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 اهلندسة السادس االبتدائي بكفاايت تعليم  معرفة معلمات العلوم للصف 

 امللخص

، هلندسةةاىل الكشف عن معرفةة معلمةات العلةوم للصةف السةادس االبتةدائي بكفةاايت تعلةيم إهدفت هذه الدراسة 

ولتحقيةة  ، مةةن معلمةةات العلةةوم للصةةف السةةادس االبتةةدائي ئ  اف ةةة ال ةةائف ( معلمةةة  82وتكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن  

وقةةد تو ةةلت نتةةائ   ،ألدراسةةةسةةتاانة دةة داط لت ايةة  إتصةةميم  وقةةد  م  ،غةةرا الدراسةةة اسةةتلدمت الاانهةةة اصةةن   الو ةةفي

دمةةا ،  ىل أن معرفةةة معلمةةات العلةةوم للصةةف السةةادس االبتةةدائي بكفةةاايت تعلةةيم اهلندسةةة  ةةا ت  سةةتو  متوسةة إالدراسةةة 

( بة  اصتوسة ات ااسةابية  α ≤ 0.05نصةائية عنةد مسةتو  الداللةة   إىل عةدم و ةود فةروا  ات داللةة إشارت النتةائ  أ

 ،عةى  صتريةا التلصة مقيةاس دفةاايت تعلةيم اهلندسةة ت  الستجاابت معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي عن فقرات 

الدراسةةة بتو يةةق القةةائم  علةة  الةةيام  التدرمايةةة للمعلمةة  ئ ق ةةاب التعلةةيم ةعةةداد بةةرام  تدرمايةةة لعمليةةة التصةةميم  وأو ةةت

 اهلندسي واهلندسة.

 اهلندسة.و  ،التعليم ،الكفاايت ،الصف السادس االبتدائي، معلمات العلوم، : معرفةالكلمات املفتاحية
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Knowledge of science teachers for the sixth grade in engineering teaching competencies 

Abstract 
The aim of this study was to identify the Knowledge of science teachers for the 

sixth grade in engineering teaching competencies ،and the sample of the study consisted 

of (82) Science teachers for the sixth grade in the City of Taif ، In order to achieve the 

purpose of the study ،the researcher used the descriptive approach. A questionnaire was 

designed as a tool for applying the study.The results of the study showed that the 

Knowledge of science teachers for the sixth grade in engineering teaching 

competencies.came at an average level ،and the results indicated that there were no 

statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05 ) between the arithmetic 

averages of the responses of the Science teachers for the sixth grade on the subjects of 

the scale of engineering teaching competencies due to the specialization variable ،The 

study recommended directing training programs for teachers in the education sector by 

preparing training programs for engineering design and engineering. 

Keywords: knowledge ،Science teachers ،sixth grade ، competencies ،teaching  ،
engineering. 
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 :املقدمة

فمةن اص ةم أدهةر مةن أت وقةت م ة  أن ، ن ر ا ألن جمتمعنا أ اح معتمد بشكل متىامد علة  اهلندسةة والتكنولو يةا
ومة  ،  من خالل اسةتلدامات واثرر التقنيةات الةق مقومةون ةنشةائ ا مكون لد  دل شل  ف م أساسي لعمل اص ندس

عةةى   لةة  إىل نةةد داةةا إىل أن التكنولو يةةا واهلندسةةة ال مةةتم وم  ، افةة ن قلةةة مةةن اعتمةة  معرفةةون القةةرا ط والكتابةةة تقنيةة   ، لةة 
 تدرمس ما ئ مدارسنا.

إعداد معلمي اصرنلة االبتدائية لتدرمس اهلندسة أمر ا  عا ا ألن مع م م مفتقر إىل اإلعداد والهقةة ئ تةدرمس  د  ع  مة  و 
ا و لةة  ان القةة  ، (Lee et al. ،2008) العلةةوم  هنةةا هةةاهرط أا مةةن نقيقةةة ومع م ةةم معتةةيون تةةدرمس اهلندسةةة أمةةر ا  يفةة 
 (. (Cunningham ،2008 دمدط

، scienceنةةةق ال مةةةتم تشةةةجي  ال ةةةالا علةةة  دخةةةول جمةةةاالت العلةةةوم والتكنولو يةةةا واهلندسةةةة والراي ةةةيات  أدمةةةا 
technology ،engineering ،and mathematics) (STEM بساب عدم دفامة اإلعداد ئ الراي يات والعلةوم )

(  STEMىل تقلةةةي  القةةةو  العاملةةةة ئ جمةةةاالت إممةةةا سةةةي دت ، (ACT ،2006أو  ةةةعف  ةةةودط اصدرسةةة  ئ تعلةةةيم م 
 Jobs for the Future ،2007) ، سة  ئ ٪ ( مةن يية  العلمةا  واص ند90فة ن أدهةر مةن   وإ ا اسةتمر هةذا االهةاه

 (.(the Business Roundtable ،2005العامل سيعيشون ئ اثسيا 

 مةةن ممةةا لعل ةةم  ةةى  ا نيةةواي   بت ةةومر التكنولو يةةا وهسةةين امةةن خةةالل ت ايةة  الراي ةةيات والعلةةوم مقةةوم اص ندسةةون 
( ارتااط ا مااشر ا ابلقةدرط علة  STEMترتا  دفا ط القو  العاملة ئ جماالت  دما ،  (STEMالقو  العاملة ئ جماالت  

 Committee on)واسةةةتلدام ال اقةةةة والعلةةةوم ال ايةةةة اايومةةةة ، الاحةةةا واالبتكةةةار ئ جمةةةاالت مهةةةل األمةةةن القةةةومي

Standards ،2010) سةةةتحتاىل إىل قةةةو  عاملةةةة ئ  لكةةةي تاقةةة  الةةةدول قةةادرط علةةة  اصنافسةةةة علةةة  ن ةةاا عةةةاصي ،وابلتةةاي
ا ت م م ندس .ط إعدادم ع  ( م  STEMجماالت    د ا  يد 

( اصنةةاه  الفعالةةة ئ العلةةوم ، 2011National Research Councilنةةدد اعلةةس القةةومي للاحةةو    وقةةد
زايدط عةدد ال ةالا  -1والتكنولو يا واهلندسة والراي يات من خالل ثالثة أهداف لتعليم العلةوم والتكنولو يةا واالبتكةار: 

  ا ئ  ل  النسا  و األقليات( الذمن مسعون للحصول عل  در ات علمية متقدمة وم ن ئ جماالت العلوم والتكنولو يا 
زايدط عدد ال الا القةادرمن علة  العلةوم والتكنولو يةا واهلندسةة والراي ةيات   ةن فةي م النسةا   -2 ،واهلندسة والراي يات
 زايدط  و األمية لد  ال الا. -3 ،مدخلون سوا العملواألقليات( الذمن 

  (Committee on K-12   Engineering Education ،2009)دمةا و ةفت ةنةة التعلةيم اهلندسةي
زايدط  -2 ،هس  التعلم واإلجناز ئ الراي ةيات والعلةوم -1مخسة فوائد  تملة من التعليم اهلندسي ئ الفصول الدراسية :

ف ةةةةم اهلندسةةةةة والقةةةةدرط علةةةة  اال ةةةةرا  ئ التصةةةةميم  -4 ،زايدط االهتمةةةةام ئ اهلندسةةةةة دم نةةةةة ممكنةةةةة -3 ،هلندسةةةةيالةةةةوعي ا
 تعىمى  و األمية التكنولو ية. -5 ،اهلندسي
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   STEM) (Committee on K-12لل ندسةة مسةةتقلة ئ منحة    ال تو ةةد معةةاما نةقأواةةدمر ابلةةذدر 

Engineering Education ،2009) ، لةذا قةد  ،متم ت م  اصعاما اهلندسية ئ معاما التكنولو يةا والعلةوم ،وم   ل
 Committee on)ىل عدم و ةود معةاما مسةتقلة لل ندسةةإعداد اصلتحق  ابةامعة ئ التلصصات اهلندسية أمعود قلة 

Standards ،2010) . 

دمةةا مجةةةم دهةةةا مةةةن ال ةةةالا الةةةذمن لةةةدم م القةةةدرات الكافيةةةة لدراسةةةة اصةةة  اهلندسةةةة ئ اةامعةةةة عةةةن دراسةةةت ا 
 ا( ال معتقةدون أن لةدم م القةدرات الالزمةة ليصةاحوا م ندسة     ،لألسااا التاليةة: أ( ال مف مةون مةا مفعلةق اص ندسةون

ون ةر ا ، (Committee on K-12 Engineering Education ،2009)هةذا أمةر شةائ  لةد  اإلا  واألقليةات و 
ن عةةدم التعةةرا ص نةةة  لةةذا فةة  ،(Hall et al. ،2011)ألن اهتمامةةات ال ةةالا ابص نةةة تنصةةب علةة  اصعرفةةة اصسةةاقة  ةةا

، Wyss)اهلندسةةةةة ئ التعلةةةةيم اصدرسةةةةي  كةةةةن أن مةةةةد مةةةةن عةةةةدد ال ةةةةالا الةةةةذمن متةةةةابعون اص ةةةةن اهلندسةةةةية ئ اةامعةةةةات
Heulskamp ،& Siebert ،2012)  . 

لةب إع ةا  ال ةالا الفر ةة الستكشةاف مةواطن  التلاية اصت لاات اصتىامةدط للم ندسة  واصةواطن  اصتعلمة  تقنية  و 
 International Technology and Engineering Educators Association)قةومم واهتمامةامم ئ اهلندسةة

(ITEEA) ،2007) ،  كةةن للمعةاما الوطنيةةة  ،فاصعةاما الوطنيةةة هلةا كثةةا داةا علةة  مةا مةةتم تدرمسةق ئ اصةةدارس   لةذل 
 Committee on)لل ندسةةةة أن تةةة ثر بشةةةكل داةةةا علةةة  تعةةةرا طةةةالا التعلةةةيم العةةةام  للمعرفةةةة اصتعلقةةةة ابهلندسةةةة 

Standards ،2010). ، عنةةد  األساسةةية الةةق تشةةمل الةةذا سةةيكون مةةن ال ةةرورت للمعلمةة  ف ةةم طايعةةة اهلندسةةة واصفةةاهيم
وقةةد و ةةعت ةنةةة معةةاما اهلندسةةة ثالثةةة ماةةاد  عامةةة للتعلةةيم  ،تقةةدت تو ةةيات نةةول مةةا لةةب ت ةةمينق ئ التعلةةيم اهلندسةةي

 ىل( تعىمةى  ،واصعرفةة واص ةارات التكنولو يةة ، ا( دمة  الراي ةيات والعلةوم ،ندسةياهلندسي:  أ( الت ديد عل  التصةميم اهل
 . (Committee on K-12 Engineering Education ،2009)العادات اهلندسية للعقل 

 ( إىل 747و كن أن مرتاوح عمل اص ندس  ب  تصميم  سم ل ائرط بومن     ،تعتي اهلندسة جماال  واسع ا للريامةو 
احملددط اصرتا ة  شةارم  التصةميم ئ التلصصةات اهلندسةية اصلتلفةة  واتلف اص ام  ، ت ومر   از  دمد لقياس  ري  الدم

نيا هنةا  ، مما قد لعل من الصعب التو ل إىل تواف  ئ اآلرا  بش ن اصفاهيم األساسية اصرتا ة ابهلندسة ،اختالف ا داا ا
 ،والقيةةود ،والنمذ ةةة ،م األساسةية ومع م ةةا مشةةمول ئ عمليةة التصةةميم اهلندسةةي  التصةميمتةداخل بةة  العدمةد مةةن اصفةةاهي

والتصةةور(. ابإل ةةافة إىل  ،ونةةل اصشةةكالت ،والتحليةةل ،واصقام ةةات ،والنمةةا ىل األوليةةة ،والتجرمةةب ،والتحسةة  ،واالبتكةةار
 تلدم ا اص ندسةةةون أثنةةةا  اصشةةةاردة ئ عمليةةةة التصةةةميم األن مةةةة والوهةةةائف والكفةةةا ط مةةةن اصفةةةاهيم الةةةق مسةةة  د  عةةة  تة   ، لةةة 

(Committee on Standards ،2010). 

و فت ةنة معاما اهلندسة عملية التصميم اهلندسي أبهنا عملية تكرارمة   مفتونة للعدمد من نلول التصميم وقد  
فةةة التكنولو يةةة   وهفيةةى النمذ ةةة والتحليةةل اصمكنةةة اصلتلفةةة   ومعتةةي  لةة  سةةياا مفيةةد لت ايةة  الراي ةةيات والعلةةوم واصعر 

ومعةةد تىومةد ال ةالا بفةةري لت اية  الراي ةيات والعلةةوم واصعرفةة التكنولو يةة أثنةةا  اال ةرا  ئ هةةدايت ، والتفكةا ئ الةن م
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ا ئ معةةةةاما العلةةةةوم اةيةةةةل القةةةةادم   ا م مةةةة   NGSS )Next Generation Scienceالتصةةةةميم اهلندسةةةةي  اناةةةة 

Standards) ، والةةق تشةةمل التفكةةا ئ الةةن م، مةةن اص ةةم تعىمةةى عةةادات التفكةةا اصرتا ةةة ابهلندسةةة ،ابإل ةةافة إىل  لةة، 
 Committee on)واالهتمةام ابآلرر اال تماعيةة والايةيةة للتكنولو يةا  ،والرغاة ئ تشجي  ودعم العمل اةمةاعي الفعةال

Standards ،2010). 

ندسةةة بت ةةومر معةةاما وطنيةةة مسةةتقلة للتعلةةيم اهلندسةةي. بينمةةا قةةرروا أنةةق مةةن اصمكةةن ةنةةة معةةاما اهل ودةةذل  مل تةةوي  
ومةن أنةد األسةااا الةق ، إال أهنم معتقدون أنةق سةيكون مةن الصةعب للريامةة  ةمان فعاليةة اصعةاما ،ت ومر مهل هذه اصعاما

و ت اللجنة بت م  ألذا فقد ، تدرمس اهلندسةقلة اصعلم  اص هل  ل منحت ا اللجنة لعدم و   معاما هندسية مستقلة 
ومعةةاما العلةةوم اةيةةل  ،(ITEEA ،2007)دمعةةاما  ةةو األميةةة التكنولو يةةة    ةةمن معةةاما اصةة  اثخةةرمعةةاما اهلندسةةة 

دمةة  اصعةةاما اهلندسةةية ئ معةةاما العلةةوم والراي ةةيات  د  عةة  ومة  ، NGSS) (NGSS Lead States ،2013)القةةادم  
 ا للمعلم  وال الا. ( وا ح ا  د   STEMوالتكنولو يا م ما ةعل االرتاا  ب  جماالت  

نةق مةن غةا اصةر ح أن م ةيف مع ةم  لةذا ف، أصةىدنمن ل ري  هائل نتيجة تدرمس اصن   التعليمي و متعرا اصعلمو 
ومة  دمة  اصعةاما اهلندسةية ، مناهج م الدراسية مةا مل مةتم إدرا  ةا ئ معةاما التعلةيم اابا ةة ابصو ةوباصعلم  اهلندسة إىل 

مناريةةي أن تشةة د األمةةة زايدط ئ تنفيةةذ اصنةةاه  اهلندسةةية ئ ييةة  أ ةةا  ، (NGSSمةة خر ا ئ معةةاما العلةةوم اةيةةل القةةادم  
، Committee on Standardsمة  لتةدرمس اهلندسةة ل ال ةم هنةا  قلة  نةول ديفيةة إعةداد اصعل ،الةاالد   ومة   لة 

2010).) 

، (Cunningham ،2009)مولةةد األطفةةال برغاةةة طايعيةةة صعرفةةة ديفيةةة عمةةل األشةةيا  وتصةةميم إبةةداعامم اابا ةةة 
ن  لةةذا فةة  ،،(Petroski ،2003)والةةذت متللةةل نيةةاط األطفةةال بشةةكل طايعةةي ،فالنشةةا  األساسةةي لل ندسةةة هةةو التصةةميم

وابلرغم من أن بعض اصفاهيم  ،(Brophy et al. ،2008)األطفال قادرون عل  العمل بنجاح من خالل عملية التصميم
فةة ن ال ةةالا ئ اصرنلةةة االبتدائيةةة  ،مهةةل التحسةة  والتصةةميم ،اهلندسةةية قةةد تكةةون أدهةةر  ةةعوبة ابلنسةةاة لألطفةةال لف م ةةا

ن طةةالا اصرنلةةة  فةة  عةةالوط علةة   لةة  ، (Berrett ،2006)   اهلندسةةية لةةدم م القةةدرط واالهتمةةام لالسةةتفادط مةةن اصنةةاه
ولةةةدم م اص ةةارات اارديةةةة الالزمةةة السةةةتلدام أدوات  ،االبتدائيةةة قةةةادرون علةة  طةةةرح األسةةةلة واستكشةةةاف العةةامل مةةةن نةةوهلم

لذا ف ن اهلندسة مناساة من ، ةالئمصا م  هيادل الدعم ،إ ا   تقد  ا ب رمقة مناساة القياس واستكمال األنش ة اهلندسية
 (.(Perrin ،2004و كن م اال را  ئ هدايت التصميم اصعقدط قال سن الالوغ بفرتط طوملة  ،النانية التنمومة لألطفال

مةةا طل ةون بةة  عمةةل اص ندسة  وعمةةل العلمةةا  أو عمةةال  اال مف ةةم الكهةةا مةن اصعلمةة  ماهيةةة اهلندسةة وغالاةة   دمةا
م دت  ل  إىل و ود مفاهيم خاطةةة   إ، (Oware ،Capobianco ،& Diefes-Dux ،2007)الانا  أو اصيكانيكا 

  كن أن متن  اصراهق  اصوهوب  من االلتحاا بتلص  اهلندسة.
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مةةن اصتوقةة  أن تةة ثر تصةةةورات  ،وابصهةةل ،ا هةةاه العلةةومتةة ثر تصةةورات اصعلمةة  هةةاه العلةةوم علةة  تصةةورات ال ةةةالو 
تتة ثر تصةورات اصعلمة  ئ نيةا  ،(Lambert et al. ،2007)اصعلمة  ئ اهلندسةة علة  تصةورات ال ةالا ئ اهلندسةة

اصرنلةةةة ن معلمةةةي  لةةةذا فةةة ، (Yasar et al. ،2006)اهلندسةةة بف م ةةةم احملةةةدود لل ندسةةةة والةةةق  كةةةن نقل ةةا إىل طال ةةةم
معتقةدمن أن اصعلمة   ،(Brophy et al. ،2008)االبتدائيةة ال من ةروا إىل اهلندسةة دليةار م ةس مناسةب ةمية  ال ةالا

لذا قد م دت  ل  إىل ترديى  ،(Cunningham ،2009)وال الا  وت الذدا  اصرتف  فق   كن م تعلم مفاهيم اهلندسة
ون أنق سيفيد يي  ال الا وليس فق  القلةة الةذمن مةرون أهنةم قةادرون علة  أن اصعلم  ة ودهم عل  احملتو  الذت مشعر 

 .(Brophy et al. ،2008)مصاحوا م ندس 

العدمةةد مةةن معلمةةي العلةةوم للمرنلةةة االبتدائيةةة لةةدم م معرفةةة  ةةدودط  حتةةو  العلةةوم والتكنولو يةةا واهلندسةةة  وهنةةا 
 ن مسةةتلدمو  ن اصعلمةة أفقةةد و ةةد  ،إىل هنةةب تةةدرمس اهلندسةةةممةةا قةةد مةة دت  ،(Brophy et al. ،2008)والراي ةةيات

اصوا  ةة مةا  سةرتاتيجياتإمةن أمهلةة  ،سرتاتيجيات اصوا  ة عندما ال مشعرون ابلهقة ئ قدرامم عل  تةدرمس  تةو  العلةومإ
ملي:  أ( و   أقل قةدر ممكةن مةن احملتةو  ئ خ ة  الةدروس األسةاوعية  يةا  كةن أن مكةون احملتةو  هةو العنصةر األول 

 ا( تعومض منةاط   ةعف الهقةة  مهةل العلةوم الفيىايئيةة( عةن طرمة   ،عن اةدول االذت متت إزالتق إ ا دان الفصل مت خر  
 ىل( االعتمةةةاد بشةةةدط علةةة  أوراا العمةةةل أو اعموعةةةات الةةةق هتةةةوت علةةة   ،لةةةوم اايةةةاط(تةةةدرمس  تةةةو  عةةةاي الهقةةةة  مهةةةل ع

 د( الت ديةةةد علةةة  التةةةدرمس اصتمردةةةى نةةةول اصعلةةةم مةةة  و ةةةود فر ةةةة  ةةةةيلة ألسةةةةلة أو مناقشةةةات  ،تعليمةةةات خ ةةةوط   ةةةوط
 و( طلةةب  ،بةةدال  مةةن اعةةاهر(  هةةة( اسةةتلدام أبسةة  معةةدات وأنشةة ة العلةةوم  مهةةل اسةةتلدام العدسةةات اليدومةةة ،ال ةةالا

مواداةةة  سةةرتاتيجياتإمةةن اصتوقةة  أن موهةةف اصعلمةةون  ،(Harlen & Holroyd ،1997)اصسةاعدط مةةن الةةىمال  واابةةيا 
 مما سي ثر بدوره عل   ودط التعليم اهلندسي.، ومماثلة عند موا  ة  تو  تعليمي هندسي غا م لوف لدم م

لذا لن متمكن اصعلمون الذمن ال معرفون طايعة  ،(Petroski  ،2003)معتي التصميم النشا  األساسي لل ندسة  و 
 Baker et)هدمد طرا إلدخال اهلندسة ئ مناهج م الدراسية التصميم اهلندسي من معاةة معاما التصميم اهلندسي أو

al. ،2007)، لذا لب عل  اصدرسة   ف ايعة التصميم اهلندسي اصفتوح تعس أن هدايت التصميم ال مو د هلا نل واند
ا ،تقيةيم أنشةة ة التصةميم اهلندسةةي لةيس فقةة  مةن خةةالل مةةد   ةودط التصةةميم اص ةور اةةل اصشةكلة مةةن خةةالل  ولكةةن أم ة 

 .(Brophy et al. ،2009)العمليات الق مر  ا ال الا لت ومر اال 

 ابةةةة إدهةةر مةةن أالةةةق هتةةوت علةة   م اصشةةكالت اصفتونةةةسةةتلدم مل الكهةةا مةةن معلمةةي اصرنلةةةة االبتدائيةةة نأدمةةا 
 .التصميم اهلندسي اصفتوحلذا قد مفتقرون  للتدرمس الفعال ابستلدام هدايت  ،(Cunningham ،2009) حيحة

مةنح ال ةالا الفر ةة إلعةادط  وعنةدما مةتم   ،((Silk & Schunn ،2008التصميم اهلندسي عمليةة تكرارمةة  د  ع  مة  و 
فمن غا احملتمل أن م دت التعرا صةدط قصةاط ، لصلةا للمفاهيم اهلندسية  ات ف هنم م ورون ف م ا أدهر ادتماال   التصميم 

لتس يل إعةادط تصةميم ، ألهنا ال توفر لل الا فر ة للتعلم من أخ ائ م (Schunn ،2009)لل ندسة إىل تعلم  ت معىن
لب أن  تل  اصعلمون اصعرفة اصناساة صساعدط ال الا عل  هدمد مواطن ال ةعف ئ تصةميمامم  ،وم   ل  ،األنش ة
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ن أو  ،مةن ال ةرورت أن تت لةب دروس التصةميم ت اية  الراي ةيات والعلةوم ف نقابإل افة إىل  ل  ، األ لية وطرا هسين ا
و لةة  مت لةةب مةةن اصعلمةة  امةةتال  معرفةةة احملتةةو  الرتبةةوت  ،(Guzey et al. ،2014)تو ةةد  ةةمن سةةياقات نقيقيةةة 

 لتدرمس اهلندسة.

د مةةةن الدراسةةةات الةةةق  هةةةت ئ معرفةةةة معلمةةةي اصرنلةةةة االبتدائيةةةة للتصةةةميم طةةةار قةةةام الاةةةانهون ابلعدمةةة وئ هةةةذا اإل
(  أن اصعلمةة  ئ اصرنلةةة Hammack & Ivey ،2016ه ةةرت نتةةائ  دراسةةة  أنيةةا  ،واهلندسةةة وتةةدرمس اهلندسةةة

 ندسةةة والتصةةميم لل ا ةةدود   ان لةةدم م ف مةة  أو  ،االبتدائيةةة ليسةةوا مسةةتعدمن لةةدم  اصمارسةةات اهلندسةةية ئ فصةةوهلم الدراسةةية
بينمةا أدر  ، ن الكفةا ط اهلندسةية وفعاليةة التةدرمس اهلندسةي اصتعلقةة  عرفةة احملتةو  الرتبةوت دانةت منلف ةةأدما ،  هلندسيا

قةةات الةةق هةةول دون قةةدرمم علةة  إدخةةال و   ونةةددوا اصع، لدراسةةيةااصشةةاردون فوائةةد ت ةةم  األنشةة ة اهلندسةةية ئ فصةةوهلم 
، Cardellaامةا دراسةة   ، لدعماوقلة  ،ونق  اصواد ،ونق  التدرمب ،اهلندسة ئ مناهج م الدراسية مهل  ي  الوقت

2011 Purzer، Hsu ن هنةةةا  نا ةةةة إىل هسةةة  إصةةةام اصعلمةةة  ابصدرسةةةة االبتدائيةةةة ابلتصةةةميمأدةةةدت علةةة  أ( فقةةةد، 
 واهلندسة.

اهلندسةةة والةةذت مةةنعكس علةة  ف ةةم ال ةةالا  تعلةةيم ممةةا سةةا  نالنةة  أميةةة ف ةةم معلمةةي اصرنلةةة االبتدائيةةة لكفةةاايت
شارت أوئ اصقابل ، لايب عل  اعتم إثر أ مما سيكون لق لل ندسة وزايدط رغات م ئ دراسة التلصصات اهلندسية مستقاال  

ئ الكفةةا ط  ان هنةةا   ةةعف  أدمةةا   ،لل ندسةةة والتصةةميم اهلندسةةي ا ةةدود   ا مةة  ن لةةد  معلمةةي اصرنلةةة االبتدائيةةة فأالدراسةةات 
ومن هنا  ا ت هذه الدراسة للتحق  من معرفةة معلمةي ، اهلندسية وفعالية التدرمس اهلندسي اصتعلقة  عرفة احملتو  الرتبوت

 اهلندسة. االبتدائية بكفاايت تعليماصرنلة 

 :مشكلة الدراسة

ا  ابلتلصصةةةات عةةةداد قليلةةةة مةةةن اإلأا فقةةةد التحقةةةت نةةةدمه  ، ميةةةة اهلندسةةةة ئ دافةةةة منةةةاني اايةةةاطأا مةةةن ان القةةة  
و لعدم أ،  ان هذه التلصصات دانت مقتصرط عل  الذدور سابق  أىل  إوقد معود  ل   ،  اهلندسية ئ اصملكة العربية السعودمة

الت ةةرا الي ةةا ئ اصنةةاه  عامةةة ومةةن   العلةةوم    مل مةةتم  إ ،ةلةةد  ال الاةةات نةةول التلصصةةات اهلندسةةي و ةةود تصةةور دةةاف  
الت ةرا  ن اختيار ال لاة للتلص  ئ اةامعة مةرتا   عرفةة ال الةب الكافيةة عةن اص نةة والةق قةد مكةون    ا ألون ر   ،خا ة

 رفة معلمات العلوم  بكفاايت تعلةيمن تتحق  من معألذل  اركت الاانهة ، ال اصعلم لي ا ئ مرانل التعليم العام من ق  إ
 تعلةةيمومةةن هنةةا  ةةا ت هةةذه الدراسةةة للتحقةة  مةةن معرفةةة معلمةةات العلةةوم للصةةف السةةادس االبتةةدائي بكفةةاايت  ،اهلندسةةة
 .اهلندسة

 سئلة الدراسة :أ

 :التاليةسةلة عن األ  ابةاإلالدراسة ناولت 
 ؟  اهلندسةتعليم  معرفة معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي بكفاايتما  -
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 اهلندسةة تعلةيممعرفة معلمات العلوم للصف السةادس االبتةدائي بكفةاايت  نصائية ئإهل هنا  فروا  ات داللة  -
 عى  للتلص  ئ در ة الاكالورموس؟ت  

 :فروض الدراسة  
بةة  اصتوسةة ات ااسةةابية السةةتجاابت (  α ≤ 0.05نصةةائية عنةةد مسةةتو  الداللةةة   إال تو ةةد فةةروا  ات داللةةة 

 عى  صتريا التلص .ت   اهلندسة تعليمدفاايت عن فقرات مقياس   معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي

 هدف الدراسة :

اهلندسةة  تعلةيمىل الكشف عن معرفةة معلمةات العلةوم للصةف السةادس االبتةدائي بكفةاايت إمدف الدراسة ااالية 
عرفةةة احملتةةو  وم، ومعرفةةة التلصصةةات اهلندسةةية، واص ةةارات اهلندسةةية، هةةي : اصعرفةةة ابهلندسةةة ،جمةةاالتسةةاعة اصت ةةمنة ئ 

 خر .و تكامل اهلندسة م  العلوم األ، و االهاهات  و تدرمس اهلندسة، االهاهات  و اهلندسةو ، الرتبوت لل ندسة

 :أمهية الدراسة

وهةةةو معرفةةةةة معلمةةةات العلةةةوم للصةةةةف السةةةادس االبتةةةةدائي  ،ميةةةة هةةةةذه الدراسةةةة ئ اصو ةةةوب الةةةةذت تتناولةةةقأتكمةةةن 
اهلندسة  عرفة معلمات العلوم بكفاايت تعليمن تس م هذه الدراسة ئ التحق  من مأنيا  كن ،  اهلندسة  تعليمبكفاايت  

دمةةةا  كةةةن اسةةةتلدام اصعلومةةةات الناهةةةة عةةةن هةةةذه الدراسةةةة للمسةةةاعدط ئ هدمةةةد انتيا ةةةات ،  للصةةةف السةةةادس االبتةةةدائي
اصعلمةةةة  ئ اصرنلةةةةة االبتدائيةةةةة فيمةةةةا متعلةةةة  ابلتعلةةةةيم اهلندسةةةةي واصسةةةةاعدط ئ تصةةةةميم هةةةةارا الت ةةةةومر اص ةةةةس لتلايةةةةة تلةةةة  

 االنتيا ات.

 حمددات الدراسة :

دراسة عل  معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي ئ  اف ةة ال ةائف للفصةل الدراسةي الهةاا للعةام اقتصرت ال -1
1439-1440 . 

اهلندسةة للصةف السةادس  تعلةيم تتكةون بنةوده مةن دفةاايت داط الدراسةة  والةق متهةل اسةتاياا  أاقتصرت الدراسة علة   -2
 االبتدائي. 

 مصطلحات الدراسة :

لتصةميم األشةيا  والعمليةات واألن مةة لتلايةة االنتيا ةات  اما مكون متكةرر   ااهلندسة :تعرف أبهنا "هن  من م وغالا  
 (NRC ،2012 ،p. 202)والرغاات الاشرمة" 

: تعةةرف أبهنةةا "جمموعةةة متكاملةةة مةةن اابصةةائ  الشلصةةية واصعرفةةة واص ةةارات واالهاهةةات الالزمةةة  تعلةةيمدفةةاايت ال
 ((Tigelaar et al. ،2004 ،p.255 اصلتلفة" التعليمالفعال ئ سياقات لألدا  
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دا  الفعةال ئ ت الالزمةة لةألجمموعة اابصةائ  الشلصةية واصعةارف واص ةارات واالهاهةا :  اهلندسة دفاايت تعليم
، ومعرفةةةة التلصصةةات اهلندسةةةية، واص ةةارات اهلندسةةية، هةةي: اصعرفةةة ابهلندسةةةة ،دفةةةاايت  وتتكةةةون مةةن سةةا  ،اهلندسةةة تعلةةيم

و تكامل اهلندسة م  العلوم ، و االهاهات  و تدرمس اهلندسة، االهاهات  و اهلندسةو ، ومعرفة احملتو  الرتبوت لل ندسة
 .( (Yu ،Luo ،Sun & Strobel ،2012االخر  

 :الدراسات السابقة

ىل الكشةةف عةةن اثرا  طةةالا اصرنلةةة االبتدائيةةة نةةول العلةةوم والتكنولو يةةا إ(  Pekmez 2018، دراسةةة  هةةدفت 
طفةال عةن ت اية  ونةدط دراسةية علة  األ  م ، (6، 5، 4من الصفوف   ا( طالا   23تكونت عينة الدراسة من  و ، واهلندسة

اسةتريرا ت اية  ، ومةن جمةال اهلندسةة: اهلندسةة اصدنيةة ،اهلندسة والتكنولو يا تت من مو وعات من العلوم: التوازن والقةو 
والةةةدراما  ،واصالن ةةةات ،والةةةرنالت العلميةةةة ،التجةةةارا الونةةةدط مخسةةةة أايم وكلفةةةت مةةةن تقنيةةةات التةةةدرمس التفةةةاعلي مهةةةل:

التكنولو يةةا ه ةةرت نتةةائ  الدراسةةة زايدط وعةةي ال لاةةة للعلةةوم و أو ،   يةة  الايةةاات مةةن خةةالل اصقابلةةة، اإلبداعيةةة والتصةةميم
 واهلندسة بعد تنفيذ الوندط الدراسية.

ىل الكشةف عةن  تصةورات معلمةي اصرنلةة االبتدائيةة لل ندسةة إ( Hammack & Ivey ،2016هدفت دراسةة  
مةن معلمةي العلةوم للصةف  ا( معلمة  542تكونةت عينةة الدراسةة مةن    و ، والتصميم اهلندسي وقدرمم عل  تدرمس اهلندسةة

ىل أن اصعلمة  ئ اصرنلةة إشةارت نتةائ  الدراسةة أو ، استلدام االسةتايان واصقابلةة ةمة  الايةاات وقد  م ، اابامس االبتدائي
لل ندسةةة والتصةةميم  ا ةةدود   ان لةةدم م ف مةة  أو  ،االبتدائيةةة ليسةةوا مسةةتعدمن لةةدم  اصمارسةةات اهلندسةةية ئ فصةةوهلم الدراسةةية

ن الكفةةةةا ط اهلندسةةةةية وفعاليةةةةة التةةةةدرمس اهلندسةةةةي اصتعلقةةةةة  عرفةةةةة احملتةةةةو  الرتبةةةةوت دانةةةةت أه ةةةةرت النتةةةةائ  أدمةةةةا ،  دسةةةةياهلن
قةةات الةةق هةةول دون و   ونةةددوا اصع ،بينمةةا أدر  اصشةةاردون فوائةةد ت ةةم  األنشةة ة اهلندسةةية ئ فصةةوهلم الدراسةةية، منلف ةةة

 وقلة الدعم. ،ونق  اصواد ،ونق  التدرمب ،مناهج م الدراسية مهل  ي  الوقتقدرمم عل  إدخال اهلندسة ئ 

ثةر بةرام  الت ةومر اص ةس الةذت مردةى علة  التكامةل أىل الكشةف عةن إ( et al. ،Guzey 2014هةدفت دراسةة  
( 198عينةةة الدراسةةة مةةن    تكونةةتو ،  لل ندسةةة ئ فصةةوهلم الدراسةةية نتيجةةة للت ةةور اص ةةس ليةةة تنفيةةذ اصعلمةة اثو  ،اهلندسةةي
( مقاطعةةة شةةاردت ئ بةةرام  الت ةةومر اص ةةس 17( مدرسةةة ئ  43( االبتةةدائي مةةن   6-3مةةن مدرسةةي الصةةفوف    امعلمةة  

اسةةتلدام   م ، مةة  الرتديةةى علةة  اهلندسةةة ئ تدرمسةة م ،علةة  مةةدار السةةنة  ةةدف  اصسةةاعدط ئ دمةة  معةةاما العلةةوم  اةدمةةدط
وأشةةارت  ،شةة ة الصةفية لتقيةةيم اصمارسةةات اهلندسةةية للمعلمة  مةةن نيةةا التل ةي  والتنفيةةذ للةةدروسنااب ة  الدراسةةية واأل

نتائ  الدراسة إىل أن غالاية اصعلم  الذمن شاردوا ئ الت ومر اص س دان لدم م القدرط عل  التنفيذ الفعال لدروس التصميم 
 لت ومر اص س.اهلندسي ئ الفصول الدراسية مما مشا إىل جناح برام  ا

ىل قيةةةاس معرفةةة طةةالا اصةةةدارس االبتدائيةةة ابهلندسةةة وعمةةةل إ( Lachapelle et al. ،2014هةةدفت دراسةةة  
، تصميم استايان ةم  الاياات ومتم  ،قال اصشاردة ئ دروس اهلندسة ا( طالا  1126تكونت عينة الدراسة من  ، اص ندس 
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وأ  ةىط  ،اص ندسة  د شةلاي مقومةون ة ةالح أو تهايةت أشةيا  مهةل السةياراتتشا النتائ  إىل أن األطفةال مفكةرون ئ 
واألسةةةال   واألشةةلاي الةةةذمن معملةةةون علةة  الانيةةةة التحتيةةة   واألشةةةلاي الةةذمن معملةةةون مةةة  ، ودابةةةل التلفةةاز ،الكمايةةوتر

ن اص ندسةةة  معملةةةون علةةة  وال معتقةةةد األطفةةةال أ، عنا ةةةر التكنولو يةةةا الفائقةةةة أو اإللكرتونيةةةة سةةةوا  تصةةةميم ا أو تشةةةرييل ا
و  ،نةةة  ئ ااةةةةاالت الةةةةق تن ةةةوت علةةةة  االخةةةةرتاب والتحسةةةة  ،أو الايةةةةةة ،تقنيةةةات بسةةةةي ة غةةةةا د رابئيةةةة مهةةةةل ال ةةةةمادات

 .التصميم

ىل الكشةةف عةةن ديفيةةة قيةةام اصعلمةة  ئ اصرنلةةة االبتدائيةةة بت ةةومر إ( Strobel   Sun 2014 ،دراسةةة  هةةدفت 
صةدط أسةاوب  ا( مةن معلمةي اصرنلةة االبتدائيةة الةذمن تلقةوا تةدرما    73تكونةت عينةة الدراسةة مةن  ، الرتبومةة اهلندسةيةمعةرفت م 

ه ةةةرت نتةةةائ  أ، واالسةةةتايان اصفتةةةوح عةةةي اإلنرتنةةةت ،يةةة  الايةةةاات مةةةن خةةةالل اصقةةةابالت  م  ،وانةةةد علةةة  التعلةةةيم اهلندسةةةي
الدراسةةة أن اصعلمةة  ئ اصرنلةةة االبتدائيةةة طةةوروا معةةرفت م عةةن مواقةةف التعلةةيم والةةتعلم ئ اهلندسةةة مةةن خةةالل ممارسةةة تةةدرمس 

 اهلندسة.

ىل الكشةف عةةن تصةةورات معلمةي اصرنلةةة االبتدائيةةة إ( Cardella ،2011 Purzer، Hsu &دراسةةة   هةدفت 
اسةةةتلدام   م  و، ( مةةةن معلمةةةي اصرنلةةةة االبتدائيةةةة192تكونةةةت عينةةةة الدراسةةةة مةةةن   ،والتكنولو يةةةاعةةةن التصةةةميم واهلندسةةةة 
ن التصةةةةميم واهلندسةةةةة أن اصتوسةةةة  ااسةةةةايب للمعلمةةةة  الةةةةذمن اعتقةةةةدوا أىل إشةةةةارت النتةةةةائ  أ و، االسةةةتايان ةمةةةة  الايةةةةاات
ن التصةةةةميم واهلندسةةةةة أسةةةةايب للمعلمةةةة  الةةةةذمن اعتقةةةةدوا مةةةةا اصتوسةةةة  ااأ، ( بدر ةةةةة متوسةةةة ة3.46والتكنولو يةةةةة م مةةةةة  

  ،لفة واالميةن سنوات اابيط مل ت ثر عل  در ة األأه رت النتائ  أدما ،  ادر ة  عيفةف( 2.01والتكنولو ية غا م لوفة  
م التصةةةةميم واهلندسةةةةة دمةةةةا اختلفةةةةت دوافةةةة  اصعلمةةةة  لتعلةةةةي،  دمةةةةا أه ةةةةر اصعلمةةةةون  وو اابةةةةيط اصعتدلةةةةة اثرا    يةةةةة لل ندسةةةةة

ن هنا  نا ة إىل هسة  إصةام اصعلمة  ابصدرسةة االبتدائيةة أدما تشا النتائ  إىل ،  عل  خلفيامم العرقية والتكنولو يا بنا   
 واهلندسة والتكنولو يا.  ،ابلتصميم

تكونت عينة الدراسة  ،ىل التعرف عل  هدايت تعليم التصميم اهلندسيإ(    2007et al.  ،Uysalمدف دراسة  
اةةةل مةةةن ق   د  عةةة  مةةةن خةةةالل ت ايةةة  بةةةرام  هندسةةةي علةةة  ال لاةةةة م  ، (12، 11، 10، 9مةةةن الصةةةفوف    ا( طالاةةة   90مةةةن  
نةةق علةة  الةةرغم مةةن أن اصةةوارد أشةةارت النتةةائ  أ ،يةة  الايةةاات مةةن خةةالل اصالن ةةات وتسةةجيالت الفيةةدمو وقةةد  م  ،اصةةدرا

، حدايت الق وا   ا ئ إنشا  وتنفيذ اليام  اهلندسيإال أنق دان قادر ا عل  تلاية الكها من الت  ،اصتانة للمدرا  دودط
 ،وبةةرىل ،مهةةل بنةةا  طةةائرط ،صةةميم العملةةيومةة   لةة  هةةو مل مةةاف  علةة  اهتمةةام ال ةةالا مةةن خةةالل العدمةةد مةةن أنشةة ة الت

علةة   ار  دمةا مل مكةةن اصةدرا قةةاد  ،والعةروا التقد يةةة للفرمةة  ،القةةرا ات نةةول عمليةة التصةةميمو  ،والةةرنالت اصيدانيةة ،و سةر
عروا الفيدمو أو األنش ة  ،إمال  االهتمام الكائ لاعض  وانب الفصل الق نالت دون جناح اليام  عل  سايل اصهال

  إ ،قليات بع  االعتاار بشكل  رمحمل ت   النوب اال تماعي ونقوا األ ،اختيارها لتعكس اهتمامات ال الا الق     
 ،عالوط عل   ل  ،  خ ا  اهلندسيةوعل  الكوار  الناهة عن األ،  عل  أمية اهلندسة للمجتم   ردىت مع م مقاط  الفيدمو

واخةةتالف ال لاةةة ئ اابلفيةةة العلميةةة للراي ةةيات  ،ن هنةةا   ةةعوابت تعةةود الخةةتالف مسةةتو  الصةةفوف ئ الن ةة أو ةةد 
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ودةذل  مل مةتم تو ةيح أدوار أع ةا  اعموعةة بشةكل   ،ومعود  ل  لعدم هدمد اصعةاما والشةرو  اصسةاقة لألنشة ة، والعلوم
 .داف  

تكونةةت  ،( لقيةةاس تفةةاعالت ال لاةةة وف م ةةم لعمليةةة التصةةميم اهلندسةةي et al. ،2006 Bakerمةةدف دراسةةة  
تةةدرمس اهلندسةةة التم يدمةةة مةةن خةةالل أشةةرطة    ،(12، 11، 10، 9مةةن الصةةفوف    ا( طالاةة   88عينةةة الدراسةةة مةةن   

هليةل تفةاعالت   م ، ومشةارم  التصةميم العملةي ،و و  مةن اإلنرتنةت عةن وهةائف اهلندسةة ،واصتحدث  ال يوف ،الفيدمو
دمةةةا   قيةةةاس التريةةةا ئ ف ةةةم عمليةةةة التصةةةميم   ،واصقةةةابالت ،وتسةةةجيالت الفيةةةدمو، ال لاةةةة مةةةن خةةةالل اصالن ةةةات الصةةةفية

، وإدارط اصشارم ، والعمل اةماعي،  وتقارمر التصميم  ،واالختيار  ،لتقييم توليد االول،  ندسي بواس ة اختاار قالي وبعدتاهل
ن ف ةةةم طةةةالا الصةةةف أىل إشةةةارت النتةةةائ  أدمةةةا ،  علةةة  الةةةتعلم اداةةةا    ان للن ةةة  كثةةةا  إىل أشةةةارت النتةةةائ  أو ، واألخالقيةةةات

 ،ان ف م الصف الهاا عشر لعملية التصميم اهلندسي دان منلف ة  أئ ن  ، ااهلندسي دان مرتفع  العاشر لعملية التصميم 
 ا .ما ابلنساة للصف  التاس  وااادت عشر فقد دان ف م م لعملية التصميم اهلندسي متوس   أ

وتفةةاعالت وف ةةم طلاةةةة ، ندسةة معرفةةة طةةالا اصرنلةةة االبتدائيةةة ابهلندسةةة وعمةةل اص الدراسةةات السةةابقة تتنةةاول   
وتصورات معلمي اصرنلة ، ثنا  التصميمأاصرنلة اصتوس ة العليا والهانومة لعملية التصميم اهلندسي والتحدايت الق توا   م 
السةياا  وكيت الدراسة اااليةة ئ هةذا ، االبتدائية لل ندسة والتصميم اهلندسي ومعرفت م بتدرمس اهلندسة والتكامل اهلندسي
و لة  لنةدرط الدراسةات ، اهلندسةة تعلةيم ددراسة تقييميق صد  معرفةة معلمةات العلةوم للصةف السةادس االبتةدائي بكفةاايت

 علم الاانهة. ند   عل العربية الق تناولت هذا اصو وب 

 :الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة :

ا مقةةوم هةةذا الاحةةا علةة  و ةةف هةةاهرط والتعاةةا عن ةةا دميةةة   نيةةا ،اتاةة  الاحةةا ااةةاي اصةةن   الو ةةفي التحليلةةي
 ا.وو في  

 جمتمع الدراسة وعينتها:

 معلمةةةات العلةةوم للصةةةف السةةادس االبتةةةدائي ئ  اف ةةة ال ةةةائف والاةةال  عةةةددهنم  تكةةون جمتمةةة  الدراسةةة مةةةن ييةة 
اختيةةار عينةةة الدراسةةة مةةن جمتمةة   وقةةد  م  ،2019-2018ئ الفصةةل الدراسةةي الهةةاا مةةن العةةام الدراسةةي  ( معلمةةة  243 

وتكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن  ،داط الدراسةةةألت ايةة   واسةةتعدادهنم  بةةدت اصعلمةةات تعةةاوهننم أنيةةا ، الدراسةةة ب رمقةةة قصةةدمة
 .( معلمة  82 
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  داة الدراسة :أ

، Yu ،Luo ،Sun & Strobelنمعةةداده مةةن مةةو واثخةةر إ اسةةتلدام مقيةةاس دفةةاايت تعلةةيم اهلندسةةة الةةذت  م   م 
معرفةةة معلمةةات العلةةوم للصةةف السةةادس االبتةةدائي بكفةةاايت تعلةةيم جمةةاالت  لقيةةاس  ةسةةاع مةةن والةةذت تكةةون ،(  (2012
( 12تكةون مةن  تهةي : اصعرفةة ابهلندسةة و  ،( فقةرط توزعةت علة  سةاعة جمةاالت 74داط الدراسةة مةن   أوتكونت  ،اهلندسة
ومعرفةةة ، ( فقةةرات 7تكةةون مةةن  تو معرفةةة التلصصةةات اهلندسةةية و  ،( فقةةرط 15تكةةون مةةن  تو  اص ةةارات اهلندسةةيةو  ،فقةةرط

االهاهةات  ةةو و ، ( فقةةرات 4تكةةون مةن  تو اهلندسةة و و االهاهةات  ةة  ،( فقةةرط18احملتةو  الرتبةةوت لل ندسةة ومتكةةون مةن  
 ( فقرات.11خر  ومتكون من  و تكامل اهلندسة م  العلوم األ، ( فقرات7تكون من  تتدرمس اهلندسة 

وافة  أال ، وافة أال  ، امةد ،وافة أ ،واف  بشةدطأهي   ،وتتمهل استجاابت اصشاردات ئ مخسة اختيارات لكل فقرط
وافة  أ   متهيل ةا عةدداي   وقةد  م  ،معرفت ةا لكفةاايت تعلةيم اهلندسةة ابة الةق تتفة  مة  اتار اصعلمة اإل ،بشدط ( عل  الرتتيب

نساا فةة   دا  لتفسا النتائ   م وللحكم عل  األ  ،(1واف  بشدط =أال ،  2واف  =أال  ،  3 امد =  ،4واف  =أ،  5بشدط =
ىل مخسةةة مسةتوايت متسةةاومة اصةةد  مةن خةةالل اصعادلةةة التاليةةة : إ ةةاابت معيةار ااكةةم علةة  النتةائ  مةةن خةةالل تصةنيف اإل

لنحصةل علة  مةد   ،0.80=  5(  1-5ا ن طةول الفةةة =  ،قةل قيمةة (    عةدد الاةدائلأ –دةي قيمةة أطول الفةةة =   
 :(1دما م  رها  دول  اصتوس ات  

 داء( مدى املتوسطات للحكم على األ 1) جدول 

 ا ضعيف جد   ضعيف  متوسط  مرتفع  ا مرتفع جد   مستوى املعرفة 

 1.79-1 2.59-1.80 3.39 -2.60 4.19 -3.40 5- 4.20 اصتوس ات  مد 

 داة :صدق األ

عر  ا عل  ساعة متلصص  ئ اصناه  وطرا تدرمس    م   ،داط الدراسة ألغراا الدراسة اااليةأولرياايت تصدم   
را  اثوئ  ةو   ،مةن تعةدمالت اواقةرتاح مةا مرونةق مناسةا   ،داطمةة فقةرات األ و ل  إلبدا  مالن امم نول مد  مال ،العلوم

مةةت م لعينةةة  نةةذف فقةةرت  لعةةدم مال دمةةا  م ،   ةةرا  بعةةض التعةةدمالت للصةةياغة اللريومةةة والتنسةةي إ ومقرتنةةات احملكمةة   م 
  تكةةون جمةةال اصعرفةةة إ، ( فقةةرط  72داط الدراسةة ئ  ةةورما الن ائيةةة مةةن  أنيةةا تكونةةت ، الدراسةة مةةن و  ةةة ن ةةر احملكمةة 
 .( فقرط   14ئ  ورتق الن ائية من   ندسيةاص ارات اهلوجمال  ،( فقرط11ابهلندسة ئ  ورتق الن ائية من  

 داة : ثبات األ

وخةةارىل  ،مةن جمتمةة  الدراسةة ( معلمةة  30داط   ت ايق ةا علة  عينةةة اسةت العية تكونةت مةةن  للتحقة  مةن ثاةةات األ
 ،(0.79نيةةا بلريةةت قيمةةة معامةةل الفةةا لةةألداط   ،الفةةا السةةتلراىل الهاةةات اسةةتلدام معامةةل دروناةةا  وقةةد  م  ،عينةةة الدراسةةة

 غراا الدراسة.وهذه القيمة تعتي  يدط أل
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 :حصائيةاملعاجلة اإل

( اسةةاا اصتوسةة ات SPSSاسةةتلدام اااىمةةة اإلنصةةائية ئ العلةةوم اال تماعيةةة   لإل ابةةة عةةن أسةةةلة الدراسةةة  م 
 . نادتنساا هليل التاامن األ ا  م دم  ،واعال ،واال رافات اصعيارمة للفقراتااسابية 

 :انتائج الدراسة ومناقشته

مةةا معرفةةة معلمةةات العلةةوم للصةةف السةةادس االبتةةدائي  " :ول الةةذت نصةةق: لإل ابةةة عةةن سةة ال الدراسةةة األ الســلال االول
معرفةةة معلمةةات العلةةوم للصةةف السةةادس االبتةةدائي بكفةةاايت تعلةةيم  ت ايةة  اسةةتايان لقيةةاس "  م بكفةةاايت تعلةةيم اهلندسةةة ؟

 نيةا  م ، نسةاا اصتوسة ات ااسةابية واال رافةات اصعيارمةة للمجةاالت السةاعة وفقرامةا وقةد  م ، جماالما الساعةو  اهلندسة
 ابةةة سةة ال إ ةةا ئ  ةةدول وانةةد للحصةةول علةة  هميع مث  م  ،فصةةل نتةةائ  اعةةاالت السةةاعة دةةل جمةةال ئ  ةةدول منفصةةل

 الدراسة.

معلمةةةةات العلةةةةوم للصةةةةف السةةةةادس ( اصتوسةةةة ات ااسةةةةابية واال رافةةةةات اصعيارمةةةةة السةةةةتجاابت 2و هةةةةل اةةةةةدول  
 ول اصعرفة ابهلندسة.عل  فقرات اعال األاالبتدائي 

 معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 2جدول )
 :ول املعرفة ابهلندسةعلى فقرات اجملال األ

 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  جماالت املقياس الرقم 

 1 0.738 4.1 . معرفة التصميم 1
 6 0.919 3.2 . معرفة الن ام والن ام الفرعي والتحكم 2
 2 0.738 3.9 . ن مة والقيودمعرفة األ 3
 3 0.919 3.7 . معرفة عملية ت ومر التكنولو يا 4
 4 0.972 3.5 . معرفة النمذ ة 5
 5 0.738 3.4 . معرفة التحس  6
 8 0.823 3 . معرفة اهلندسة واعتم  7
 8 1.08 3 . طايعة اهلندسة معرفة 8

9 
 ،مىااي   عيوا اصعادن  ،معرفة اصواد  عل  سايل اصهال

 3 1.075 3.7 . الساامي  أو اصواد الع ومة(و  ،الاالستي    الاوليمرات

 7 1.333 3.1 . معرفة اصس وليات اص نية واألخالقية للم ندس  10
 3 0.816 3.7 .معرفة العلوم األساسية دالفيىاي  والراي يات 11

  0.944 3.481 اعموب 

 جال اصعرفة ابهلندسةة  ةا   سةتو  معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي ( ان معرفة 2نالن  من اةدول  
، 9، 6، 4.5، 3، 1الفقةرات نيا  ةا ت  ، (0.944( اب راف معيارت  3.481نيا بل  اصتوس  ااسايب   ،مرتف 
واب رافةةةات ، ( 3.7، 3.7، 3.4، 3.5، 3.7، 3.9، 4.1نيةةةا دانةةةت اصتوسةةة ات ااسةةةابية هلةةةا   ،( بدر ةةةة مرتفعةةةة11
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( فقد  ا ت 10، 8، 7، 2ما الفقرات  أ، (0.816، 1.075، 0.738، 0.972، 0.919، 0.738،  0.738معيارمة  
، 0.823، 0.919  واب رافةةةات معيارمةةةة، (3.1، 3، 3، 3.2ااسةةةابية هلةةةا  نيةةةا دانةةةت اصتوسةةة ات ، بدر ةةةة متوسةةة ة

1.08 ،( 1.333. 

معلمةةةةات العلةةةةوم للصةةةةف السةةةةادس ( اصتوسةةةة ات ااسةةةةابية واال رافةةةةات اصعيارمةةةةة السةةةةتجاابت 3و هةةةةل اةةةةةدول  
 عل  فقرات اعال الهاا اص ارات اهلندسية.االبتدائي 

 معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي  حنرافات املعيارية الستجاابت ( املتوسطات احلسابية واال3جدول )
 : على فقرات اجملال الثاين املهارات اهلندسية

 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  جماالت املقياس الرقم 

 1 0.994 4.1 . امتال  م ارات ئ هدمد اصشكلة 1
 3 1.229 3.8 . م ارات ئ هدمد اصت لاات امتال  2
 2 0.876 3.9 . امتال  اص ارات ئ التحليل 3
 2 1.101 3.9 .امتال  م ارات ئ توليد االول 4
 5 1.174 3.4 . امتال  م ارات ئ رسم وإنشا  التمهيل 5
 3 0.919 3.8 . امتال  م ارات ئ التجرمب واالختاار 6
 5 0.966 3.4 . التفكا ئ الن مامتال  م ارات  7
 4 1.269 3.5 . امتال  م ارات ئ التصور 8
 10 1.354 2.1 . امتال  م ارات ئ الرسومات اهلندسية 9
 8 0.966 2.4 . امتال  م ارات ئ التصميم اهلندسي 10
 9 1.059 2.3 . امتال  م ارات العمل اةماعي ئ اصشارم  اهلندسية 11
 8 0.966 2.4 . م ارات االتصال ئ اصشارم  اهلندسيةامتال   12
 7 0.919 2.8 . امتال  م ارات ئ النمذ ة 13
 6 1.101 2.9 . امتال  م ارات ئ تكنولو يا اصعلومات 14

  1.056 3.193 اعموب 

 جةةةال اص ةةةارات اهلندسةةةية  ةةةا  معلمةةةات العلةةةوم للصةةةف السةةةادس االبتةةةدائي ن معرفةةةة أ( 3نالنةةة  مةةةن اةةةةدول  
، 3، 2، 1نيةا  ةا ت الفقةرات  ، (1.056( اب راف معيارت  3.193نيا بل  اصتوس  ااسايب  ،  ستو  متوس 

 ،3.4 ،3.8 ،3.4 ،3.9 ،3.9، 3.8، 4.1نيةةةةا دانةةةةت اصتوسةةةة ات ااسةةةةابية هلةةةةا ، ( بدر ةةةةة مرتفعةةةةة8، 7، 6، 5، 4
ما الفقرات أ ،(1.269 ،0.966 ،0.919  ،1.174،  1.101  ،0.876،  1.229  ،0.994واب رافات معيارمة    ،  (3.5
، 0.919واب رافات معيارمة ، (2.9، 2.8نيا دانت اصتوس ات ااسابية هلا ،  ( فقد  ا ت بدر ة متوس ة14،  13 

، 2.4، 2.1توسة ات ااسةابية هلةا نيةا دانةت اص، ( بدر ةة  ةعيفة12، 11، 10، 9دما  ةا ت الفقةرات ،  1.101 )
 (.0.966، 1.059، 0.966، 1.354واب رافات معيارمة  ،(2.4، 2.3
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معلمةةةةات العلةةةةوم للصةةةةف السةةةةادس ( اصتوسةةةة ات ااسةةةةابية واال رافةةةةات اصعيارمةةةةة السةةةةتجاابت 4و هةةةةل اةةةةةدول  
 .عل  فقرات اعال الهالا معرفة التلصصات اهلندسيةاالبتدائي 

 معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 4جدول )
 : على فقرات اجملال الثالث معرفة التخصصات اهلندسية

 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  جماالت املقياس الرقم 

1 
معرفة اصفاهيم األساسية لل ندسة والتقنيات من 

 . اصيكانيكا
2.2 1.033 5 

2 
معرفة اصفاهيم األساسية لل ندسة والتقنيات من الدوائر 

 . الك رابئية
2 ،4 1.101 3 

3 
معرفة اصفاهيم األساسية لل ندسة والتقنيات من تقنيات  

 . التصني 
2.5 0.972 2 

4 
معرفة اصفاهيم األساسية لل ندسة والتكنولو يات من 

 . أن مة االتصاالت
2.5 0.972 2 

5 
معرفة اصفاهيم األساسية لل ندسة والتقنيات من برجمة 

 . الكمايوتر
2.5 0.972 2 

6 
معرفة اصفاهيم األساسية لل ندسة والتقنيات من اهلندسة 

 . اصدنية
2.3 0.994 4 

7 
اصعرفة ابلت ور التارطي لالخرتاعات التكنولو ية دما  

 . هتاىل اعتمعات وترمد الترييا
2.6 1.265 1 

  1.044 2.433 اعموب 

  جةال معرفةة التلصصةات اهلندسةيةمعلمات العلوم للصف السادس االبتةدائي ن معرفة أ( 4نالن  من اةدول  
، 2، 1نيا  ا ت الفقرات  ، (1.056( اب راف معيارت  2.433نيا بل  اصتوس  ااسايب  ،   ا   ستو   عيف

واب رافةات ، (2.3، 2.5، 2.5، 2.5، 4، 2، 2.2نيا دانت اصتوسة ات ااسةابية هلةا ، ( بدر ة  عيفة6، 5، 4، 3
نيةا  ، ( فقةد  ةا ت بدر ةة متوسة ة7مةا الفقةرط أ، (0.994، 0.972، 0.972، 0.972، 1.101، 1.033معيارمةة  

اصعرفة ابلت ةور التةارطي لالخرتاعةات والق تن  عل : " ، (1.265ارت  و اب راف معي، (2.6دان اصتوس  ااسايب هلا  
 ". التكنولو ية دما هتاىل اعتمعات وترمد الترييا

معلمةةةةات العلةةةةوم للصةةةةف السةةةةادس ( اصتوسةةةة ات ااسةةةةابية واال رافةةةةات اصعيارمةةةةة السةةةةتجاابت 5و هةةةةل اةةةةةدول  
 الرتبوت لل ندسةعل  فقرات اعال الراب  معرفة احملتو  االبتدائي 
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 معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 5جدول )
 على فقرات اجملال الرابع معرفة احملتوى الرتبوي للهندسة 

 جماالت اصقياس  الرقم
اصتوس  
 ااسايب 

اال راف 
 اصعيارت 

 الرتتيب 

 6 1.197 3.1 . اختيار أهداف هندسية قابلة للتنفيذ و كن إدارما معرفة 1
 10 1.059 2.7 .معرفة اصفاهيم ااباطةة الشائعة لد  ال الا نول اهلندسة 2
 11 1.174 2.6 معرفة  عوابت التعلم اهلندسية اصشرتدة لد  ال الا. 3
 12 0.843 2.4 .معرفة عملية التصميم اهلندسي اصناساة صستو  ف م ال الا 4
 5 0.789 3.2 .اصعرفة أبنش ة التصميم اةذابة لل الا 5
 7 1.247 3 . معرفة األمهلة أو اصقارات الق  كن أن مرتا   ا ال الا 6
 3 1.174 3.4 . مناسا ا صستو  دفا ط ال الا األنش ة الق متهل هداي   وأمعرفة األمهلة  7
 2 1.08 3.5 . اصعرفة ةدارط ال الا داخل اعموعات الق تعمل ئ مشارم  هندسية فرمدط 8
 8 1.37 2.9 .اصعرفة ةدارط اعموعات لتكون عل  اصسار الصحيح إلدمال مشروب مهمر 9
 11 1.265 2.6 . اصعرفة بتن يم الف ا  اصادت لعمل فرم  اهلندسة بكفا ط 10
 7 1.054 3 . اصعرفة بتقييم اصشارم  عل   تلف مستوايت التقدم  11
 7 1.155 3 . معرفة طرا التقييم الرمسية وغا الرمسية لتقييم العمل اهلندسي  12
 8 0.994 2.9 .التريذمة الرا عة لل الا لتحس  التعلم اهلندسيمعرفة استلدام بياات التقييم لتقدت  13
 9 0.919 2.8 اصعرفة من إ را  اتصاالت ب  اهلندسة والت ايقات الواقعية.  14
 3 1.075 3.4 اصعرفة أبشكال تاسي  اصف وم لل الا.  15
 1 0.919 3.8 الق تكشف اصفاهيم لل الا. معرفة العروا اصادمة 16
 2 1.08 3.5 .معرفة األسةلة الق تها االستكشاف والتفكا لد  ال الا 17
 4 1.059 3.3 . اصعرفة ابستلدام موارد التكنولو يا لتعىمى التعلم اهلندسي 18

  1.081 3.061 اعموب 

 جال معرفة احملتو  الرتبوت لل ندسة معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي  ن معرفة  أ(  5نالن  من اةدول  
، 8، 7نيا  ا ت الفقرات  ، (1.081( اب راف معيارت  3.061نيا بل  اصتوس  ااسايب    ، ا   ستو  متوس 

رافةةةةات واب ، ( 3.5، 3.8، 3.4، 3.5، 3.4نيةةةةا دانةةةةت اصتوسةةةة ات ااسةةةةابية هلةةةةا ، ( بدر ةةةةة مرتفعةةةةة17، 16، 15
، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 6، 5، 3، 2، 1اما الفقةرات  ، 1.08 )، 0.919، 1.075، 1.08، 1.174معيارمة 

، 3، 3، 2.6، 2.9، 3، 3.2، 2.6، 2.7،  3.1نيا دانت اصتوس ات ااسابية هلا ،  ( فقد  ا ت بدر ة متوس ة18
، 1.054، 1.265، 1.37، 1.247، 0.789، 1.174، 1.059، 1.197واب رافةةةةةةةةات معيارمةةةةةةةةة  ،( 3.3، 2.8، 2.9

، (2.4نيا بل  اصتوسة  ااسةايب هلةا ، (  ستوت  عيف4دما  ا ت الفقرط  ،  (1.059، 0.919، 0.994، 1.155
 ". معرفة عملية التصميم اهلندسي اصناساة صستو  ف م ال الاوالق تن  عل : " ، (0.843واب راف معيارت  

معلمةةةةات العلةةةةوم للصةةةةف السةةةةادس ااسةةةةابية واال رافةةةةات اصعيارمةةةةة السةةةةتجاابت  ( اصتوسةةةة ات6و هةةةةل اةةةةةدول  
 .عل  فقرات اعال اابامس االهاهات  و اهلندسةاالبتدائي 
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 معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 6جدول )
 : على فقرات اجملال اخلامس االجتاهات حنو اهلندسة

 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  جماالت املقياس الرقم 

 2 0.738 3.1 .استعداد لتحس  معرفة مف وم اهلندسة لدت   1

2 
استعداد صعرفة اصىمد عن اصفاهيم واألفكار اصاتكرط   لدت  

 2 1.287 3.1 . ئ اهلندسة

 2 0.876 3.1 . ف م كثا االول اهلندسية عل  اعتم أ 3

ئ ت اي  اصعارف واص ارات اصرتا ة  مارسة متحمس  4
 1 1.075 3.6 اهلندسة. 

  0.994 3.225 اعموب 

 جةال االهاهةات  ةو اهلندسةة  ةا  معلمات العلوم للصف السادس االبتةدائي ن معرفة أ( 6نالن  من اةدول  
( 3، 2، 1  فقةةد  ةةا ت الفقةةرات، (0.994( اب ةةراف معيةةارت  3.225نيةةا بلةة  اصتوسةة  ااسةةايب   ، سةتو  متوسةة 
، 1.287، 0.738و اب رافةةةةةات معيارمةةةةةة ، (3.1، 3.1، 3.1فقةةةةةد دانةةةةةت اصتوسةةةةة ات ااسةةةةةابية هلةةةةةا ، بدر ةةةةةة متوسةةةةة ة

، (1.075واب راف معيارت  ، (3.6نيا بل  اصتوس  ااسايب هلا ، (فقد  ا ت  ستو  مرتف 4اما الفقرط  ، (0.876
 ". ئ ت اي  اصعارف واص ارات اصرتا ة  مارسة اهلندسة متحمسوالق تن  عل : " 

معلمةةةةات العلةةةةوم للصةةةةف السةةةةادس ت ( اصتوسةةةة ات ااسةةةةابية واال رافةةةةات اصعيارمةةةةة السةةةةتجااب7و هةةةةل اةةةةةدول  
 عل  فقرات اعال السادس االهاهات  و تدرمس اهلندسة.االبتدائي 

 معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 7جدول )
 : على فقرات اجملال السادس االجتاهات حنو تدريس اهلندسة

 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  جماالت املقياس الرقم 

 1 1.08 3.5 .واث  ئ القدرط عل  تدرمس اصف وم اهلندسي   1

2 
واث  ئ ت اي  معرفة احملتو  الرتبوت اهلندسي ئ 

 1 1.08 3.5 . التدرمس

3 
ئ ت اي  اصعارف واص ارات ئ تدرمس   متحمس

 5 1.247 3 . اهلندسة

 2 1.252 3.3 . عل  استعداد لتصميم وتنفيذ اصناه  اهلندسية اصاتكرط 4

مرغب ئ مناقشة وتاادل اابيط ئ تدرمس اهلندسة م    5
 3 1.135 3.2 . اصعلم  اآلخرمن

6 
مرغب ئ أخذ ردود الفعل عل  تدرمس اهلندسة من 

 4 1.37 3.1 ال الا وأوليا  األمور واعتم  .

 5 1.333 3 معتقد ةلابية فوائد تدرمس اهلندسة .  7
  1.214 3.229 اعموب 
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 جةةةال االهاهةةةات  ةةةو تةةةدرمس معلمةةةات العلةةةوم للصةةةف السةةةادس االبتةةةدائي ن معرفةةةة أ( 7نالنةةة  مةةةن اةةةةدول  
فقةةةةةد  ةةةةةا ت ، (1.214( اب ةةةةةراف معيةةةةةارت  3.229نيةةةةةا بلةةةةة  اصتوسةةةةة  ااسةةةةةايب   ،اهلندسةةةةةة  ةةةةةا   سةةةةةتو  متوسةةةةة 

، (1.08، 1.08و اب رافةات معيارمةة  ، (3.5، 3.5فقةد دانةت اصتوسة ات ااسةابية هلةا ، ( بدر ة مرتفعةة2، 1الفقرات 
 ،3.1، 3.2، 3.3، 3فقد دانت اصتوس ات ااسابية هلا  ، ( فقد  ا ت بدر ة متوس ة7، 6، 5، 4، 3ما الفقرات  أ
 (.1.333، 1.37، 1.135، 1.252، 1.247واب رافات معيارمة  ، ( 3

معلمةةةةات العلةةةةوم للصةةةةف السةةةةادس ( اصتوسةةةة ات ااسةةةةابية واال رافةةةةات اصعيارمةةةةة السةةةةتجاابت 8و هةةةةل اةةةةةدول  
 .خر عل  فقرات اعال الساب  تكامل اهلندسة م  العلوم األبتدائي اال

 معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 8جدول )
 :خرىعلى فقرات اجملال السابع تكامل اهلندسة مع العلوم األ

 الرتتيب  االحنراف املعياري  احلساب  املتوسط جماالت املقياس الرقم 

1 
معرفة االختالفات ب  تدرمس اهلندسة والفيىاي  

 . والكيميا 
2.8 0.789 8 

 8 0.789 2.8 . معرفة ديفية دم  تدرمس اهلندسة م  تدرمس العلوم  2
 3 0.707 3.5 . معرفة ديفية دم  تدرمس اهلندسة م  تدرمس الراي يات 3
 6 1.247 3 . معرفة اصعلومات واالتصال 4
 1 0.876 3.9 . معرفة ال اقة والقوط 5
 2 0.516 3.6 . معرفة النقل 6
 4 0.966 3.4 . معرفة الريذا  والدوا  7
 2 0.966 3.6 . معرفة الانا  8

9 
اصعرفة ئ مواد   .اصعرفة  ساعدط ال الا عل  استلدام

 الراي يات والعلوم إلجناز  أخر  مهل
 . أنش ة التعلم اهلندسية

3.2 1.033 5 

10 
اصعرفة صوا مة التعليم اهلندسي م  تعليم وتعلم مو وعات 

 .أخر 
2.9 0.876 7 

11 
معرفة ديفية إه ار الرواب  ب  اصواد اهلندسية األخر  

 .لل الا
3.2 0.919 5 

 0.890 3.31 3.31 اعموب 

 جةةال تكامةةل اهلندسةةة مةة  العلةةوم معلمةةات العلةةوم للصةةف السةةادس االبتةةدائي ن معرفةةة أ( 8اةةةدول  نالنةة  مةةن 
، 3فقد  ا ت الفقرات ، (0.890( اب راف معيارت  3.31نيا بل  اصتوس  ااسايب    ، ا   ستو  متوس  خر األ
و اب رافةات معيارمةة ، ( 3.6، 3.4، 3.6، 3.9، 3.5فقد دانت اصتوسة ات ااسةابية هلةا ، ( بدر ة مرتفعة8، 7، 6، 5
( فقةةةةةةةةد  ةةةةةةةةا ت بدر ةةةةةةةةة 11، 10، 9، 4، 2، 1امةةةةةةةةا الفقةةةةةةةةرات  ، ( 0.966، 0.966، 0.516، 0.876، 0.707 
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، 0.789، 0.789واب رافات معيارمة  ، (3.2، 2.9، 3.2، 3، 2.8، 2.8فقد دانت اصتوس ات ااسابية هلا ، متوس ة
1.247 ،1.033 ،0.876 ،0.919.) 

معلمةةةةات العلةةةةوم للصةةةةف السةةةةادس ( اصتوسةةةة ات ااسةةةةابية واال رافةةةةات اصعيارمةةةةة السةةةةتجاابت 9ةةةةةدول  و هةةةةل ا
 مقياس دفاايت تعليم اهلندسة الكلي وجماالتق الساعة عل االبتدائي 

 معلمات العلوم للصف السادس االبتدائي  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 9جدول )
 : كفاايت تعليم اهلندسة الكلي وجماالته السبعة  مقياسعلى 

 الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  اجملال  الرقم 
 1 0.944 3.481 . اصعرفة ابهلندسة 1

 5 1.056 3.193 . اص ارات اهلندسية 2

 7 1.044 2.433 . معرفة التلصصات اهلندسية 3

 6 1.081 3.061 . معرفة احملتو  الرتبوت لل ندسة 4

 4 0.994 3.225 . االهاهات  و اهلندسة 5

 3 1.214 3.229 . االهاهات  و تدرمس اهلندسة 6

 2 0.890 3.31 . تكامل اهلندسة م  العلوم األخر  7

  1.031 3.133 الكلي

نيا بل  متوس ق ااسايب  ،ن جمال اصعرفة ابهلندسة  ا  ئ اصرتاة االوىل  ستو  مرتف أ(  9من اةدول  نالن   
ثنةةةا  أن دفةةةاايت اصعرفةةة ابهلندسةةةة قةةةد ت رقةةت هلةةةا اصعلمةةةات أىل إ وقةةةد معةةود  لةةة  ،(0.944( اب ةةراف معيةةةارت  3.481 

و من خالل انةد الةيام  الرتبومةة الةق التحقةت أ، س دمعرفة علوم الفيىاي  والراي يات والن امو الدراسة ئ مرنلة الاكالورم
 و مةن خةالل اابةيط ااياتيةة د ايعةة عمةلأ، و اثنا  اابدمةة مهةل النمذ ةة وت ةومر التكنولو يةاأ ا اصعلمة سوا  قال اابدمة 

 خالقيات م نة اهلندسة.أو   اص ندس

نيةا بلة  متوسة ق ااسةايب ، خر   ستو  متوس اصرتاة الهانية فجا  جمال تكامل اهلندسة م  العلوم األما ئ أ  
ن علةةةةم اهلندسةةةةة متةةةةداخل مةةةة  دةةةةل فةةةةروب العلةةةةوم دةةةةالفيىاي  أىل أوقةةةةد معةةةةود  لةةةة   ،(0.890( اب ةةةةراف معيةةةةارت  3.31 

 ،مةةرتا  ارتاةةا  وثيةة   و ةةوعات ال اقةةة والةةدوا  والريةةذا  والنقةةلنةةق أدمةةا ،  رانيةةا  والكيميةةا  وعلةةوم األواأل والراي ةةيات
 ئ جماالت العلوم اصلتلفة. اساسي  أ اوتشكل هذه اصو وعات ردن  

نيةةةةا بلةةةة  متوسةةةة ق ااسةةةةايب ، مةةةةا ئ اصرتاةةةةة الهالهةةةةة فجةةةةا  االهاهةةةةات  ةةةةو تةةةةدرمس اهلندسةةةةة  سةةةةتو  متوسةةةة أ  
اابةيط والكفةاايت الرتبومةة الالزمةة  مةتال العلةوم ابمعلمةات  العتقاد معود  ل قد و  ،(1.214( اب راف معيارت  3.229 

  .   ا في ا اهلندسة لتدرمس دافة اصو وعات العلمية ئ  تلف اعاالت

( 3.225نيةا بلة  متوسة ق ااسةايب  ، ما ئ اصرتاة الرابعةة فجةا  جمةال االهاهةات  ةو اهلندسةة  سةتو  متوسة أ
ردةان تعلةيم العلةوم والةق تسةع  معلمةة العلةوم أنةد أن االهاهةات العلميةة أىل أ وقد معود  لة  ،(0.994اب راف معيارت  
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ن هنةةا  اهاهةةات مشةةرتدة بيةةن م دحةةب االسةةت الب  فةة  ن االرتاةةا  وثيةة  بةة  اهلندسةةة والعلةةمأو ةةا ، لتنميت ةةا لةةد  طال ةةا
ودمةةا مقابةةل تقةةدمر دور العلمةةا  ئ العلةةم ، علةة  اعتمةة  وكثةةاهاةانةةب الت ايقةةي للعلةةم  وأميةةة، اصاتكةةرط واألفكةةارللمفةةاهيم 

 .ئ اهلندسةتقدمر دور اص ندس  ئ الت ور الصناعي والتكنولو ي ابدمة اعتم  

( 3.193نيةةا بلةة  متوسةة ق ااسةةايب  ، مةةا ئ اصرتاةةة اابامسةةة فجةةا  جمةةال اص ةةارات اهلندسةةية  سةةتو  متوسةة أ  
ن بعض اص ارات اهلندسية تسةتلدم ئ العلةم ئ تفسةا ال ةواهر ال ايعيةة أىل إ وقد معود  ل  ،(1.056اب راف معيارت  

 ،وم ةةةارات التفكةةةا، والتجرمةةةب، والرسةةةم والتمهيةةةل الايةةةاا ،والتحليةةةل، اصشةةةكلةدحةةةل و للاحةةةا عةةةن معلومةةةات  دمةةةدط  أ
 وتكنولو يا اصعلومات. ،وم ارات النمذ ة

نيةا بلة  متوسة ق ااسةايب ، ما ئ اصرتاة السادسة فجا  جمال معرفة احملتو  الرتبوت لل ندسةة  سةتو  متوسة أ  
الةالزم لتةدرمس اعةاالت العلميةة  ىل متكةن اصعلمةات مةن احملتةو  الرتبةوت إ وقد معةود ،(1.081( اب راف معيارت  3.061 

دارط والقدرط عل  اإل ،سةلة اصهاط للتفكاودذل  التمكن من هدمد اصفاهيم ااباطةة وطرح األ ،دالتل ي  والتنفيذ والتقوت
 الصفية الفعالة.

ااسةةايب نيةةا بلةة  متوسةة ق ، مةةا ئ اصرتاةةة السةةابعة فجةةا  جمةةال معرفةةة التلصصةةات اهلندسةةية  سةةتو   ةةعيفأ  
ىل عةةةدط جمةةةاالت هندسةةةية والةةةق إىل ت ةةةور علةةةم اهلندسةةةة وتفرعةةق إ وقةةةد معةةةود  لةة  ،(1.044( اب ةةراف معيةةةارت  2.433 

 .عل  درامة  ا اصعلمات قد ال تكون والق ،ىل اصصات متنوعة ئ اهلندسةإتريت 

 ةةا ت  سةةةتو  معرفةةة معلمةةات العلةةوم للصةةةف السةةادس االبتةةدائي بكفةةاايت تعلةةيم اهلندسةةة  ن بشةةكل عةةام فةة و   
الرتاةةةا  دفةةةاايت تعلةةةيم  لةةة  وقةةةد معةةةود ، ( 1.031( اب ةةةراف معيةةةارت  3.133نيةةةا بلةةة  اصتوسةةة  ااسةةةايب  ، متوسةةة 

وتتفةة  هةةذه النتيجةةة مةة  نتيجةةة  ،يةةةاهلندسةةة ابلكفةةاايت الرتبومةةة اصتنوعةةة والةةق متتلك ةةا اصعلمةةات لتةةدرمس اصو ةةوعات العلم
ىل أن اصعلمةةة  ئ اصرنلةةةة االبتدائيةةةة طةةةوروا معةةةرفت م عةةةن مواقةةةف إشةةةارت أوالةةةق ، (Strobel   Sun 2014، دراسةةةة  

فالعةةامل منةةت   ،ودةةذل  لالرتاةةا  الوثيةة  بةة  العلةةم واهلندسةةة، سةةة مةةن خةةالل ممارسةةة تةةدرمس اهلندسةةةالتعلةةيم والةةتعلم ئ اهلند
 دت ممةا مة ، ىل تكنولو يا مستفيد من ةا العةامل ئ دراسةة ال ايعةة وإنتةاىل اصىمةد مةن اصعرفةةإواص ندس مول هذه اصعرفة  ،اصعرفة

والةةق  (  et al. ،Guzey 2014 وتتفةة  هةةذه النتيجةةة مةة  نتيجةةة دراسةةة .خةةر  ىل التكامةةل بةة  اهلندسةةة والعلةةوم األإ
دةان لةدم م القةدرط برام  الت ومر اص س الذت مردةى علة  التكامةل اهلندسةي  أشارت إىل أن غالاية اصعلم  الذمن شاردوا ئ 

 عل  التنفيذ الفعال لدروس التصميم اهلندسي ئ الفصول الدراسية .

ن أال إ ،وابلرغم مةن النتيجةة اصتوسة ة صعرفةة معلمةات العلةوم للصةف السةادس االبتةدائي بكفةاايت تعلةيم اهلندسةة  
، امتال  اص ارات اهلندسية التاليةة: م ةارات الرسةومات اهلندسةيةو ،  عف ئ معرفة التلصصات اهلندسية ن  ه ر  أاصعلمات 

وم ارات االتصال ئ اصشارم  اهلندسةية والةق ، العمل اةماعي ئ اصشارم  اهلندسيةوم ارات ، وم ارات التصميم اهلندسي
 ،Cardella ،2011 Purzer &  ه النتيجةة مة  نتيجةة دراسةة وتتفة  هةذ ،ساسية ئ عمل اص ندسة ردان األتشكل األ
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Hsu )  واهلندسةة والتكنولو يةا، ابصدرسةة االبتدائيةة ابلتصةميمن هنةا  نا ةة إىل هسة  إصةام اصعلمة  أىل إشةارت أوالق  ،
والةةذت قةةد م  ةةر ال لاةةة  ،معرفةةة عمليةةة التصةةميم اهلندسةةي اصناسةةاة صسةةتو  ف ةةم ال ةةالائ  ا ةةعف  اصعلمةةات ه ةةرت أدمةةا 
لعمليةة التصةميم ىل تاةامن ف ةم ال لاةة إشةارت نتائج ةا أوالةق  ( et al. ،2006 Baker  دمةا ئ دراسةة،  ئ معرفتةق اتاامنة  

 اهلندسي.

نصةائية ئ معرفةة معلمةات إهةل هنةا  فةروا  ات داللةة "  :: لإل ابة عن س ال الدراسة الهاا الذت نصق السلال الثاين
استلراىل اصتوس ات  "  م عى  للتلص  ئ در ة الاكالورموس؟العلوم للصف السادس االبتدائي بكفاايت تعليم اهلندسة ت  

مقيةةاس دفةةاايت تعلةةيم علةة  فقةةرات معلمةةات العلةةوم للصةةف السةةادس االبتةةدائي ااسةةابية واال رافةةات اصعيارمةةة السةةتجاابت 
 (.10نساة صتريا التلص  دما هو مو ح ئ اةدول  اهلندسة 

 لصف السادس االبتدائي  معلمات العلوم ل( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 10جدول )
 : نسبة ملتغري التخصصمقياس كفاايت تعليم اهلندسة على فقرات 

 االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  العدد التخصص  املقياس

دفاايت تعليم  
 اهلندسة 

 69.87 263.522 23 فيىاي 

 41.011 256.577 26 ديميا  

 38.301 241.818 33 نيا  أ

معلمةةات العلةةوم للصةةف ( و ةةود فةةروا هاهرمةةة بةة  اصتوسةة ات ااسةةابية السةةتجاابت  10مت ةةح مةةن اةةةدول   
 ةرا  هليةل إ  م  والختاةار داللةة تلة  الفةروا ،نساة صتريا التلص  مقياس دفاايت تعليم اهلندسةعل  السادس االبتدائي 

 (.11اةدول  ( اصو حة نتائجق ئ ANOVAنادت  التاامن األ

معلمات العلوم للصف السادس ( نتائج حتليل التباين االحادي الختبار داللة الفروق يف املتوسطات احلسابية بني استجاابت 11جدول)
 : نسبة ملتغري التخصصمقياس كفاايت تعليم اهلندسة على فقرات االبتدائي 

 درجة احلرية جمموع املربعات  التباين اجملال 
جمموع متوسط 

 املربعات 
 )ف(  ةقيم

مستوى  
 الداللة 

 الكلي

 3495.454 2 6990.908 ب  اعموعات 

 من  2510. 1.406
 2485.962 79 196391 اعموعات 

  81 203381.9 الكلي

بةةة  (  α ≤ 0.05نصةةةائية عنةةةد مسةةةتو  الداللةةةة   إ( عةةةدم و ةةةود فةةةروا  ات داللةةةة  11مت ةةةح مةةةن اةةةةدول   
مقيةةاس دفةةاايت تعلةةيم اهلندسةةة عةةن فقةةرات معلمةةات العلةةوم للصةةف السةةادس االبتةةدائي اصتوسةة ات ااسةةابية السةةتجاابت 

 ،ألت مةن التلصصةات الهالثةة ارئيسة   امعرفية   ن علةم اهلندسةة ال مشةكل  تةو   أىل إوقد معود  ل  ، عى  صتريا التلص ت  
ىل امةةتال  اصعلمةةات مةةن التلصصةةات إودةةذل  قةةد معةةود ، اةانةةب الت ايقةةي للعلةةم بكافةةة اصصةةاتق مةةتم اعتاةةارهولكةةن قةةد 
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 ند عل -نتيجة هذه الوال تو د نتائ  دراسات تتف  م   ،لتعليم اهلندسة بشكل متساو  الهالثة للكفاايت الرتبومة واص نية 
 .اانهةعلم ال

 التوصيات:

 ن الاانهة تقرتح التو يات التالية : ئ  و  نتائ  الدراسة ف

 ئ برام  الدبلوم الرتبوت . لكفاايت تعليم اهلندسةت م  مقرر طرا تدرمس العلوم  -

 .لكفاايت تعليم اهلندسةتو يق القائم  عل  اليام  التدرماية للمعلم  ئ ق اب التعليم ةعداد برام  تدرماية  -

تو يةةق القةةائم  علةة  الةةيام  التدرمايةةة للمعلمةة  ئ ق ةةاب التعلةةيم ةعةةداد بةةرام  تدرمايةةة لعمليةةة التصةةميم اهلندسةةي  -
 .واهلندسة

 املقرتحات :

  را  اصىمد من الاحو  والدراسات ئ اعاالت التالية :إئ  و  نتائ  الدراسة ااالية تقرتح الاانهة 

 . تعليم اهلندسة كفاايتدراسات تر د معرفة معلمي العلوم قال اابدمة ب را  إ -

 . ليم اهلندسة را  دراسات تر د معرفة معلمي العلوم صرنلق التعليم اصتوس ة والهانومة لكفاايت تعإ  -

 . را  دراسات تر د معرفة معلمي العلوم لل ندسة والتصميم اهلندسيإ -

 . را  دراسات تر د ف م ال لاة هلندسة والتصميم اهلندسيإ  -
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