  الرايضيات
املرحلة الدراسية اليت يدرس فيها. وأوصت تدريبية اليت التحق هبا املعلم و الدراسة تعزى ملتغري سنوات اخلدمة وعدد الربامج ال

 .ت التدريسية يف ضوئهمارساابمل متخصصةتقدمي برامج و يف اجملتمعات التعليمية  STEMمبدخل  التعريفالدراسة بضرورة 

 STEMاالحتياج التدرييب،  الكلمات املفتاحية:
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Abstract 
The training needs of mathematics teachers in light of the Integrative Approach between 

science, technology, engineering and mathematics (STEM) 

 

This study aimed mainly at investigating the training needs of mathematics 

teachers in the light of the Integrative Approach between science, mathematics, 

technology and engineering (STEM). To achieve the aim of the study, the researcher 

applied the descriptive methodology and a questionnaire was used as the instrument of 

the study which consisted of (20) items distributed among (3) domains. The size of the 

samples was (77) teachers who were chosen randomly. The study revealed that List of 

teaching practices in the light of the Integrative Approach between science, technology, 

engineering and mathematics (STEM) and the training needs of mathematics teachers in 

the light of the Integrative Approach (STEM) were very high. Also, the study revealed 

that there were no statistically significant differences between the sample of the study 

due to the variable of the educational qualification and the years of service and the 

number of training programs that the teacher attended and the stage (elementary, 

Intermediate or secondary) that the teacher teaches in. In the light of the results, the 

researcher recommended that it is necessary for the teachers to know this approach in 

educational society and provide specialized programs in teaching practices in the light 

of the Integrative Approach (STEM). 
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  :قدمةامل

مستوى حتصيل الطالب من خالل رفع يعد املعلم حجر الزاوية يف العملية التعليمية وعاماًل مؤثرًا وحيواًي يف 
طوراته انعكست إجيااًب على اداءه، عها واليت مىت ما كانت متناغمة مع مستحداثت اجملال وتممارساته التدريسية اليت يتب  

البحوث والتجارب املتخصصة أفرز العديد من للعديد من  الذي كان نتاًجاوالتعليم التطور املتسارع يف جمال الرتبية ف
االجتاهات واملمارسات التدريسية احلديثة اليت اثبتت دورها يف رفع مستوايت التحصيل والتفكري لدى الطالب ما يفرض 

املمارسات اليت مل تستوعبها يكتسبوا هلا املعلمون على تلك االجتاهات و التخطيط لربامج تدريبية مستمرة يتعرف من خال
 .برامج التأهيل

بينها وبني جماالت العلوم والتقنية واهلندسة ضمن  التدريس املتكاملجمال تعليم وتعلم الرايضيات  يفالتطور من إن 
م على حل املشكالت والتفكري العلمي ويقو والذي يركز على اخلربة املفاهيمية املتكاملة و  STEMما أطلق عليه مدخل 

(، ودراسة 2010ي أكدت دراسة سيفني وحممد )والذ التفكري يف التخصصات السابقة، دمج احملتوى العلمي ومهارات
على دعمه لألداء التدريسي للمعلمني من خالل تقدميهم ( Cotabish,2014( ودراسة كوتباش )Perry,2013بريي )

م الرايضيات من املمارسات التدريسية اليت ينبغي على معلتكاملية بني التخصصات األربع ما يفرض مجلة دروس بصورة 
( اليت 2017(، ودراسة الزبيدي )2016اكتساهبا وممارستها يف ظل توصيات العديد من الدراسات كدراسة القثامي )

حني  يف، لعليا واالجتاه حنو عملية التعلملتفكري اتوصلت على فاعلية هذا النموذج يف زايدة التحصيل وتنمية مهارات ا
مبا فيها الربامج التطوير املهنية املقدمة  STEM( على ضرورة وجود معايري خاصة مبدخل 2015أكدت دراسة الدوسري )

ن اليت أكدت م 2015مايو 7-5عالوة على توصيات مؤمتر التميز يف تعليم وتعلم العلوم والرايضيات األول  للمعلمني،
 علوم والرايضيات. خالهلا على أمهية هذا املدخل يف تدريس ال

مركز متخصص يف تطوير تعليم وزارة التعليم إىل إنشاء  حثو  يف تطبيقه ما سبق عزز اآلخذ هبذا املدخل والتوسع
لعديد من الربامج تقدمي او  ( مركزًا،42بلغ عددها ) STEMوافتتاح العديد من مركز  تالعلوم والتقنية واهلندسة والرايضيا

 اجملال. لتدريبية للمعلمني يف هذاا

ساسيات حتسني العملية التعليمية الرتبوية ملا هلا من أمهية ابلغة يف تطوير أفالتنمية املهنية واألكادميية للمعلم من 
املادية والنفسية للتعلم ويعمل األداء التدريسي، فاملعلم املتميز يعد نفسه ليكون قائًدا للموقف التعليمي ويهيئ الظروف 

ارات والكفاايت التعليمية الالزمة ألداء مهنته طوير استعداداته وتنمية مواهبه والتزود املستمر ابملهعلى استغالل قدراته وت
 (2005بكفاءة عالية. )اجلالد والعمري،

 :الدراسةمشكلة 

قدراهتم وتطوير مهاراهتم وضمان لتنمية املعارف يعد التدريب على رأس العمل عنصرًا أساسيا يف إكساب املعلمني 
لتنمية كان الزًما تقدمي العديد من الربامج التدريبية   STEM، ونظرًا حلداثة مدخل والتعليم ملستجدات الرتبية هممواكبت
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عتباره مدخاًل اب يف األمهية غاية ( أن تقدمي الربامج التدريبية أمر  2011امن )غتفيده واليت تؤكد معارف ومهارات املعلمني 
 لرايضية وحل املشكالت والبحث والتحري والتفكري العلمي.نشطة اهلندسة واب على تصميم األيجديًدا يتطلب التدر 

( أن من أهم متطلبات اليت ينبغي توفريها لتحقيق 2011كما أوضح تقرير اجمللس الوطين األمريكي للبحوث )
وهي   تعليمه.ملتقدمة للمعلمني واعتربها ضمن أبرز أربعة عناصر رئيسية تؤثر يف بناء القدرات ا STEMأهداف مدخل 

 ( تعد حتداًي من حتدايت تطبيقه يف امليدان الرتبوي.2016(، وأمحد )2010عماد ومصطفى )كما يؤكد 

هد واملال والزمن، إن بناء الربامج التدريبية القائمة على احتياج تدرييب فعلي حيقق ذلك اهلدف ويوفر الكثري من اجل
 يف األسئلة التالية: الدراسةحتددت مشكلة لذا 

 م والتقنية واهلندسية والرايضيات ختطيطًا وتنفيًذا وتقوميًا؟املمارسات التدريسية يف ضوء مدخل التكامل بني العلو  ام .1

التكامل بني العلوم والتقنية دخل املمارسات التدريسية مليف ضوء  االحتياجات التدريبية ملعلمي الرايضياتما  .2
 واهلندسية والرايضيات؟

املرحلة التعليمية اليت يدرس هبا املعلم، عينة الدراسة تبًعا )إحصائية بني استجاابت  هل توجد فروق ذات داللة .3
 ؟ ( سنوات اخلدمة، الربامج التدريبية

 :الدراسة أهداف

 يف: الدراسةأهداف  حتددت

 م والتقنية واهلندسية والرايضيات.التدريسية يف ضوء مدخل التكامل بني العلو حتديد املمارسات  .1

م والتقنية دخل التكامل بني العلو ملاملمارسات التدريسية علمي الرايضيات يف ضوء التدريبية مل ياجاتاالحتحتديد  .2
 واهلندسية والرايضيات.

 الدراسة تبعا لعدد من املتغريات.الكشف عن الفروق اإلحصائية أن وجدت بني استجاابت عينة   .3

 :الدراسةأمهية 

 : تايلعلى النحو ال الدراسةأن تتحدد أمهية ميكن 

يف حتديد االحتياج التدرييب ملعلمي الرايضيات  -على حد علم الباحث – امن نوعه هو األوىل الدراسة هعد هذت .1
 . STEMيف ضوء مدخل التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات 

لوم لتكامل بني العيف ضوء مدخل ا املمارسات التدريسيةف على التعر   يف علمنيامل احلالية الدراسةساعد تقد  .2
 ضيات.والتقنية واهلندسية والراي

 أداء معلمي الرايضيات يف ضوء معايري علمية حديثة وحمددة.واقع على تشخيص  الدراسة ساعد هذهت .3
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تصميم برامج تدريبية وفق يف القائمني على بناء الربامج التطويرية ملعلمي الرايضيات  احلالية ساعد الدراسةت .4
 م. االحتياج الفعلي هل

الربامج التدريبية يف ضوء االحتياج التدرييب وتوفري الوقت واجلهد واملال  حتديث وتطوير يف الدراسة تسهم هذه .5
 املبذول فيها.

 :الدراسةحدود 

حتديد االحتياج التدرييب ملعلمي الرايضيات يف ضوء مدخل التكامل بني  على ةاحلالي الدراسةاقتصرت  احلدود املوضوعية:
 ابعتباره أحد التوجهات احلديثة يف التدريس. STEMتقنية واهلندسة والرايضيات العلوم وال

 .هـ1440-1439من العام الدراسي  األولخالل الفصل احلالية الدراسة  طُبقت احلدود الزمانية:

 .لباحثقر عمل اكوهنا م  دارة التعليم يف حمافظة الليثاملدارس التابعة إلعلى احلالية الدراسة  طُبقت املكانية:احلدود 

ابملدارس التابعة إلدارة التعليم مبحافظة الليث مبراحلها على معلمي الرايضيات احلالية الدراسة  طُبقت احلدود البشرية:
 والثانوية.الثالث االبتدائية واملتوسطة 

  :دراسةمصطلحات ال

 : STEMمدخل التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات 

( أبنه" مدخل تتكامل فيه ختصصات العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات ويتم التعلم فيه 2016) شواهنيعرفه 
املتعلمون من خالهلا بتطبيق العلوم والتقنية واهلندسة بطريقة املشروعات عن طريق دمج املناهج بتجارب علمية يقوم 

 3والرايضيات يف سياقات تربط بني الدراسة والعمل واجملتمع" ص

توظيف التكامل بني ختصصات العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات يف تدريس احملتوى ف إجرائًيا أبنه عر وي
وتدريب الطالب على تقدمي حلول للمشكالت الرايضية من خالل توظيف االستكشاف والبحث عن العالقات الرايضي 

واجملسمات والتحويالت يف صورة  ة الكميات واألحجاميف العامل احمليط والفضاء وتقدمي التفسريات وإنتاج األفكار ودراس
 تصميمات وهياكل وأدوات وأجهزة رقمية. 

 الحتياجات التدريبية:ا

يف معلومات وخربات املعلمني، اليت هنا " جمموعة التغريات املطلوب إحداثها ( أب2003ا اللقاين واجلمل )عرفه
  115أدائهم"صوى ينبغي أن حيتوي عليها التدريب املقدم هلم لرفع مست

يف ضوء مدخل  هبا اليت ينبغي تزويد معلم الرايضياتوتعرف إجرائًيا أبهنا جمموعة املعارف واملهارات التدريسية 
 . للمحتوى الرايضي التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات هبا لزايدة كفاءته التدريسية
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  STEM:  لرايضياتوابني العلوم والتقنية واهلندسة  مدخل التكامل

لعلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات جماالت اإن العجز على املستوى العاملي يف تلبية احتياجات سوق العمل يف 
والذي عززه التسارع يف ظهور التخصصات الدقيقة كالتكنولوجيا احليوية واالتصاالت الالسلكية وتكنولوجيا املعلومات قاد 

 مية وحماولة تطبيق العديد من الربامج بغية إجياد حلول لتلك املشكلة.التعلي العمليةإىل التحوالت يف 

افتقار املدارس للمحتوى الدراسي يف ( Brine & Hill,2013أسباب هذا العجز كما يشري بريين وهيل ) وتربز
على حل املشكالت  املفكرين واملتمرسنيالداعم لتلك اجملاالت عالوة إىل عدم كفاية املعلم بشكل املطلوب لبناء 

  ستخدام ختصصات العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات.اب

من أهم االجتاهات واملداخل العلمية يف تصميم املناهج اليت أثبتت فاعليتها يف بناء املناهج   STEMإن تعليم
األنشطة العلمية املتمركزة حول  بصورة تكاملية بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات والذي يؤكد على التعلم من خالل

القرار ، ويعتمد هذا التوجه  واختاذالتفكري العلمي واملنطقي اخلربة عن طريق االستكشاف والتقصي والعمل اليدوي وأنشطة 
على التمركز حول اخلربة املفاهيمية وحل املشكالت والتطبيق املكثف والبحث والتجريب املعملي وأساليب التقومي الواقعية 

 .(2011،تفيده غامن ملستند على األداء والرتكيز على قدرات التفكري العلمي واإلبداعي الناقد. )ا

ا تشرتك يف جوهر املطلع على األدب الرتبوي الذي تناول هذا املدخل جيد كم هائاًل من التعريفات إال أهن ولعل
العلوم والتقنية  كامل بني أربع مواد دراسية هينه مدخل تدريسي قائم على التأباجمللس األمريكي  هفاملفهوم فقد عر 

واهلندسة والرايضيات من خالل توفري بيئة تعلم ترتكز على االستكشاف واالخرتاع وتشجيع االبتكار ملشكالت ترتبط 
 (Council on Competitiveness, 2005)ابملواقف احلياتية. 

 برانمج متكامل العديد من املواد ذات الصلة يف( أبنه" طريقة للجمع بني 2015وعرفه أمبو سعيدي وآخرون )
 396يؤكد على ترابط التخصصات األربعة، وتطبيقاهتا يف احلياة اليومية" ص 

نه اكتساب املعارف املقدمة يف العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات واستخدامها أب (Bybee,2010) عرفه ابييبو 
كلي بدجمها يف منوذج تعليمي قدم للمتعلمني الفرص لفهم العامل بشكل  حتديد املشكالت والقضااي املتصلة حيث ييف 

 واحد ومرتابط.

والتقنية  Scienceاختصارًا للحروف األول من أمساء اجملاالت األربع العلوم  STEMوميثل مصطلح 
Technology  واهلندسة  Engineering والرايضيات Mathematic . 

 جمال من اجملاالت األربعة على النحو التايل:ل ( مضامني ك2011وحتدد تفيده غامن )

 : يتضمن دراسة العامل الطبيعي من حولنا واملهارات وطرق التفكري العلمي واإلبداعي واختاذ القرار.العلوم .1

 : وتتضمن التطبيقات العلمية واهلندسية وعلم الكمبيوتر.التقنية .2
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 ميم النماذج.وتتضمن التصميم اهلندسي والقدرة على بناء وتص: اهلندسة .3

 : وتتضمن األساسيات الالزمة حلل املشكالت الرايضية.الرايضيات .4

 على النحو التايل: ( 2015يف مؤمتر التميز ) STEMخصائص مدخل التكامل  تحددكما 

من خالل مواجهة املتعلمني ملشكالت اجتماعية على القضااي واملشكالت احلقيقية،  STEMتركز دروس  .1
 عية وحماولة البحث عن حلول هلا.واقتصادية وبيئية واق

بعملية التصميم اهلندسي حيث توفر مرونة أتخذ املتعلمني إىل حدود أبعد من حتديد  STEMتسرتشد دروس  .2
 املشكلة ليصلوا إىل إجياد حلول هلا.

على التدريب العملي القائم على االستقصاء واالستكشاف مفتوح النهاية والتجريب  STEMد دروس تؤك .3
ون عن تنظيم لتعاوين واختاذ القرارات حلول ما مت التوصل إليه وتصميم النماذج فاملتعلمون هم املسؤولوالعمل ا

 أفكارهم وتصميم استقصائهم.

 العمل ضمن فريق واحد منتج واليت ينبغي أن يؤكد عليه املعلمون يف ممارساهتم التدريسية. STEMتعزز دروس  .4

ات وذلك ابلتعاون بني مدرسي تلك اجملاالت العلوم والرايضيعلى دمج حمتوى  STEMيتم الربط يف دروس  .5
شكالت والوصول إىل دمج معايريمها يف نسيج واحد وليست موضوعات منفصلة للعمل مًعا على حل امل

 واستخدام التقنية بطرق مناسبة ليصمموا منتجات خاصة هبم. 

نة النتائج أو التحقق من فرضية معي بصورة تتيح للمجموعات تكرار ذات STEMمن الضروري أن تصمم دروس  .6
أو نفيها، ينبغي ان تصمم بصورة تسمح لقبول إجاابت متعدة الصحة وتصحيح الفشل ابعتباره جزءًا ضروراًي من 

 لية التعلم.عم

علمني جزء أساسي يف عملية على أن التعلم عملية بناءة منفتحة، وأن معتقدات املت يؤكد STEMإن مدخل 
م ينطلق من املعارف واالسرتاتيجيات ن التعل  اجتماعي، وأتنمية املعارف جيب أن تتم من خالل تفاعٍل التعلم، كما أن 

 (Bruning, Schraw, Norby, & Ronning,2004) واخلربات السياقية.

 ويؤكد على منطلقاهتا ويتناغم مع الفلسفة اليت بنيت يف لذا ميكن القول أنه مدخاًل يستند إىل النظرية البنائية
يسها اليت تؤكد على إكساب املتعلم القدرة على التعامل مع ضوئها مناهج الرايضيات املدرسية ويتفق مع أهداف تدر 

 .املشكالت احلياتية اليت تواجهه

من خالل توفري فرص حقيقية لتعميق معارفهم حول  دعًما للمعلمنييفرض   STEMدخل التطبيق الفعال ملإن 
بصورة  تعديل بيئات التعلمممارسات تدريبية بطريقة تضمن إحداث التكامل بني ختصصاته، هذا املدخل وما يتضمنه من 

تعددة، تتحقق فيها استقاللية املتعلمني، وتشجع على تنمية مستوايت التفكري العليا، تتيح استخدام العديد من املصادر امل
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لضمان جناح تطبيق هذا على البيئة التعليمية  تشجع على احلوار والنقاش العلمي. لذا يقرتح إجراء عدد من التغريات
 املدخل منه:

 زايدة عدد احلصص الدراسية لتمكني املتعلمني من إجراء التجارب وإعادهتا أو تطويرها وإعادة تصميمها. .1

 التوسع يف ختطيط الدراس. .2

 زايرات.فرق على مستوى الصف الدراسي أو التجارب املعملية أو األنشطة اخلارجية كالالتدريس ابل .3

تصميم التدريس عن طريق االستعانة مبجموعة من املبادئ اإلرشادية اليت يتم فيها الرتكيز على املعرفة من كل 
والتأكيد  بني تلك املعارف وتنمية املعارف واملهارات يف كل منها والتأكد من إقامة روبط STEMختصص من ختصصات 

تنمية ، املعلمني توضيح ذلك التكامل هلم على املتعلمني لذا ينبغي علىواليت غالًبا ما تكون صعبة  على التكامل بينها
حنو ختصصات  والرتكيز على النواحي االجتماعية ودعم وتنمية اهتمام املتعلمنيمهارات القرن احلادي والعشرين، 

STEM ودعم ومع معلمهنه قراعلم وتؤكد على تفاعل املتعلم مع أواستخدام اسرتاتيجيات تراعي الطبيعة التعاونية للت ،
وربط ما يقدم من حمتوى ابلعامل احلقيقي الواقعي واستخدام بيئات تعلم   STEMوتنمية اهتمام املتعلمني حنو ختصصات 

شكالت أو املشاريع والتعلم املبين على التصميم اهلندسي واليت ختلق فرصا مفتوحه توفر خربات متنوعة كالتعلم املبين على امل
أس وتقدمي ما يزيد من دافعيتهم واهتمامهم ويتحدى تفكريهم ويضمن عدم انسحاهبم وشعورهم ابمللل والي للتقصي املستمر

 ,.Honey et al,2014) )Johnson et alالتغذية الراجعة حول أدائهم ومنحهم الوقت الكايف إلمتام األنشطة. 

2016)) (Barron et al.,2009) 

حيث تضمن مستوى التخصصات املتعددة  STEMختصصات ني طبيعة االرتباط بوالشكل التايل يوضح 
 والتخصصات املتداخلة وعرب التخصصات والذي يعد األكثر عمًقا وتعقيًدا فيها. 

 

 

 

 

 

 

 

 (STEM  et al,2013) Vasquesمستوايت التكامل ملدخل 
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ل أن من بني العوامNational Research National)  (2012,وقد حدد تقرير اجمللس الوطين للبحوث 
 ستقطاب املعلمني املؤهلني الذين يؤمنون أبمهية التغيري والتطوير املستمر والعمل بروح الفريق.ا  STEM احملققة ألهداف

 :((Menchaca & Cowan,2014أوردها  اليت STEMن من أسس التعلم وفق مدخل التكامل كما أ

ا يف صورة ميكن من ديد املشكالت وصياغتهاألربعة وتوظيفها يف حتاكتساب املعارف األساسية يف فروع املدخل  .1
 فهمها وإجياد احللول هلا.

 إخضاع املعارف فروع املدخل األربعة لعمليات التفسري والتحليل والتصميم. .2

 التعرف على الطريقة اليت تتحكم فيه تلك الفروع يف عاملنا املادي. .3

 أمهية وقيمة جمتمعية. ومشكالت ذات بقضااي STEMدمج قضااي مدخل  .4

بوصفه مدخاًل حديثًا ميكنهم من حتقيق فلسلفته  STEMمدخل التكامل إن التنمية املهنية للمعلمني يف ضوء 
 National Research) للبحوثاجمللس الوطين األمريكي  حددوأهدافه تقدمي برامج تدريبية نوعية لذا فقد 

National,2012) تعليم أربعة عناصر رئيسية تؤثر يف STEM :هي 

 ج الدراسية.ناهامل .1

 التدريس. .2

 تطوير املعلمني. .3

 التقومي. .4

زايدة ( للتطوير املهين ملعلمي العلوم والرايضيات (Willson,2013 حددهان من بني التوصيات اليت كما أ
 نيةمعايري لتطوير برامج التنمية امله( 2015) قدم احمليسن وخجا وقد الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي العلوم والرايضيات.

 استند على أربعة أبعاد هي:STEMمتطلبات يف ضوء  للمعلمني

 :STEMويتضمن وضع السياسات واخلطط على مستوى الدولة اليت تدعم تطبيق مدخل أواًل: التطوير املهين كنظام: 

 ختصيص امليزانيات الكافية لدعم وحتقيق متطلبات هذا املدخل. .1

     اخلطط طويلة املدى.بناء  .2

 ونظام الرتقيات. ز واملكافئاتصياغة احلواف .3

ويتضمن حتديد االحتياجات التدريبية والتطويرية اليت سيتم بناء الربامج التدريبية يف  اثنًيا: التطوير املهين يف اجملال املعريف:
 ضوئها:

 .STEMاالت التخصصية يف إطار أهداف مدخل حتديد اجمل .1

 .STEMحتديد اخلربات التدريسية ملدخل  .2
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 .STEMاملرتبطة ب والنشاطات تطوير احلقائ .3

العلمية والنشرات التعريفية وإاتحتها وتسهيل وصول املعلمني إليها لدعم النمو تطوير الكتب واملؤلفات واألحباث  .4
 املهين الذايت.

ويوضـــح هــــذا اجلانـــب اســــرتاتيجيات ومالمـــح تنفيــــذ بـــرامج التطــــوير املهـــين لتعلــــيم  اثلثًـــا: اســــرتاتيتيات التطـــوير املهــــين:
STEM: 

م وفًقا ألمناط تعلمهم وخرباهتم السابقة، كالعصف التنوع يف تطبيق الربامج لتمكني املعلمني من بناء معارفه .1
 الذهين، واالستقصاء، وحل املشكالت، والتعلم التفاعلي.

دريب توفر الفرص للمعلمني للتعلم والنمو الذايت من خالل ممارسات التأمل املهين والقيام ابلبحوث اإلجرائية وت .2
 األقران وبناء ملفات االجناز.

 التقنية واستخدامها يف التواصل بني اجملتمعات املهنية لتبادل اخلربات واألفكار.توسيع ودمج  .3

 األخرى لتسهيل التكامل بني جماالته. STEMاالستفادة من املعلمني املميزين يف جماالت  .4

 :STEMندة لضمان حتقيق أهداف مدخل للدعم واملسا ويتضمن جوانب رابًعا: الدعم واملساندة للتطوير املهين:

 توفري الدعم املادي واملعنوي الكايف. .1

 دعم القيادة املدرسية. .2

 توفري فرص التنمية املهنية ملعلمي املدرسة. .3

 .STEMدعم مؤسسات اجملتمع احمللي والدويل وإسهامها ومشاركتها يف تطوير املعلمني وفق مدخل  .4

ن أجيب  STEMأن معلم  (Vasquez & Comer & sneider, 2013)مر ويؤكد فاسكويز وساندر وكو 
يكون قادرًا على تطوير فهم املتعلمني من خالل مساعدهتم على تكوين صالت وارتباطات بني احملتوى املعريف جملاالت 

STEM  حتدي تثري  وعةمتن ت القرن احلادي والعشرين من خالل مهامااملختلفة والرتكيز على التكامل بينها وتضمني مهار
 واهتمام املتعلمني وقدراهتم.

( عدد من التوصيات لتطوير املواد (National Research Council,2001البحوث القومي وقد قدم مركز 
واسرتاتيجيات تدعم املعلمني ملساعدة املتعلمني ليصبحوا ابرعني  أنشطةضرورة دمج املواد التعليمية مع  أمههاالتعليمية من 

 يات وتطبيق التعلم القائم على االستقصاء والتعلم القائم على املشروعات.يف الرايض
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 الدراسات السابقة:

توصل إىل عدد منها حرص على اتساق  الدراسةمن خالل استقراء الباحث للدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع 
 .مكوانهتا وترتيبها من األقدم لألحدث عرض

حتياجات التدريبية ملعلمي الرايضيات ابملرحلة املتوسطة رف على االإىل التع (2013الثقفي ) هدفت دراسة
( احتياج تدرييب قسمت إىل 72لتنفيذ املقررات املطورة، استخدم الباحث فيها املنهج الوصفي من خالل استبانة تضمن )

صلت إىل وجود ة، وقد تو كة املكرم( مشرفًا تربواًي يف مدينة م17( معلًما و)70جمالني رئيسني، وقد مت توزيعها على )
حاجة تدريبية ملعلمي الرايضيات يف اجملال التخصصي واجملال الرتبوي، وأوصت ببناء برامج تدريبية ملعلمي الرايضيات 

 ابملرحلة املتوسطة.

انوية إىل حتديد االحتياجات التدريبية املعرفية ملعلمي الرايضيات يف املرحلة الث (2014الثبييت )وهدفت دراسة 
رات احلديثة من وجهة نظرهم، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي واالستبانة كأداة جلمع البياانت حيث فيذ املقر لتن

( معلًما للعلوم مبدينة الطائف، وتوصلت الدراسة إىل وجود حاجة 114( عبارة، وقد مت توزيعها على )138تضمنت )
ت بضرورة االهتمام ابلربامج التدريبية املقدمة ملعلمي ، وأوصيةلة الثانو ابملرح تدريبية معرفية لدى معلمي الرايضيات

 الرايضيات واحلاقهم بربامج تدريبية.

دراسة هدفت من خالهلا إىل تقدمي تصور مقرتح لربانمج تدرييب لتنمية مهارات  (2014سهام مراد )وقد أجرت 
امل بني العلوم والتقنية واهلندسة لبات التكبادئ ومتطالتدريس لدى معلمات الفيزايء ابملرحلة الثانوية يف ضوء م

، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي لتحديد تلك املتطلبات من خالل األدبيات ذات STEMوالرايضيات 
ث الصلة وتوصلت إىل بناء مقرتح يتكون من أربعة جماالت األول التطوير املهين كنظام، الثاين التطوير املهين من حي

( 30اسرتاتيجيات التطوير املهين كنظام، الرابع الدعم واملساندة للتطوير املهين، كما طبقت استبانة على )، الثالث احملتوى
معلمة فيزايء ابملرحلة الثانوية مبدينة حائل لتحديد االحتياجات التدريبية هلن يف ضوء تلك املبادئ، واوصت الدراسة 

قائمني على التدريس ابملنهج القائم على التخصصات البينية وتدريبهم علمات العلمني واملبضرورة تنفيذ برامج تدريبية للم
 على كيفية ختطيطه واختيار حمتواه وتنفيذه وتقوميه. 

دراسة هدفت إىل حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي الرايضيات  (2017كيالين و الصماد )أجرى كما 
هداف مناهج الرايضيات املطورة من ساللسل ماجروهل التعليمية ابملرحلة ابملرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات حتقيق أ

أربعة  ييب قسمت إىل( احتياج تدر 30هج الوصفي من خالل تطبيق استبانة تضمن )االبتدائية، وقد استخدم الباحثان املن
ة تبوك، وتوصلت الدراسة إىل أن ( معلًما للرايضيات مبدارس املرحلة االبتدائية مبنطق287ة، مت توزيعها على )جماالت رئيس

ملرحلة االبتدائية بشكل عام جاء بدرجة متوسطة احتلت احلاجة إىل أساليب درجة االحتياج التدرييب ملعلمي الرايضيات اب
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تطوير األساليب التدريسية أعلى االحتياجات بدرجة كبرية وأوصت الدراسة بعقد برامج تدريبية ملعلمي تقومي الطالب و 
 .الرايضيات

دراسة هدفت إىل حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم ابملرحلة االبتدائية  (2017الزهراين )يف حني أجرى 
، وقد استخدم STEMني العوم والتقنية واهلندسة والرايضيات مبدينة مكة املكرمة يف ضوء متطلبات مدخل التكامل ب

( عبارة قسمت إىل جمالني، وقد مت توزيعها 33اانت حيث تضمنت )الباحث املنهج الوصفي واالستبانة كأداة جلمع البي
ى معلمي ( احتياجات تدريبية بدرجة كبرية لد10( معلًما للعلوم مبدينة مكة املكرمة، وتوصلت إىل وجود )200ى )عل

ل العلوم والتقنية ( احتياج تدريبيًا بدرجة متوسطة، وأوصت بتوفري الربامج التدريبية للمعلمني يف ضوء تكام21العلوم و)
 واهلندسة والرايضيات. 

يف اهلدف من إجراءها حيث تتفق مجيعها يف حتديد االحتياج  ةاحلالي الدراسةوجند أن الدراسات السابقة تتفق مع 
( اليت 2014( ودراسة سهام مراد )2017التدرييب واملنهج املستخدم وأداة مجع البياانت، وختتلف مع دراسة الزهراين )

 و دراسة كيالينو (، 2013(، ودراسة الثقفي )2014دراسة الثبييت )ت معلمي ومعلمات العلوم وتتفق مع استهدف
ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات  ( واليت استهدفت حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي الرايضيات.2017الصماد )

متطلبات معرفية أو متطلبات املقررات احلديثة يف حني سعت السابقة يف أهنا تناولت حتديد االحتياجات التدريبية يف ضوء 
 .STEMيبية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مدخل التكامل الدراسة إىل حتديد االحتياجات التدر 

 :ومنهتها الدراسة إجراءات

 منهج الدراسة:

العلوم والتقنية  لتحقيق أهداف الدراسة املتمثل يف حتديد املمارسات التدريسية يف ضوء مدخل التكامل بني
استخدم الباحث ، وحتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي الرايضيات يف ضوء ذات املدخل، STEMواهلندسة والرايضيات 

أبنه "أسلوب يعتمد على مجع معلومات وبياانت عن ( 2005املسحي، والذي عرفه عبيدات وآخرون )املنهج الوصفي 
ني بقصد التعرف على الظاهرة املدروسة وحتديد الوضع احلايل هلا والتعرف على ظاهرة معينه، أو حدث معني، أو واقع مع

وة والضعف فيها، من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع أو مدى احلاجة إلحداث تغيريات جزئية أو جوانب الق
  191فيه" ص  أساسية

 جمتمع الدراسة وعينتها:

ظة الليث يف مجيع ضيات يف املدارس التابعة إلدارة التعليم مبحافتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع معلمي الراي
 ( معلًما حبسب إحصائية شؤون قسم املعلمني، وقد300املراحل التعليمية )االبتدائية، املتوسطة، الثانوية( والبالغ عددهم )

 .ملتغريات الدراسةبًعا مت استهداف مجيع أفراد اجملتمع ابلدراسة، واجلدول التايل يوضح توزيع عينة الدراسة ت
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 (77)ن= تغريات الدراسة مل تبًعاوصف عينة الدراسة (: 1جدول )

 النسبة املئوية العدد الفئة املتغري

 املرحلة التعليمية

 % 50.6 39 املرحلة االبتدائية

 % 29.9 23 املرحلة املتوسطة

 % 19.5 15 املرحلة الثانوية

 سنوات اخلدمة

 % 13.0 10 سنوات 4 -1من 

 % 54.5 42 سنوات 9 -5من 

 % 32.5 25 عشر سنوات فأكثر

 الدورات التدريبية
 % 45.5 35 دورات 5أقل من 

 % 54.5 42 مخسة دورات فأكثر

 ياملؤهل العلم
 % 94.8 73 بكالوريوس

 % 5.2 4 دراسات عليا

 مواد الدراسة وأداهتا:

اهلندسة يف ضوء مدخل التكامل بني العلوم والتقنية و  قائمة ابملمارسات التدريسية ملعلم الرايضيات •
 :STEMوالرايضيات 

يف صورهتا األولية  STEMمارسات التدريسية ملعلم الرايضيات يف ضوء مدخل التكامل قائمة ابملأعد الباحث 
( حماور رئيسة 3( ممارسة توزعت على )25حيث اشتملت على )املرتبطة والدراسات السابقة وذلك ابلرجوع إىل األدبيات 

الحظاهتم )تعدياًل وحذفًا ، مث حتقق من صدقها بعرضها على جمموعة من احملكمني وبعد األخذ مبالتخطيط والتنفيذ والتقومي
( ممارسات و 5( ممارسة، تضمن حمور التخطيط )20واليت اشتملت على ) للقائمة النهائية صورةالتوصل إىل  (وإضافة

 ( ممارسات.5ور التقومي )( ممارسة وحم15حمور التنفيذ )

يف ضوء مدخل التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات استبانة حتديد االحتياجات التدريبية  •
STEM: 

اعتمد يف تصميمها على قائمة املمارسات ياجات التدريبية ملعلم الرايضيات، استبانة تتضمن االحتأعد الباحث 
( 25حيث اشتملت على ) STEMلتكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات التدريسية املعدة يف ضوء مدخل ا

 ( حماور رئيسة.3عبارة توزعت على )

الباحث على جمموعة من احملكمني املتخصصني  عرضها ةللتأكد من صدق االستبيان :الستبانةلالظاهري صدق ال
مدى ، STEMبة العبارات ملدخل التكامل مناسمدى الرأي حول  س الرايضيات هبدف إبداءيف مناهج وطرق تدري

مدى مناسبة هلا،  واللغوية مدى وضوح العبارات وسالمة الصيغة العلميةلعبارات املضمنة للمحاور الرئيسة، مناسبة ا
بعد مجع مالحظات وآراء احملكمني واآلخذ هبا توصل الباحث و  م لتحديد درجة االحتياج التدرييب،املقياس املستخد
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حمور التنفيذ على ( ممارسات و 5حمور التخطيط على ) ( ممارسة، تضمن20على ) ، حيث احتوىلالستبانة النهائية للصورة
 ( ممارسات.5قومي على )( ممارسة وحمور الت15)

( معلم من غري 20) مكونة منعلى عينة استطالعية  االستبانة طبق الباحث: لالستبانة يالداخل االتساقصدق 
حساب  ( يفPerson Correlationساسية للبحث، ومت استخدام معامل ارتباط "بريسون" )نة األالعي يف املشاركني

، لالستبانةمتثله، مث بني درجة كل جمال والدرجة الكلية  الذيبني كل عبارة والدرجة الكلية للمجال  االرتباطمعامالت 
 وجاءت النتائج كما يلى:

 (20)ن=  االستبانةات لعبار  يالداخل االتساقنتائج صدق : (2جدول )
 اجملال الثالث: التقومي : التنفيذاجملال الثاين اجملال األول: التخطيط

 م
معامل 
 االرتباط

 م الداللة
معامل 
 االرتباط

 م الداللة
معامل 
 االرتباط

 م الداللة
معامل 
 االرتباط

 الداللة

1 0.727 0.01 6 0.732 0.01 11 0.569 0.01 16 0.829 0.01 

2 0.853 0.01 7 0.628 0.01 12 0.823 0.01 17 0.602 0.01 

3 0.642 0.01 8 0.752 0.01 13 0.636 0.01 18 0.741 0.01 

4 0.618 0.01 9 0.694 0.01 14 0.589 0.01 19 0.872 0.01 

5 0.689 0.01 10 0.657 0.01 15 0.748 0.01 20 0.838 0.01 

تنتمى إليه  الذيبني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمجال  االرتباطأن مجيع معامالت ( 2يتضح من اجلدول )
تتمتع بدرجة كبرية من  االستبانةما يؤكد على أن مجيع عبارات (، 0.01ئيًا عند مستوى الداللة )جاءت دالة إحصا

 .يالصدق الداخل

 (20)ن=  االستبانةجملاالت  يالداخل االتساقنتائج صدق : (3جدول )

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط اجملال 

 0.01دال عند  0.764 اجملال األول: التخطيط

 0.01دال عند  0.912 : التنفيذاجملال الثاين

 0.01دال عند  0.851 اجملال الثالث: التقومي

 رتتيببلغت على ال لالستبانةبني درجة كل جمال والدرجة الكلية  االرتباطأن معامالت ( 3يتبني من اجلدول )
ما يؤكد على أن مجيع جماالت (، 0.01ئياً عند مستوى الداللة )قيم دالة إحصا تعد(، و 0.851(، )0.912(، )0.764)

 .يتتمتع بدجة كبرية من الصدق الداخل االستبانة

( "ألفا  Alpha Cronbach's) معامل الثباتمن خالل حساب  ستبانةاالأتكد الباحث من ثبات : االستبانةثبات 
 :التايلوجاءت النتائج يوضح اجلدول اخ" كرونب
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 (20بطريقة ألفا كرونباخ )ن=  االستبانةنتائج ثبات : (4جدول )

 معامل الثبات عدد العبارات االستبانةجماالت 

 0.817 5 اجملال األول: التخطيط

 0.854 10 : التنفيذاجملال الثاين

 0.826 5 اجملال الثالث: التقومي

 0.883 20 تبانةلالسالدرجة الكلية 

كرونباخ" بلغت على الرتتيب   -بطريقة "ألفا االستبانة( أن معامالت الثبات جملاالت 4يتضح من اجلدول )
تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، كما  االستبانةقيم تؤكد على أن مجيع جماالت  وهي(، 0.826(، )0.85)(، 0.817)

 ككل تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.  االستبانةوهى قيمة تؤكد على أن ( 0.883) لالستبانةبلغ معامل الثبات العام 

حبيث  التدرييب االحتياجمقياس ليكرت اخلماسى لتحديد درجة  استخدام مت :التدرييب االحتياجمعيار احلكم على درجة 
بدرجة  لالستجابة( 2)بدرجة عالية، الدرجة  لالستجابة( 3بدرجة عالية جًدا، الدرجة ) لالستجابة( 4تعطى الدرجة )

فقد  كذل حتياًجا. وبناًء علىاال متثل  لالستجابة( 0بدرجة منخفضة، والدرجة ) لالستجابة( 1متوسطة، الدرجة )
 النتائج: على قيم املتوسطات يف للحكم اآليت املعيار استخدم

 بدرجة منعدمة.التدرييب يكون االحتياج ( 0.80( إىل )0إذا كان املتوسط من ) -

 بدرجة منخفضة.التدرييب ( يكون االحتياج 1.60( إىل )0.81ان املتوسط من )إذا ك -

 بدرجة متوسطة.التدرييب ( يكون االحتياج 2.40( إىل )1.61إذا كان املتوسط من ) -

 بدرجة عالية.التدرييب ( يكون االحتياج 3.20( إىل )2.41إذا كان املتوسط من ) -

 بدرجة عالية جًدا.التدرييب الحتياج ( يكون ا4( إىل )3.21إذا كان املتوسط من ) -

تنفيذ  يف (SPSSv24) االجتماعيةبربانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم  االستعانةمتت  :يساليب التحليل اإلحصائأ
 :التاليةاألساليب اإلحصائية 

ة على عبارات املعيارية لوصف استجاابت أفراد العين واالحنرافاتالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية  -
 .االستبانة

(، للتعرف على داللة الفروق بني استجاابت العينة تبًعا One Way ANOVA) ياختبار حتليل التباين األحاد -
 )املرحلة التعليمية، وسنوات اخلدمة(. يملتغري 

(، للتعرف على داللة الفروق بني Independent Samples T.Testاختبار "ت" للمجموعات غري املرتبطة ) -
 استجاابت العينة تبًعا ملتغري)الدروات التدريبية(.
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 .  يالداخل االتساقبطريقة  االستبانة(، للتأكد من صدق Pearson's coefficientريسون" )معامل ارتباط "ب -

 .االستبانة( حلساب ثبات Alpha Cronbach'sمعامل ألفا كرونباخ ) -

 النتائج املتحصلة:

ذه النتائج هلع مناقشة التوصل إليها وفقاً ملا كشفت عنه املعاجلات اإلحصائية، م عرضاً للنتائج اليت مت الباحث قدم
 والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة. يضوء اإلطار النظر  وتفسريها يف

التكامل بني العلوم ما املمارسات التدريسية يف ضوء مدخل لإلجابة على السؤال األول والذي ينص على 
 ندسية والرايضيات ختطيطًا وتنفيًذا وتقوميًا؟والتقنية واهل

( حماور 3( ممارسة تدريسية ضمن )20والدراسات السابقة إىل )ذا العالقة توصل الباحث بعد الرجوع إىل األدب 
 على النحو التايل:( 5موضحة يف اجلدول )رئيسة 

 STEMاملمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مدخل  :(5جدول )

جملال
ا
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ما االحتياجات التدريبية ملعلمي الرايضيات يف ضوء لإلجابة على السؤال الثاين للدراسة والذي ينص على و 
 العلوم والتقنية واهلندسية والرايضيات؟املمارسات التدريسية ملدخل التكامل بني 

أفراد العينة من  الستجاابت واالحنرافاتحبساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية  الباحثقام 
على متوسطات اجملاالت  ابالعتماد لالستبانةالرايضيات على عبارات كل جمال، كما قاما حبساب املتوسط الكلى  يمعلم
اجلدول  هاطاهتا. وجاءت النتائج اإلمجالية كما يوضحضوء قيم متوس ع ترتيب هذه اجملاالت تنازلًيا يف، متضمنتها اليت

 :تايلال
 االحتياجات التدريبية ملعلمي الرايضيات يف ضوء املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات  :(6جدول )

 STEMيف ضوء مدخل 

 االستبانةجماالت 
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 االحتياج

 الرتتيب

 1 عالية 0.89 3.20 اجملال األول: التخطيط

 2 عالية 0.93 3.15 : التنفيذاجملال الثاين

 3 عالية 0.97 3.02 اجملال الثالث: التقومي

 عالية تدرييببدرجة احتياج  3.12 لالستبانةالدرجة الكلية 

قيمة تؤكد على أن االحتياجات التدريبية  وهي(، 3.12بلغ ) انةلالستب( أن املتوسط الكلى 6يتضح من اجلدول )
الرايضيات يف ضوء املمارسات التدريسية ملدخل التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسية  يلدى معلمملعلمي الرايضيات 

 نظام التعليمياليف  وحداثتهSTEMمدخل مع ندرة املتخصصني يف وتتسق هذه النتيجة  .بدرجة عاليةكان   والرايضيات
 .بني املعلمنيثقافته نشر وضعف 

( 3.20م )التدريبية مبتوسط عا االحتياجاتجمال التخطيط املرتبة األوىل بني  يفالتدريبية  االحتياجاتوقد احتلت 
( 3.15املرتبة الثانية مبتوسط عام ) جمال التنفيذ يف التدريبية يف جاتاالحتياحني جاءت  وبدرجة احتياج عالية، يف

 االحتياجاتجمال التقومي على املرتبة الثالثة واألخرية بني  التدريبية يف االحتياجاتة، وحصلت وبدرجة احتياج عالي
النتائج التفصيلية املرتبطة بكل جمال على النحو  الباحثعرض ستوي .( وبدرجة احتياج عالية3.02عام )التدريبية مبتوسط 

 :ايلالت
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 :جمال التخطيط التدريبية يف االحتياجات: جملال األولاب املرتبطة نتائجال
التدريبية  االحتياجاتحول حتديد  العينة الستتاابتاملعيارية  واالحنرافاتالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية  :(7جدول )

 (77جمال التخطيط )ن=  يف

 التدريبية يف االحتياجاتقيمة تؤكد على أن  وهي(، 3.20جملال بلغ )ذا ا( أن املتوسط العام هل7يظهر اجلدول )
ل التكامل الرايضيات يف ضوء املمارسات التدريسية ملدخ يا تدريبًيا بدرجة عالية لدى معلمحتياجً اجمال التخطيط متثل 

مسبًقا يتطلب إعداد وختطيطًا  STEMوأتيت هذه النتيجة ابعتبار أن مدخل  بني العلوم والتقنية واهلندسية والرايضيات.
ربطها مع  خيتلف عن إعداد الدروس يف مقرر الرايضيات املدرسية، فتحديد املوضوعات املتناسبة مع املدخل وإمكانية

لتعليمية يف سياق املدخل وصياغة األسئلة اليت تتسم ابلتحدي والتشويق والنشاطات اجملاالت األخرى وتصميم املواقف ا
 اليت تفرض مزيًدا من البحث والتقصي يفرض تدريب معلمي الرايضيات على تلك املمارسات.

بية التدري االحتياجات" جتهيز بيئات التعلم يف سياق العامل احلقيقي" املرتبة األوىل بني  (5وقد احتلت العبارة رقم )
" حتديد املوضوعات اليت  (1حني شغلت العبارة رقم ) ( وبدرجة عالية جًدا، يف3.48) جمال التخطيط مبتوسط حسايب يف

لية ( وبدرجة عا3.23رتبة الثانية مبتوسط )" امل STEMتدعم التكامل وإقامة الروابط من خالل حمتواها ضمن جماالت 
م املواقف التعليمية مفتوحة النهاية اليت تستوعب العديد من اإلجاابت الصحيحة" " تصمي (2جًدا، وحصلت العبارة رقم )

ت  العبارات م
رارا

لتك
ا

سب
والن

 

 االحتياجدرجة 

ط 
وس

املت
سايب
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حنر
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ملعيا

ا
 

جة 
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ياج
الحت

ا
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بدرجة 
عالية 
 جًدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

ال متثل 
 حتياًجاا

1 

ـــــــــيت  حتديـــــــــد املوضـــــــــوعات ال
تــــــــــــدعم التكامــــــــــــل وإقامــــــــــــة 
الــــروابط مــــن خــــالل حمتواهــــا 

 .STEMضمن جماالت 

 0 0 17 25 35 ت

 2 عالية جًدا 0.79 3.23
% 45.4 32.5 22.1 0.0 0.0 

2 

تصــــــميم املواقــــــف التعليميــــــة 
ـــــــــــــــيت  ـــــــــــــــة ال مفتوحـــــــــــــــة النهاي
تســـــــــــــتوعب العديـــــــــــــد مـــــــــــــن 

 اإلجاابت الصحيحة.

 0 1 21 21 34 ت

 3 عالية 0.87 3.14
% 44.1 27.3 27.3 1.3 0.0 

3 
بناء النشاطات الـيت تتطلـب 

 البحث واالستقصاء.

 2 2 17 20 36 ت
 4 عالية 1.01 3.12

% 46.7 26.0 22.1 2.6 2.6 

4 

صــــياغة األســــئلة الــــيت تتســــم 
ملاذا ال ميكن ابلتحدي مثاًل 

 القسمة على صفر.

 3 2 14 28 30 ت

 5 عالية 1.02 3.04
% 38.9 36.4 18.2 2.6 3.9 

5 
جتهيــــــــــز بيئـــــــــــات الـــــــــــتعلم يف 

 سياق العامل احلقيقي.

 0 1 9 19 48 ت
 1 عالية جًدا 0.75 3.48

% 62.3 24.7 11.7 1.3 0.0 

 بدرجة عالية 0.89 3.20 العام املتوسط احلسايب
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ث " بناء النشاطات اليت تتطلب البح (3ية، بينما حازت العبارة رقم )( وبدرجة عال3.14على املرتبة الثالثة مبتوسط )
ألسئلة اليت تتسم " صياغة ا (4رقم ) جة عالية، وجاءت العبارة( وبدر 3.12واالستقصاء" على املرتبة الرابعة مبتوسط )

 .( وبدرجة عالية3.04مبتوسط )املرتبة اخلامسة واألخرية  " يفملاذا ال ميكن القسمة على صفرابلتحدي مثاًل 

 جمال التنفيذ التدريبية يف االحتياجات: الثاين جملالاملرتبطة اب نتائجال
التدريبية  االحتياجاتحول حتديد  العينة الستتاابتاملعيارية  واالحنرافاتسابية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احل :(8جدول )

 (77)ن=  التنفيذجمال  يف
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6 
صــياغة املشــكالت الرايضــية الــيت 

 تتسم ابلتحدي واإلاثرة العلمية.

 0 0 13 28 36 ت
3.30 0.74 

عالية 
 جًدا

2 
% 46.7 36.4 16.9 0.0 0.0 

7 
اســــــتخدام املنحــــــىن القــــــائم علــــــى 

 املشكالت.

 3 6 15 20 33 ت
 10 عالية 1.14 2.96

% 42.8 26.0 19.5 7.8 3.9 

8 
تـــــدريب املتعلمـــــني علـــــى صـــــياغة 

 الفروض.

 2 1 18 22 34 ت
 7 عالية 0.98 3.10

% 44.1 28.6 23.4 1.3 2.6 

9 
ـــــات تعلـــــم مفتوحـــــة  اســـــتخدام بيئ

 متنوعة.اليت توفر خربات 

 1 1 15 27 33 ت
 4 عالية 0.88 3.17

% 42.8 35.1 19.5 1.3 1.3 

10 

ـــــــدعم  اســـــــتخدام اســـــــرتاتيجيات ت
ـــــ ات الـــــتعلم املفتوحـــــة كـــــالتعلم بيئ

املبين على املشكالت أو املشاريع 
أو الــــــتعلم املبــــــين علــــــى التصــــــميم 

 اهلندسي.

 2 2 20 17 36 ت

 8 عالية 1.04 3.08

% 46.7 22.1 26.0 2.6 2.6 

11 
توظيــــــــــــــــف أنشــــــــــــــــطة احملاكــــــــــــــــاة 

 ابستخدام التقنية.

 1 2 12 21 41 ت
3.29 0.91 

عالية 
 جًدا

3 
% 53.2 27.3 15.6 2.6 1.3 

12 
خلـــق فـــرص للتقصـــي املســـتمر يف 

 سياق مثري الهتمام املتعلمني.

 0 1 22 19 35 ت
 5 عالية 0.88 3.14

% 45.4 24.7 28.6 1.3 0.0 

13 

تـــــــــدريب املتعلمـــــــــني علـــــــــى فـــــــــرز 
وتبويــب ومعاجلــة البيــاانت الــيت مت 

 مجعها.

 1 2 16 26 32 ت

 6 عالية 0.92 3.12
% 41.5 33.8 20.8 2.6 1.3 

14 

دعـــــــم العمـــــــل اجلمـــــــاعي والـــــــتعلم 
التعـــــــاوين وتبـــــــادل األفكـــــــار بـــــــني 

 املتعلمني.

 1 2 10 22 42 ت

3.32 0.89 
عالية 
 جًدا

1 
% 54.5 28.6 13.0 2.6 1.3 

15 

التصـــــميم اهلندســـــي الـــــذي يقـــــود 
إلجيــــــــــــــاد حلــــــــــــــول املشــــــــــــــكالت 

 املطروحة.

 0 4 17 27 29 ت

 9 عالية 0.90 3.05
% 37.6 35.1 22.1 5.2 0.0 

 بدرجة عالية 0.93 3.15 العام املتوسط احلسايب
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 االحتياجاتقيمة تؤكد على أن  وهي(، 3.15بلغ ) توسط العام للمجال الثاين( أن امل8يتبني من اجلدول )
ء املمارسات التدريسية ملدخل الرايضيات يف ضو  يا تدريبًيا بدرجة عالية لدى معلمحتياجً اجمال التنفيذ متثل  التدريبية يف

دريسية يتطلب ممارسات ت STEMوأتيت هذه النتيجة كون مدخل  التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسية والرايضيات.
 اإلعداد أو التطوير أثناء اخلدمة عليها.ومل يتلقوا أتهياًل يف برامج  تنفيذهاخاصة مل يعتد املعلمون 

العمل اجلماعي والتعلم التعاوين وتبادل األفكار بني املتعلمني" على املرتبة األوىل  " دعم (14وقد حصلت العبارة )
حني جاءت العبارة رقم  ( وبدرجة احتياج عالية جًدا، يف3.32) حسايبجمال التنفيذ مبتوسط  التدريبية يف االحتياجاتبني 

ية ( وبدرجة عال3.30املرتبة الثانية مبتوسط ) يف علمية"رة الصياغة املشكالت الرايضية اليت تتسم ابلتحدي واإلاث( "6)
( وبدرجة 3.29" توظيف أنشطة احملاكاة ابستخدام التقنية" على املرتبة الثالثة مبتوسط )(11جًدا، وحصلت العبارة )

كالت أو ى املش" استخدام اسرتاتيجيات تدعم بيئات التعلم املفتوحة كالتعلم املبين عل(10جاءت العبارة )، عاليةاحتياج 
حني كانت  يف( وبدرجة عالية، 3.08) يباملرتبة الثامنة مبتوسط حسا " يفاملشاريع أو التعلم املبين على التصميم اهلندسي 

( 3.05املرتبة التاسعة مبتوسط ) جياد حلول املشكالت املطروحة" يف" التصميم اهلندسي الذي يقود إل (15)العبارة 
" استخدام املنحىن القائم على املشكالت" على املرتبة العاشرة واألخرية بني  (7) العبارة رقمجة عالية، وحصلت وبد

 .( وبدرجة عالية2.96فيذ مبتوسط )جمال التن التدريبية يف االحتياجات

 جمال التقومي التدريبية يف االحتياجاتجملال الثالث: املرتبطة ابنتائج ال
التدريبية  االحتياجاتحول حتديد  العينة الستتاابتاملعيارية  واالحنرافاتت احلسابية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطا :(9جدول )

 (77)ن=  التقوميجمال  يف
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 عيفةض

ال متثل 
 احتياًجا

16 
ـــــــاء أدوات تقـــــــومي تتســـــــق مـــــــع التنـــــــوع يف  بن

 املخرجات التعليمية.

 0.0 2.6 20.8 36.4 40.2 % 1 عالية 0.84 3.14 0 2 16 28 31 ت

17 
اســــــــتخدام التقــــــــومي مــــــــن خــــــــالل املشــــــــاريع 

 والتجارب.والتقارير 

 1.3 5.2 28.6 26.0 38.9 % 4 عالية 1.01 2.96 1 4 22 20 30 ت

18 

اســـــتخدام أســـــاليب تقومييـــــة أصـــــيلة للحكـــــم 
تقــومي األقـــران، ملفـــات علــى أداء املتعلمـــني )

 االجناز، التقومي الذايت، الروبركس(.

 2 7 17 24 27 ت

 2.6 9.1 22.1 31.2 35.0 % 5 عالية 1.08 2.87

19 
اســــــــــتخدام األدوات الــــــــــيت تقــــــــــيس الــــــــــتعلم 

 .املتكامل لدى املتعلمني

 0.0 6.5 22.1 28.6 42.8 % 2 عالية 0.96 3.08 0 5 17 22 33 ت

20 

اســتخدام أدوات تقــومي للجوانــب املهاريــة يف 
أداء املتعلمـــــني كمهـــــارات االتصـــــال، وحـــــل 

 .21املشكالت، ومهارات القرن 

 1 2 21 23 30 ت

 1.3 2.6 27.3 29.9 38.9 % 3 عالية 0.94 3.03

 0.97 3.02 العام املتوسط احلسايب
بدرجة 
 عالية



 الصالحيحممد عيسى د.    والرايضيات واهلندسة والتقنية العلوم بني التكامل مدخل ضوء يف الرايضيات ملعلمي التدريبية االحتياجات

 22    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

االحتياجات (، وهى قيمة تؤكد على أن 3.02( أن املتوسط العام للمجال الثالث بلغ )9يتضح من اجلدول )
الرايضيات يف ضوء املمارسات التدريسية ملدخل  ا تدريبًيا بدرجة عالية لدى معلميحتياجً التدريبية يف جمال التقومي متثل ا

، وأتيت هذه النتيجة كون املمارسات التقوميية اليت تطبق من قبل معلمي م والتقنية واهلندسية والرايضياتو التكامل بني العل
قيس اجلوانب غالبها اليت تركز يف جمملها على اجلوانب املعرفية وال تالتحصيلية يف الرايضيات تقتصر على االختبارات 

 تهم مبشكالت حقيقية تتطلب البحث واالستقصاء والتجريباملهارية لدى املتعلمني واليت تتحقق من خالل مواجه
ن تقدم ضمن أينبغي  STEMما يؤكد على أن املمارسات التقوميية اليت يتطلبها مدخل والتعاون ضمن جمموعات العمل، 

 ايضيات.حزمة الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي الر 

وع يف املخرجات التعليمية" على املرتبة األوىل بني بناء أدوات تقومي تتسق مع التن" (16)وقد حازت العبارة 
(: " 19حني حصلت العبارة رقم ) ( وبدرجة عالية ، يف3.14) جمال التقومي مبتوسط حسايب بية يفالتدري االحتياجات

، بينما ية( وبدرجة عال3.08استخدام األدوات اليت تقيس التعلم املتكامل لدى املتعلمني" على املرتبة الثانية مبتوسط )
"استخدام أدوات تقومي للجوانب املهارية يف أداء املتعلمني كمهارات االتصال، وحل املشكالت،  (20جاءت العبارة )

" استخدام التقومي من خالل  (17عالية، وشغلت العبارة ) ( وبدرجة3.03املرتبة الثالثة مبتوسط ) " يف21قرن ومهارات ال
" استخدام أساليب  (18)( وبدرجة عالية، وجاءت العبارة 2.96تبة الرابعة مبتوسط )املشاريع والتقارير والتجارب" املر 

املرتبة اخلامسة  " يفألقران، ملفات االجناز، التقومي الذايت، الروبركس(تقومي اصيلة للحكم على أداء املتعلمني )تقوميية أ
 .وبدرجة عالية( 2.87ومي مبتوسط )جمال التق التدريبية يف االحتياجاتواألخرية بني 

هــل توجــد فــروق لات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  للدراســة والــذي يــنص علــى الثالــثلإلجابــة علــى الســؤال و 
التدريبية تبًعا ملتغريات )املرحلـة  االحتياجاتالرايضيات حول حتديد  يالعينة من معلمتتاابت ( بني اس0.05داللة )

  (؟يالعلماملؤهل التعليمية، سنوات اخلدمة، الدورات التدريبية، و 

(، للتعـرف علـى داللـة الفـروق One Way ANOVA) االجتـاه أحـادياختبـار حتليـل التبـاين  الباحـث اسـتخدم
)املرحلـــة التعليميـــة، وســنوات اخلدمـــة( كمــا اســـتخدما اختبــار "ت" للمجموعـــات غـــري  يتجاابت العينــة تبًعـــا ملتغــري بــني اســـ

بًعـا ملتغـري )الـدروات رف علـى داللـة الفـروق بـني اسـتجاابت العينـة ت(، للتعIndependent Samples T.Testاملرتبطة )
 :التايلى النحو إليها عل توصل يتالنتائج ال الباحثويعرض  ،التدريبية(
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 أواًل: نتائج الفروق تبًعا ملتغري املرحلة التعليمية

 تبًعا ملتغري املرحلة التعليمية العينة" لداللة الفروق بني استتاابت ينتائج اختبار "حتليل التباين األحاد (10جدول )

 االحتياجـات( عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني اسـتجاابت العينـة حـول حتديـد 10يتضح من اجلدول )
، وأتيت هــذه تبًعـا ملتغــري املرحلـة التعليميـة( لالحتياجـاتالدرجـة الكليــة  -التقـومي -التنفيــذ -جمـاالت )التخطـيط التدريبيـة يف

فاخلطــة التدريبيــة الــيت تصــدر عــن أقســام التــدريب الرتبــوي مــي الرايضــيات هــو ذاتــه، النتيجــة كــون التأهيــل الــذي يتلقــاه معل
يف ظل غيـاب لفـرص النمـو الـذايت أو أسـاليب  وأقسام الرايضيات يف اإلدارات التعليمية هي ذاته جلميع معلمي الرايضيات
بية جلميع املعلمني ايل ظهرت احلاجة التدريوابلت التطوير القائمة على اجملتمعات املهنية كبحث الدرس أو البحوث اإلجرائية

 على اختالف املراحل التعليمية اليت يدرسون فيها.

 لفروق تبًعا ملتغري سنوات اخلدمةاثنًيا: نتائج ا

 سنوات اخلدمةتبًعا ملتغري العينة " لداللة الفروق بني استتاابت ينتائج اختبار "حتليل التباين األحاد (11جدول )

 جمموع املربعات  مصدر التباين االستبانةجماالت 
درجات 

 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة "ف"
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

: اجملال األول
 التخطيط

 10.430 2 20.860 بني اجملموعات

0.955 0.389 
غري دالة 
 إحصائيًا

 10.921 74 808.127 داخل اجملموعات

  76 828.987 التباين الكلى

: اجملال الثاين
 التنفيذ

 38.886 2 77.772 بني اجملموعات

0.803 0.452 
غري دالة 
 إحصائيًا

 48.424 74 3583.397 داخل اجملموعات

  76 3661.169 التباين الكلى

اجملال الثالث: 
 التقومي

 47.470 2 95.480 بني اجملموعات

2.891 0.062 
غري دالة 
 إحصائيًا

 16.514 74 1222.052 داخل اجملموعات

  76 1317.532 التباين الكلى

الدرجة الكلية 
 لالحتياجات

 244.935 2 489.869 بني اجملموعات

1.403 0.252 
غري دالة 
 إحصائيًا

 174.543 74 12916.209 داخل اجملموعات

  76 13406.078 التباين الكلى

جماالت 
 نةاالستبا

 جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات 

 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

اجملال األول: 
 التخطيط

 5.088 2 10.176 بني اجملموعات

0.460 0.633 
غري دالة 
 إحصائيًا

 11.065 74 818.811 داخل اجملموعات

  76 828.987 التباين الكلى

: ال الثايناجمل
 التنفيذ

 29.016 2 58.033 بني اجملموعات

0.596 0.554 
غري دالة 
 إحصائيًا

 48.691 74 3603.136 داخل اجملموعات

  76 3661.169 التباين الكلى

اجملال الثالث: 
 التقومي

 8.434 2 16.868 بني اجملموعات

0.480 0.621 
غري دالة 
 إحصائيًا

 17.577 74 1300.664 داخل اجملموعات

  76 1317.532 التباين الكلى

الدرجة الكلية 
 لالحتياجات

 107.717 2 215.433 بني اجملموعات

0.604 0.549 
غري دالة 
 إحصائيًا

 178.252 74 13190.645 داخل اجملموعات

  76 13406.078 التباين الكلى
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 االحتياجــاتة إحصــائية بــني اســتجاابت العينــة حــول حتديــد ( عــدم وجــود فــروق ذات داللــ11يتبــني مــن اجلــدول )
، وأتيت هــذه تبًعــا ملتغــري ســنوات اخلدمــة( لالحتياجــاتالدرجــة الكليــة  -التقــومي -التنفيــذ -جمــاالت )التخطــيط التدريبيــة يف

ل العشـر سـنوات خـال هـي ذاهتـاالنتيجة كون برامج إعداد املعلمني يف كليـات املعلمـني أو كليـات الرتبيـة التابعـة للجامعـات 
  األخرية.

 اثلثًا: نتائج الفروق تبًع ملتغري الدورات التدريبية:

 التدريبية تبًعا ملتغري الدورات التدريبية االحتياجاتحول حتديد لة الفروق بني استتاابت العينة نتائج اختبار "ت" لدال (12جدول )

( بــني اســتجاابت العينــة 0.05مســتوى الداللــة )وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد ( 12مــن اجلــدول ) يظهــر
 احلاصلني جمال التخطيط تبًعا ملتغري الدروات التدريبية، وكانت الفروق لصاحل املعلمني التدريبية يف االحتياجاتول حتديد ح
ت الرايضـيا يمعلمـ عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني اسـتجاابت العينـة مـنكما يتضح   دورات( 5ى )أقل من عل
تبًعــــا ملتغــــري الــــدروات  (اجــــاتلالحتيالدرجــــة الكليــــة  -التقـــومي -جمــــاالت )التنفيــــذ التدريبيــــة يف االحتياجــــاتول حتديــــد حـــ

وعــدم مراعــاة قلــة اخلــربة لــدى يف املمارســات التدريســية تنفيذيــة والتقومييــة وانــب الاجلعلــى الــربامج التدريبيــة رتكيــز ف، التدريبيــة
للدروس أفرز هذا  STEMيف جوانب التخطيط للتدريس عالوة على التخطيط النوعي الذي يتطلبه مدخل  حديثي اخلربة

 الفرق.

 :التوصيات
 يف ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة:

 علمي الرايضيات يف ضوء احتياجهم التدرييب.ضرورة بناء الربامج التدريبية مل .1

 التدريبية اليت أسفرت عنها الدراسة يف بناء الربامج التدريبية ملعلمي الرايضيات.االستفادة من قائمة االحتياجات  .2

 ملعلمي الرايضيات. STEMاحلاجة العالية لبناء برامج تدريبية يف ضوء ممارسات مدخل التكامل  .3

  الرايضيات يف التخطيط لربامج التطوير ملعلمي الرايضيات.إشراك املعلمني ومشريف .4

 الدراسات على معلمات الرايضيات وإجراء الدراسات املقارنة.إجراء املزيد من  .5

 العدد الدورات التدريبية االستبانةجماالت 
املتوسط 

 يباحلسا

االحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائية

اجملال األول: 
 التخطيط

 3.05 16.83 35 دورات 5أقل من 
75 2.018 0.047 

دالة عند 
 3.38 15.33 42 دورات فأكثر 5 0.05

: اجملال الثاين
 التنفيذ

 7.20 32.43 35 دورات 5أقل من 
75 1.035 0.878 

غري دالة 
 6.71 30.79 42 دورات فأكثر 5 إحصائيًا

اجملال الثالث: 
 التقومي

 3.98 15.69 35 دورات 5أقل من 
75 1.172 0.456 

غري دالة 
 4.29 14.57 42 دورات فأكثر 5 إحصائيًا

الدرجة الكلية 
 لالحتجاجات

 13.06 64.94 35 دورات 5أقل من 
75 1.408 0.672 

غري دالة 
 13.31 60.69 42 دورات فأكثر 5 حصائيًاإ
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 املراجع:

معتقدات معلمي العلوم بسلطنة (. 2015أمبو سعيدي، عبدهللا مخيس و احلارثي، أمل حممد و الشحمية، أحالم عامر )
. الرايض، لرايضياتمؤمتر التميز يف تعليم وتعلم العلوم وا، لعوم والتقنية واهلندسة والرايضياتعمان حنو منحىن ا

 .405-391، 1438رجب  16-18

االحتياجات التدريبية املعرفية ملعلمي الرايضيات ابملرحلة الثانوية ملقررات الرايضيات من (.2014الثبييت، حممد عواض )
 منشورة(، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. )رسالة ماجستري غري وجهة نظرهم

)رسالة ماجستري غري  حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي الرايضيات ابملرحلة املتوسطة(. 2012الثقفي، حامد أمحد )
 منشورة(، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

مؤمتر يف ضوء التجارب الدولية،   STEMالسعودية يف تعليم  (. واقع جتربة اململكة العربية2015الدوسري، هند مبارك )
 .40هـ،1438رجب  18-16التميز يف تعليم وتعلم العلوم والرايضيات. الرايض، 

يف تنمية مهارات التفكري STEM فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على مدخل التكامل (. 2017الزبيدي، حممد علي )
)أطروحة دكتوراة منشورة(، جامعة أم  سط يف مادة العلومطالب الصف الثالث املتو عايل الرتبة والتحصيل لدى 

 القرى، مكة املكرمة.

االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم ابملرحلة االبتدائية مبدينة مكة املكرمة يف ضوء (. 2017الزهراين، عبدهللا حيىي )
تري غري منشورة(، جامعة أم )رسالة ماجس والرايضياتمتطلبات مدخل التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة 
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