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املقدمة واإلطار النظري
ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تق�صي �أثر �أن�شطة قائمة على التكاملية
بني العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات ()STEM
والتفكري ما وراء املعريف يف تنمية املعرفة البيداغوجية ملعلمي
الريا�ضيات يف مدينة نابل�س وتقديرهم لذاتهم.وللإجابة عن �أ�سئلة
ت�صميما �شبه
الدرا�سة واختبار فر�ضياتها ،ا�ستخدم الباحثان
ً
جتريبي� ،إذ مت العمل على بناء �أداتي الدرا�سة من اختبار للمعرفة
البيداغوجية بعدي مبا�رش ،ومقيا�س لتقدير الذات ،وتكونت عينة
معلما ومعلمة ملادة الريا�ضيات ،مت تق�سيمها �إىل
الدرا�سة من (ً )50
جمموعتني �إحداهما جتريبية (تدربت وفق منحى ( )STEMوالتفكري
ما وراء املعريف)  ،والأخرى �ضابطة (تدربت وفق الطريقة التقليدية)
.وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود �أثر �إيجابي لأن�شطة ( )STEMوالتفكري
ما وراء املعريف يف تنمية املعرفة البيداغوجية ،وتقدير الذات لدى
معلمي الريا�ضيات.
الكلمات املفتاحية ، )STEM( :التفكري ما وراء املعريف،
املعرفة البيداغوجية ،تقدير الذات.
The Impact of the Science,Technology, Engineering
and Mathematics (STEM) and Metacognition Based
Activities in Developing Mathematics Teachers’ Pedagogical Knowledge and Self- Esteem

Abstract
This study aimed at investigating the impact
of Science, Technology, Engineering, Mathematics
(STEM) and based- Metacognition activities in
developing mathematics teachers’ pedagogical
knowledge and self- esteem in Nablus Schools.The
researchers used Quasi- Experimental design in order
to apply post pedagogical mathematics knowledge
test and the measurement of self- esteem test to help
in answering the research question.Fifty mathematics
teachers participated in the study, and they were
divided into experimental and control groups.The
experimental group participants (n=25) received a
series of STEM and metacognition based activities,
and the control one’s (n=25) received traditional
instruction.
The results of the study were in favor of the
experimental group showing a positive impact of using
(STEM) and based- metacognition activities on the
mathematics teachers’ pedagogical knowledge and
self- esteem development.
Keywords: STEM, Metacognition, Pedagogical
mathematics knowledge, Self- Esteem.
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تعد الريا�ضيات الركيزة الأ�سا�سية للتكنولوجيا ،والهند�سة،
والعلوم يف جميع املجاالت املهنية املختلفة ،العلمية ،والزراعية،
وال�صناعية ،والهند�سية ،وغريها ولع ّل ذلك ي�شري �إىل الأهمية
الق�صوى ملعرفة املعلمني ملادة الريا�ضيات معرفة �صحيحة
وعميقة ،والقدرة على امتالك اال�سرتاتيجيات ،والطرق ال�صحيحة
واملفيدة لتطبيقها يف احلياة الواقعية ،وتوظيفها يف جماالت
منوعة يف هذا العامل الوا�سع (Smith& Hughes , 2013; Capraro
. )& Han,2014
وت�ستند التنمية يف العامل على قاعدة متينة من العلوم،
والريا�ضيات ،والتكنولوجيا ،والهند�سة ،لذا يتم الرتكيز عليها
لبناء الربامج التعليمية يف خمتلف امليادين والأنظمة ،لذلك �أ�صبح
القلق ي�سود العامل ب�أ�رسه ،ب�سبب ندرة �أنا�س م�ؤهلني للوظائف
التكنولوجية ،وبخا�صة خريجي الريا�ضيات ،والعلوم غري املجهزين
للمهن التكنولوجية ،والهند�سية متا�ش ًيا مع التطور الهائل يف
التكنولوجيا ،والتغريات املتنامية يف هذا العامل (Bissaker , 2014
. ); Burrows , 2015
ولن ي�ستطيع الطالب تطبيق هذا العلم ب�شكل �صحيح ،ومفيد
فهما
دون القدرة على ربط الريا�ضيات باملواد الأخرى ،مما يحقق ً
�أعمق للمفاهيم ،والتعميمات الريا�ضية ،ويعك�س �أهمية الريا�ضيات
ووظيفتها يف احلياة ،والعلوم الأخرى ()Gomez & Albrecht, 2014
 ،وهو ما �أ�شارت �إليه معايري ومبادئ املجل�س الوطني ملعلمي
الريا�ضيات ( )NCTM, 2000التي �أكدت على �أهمية ربط الريا�ضيات
بالعامل احلقيقي ،وبامليادين املعرفية الأخرى� ،إذ �إن �إدراك الطالب
واملعلمني ب�أن الريا�ضيات تلعب دوراً مهم ًا يف العلوم ،والفنون،
والدرا�سات االجتماعية ،وغريها ،يجعل املعلمني �أكرث قدرة ورغبة
يف دمج الريا�ضيات با�ستمرار مع امليادين املعرفية الأخرى
( ، )Capraro,Capraro & Morgan,2013وعندما يدرك الطلبة �أن
الريا�ضيات يتم ا�ستخدامها يف املوا�ضيع املختلفة الأخرى ،ف�إنها
ت�صبح �أكرث قر ًبا لهم ،وبالتايل يعملون على تكوين الرتابط بني
الأفكار واملفاهيم الريا�ضية ،واملوا�ضيع الأخرى ،مما يعني �أنها
�ست�صبح �أكرث معنى وفائدة بالن�سبة لهم وهذا �سي�ساعد يف تعزيز فهم
الطلبة للريا�ضيات (. )Reeve, 2015 ;Grubbs & Grubbs, 2015
ولن ي�ستطيع الطالب حتقيق هذا التكامل والربط �إذا مل يكن
ميلك املعلم نف�سه القدرة على ذلك ،حيث �أكد مو�سوفيكي ونيوتن
( )Moscovici & Newton, 2006على �أن حالة املعلم وقدرته �إذا
كاف باملادتني (الريا�ضيات والعلوم)  ،وقيامه
إملام ٍ
كان لديه � ٌ
بتدري�سهما م ًعا حالة نادرة رغم الفوائد واملميزات العديدة لها،
والتي جتعل الطالب ينظر �إىل املواد ب�شكل �إيجابي ومتكامل ،لذلك
عرفه عدد من الباحثني ،ولكن دون
ظهر منحى ( ، )STEMوالذي ّ
اتفاق موحد حول تعريف لـه (Capraro & Nite , 2014 ; Caprara
, Capraro & Morgan ,2013 ; Peritt, 2010 ; Scott , 2009; Wolf

. ), 2008
وقد عرفه كابرارو ونايت ( )Capraro & Nite ,2014على
�أنه الرتكيز على احلقول العلمية الأكادميية الأربعة (العلوم،
والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات)  ،وتوظيفها م ًعا يف التعليم،
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مهما من التعليم يف ال�سوق العاملية التناف�سية
وتعد املواد �أعاله ً
جزءا ً
.وي�سعى هذا املنحى �إىل تطوير تعليم العلوم ،والتكنولوجيا،
والهند�سة ،والريا�ضيات ( )STEM Educationوحت�سني ا�ستيعاب
الطلبة ،واكت�سابهم للمهارات العملية ،والتفكري العلمي ،وزيادة
حت�صيلهم الدرا�سي ،وذلك من خالل عدد من الإجراءات التي
�ستت�ضمن تطوير �أن�شطة ومنهجيات وم�شاريع ،وال�سعي �إىل �إجناز
مواد تعليمية رقمية لدعم التعلم والتعليم ،وتطوير قدرات املعلمني
ومتكينهم من التدري�س الفاعل ،وتو�سيع فر�ص تطبيق املعارف،
واملهارات العلمية والريا�ضية ،و�إن�شاء اجتاهات �إيجابية نحو تعلم
الريا�ضيات من خالل قيام املعلم بتدري�س الطالب با�ستخدام كل
املواد �أعاله م ًعا بد ًال من �أن يدر�س كل مادة منها ب�شكل منفرد.
وجاء ظهور منحى (Science , technology , engineering and
 )mathematicsبعد تزايد الدعوات يف العامل الغربي ،ويف الواليات
املتحدة الأمريكية بخا�صة �إىل ال�سعي نحو تطوير قدرة الطلبة يف
املجاالت العلمية ،وتنمية املهارات املختلفة لديهم ،والبحث يف
ا�سرتاتيجيات ت�ساعد يف حت�سني التفكري الإبداعي والناقد لديهم،
بالإ�ضافة �إىل تطوير قدرتهم على حل امل�سائل.وجميعها مت�ضمنة
يف منحى (�. )STEM) (Bark, 2014إن منحى ( )STEMيعمل على
تكامل املواد الأربع يف وحدة واحدة ،ولي�س كمواد منف�صلة ،بحيث
يتم دمج املفاهيم الأ�سا�سية يف املواد الأربع ،لعالج م�شكالت
حقيقية وواقعية يف احلياة ،با�ستخدام امل�شاريع والتكنولوجيا ،مما
ي�ساعد الطالب يف فهم الرتابطات بني املواد ،وب�شكل يعزز قدرته
على فهم امل�شكالت ب�صورة �أعمق و�أقرب ،مما يولد لديه القدرة على
حلها والتعامل معها (Kim et al., 2015 ; Han , Yalvac , Capraro
 )& Capraro, 2015ويتفق هذا املنحى ( )STEMويتكامل مع عدد
من املعايري الريا�ضية املختلفة (CCSSM) (The Common Core
َ )State Standards for Mathematicsو)TEKS
(� )The Texas Essential Knowledge and Skillsإ�ضافة
�إىل معايري ( ،)NCTMحيث �إن جميع املبادئ واملعايري يف
الأنظمة ال�سابقة ( ،)TEKS, CCSSM, NCTMو�ضعت الأ�س�س لدمج
التكنولوجيا مع الريا�ضيات منذ ع�رشات ال�سنني ،من خالل تقدمي
احللول للم�شكالت القائمة يف املناهج والكتب التي ت�ساعد على
التكامل بني الريا�ضيات و العلوم ،واملواد املختلفة ،ومن �أهم هذه
املبادئ مبد�أ التكنولوجيا ،الذي ي�ؤكد على �رضورة اال�ستفادة من
التقنيات املتوفرة يف تعلم الريا�ضيات وتعليمها ،مما يعزز التعلم
ويتيح الفر�صة للطلبة للرتكيز على الأفكار واملفاهيم الريا�ضية،
وتي�رس لهم حل امل�شكالت ،وتنمي التفكري لديهمMcleskey, 2011(.
);Capraro & Nite, 2014
ويعتمد منحى ( )STEMعلى تعليم مرتكز على امل�شاريع
( ، )PBLيعطي املتعلمني الفر�صة لي�شاركوا يف و�ضع امل�شكلة
وحلها ،واتخاذ القرارات املنا�سبة.مما ي�ساعد يف االنتقال من التعليم
التقليدي املرتكز على احلفظ والتكرار اللذين ينفران املتعلمني،
ويجعلهم فاقدين ملهارات التفكري املختلفة �إىل التعليم الذي يعتمد
على النظرية البنائية ،وبالتايل �سي�صبح الطالب هو حمور العملية
التعليمية التعلمية و�أ�سا�سها (. )Barak , 2014
كما �أكد عدد من الدرا�سات ال�سابقة �أن الربط ما بني التعليم
املرتكز على امل�شاريع ونظام ( )STEMيزيد فاعلية عملية التعلم،

(Han, Yalvac,

ويجعل التعلم ذا معنى بالن�سبة للطالب واملعلم
. )Capraro & Capraro , 2015كما �أ�شار (� )Thomas, 2000إىل �أن
التعليم املرتكز على امل�شاريع ( )PBLي�ساعد يف جعل الطلبة متعلمني
فاعلني ،ويكت�سبون املعرفة ال�رضورية بفاعلية حلل امل�شكالت التي
تظهر يف �أثناء عملية التعليم ،ويف �أثناء عملهم بامل�شاريع ،ولي�سوا
متعلمني �سلبيني ،كما �أنها ت�ساعدهم يف تنظيم التعلم الذاتي.
وبهذا يتقاطع التعلم با�ستخدام منحى ( )STEMاملعتمد
على التعلم با�ستخدام امل�شاريع مع املدر�سة البنائية التي ت�ؤكد
على �رضورة �أن يفهم الطلبة الريا�ضيات التي ي�ؤدونها ،و�أن يبنوا
معرفتهم بنف�سهم من خالل االكت�شاف (، )Capraro et al, 2014
خ�صو�صا �أن املعلمني ال
وذلك لأن الفهم يتطور مع التعلم الن�شط،
ً
ميكنهم �إي�صال الفهم  -ب�رصف النظر عن قدراتهم -بل يجب على
الطالب �أن يبنوا مثل هذا الفهم يف عقولهم ،بدوي ( ، )2008جابر
وك�شك (ّ �. )2007إن منحى ( )STEMيعمل على تطوير قدرة املتعلم
على بناء معرفته من خالل دمج املجاالت املعرفية املختلفة مع
علما ب�أن املعرفة تبنى بن�شاط املتعلمني من خالل
بع�ضها ً
بع�ضاً ،
تكامل املعلومات واخلربات اجلديدة مع ال�سابقة ،مما ي�سهم يف
تطوير قدرة املتعلم على تكوين تراكيب معرفية جديدة ،و�إعادة
بناء الرتاكيب املوجودة لديه و�صياغتها ،وبالتايل م�ساعدته على
ا�ستخدام املعرفة املنا�سبة بطريقة �صحيحة عند مواجهته ملواقف
وم�شكالت خمتلفة ,وتهيئته الكت�شاف املعرفة ب�شكل �سليم.ولأن
بناء املعرفة واكت�شافها مرتبط منذ زمن طويل بالتفكري ما وراء
املعريف�.إذ يعد مفهوم ما وراء املعرفة ( )Metacognitionواح ًدا من
التكوينات املعرفية املهمة يف علم النف�س املعا�رص ،حيث تبني من
نتائج البحوث والدرا�سات ال�سابقة �أن هناك عالقة ما بني عملية
التعلم وما وراء املعرفة ،و�أ�صبح التعلم يت�ضمن ك ًال من اجلوانب
املعرفية وما وراء املعرفة (جروان1999 ،؛ علي واحلاروين،
2004؛ الزعبي2008 ،؛ �أبو ال�سعود2009 ،؛ الأحمدي2012 ،؛ �أبو
ب�شري2012 ،؛ �أبو لطيفة. )2014 ،
( )Kim, Park, Moore & Varma, 2013حيث عرف الزغلول
والزغلول ( )2003مهارات التفكري ما وراء املعريف ب�أنها مهارات
عقلية معقدة ،تعد من �أهم مكونات ال�سلوك الذكي يف معاجلة
املعلومات ،وتعمل على ال�سيطرة على جميع ن�شاطات التفكري
العاملة املوجهة حلل امل�شكلة ،وا�ستخدام قدرات الفرد املعرفية يف
مواجهة متطلبات التفكري ،والتعامل معها (الزعبي. )2008 ،كما
عرفت ب�أنها تفكري ال�شخ�ص يف تفكريه ( )Flavell, 1976وعرفها كم
وبارك وموور وفارما ( )Kim, Park, Moore & Varma,2013ب�أنها
عملية يقوم الطالب من خاللها مبراقبة طريقة تعلمه وتقييمها
وتعديلها وتطويرها ،بحيث يطور معرفته ،ويح�سن طريقة تعلمه
ملواقف جديدة.وعرفها غي�س وويلي ()Guss & Wiley, 2007
ب�أنها تفكري الفرد يف تفكريه حتى يطور طريقة تعلمه يف مواقف
جديدة.ومما �سبق يت�ضح الرتابط القوي واملتني بني املدر�سة
أي�ضا مع التعليم
البنائية والتفكري ما وراء املعريف وهما يتفقان � ً
املرتكز على امل�شاريع ومنحى ( ، )STEMالذي ي�ضع امل�شكالت
الواقعية �أمام الطلبة واملرتبطة باملواد الأربع والتكامل فيما بينها،
وبالتايل يوفر هذا املنحى للطالب الفر�صة للتحليل والتفكري ،حلل
تلك امل�شكالت بطريقة يبني فيها املعرفة اجلديدة على ال�سابقة،
وي�ستخدم معلوماته ب�شكل تكاملي حللها ،وذلك من خالل االكت�شاف
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والتفكير ما وراء املعرفي في تنمية املعرفة البيداغوجية وتقدير الذات لدى معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا

الذي يفرز مهارات التفكري ما وراء املعريف لدى الطالب ،ويجعل
عملية التعلم لديه �أعمق (Han, Yalvac, Capraro & Capraro ,
. )2015
دورا �أ�سا�س ًيا يف تهيئة البيئة املنا�سبة والظروف
ولأن للمعلم ً
املالئمة للتعلم ،اجتهت الأبحاث احلديثة لدرا�سة تفكري املعلم
ومعرفته على ممار�سته لأدائه العملي داخل الغرفة ال�صفية (Gulten
� ، ), 2013إ�ضافة �إىل �أهمية امتالك املعلم �إىل معرفة بيداغوجية
جيدة ت�ساعده يف معرفة املنهاج ب�شكل حقيقي ،وفهمه فهما عمي ًقا،
حتى يت�سنى له حتقيق التكاملية بني املواد العلمية املختلفة وتطوير
�سليما ،ومتي ًنا ،وحت�سني وتنمية
قدرة طلبته على بناء معرفتهم ً
بناء ً
مهارات التفكري ما وراء املعريف لديهم من خالل التعليم املرتكز على
امل�شاريع الذي يعتمد على املنهجيات واال�سرتاتيجيات التي جتعل
الطالب يبني معرفته من خالل العمل اجلماعي ،وت�ساعد الطالب
على حل امل�شكالت التي تواجهه بطريقة عملية (Passey,2012
 );Tseng, Chang, Lou & Chen, 2013وهذا دليل على �أهمية وجود
معرفة بيداغوجية جيدة لدى املعلمني والتي عرفها (Shulman,
 )1986ب�أنها طرق متثيل املادة التعليمية التي ت�ساعد على فهمها
وا�ستيعابها (& Guerrero,2010; Gulten,2013 ; Ghnaim, Abed
 ، )Ayyash.,2016مبعنى �أنها املعرفة التي ميتلكها املعلم ،والتي
ت�ساعده يف حتويل الأكادميي �إىل حمتوى قابل للتعلم والتطبيق.
وي�شري كا�ستنز ( )Kastensامل�شار �إليه يف خ�صاونة والربكات
(� )2007إىل �أن املعرفة البيداغوجية التي يحتاجها املعلم لتدري�س
مو�ضوع كالريا�ضيات ،تت�ضمن معرفة الأفكار الريا�ضية التي يجب
�أن ميتلكها التالميذ قبل عملية التدري�س ،وال�صعوبات التي يواجهها
التالميذ عند تعلم فكرة معينة ،و�أن املعرفة البيداغوجية ملحتوى
حمدد يف الريا�ضيات ،هي معرفة متخ�ص�صة يف تعليم ذلك املحتوى
ولي�س اال�سرتاتيجيات العامة التي ت�صلح ب�شكل عام (خ�صاونة
والربكات. )2007 ،وعرفها كليكمان و�آخرون ب�أنها املعرفة التي
يحتاجها املعلم مل�ساعدة الطالب ال�ستيعاب املفاهيم ب�صورة �سل�سة،
وقدرته على معرفة املفاهيم ال�صحيحة واخلاطئة لدى الطالب يف
املادة ،واملعرفة بالطرق واال�سرتاتيجيات املنا�سبة التي تي�رس
على الطالب فهم املادة ب�شكل عميق)Kleickmann et al, 2015(.
ول ّأن التعليم عملية معقدة وحتتاج لتوفر ظروف و�رشوط خا�صة،
وبيئة منا�سبة لإجناحها ،ف�إن تقدير املعلم لذاته هي �صفة �أ�سا�سية،
يجب �أن تتوفر فيه حتى تنعك�س على �أدائه وطريقة تدري�سه ،فتقدير
اهتماما
الذات (والتفكري ما وراء املعريف) من املفاهيم التي وجدت
ً
ملحوظً ا لدى علماء النف�س ،فقد و�ضعه (ما�سلو) يف هرمه املعروف
للحاجات النف�سية ،واعتربه مرحلة مهمة يجب �أن ي�صل �إليها
الإن�سان يف تطوره النف�سي حتى ي�ستطيع الو�صول �إىل قمة الهرم
املمثلة لتحقيق الذات ،وكما ورد يف �سمارة و �سمارة وال�سالمات
(� )2012أن كوبر �سميث يرى �أن ظاهرة تقدير الذات ظاهرة معقدة؛
عرف
لأنها تت�ضمن
ً
تقييما للذات ،ورد فعل �أو ا�ستجابة دفاعية ،وقد ّ
�سميث تقدير الذات :ب�أنه احلكم الذي ي�صدره الفرد على نف�سه ،وق�سم
�سميث تقدير الفرد لذاته �إىل ق�سمني :التعبري الذاتي وهو �إدراك الفرد
لذاته وو�صفه لها ،والتعبري ال�سلوكي الذي ي�شري �إىل ال�سلوكيات ،التي
تو�ضح تقدير الذات.من قبل الفرد نف�سه ،ويتيح الفر�صة للمالحظة
من قبل الآخرين.وهناك تعريفات متعددة لتقدير الذات فمث ًال
عرف روزنربغ ( )Rosenberg, 1965تقدير الذات ب�أنه (مفهوم
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أ .شاكر محمد شاكر جبر
أ .د .علي محمد علي الزعبي

عام ،وتقييم متكامل اجتاه النف�س� ،أو كيف ي�شعر املرء حيال ذاته
باملعنى ال�شامل.فهو اجتاهات الفرد اجتاه نف�سه ،وهذا يعني تقدير
الذات املرتفع هو �أن الفرد يع ّد نف�سه ذا قيمة و�أهمية ،بينما تقدير
الذات املنخف�ض يعني عدم ر�ضى ال�شخ�ص عن ذاته �أو رف�ضها،
كما عرفه روجرز ( )Rogers, 1969ب�أنه اجتاهات الفرد نحو ذاته،
والتي لها مكون �سلوكي ،و�آخر انفعايل (. )Seker, 2015وبالتايل
رمبا ي�سهم منحى ( )STEMيف حتقيق �أحد �أهداف عمليتي التعلم
والتعليم ،وهو �إحداث التغري الإيجابي للفرد واملجتمع واملنظومة
ككل (مراد. )2014 ،

مشكلة الدراسة وأسئلتها
تركز النظريات الرتبوية احلديثة على �أهمية تناول التعلم
املرتكز حول املتعلم ،واملتتبع للواقع التعليمي يجد �أنه ما زال
خ�صو�صا يف مادة
بعي ًدا عن حتقيق مطالب الطلبة واحتياجاتهم،
ً
الريا�ضيات� ،إذ ما زال التعليم املرتكز على التلقني ي�شكل الطرق
�شيوعا يف مدار�سنا يف فل�سطني ،وذلك لعدة �أ�سباب :منها
الأكرث
ً
املنهاج ،واملعلم ،والنظام التعليمي.من هنا ت�أتي �أهمية �إعداد
املعلم وتهيئته للتعامل مع املادة التعليمية ب�شكل �إيجابي وبنائي،
خ�صو�صا � ّأن عدداً من الدرا�سات �أثبتت �أن هناك حاجة ما�سة �إىل
ً
عملية حت�سني ملعرفة املعلمني البيداغوجية وتطويرها.
(& Guerrero, 2010; Kleickman et al.,2015; Leng, Meng
 )Abdul Rahim , 2015; Akkas & Turnrklu,2015ولأن �إعداد املعلم
عملية معقدة ،وبحاجة �إىل �أن تكون متكاملة من جميع اجلوانب،
أي�ضا تقدير الذات ،ملا له من دور �أ�سا�س يف بناء �شخ�صية
اخرتت � ً
�صحيحة للفرد بعامة ،وللمعلم بخا�صة ،ويف زيادة �إمكاناته
وحت�سني قدراته على �إجناز �أعماله ب�صورة �إبداعية.لذا ارت�أينا البحث
عن منحى رمبا قد ي�ساعد يف تطوير وتنمية املعرفة البيداغوجية
لدى املعلمني ،ويزيد من تقديرهم لذاتهم� ،أال وهو منحى ()STEM
القائم على التكاملية بني املواد وكذلك التفكري ما وراء املعريف
الذي يتقاطع مع املنحى �أعاله يف االعتماد على الطالب على تكوين
خ�صو�صا �أن الباحثني مل يجدا �أية درا�سة
وبناء وتقييم معرفته،
ً
عربية تناولت منحى ( ، )STEMلذلك �ست�سعى هذه الدرا�سة �إىل
الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
1 .1ما �أثر ا�ستخدام �أن�شطة قائمة على (التكاملية) بني العلوم،
والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات ( ، )STEMوالتفكري ما
وراء املعريف يف تطوير املعرفة البيداغوجية لدى عينة من
معلمي الريا�ضيات للمرحلة الأ�سا�سية العليا؟
2 .2ما �أثر ا�ستخدام �أن�شطة قائمة على (التكاملية) بني العلوم،
والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات ( ، )STEMوالتفكري ما
وراء املعريف يف تقدير الذات لدى معلمي الريا�ضيات للمرحلة
الأ�سا�سية العليا لذواتهم؟

فرضيات الدراسة
�سعت الدرا�سة �إىل اختبار الفر�ضيتني الآتيتني:
1 .1ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05
بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية (الذين خ�ضعوا
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لربنامج تدريبي و�أن�شطة ( )STEMوالتفكري ما وراء املعريف
ودرجات طلبة املجموعة ال�ضابطة (الدورة التدريبية
التقليدية) يف اختبار املعرفة البيداغوجية يعزى �إىل طريقة
التدريب.
2 .2ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية (الذين
خ�ضعوا لربنامج تدريبي و�أن�شطة ( )STEMوالتفكري ما وراء
املعريف ودرجات طلبة املجموعة ال�ضابطة (الدورة التدريبية
التقليدية) يف مقيا�س تقدير الذات يعزى �إىل طريقة التدريب.

أهمية الدراسة
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف كونها الدرا�سة الأوىل  -ح�سب
علم الباحثني -يف فل�سطني التي تناولت منحى وبرنامج ()STEM
والتفكري ما وراء املعريف م ًعا ،و�أثر هذا الربنامج على املعرفة
البيداغوجية ،وتقدير الذات لدى معلمي الريا�ضيات للمرحلة
الأ�سا�سية العليا� ،إذ تقدم طريقة ومنهجية جديدتني تتفقان مع
االجتاهات الرتبوية احلديثة يف التدري�س يف ظل الثورة التكنولوجية
واملعلوماتية ،ويف ظل احلاجة �إىل تنمية قدرة املعلمني على
التكاملية بني الريا�ضيات واملواد الأخرى ،وتطوير قدرات املعلمني
على التفكري ،مما ينعك�س على الطلبة وحت�صيلهم ،كما �أنها متكن
معلمي الريا�ضيات و العلوم يف �إعادة حت�ضري درو�سهم اليومية
بطريقة حديثة ،يتم فيها دمج الريا�ضيات مع العلوم والبيئة
املحيطة من خالل ا�ستخدام منحى ( )STEMالتكاملي ،ورمبا
ت�ستفيد من هذه الدرا�سة امل�ؤ�س�سات الرتبوية كاملدار�س ،وكليات
الرتبية ودورات �إعداد املعلمني ،وتدريبهم البتكار طرق تدري�س
جديدة ،ت�سهل تدري�س الريا�ضيات واملواد الأخرى ،وتنمي تقدير
الذات للمعلمني ،كما وتفتح املجال �أمام باحثني �آخرين ،لتق�صي
�أثر منحى ( )STEMعلى متغريات �أخرى يف عمل درا�سات م�ستقبلية،
وتزود الدرا�سة احلالية الباحثني والرتبويني ب�أدب نظري ،ودرا�سات
�سابقة حول (. )STEM

حدود الدراسة
اقت�رصت الدرا�سة على عينة ع�شوائية من معلمي الريا�ضيات،
ممن يدر�سون مادة الريا�ضيات لل�صفوف من اخلام�س وحتى العا�رش
خالل الف�صل الأول من العام الدرا�سي  2017/ 2016يف مدينة
نابل�س ،والذين التحقوا بدورة تدريبية يف تعليم الريا�ضيات.

مصطلحات الدراسة
�أن�شطة ( : )STEMهي جمموعة من الأن�شطة التي تعتمد على
الربط بني (العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات)  ،والتي
قام الباحثان بتطويرها بعد االطالع على الكتب احلديثة يف جمال
( ، )STEMوالدرا�سات ال�سابقة ،وبع�ض الربامج التدريبية التي
تناولت ( ،)STEMوالتي تتعامل مع املواد الأربع ،وك�أنها وحدة
مرتابطة بد ًال من مواد جمز�أة ومفككة (( ،)Edp, 2013املحي�سن
وخجا )2015 ،و�إجرائياً ،ف�أن�شطة  STEMهي الأن�شطة املتكاملة
ريا�ض ًيا ،وعلمياً ،وهند�سياً ،وتقن ًيا ،والتي يبنيها الباحثان لوحدة
تدريبية يف تعليم الريا�ضيات ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة

الأ�سا�سية العليا خالل الف�صل الدرا�سي الأول .2017/ 2016
املعرفة البيداغوجية :التقنيات الالزمة لتدري�س املعرفة
الريا�ضية لل�صفوف من �أول �إىل تا�سع ،وت�شمل املعرفة يف جماالت
منهاج الريا�ضيات ،والتعليم والتعلم البنائي ،واالت�صال الريا�ضي،
ومتثيل الأفكار الريا�ضية واملواد الأخرى ،و�صعوبات التعلم يف
عرف
الريا�ضيات وعالجها (خ�صاونة والربكات ،)2007 ،و ُت ّ
املعرفة البيداغوجية �إجرائي ًا ( )Elif & Elif,2015يف هذه الدرا�سة،
ب�أنها الدرجة التي يح�صل عليها معلم ريا�ضيات املرحلة الأ�سا�سية
العليا يف اختبار املعرفة البيداغوجية ،الذي �أُع ّد خ�صي�ص ًا لتحقيق
هدف الدرا�سة.
التفكري ما وراء املعريف :هو تفكري الفرد بتفكريه ،ومعرفته
مبعرفته ،وعملياتها املعرفية ،مما يتيح له التحكم بتلك العمليات،
و�إعادة تكوين �أفكاره الذاتية ،وتطوير معرفته.مبعنى �أنه ت�أمل
الطالب يف ا�سرتاتيجيته امل�ستخدمة ملا يف ذلك الت�أمل من فائدة له
يف ا�ستيعابه للمعرفة وفهمها وتطبيقها لتحقيق تعلم فعال و�إيجابي
(الزعبي( ،)2008 ،الأحمدي�( ،)2012 ،أبو ب�شريOzcan,( ،)2012 ،
 ،)2014; Ozcan, 2015و�إجرائ ًيا ،هي جمموعة من الأن�شطة التي
ت�ضع امل�شكالت الواقعية �أمام املعلم ،واملتكاملة ريا�ض ًيا وعلم ًيا
وهند�س ًيا وتقن ًيا ،والتي تتطلب منه وع ًيا جي ًدا بعملياته املعرفية،
والقدرة على ا�ستخدام مهارات التخطيط ،واملراقبة ،والتقومي
�صحيحا ،ي�ؤهله للتحليل والتفكري حلل تلك امل�شكلة.
ا�ستخداما
ً
ً
تقدير الذات :مدى فهم املعلم لنف�سه وتقييمه لها ،من خالل
و�صف �أفعاله ،و�أقواله ،ومظهره ،و�شعوره ،وقدرته على الربط بني
الريا�ضيات واملواد الأخرى ،وبني الريا�ضيات واحلياة العملية( (�Isik
 ،)sal,2010ويف هذه الدرا�سة يقا�س تقدير الذات مبجموع الدرجات
التي يح�صل عليها املعلم ،من خالل ا�ستجابته على مقيا�س تقدير
خ�صي�صا لهذه الدرا�سة.
الذات املعد
ً

الدراسات السابقة
احملور األول :الدراسات اليت تناولت STEM

تناولت درا�سة �سومن وكالي�سكي ()Sumen & Calisici,2016
�أثر ا�ستخدام منحى ( )STEMيف تطوير اخلرائط املفاهيمية لدى
معلمي ما قبل اخلدمة ،وا�ستق�صاء وجهة نظرهم حول دور املنحى،
و�أثره ،وفوائده يف ال�صف ،وعلى الطالب ،حيث مت اختيار عينة من
معلما يف ال�سنة الرابعة من �إحدى اجلامعات الرتكية ،ومت
()42
ً
ا�ستخدام املنهج النوعي يف هذه الدرا�سة من خالل درا�سة احلالة،
واملقابالت املبا�رشة ،وقد جرى حت�ضري جمموعة �أن�شطة ملنحى
( )STEMمت �إعطا�ؤها للمعلمني (�سنة ثانية جامعة) �ضمن م�ساق
متعلق بالبيئة وم�شكالتها ،وقد �أظهرت النتائج �أن ملنحى ()STEM
كبريا يف م�ساعدة املعلمني على تكوين خرائط مفاهيم ذهنية
دورا ً
ً
�صحيحة وفعالة ،وكذلك تطور املعرفة املفاهيمية لديهم ،وقدرتهم
على حل م�شكالت واقعية ،كما �أظهرت املقابالت �أن املعلمني وجدوا
�أن التعليم با�ستخدام ( )STEMمفيد ج ًدا ،وفعال ،وممتع ،ويبقى
�أثره يف ذهن الطالب ،ويزيد من التوا�صل الإيجابي بني املعلمني
والطلبة ،وكذلك امل�شاركة الفعالة للطلبة داخل ال�صف.
وهدفت درا�سة بارك ()Park, Byun, Sim, Han & Beak,2016
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�إىل البحث يف وجهة نظر وممار�سات معلمي العلوم ،والتكنولوجيا،
والهند�سة ،والفن ،والريا�ضيات حول التعليم با�ستخدام منحى
( )STEMيف كوريا اجلنوبية من خالل درا�سة ا�ستق�صائية ملدار�س
خمتلفة النماذج (خا�صة  ,وحكومية ،وغريها)  ،وتكونت العينة من
معلما من معلمي ( )STEMيف املدار�س التي متار�س التعليم
(ً )729
با�ستخدام ( )STEMيف ( )252مدر�سة خالل العام ( ، )2014وقد
�أظهرت النتائج �أن �أغلبية املعلمني الذين ميتلكون خربة كبرية يف
التدري�س ،يحملون اجتاهات �إيجابية جتاه ا�ستخدام منحى ()STEM
يف التدري�س ،كما �أظهرت النتائج �أن هناك عدداً من التحديات التي
يواجهونها عند ا�ستخدامهم لهذا املنحى� ،أهمها :احلاجة �إىل وقت
�أكرب للتخطيط والتنفيذ.
كما هدفت درا�سة كابوبيانكو ورب (& Capobianco
� )Rupp, 2015إىل البحث يف تعليم معلمي (مواد  )STEMالعلوم،
والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات ،والرتكيز على الت�صاميم
الهند�سية ،وكذلك متابعة خططهم ال�صفية وتقييمها ،واملقارنة
بني ما خططه املعلمون وما نفذوه داخل الغرفة ال�صفية ،حيث
كان الرتكيز على العلوم والهند�سة يف الدرو�س املخططة واملنفذة.
معلما ومعلمة ،ومت جمع البيانات
وتكونت عينة الدرا�سة من (ً )23
على مدار �سنة درا�سية كاملة من خالل مراقبة ،ومتابعة ،وتقييم
خطط املعلمني ال�صفية للدرو�س ،وكذلك من خالل املالحظات
ال�صفية.
وقد �أظهرت النتائج امتالك املعلمني للقوة ،واملعرفة ،وقدرة
عالية على التخطيط للدرو�س املرتكزة على الت�صاميم الهند�سية،
وكذلك الإمكانيات العالية والكبرية يف تنفيذ الدرو�س التي خطط
لها املعلمون ،كذلك ا�ستطاع املعلمون دمج املمار�سات الهند�سية،
والت�صميمات الهند�سية داخل خططهم التي مت تنفيذهما داخل
الغرفة ال�صفية.
و�سعت درا�سة كراهان وبيليكي و�أونال (& Karahan, Bilici
 )Unal,2015للبحث يف �آراء واجتاهات معلمي العلوم والريا�ضيات
للمرحلة الثانوية جتاه منحى �ستيم يف مدار�س تركيا احلكومية،
واجتاهات الطالب وحت�صيلهم �أي�ض ًا بعد تعر�ضهم ملنحى �ستيم،
ومت ا�ستخدام املنهج الكمي ،واملنهج النوعي يف هذه الدرا�سة ،حيث
�شارك ( )21طال ًبا يف املرحلة الثانوية يف هذه الدرا�سة التي
دورا
ا�ستمرت ملدة (ً � )14
أ�سبوعا ،وقد �أظهرت النتائج �أن هناك ً
�إيجاب ًيا
وا�ضحا ملنحى ( )STEM) (STEMيف حت�سني درجات
ً
الطالب يف مادتي العلوم ،والريا�ضيات ،وكذلك التكنولوجيا ،كما
أي�ضا يف جعل اجتاهات الطلبة
�أظهرت النتائج م�ساهمة املنحى � ً
�أكرث �إيجابية جتاه مواد العلوم ،والتكنولوجيا ،والريا�ضيات ،كما
تاما من املعلمني جتاه دور
أي�ضا �أن هناك
�أظهرت النتائج � ً
ر�ضى ً
ً
املنحى يف عملية تعليم تلك املواد ،ودور املنحى الإيجابي يف
حت�سني �أداء الطلبة وتطوره يف تلك املواد.
كما هدفت درا�سة (مراد� )2014 ،إىل تقدمي ت�صور مقرتح
لربنامج تدريبي لتنمية مهارات التدري�س لدى معلمات الفيزياء
باملرحلة الثانوية يف �ضوء مبادئ ومتطلبات التكامل بني
العلوم ،والتقنية ،والهند�سة ،والريا�ضيات ( ، )STEMولتحقيق ذلك
ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي ،من خالل ا�ستقراء
وحتليل الأبحاث ،والأدبيات ذات ال�صلة يف حتديد مبادئ ومتطلبات
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التكامل بني العلوم ،والتقنية ،والهند�سة ،والريا�ضيات
يف �أربعة جماالت ،وهي :الأول التطوير املهني كنظام ،والثاين:
التطوير املهني من حيث املحتوى املعريف ،والثالث :ا�سرتاتيجيات
التطوير املهني ملجال  ،STEMوالرابع :الدعم ،وامل�ساندة للتطوير
املهني يف جمال ( )STEMالواجب توفرها يف مهارات التدري�س
أي�ضا من خالل تطبيق
ملعلمات الفيزياء باملرحلة الثانوية.و� ً
ا�ستبانة على عينة من معلمات الفيزياء باملرحلة الثانوية بلغت
قوامها ( )30معلمة مبدينة حائل ،لتحديد االحتياجات التدريبية
ملعلمات الفيزياء باملرحلة الثانوية ،ولتنمية مهارات التدري�س يف
�ضوء مبادئ ومتطلبات التكامل بني العلوم ،والتقنية ،والهند�سة،
والريا�ضيات (. )STEMويف �ضوء نتائج اال�ستبانة (االحتياجات
التدريبية) قامت الباحثة بتقدمي الت�صور املقرتح لربنامج تدريبي
لتنمية مهارات التدري�س ملعلمات الفيزياء باملرحلة الثانوية يف
�ضوء مبادئ ومتطلبات التكامل بني العلوم ،والتقنية ،والهند�سة،
والريا�ضيات ( )STEMمبجاالته الأربعة ،وقد مت حتكيمه بحيث
يكون �صاحلًا للتطبيق ،وقدمت الباحثة جمموعة من التو�صيات
واملقرتحات يف �إطار التنمية املهنية ملعلمات الفيزياء ومنها
اال�ستفادة من مواد و�أدوات البحث احلايل �سواء �أكانت قائمة املبادئ
�أم متطلبات التكامل بني العلوم ،والتقنية ،والهند�سة ،والريا�ضيات
( )STEMالواجب توفرها يف الأداء التدري�سي �أو الربنامج التدريبي
املقرتح ،مبا يفيد يف تطوير �أداء معلمي الفيزياء ،ورفع م�ستوى
�أدائهم التدري�سي.
احملور الثاني :الدراسات اليت تناولت املعرفة البيداغوجية
�سعت درا�سة �أكايا (� )Akkaya, 2016إىل تق�صي التغري
احلا�صل على املعرفة البيداغوجية ملعلمي الريا�ضيات ما قبل
اخلدمة يف جامعة حكومية يف تركيا ،و�أدائهم يف ال�صف ،وقدرتهم
على ا�ستخدام التكنولوجيا يف تعليم الريا�ضيات ،وعلى التكامل بني
الريا�ضيات والتكنولوجيا بعد تعر�ضهم لربنامج تدريبي ،وتكونت
العينة من ( )34معلم ريا�ضيات ما قبل اخلدمة ،وا�ستخدم فيها هذا
البحث املنهجيتني الكمية والنوعية (اختبار قبلي واختبار بعدي،
ومقابالت مبا�رشة) جلميع العينات و ( )t- testلتحليل البيانات.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ا�ستخدام التكنولوجيا وتكاملها
مع الريا�ضيات ،ي�ؤثر �إيجاب ًيا يف معرفة املعلمني البيداغوجية،
أثرا
وحتدي ًدا يف معرفة املعلمني باملحتوى ،كما �أظهرت �أن هناك � ً
�إيجاب ًيا للدورة التدريبية يف تطوير قدرة املعلمني على ا�ستخدام
أي�ضا
التكنولوجيا يف تدري�س الريا�ضيات ،كما �أظهرت النتائج � ً
أثرا �إيجاب ًيا
�أن ال�ستخدام التكنولوجيا يف تدري�س الريا�ضيات � ً
يف عملية التدري�س يف عدد من الأمور مثل (التوا�صل بني املعلم
والطالب ،وبني الطالب �أنف�سهم ،وتطوير قدرة املعلم على توفري بيئة
�صفية منا�سبة ،تطوير قدرة الطلبة على التخطيط للدرو�س ،وكذلك
ت�شجيع الطلبة على التفكري ،والتق�صي ،والت�أمل ،والت�سا�ؤل) .وقد
�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة توفري م�ساقات يف اجلامعات تهيئ الطالب
ال�ستخدام التكنولوجيا ودجمها يف تعليم الريا�ضيات ،والعمل على
توفري الأدوات التكنولوجية يف املدار�س التي ي�شكل نق�صها عائ ًقا
�أمام دمج التكنولوجيا ،والريا�ضيات ،والتكامل بينهما يف تدري�س
الريا�ضيات.
كما تناولت درا�سة �أكا�س وتورنكلو (Akkas & Turnklu ,
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معلما
 )2015) Pedagogical Content Knowledge (PCKلدى (ً )30
من معلمي املرحلة املتو�سطة ملادة الريا�ضيات يف مدينة �أزمري
يف تركيا ،من خالل تدري�سهم لوحدة الأ�شكال الرباعية املوجودة
يف ال�صفوف ( )7 - 5يف املنهاج الرتكي ،و كان هدف الدرا�سة
الأ�سا�س فح�ص قدرات املعلمني البيداغوجية من خالل معرفتهم
مبا يعرفه الطالب ،و قدرتهم على التعلم ال�سابق بالالحق ب�صورة
�صحيحة ،و حتديد ال�صعوبات التي تواجه الطلبة ،و قد �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن ( )% 67من املعلمني يقومون مبا ذكر �أعاله ب�صورة
�صحيحة ،و�أن �أغلب املعلمني ي�أخذون بعني االعتبار املعلومات
ال�سابقة لدى الطالب عن طريق ربطها باملعلومات اجلديدة و لكن
عن طريق احلفظ و اال�ستظهار ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة عمل مزيد
من الدرا�سات حول ( )PCKللمعلمني ،لأن العينة التي مت اختيارها
هي �أ�ص ًال تقوم بتدري�س هذه الوحدة ،و لديها معرفة م�سبقة باملادة
والطالب.
كما �سعت درا�سة لـ مغدام و�أراين وكونو (& Moghddam,Arani
 )Kuno, 2015للبحث يف قدرة املعلمني على تخطيط اخلطة اليومية
وحت�ضريها لدر�س الريا�ضيات ،ومدى جودة هذا التخطيط وقدرتهم
على تطبيق ما ورد فيها يف ال�صف ،وكذلك املحتوى الريا�ضي
الوارد يف اخلطة ،وتكونت هذه الدرا�سة من ( )5معلمات للريا�ضيات
واملديرة و ( )18طالبة من ال�صف الثاين من مدر�سة ابتدائية خا�صة
يف �إيران ،حيث �إن كل معلمة لديها �أ�سئلة يف التدري�س وقد مت جمع
املعلومات من خالل املالحظة ال�صفية ،واملقابالت ،ومراجعة
اخلطط ،والت�سجيل بالفيديو ،ومت ا�ستخدام املنهجية اليابانية
يف تخطيط الدر�س ،حيث مت الطلب من املعلمات مراجعة مناهج
الريا�ضيات من ال�صفوف الأوىل �إىل اخلام�س ،وحتديد املفاهيم
الرئي�سة الواردة فيها ،ومن ثم قيام املعلم بتق�سيم خططهم ال�صفية
بع�ضا.وقد �أظهرت النتائج
ب�شكل تعاوين ،وح�ضور ح�ص�ص لبع�ضهم ً
�أهمية �أن تكون �أهداف املعلمني وتوقعاتهم عالية من خالل
تعاملهم مع الطلبة ،وكذلك �أهمية و�رضورة الرتكيز �أكرث على
امل�سائل احلياتية يف تعليم الريا�ضيات يف التخطيط والتنفيذ ،ودور
التح�ضري اجليد للدر�س يف حت�سني تعلم وتعليم الطلبة ،والك�شف عن
امل�شكالت املتوقعة.
كما �أجرى �صيام ( )2014درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل
واقع املعرفة البيداغوجية عنـد معلمي الريا�ضيات لل�صف الثامن
الأ�سا�سي يف فل�سطني ،واملتعلقة بوحدة الهند�سة ،ولتحقيق هدف
الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث املنهجني الو�صفي والكمي ،وجل�أ الباحث
�إلـى ا�ستخدام �أربع �أدوات ،وهـي ا�سـتبانة للك�شف عـن طبيعـة
معتقدات معلمي الريا�ضيات ،واملقابالت الفردية واالختبـار
املعريف ،واملالحظـات ال�صفية� ،إذ قام الباحث باختيار عينة مكونة
من معلم ومعلمة من ذوي املعتقدات املعرفية البنائية االجتماعية،
ممن ح�صلوا على ( )% 75ف�أكرث ،يف �إجابات املعلمني الـذين
ا�سـتجابوا ال�سـتبانة املعتقـدات ،مـن خـالل (� )32سـ�ؤالاً علـى �شـكل
كبريا
اختيـار مـن متعـدد ،ولقد بينت نتائج الدرا�سة �أن هنـاك توافقا ً
بـني معتقـدات املعلم ،و�أقواله ،وممار�ساته الـ�صفية املتعلقة ب�أبعاد
النظرية البنائية االجتماعية للتعلم ،وقـد �صنف كل من املعلمني
معلما بنائ ًيـا اجتماع ًيا بدرجة ما ،ا�ستنا ًدا �إىل ح�صوله على ثالثة
�أرباع العالمة يف خمـ�سة �أبعاد منها.كمـا بينـت �أن هذه املعتقدات
تختلف من معلم لآخر يف نوعيتها وقوتها.

احملور الثالث :الدراسات اليت تناولت التفكري ما وراء املعريف
تناولت درا�سة با�س و�ساقرييلي وبيكدمير (& Bas, Sagirli
 )Bekdemir; 2016الوعي ما وراء املعريف ،ومعتقدات واجتاهات
معلمي الريا�ضيات ما قبل اخلدمة للمرحلة الإعدادية جتاه حل
امل�س�ألة الريا�ضية ،والعالقة بينهما ،وكذلك بالن�سبة ملتغري ال�سنة
معلما ما قبل اخلدمة يف
الدرا�سية وقد تكونت العينة من ()265
ً
�إحدى كليات الرتبية� -أ�ساليب تدري�س الريا�ضيات -يف �إحدى
معلما �سنة �أوىل� 73 ،سنة
اجلامعات الرتكية ،موزعني كما يليً 82( :
ثانية� 54 ،سنة ثالثة 56 ،طالب �سنة رابعة) .وقد �أظهرت النتائج
�أن م�ستوى الوعي ما وراء املعريف ،واملعتقدات واالجتاهات ،كانت
عالية جتاه حل امل�سائل الريا�ضية ،و�أن هناك عالقة �إيجابية بني
الوعي ما وراء املعريف ،واملعتقدات واالجتاهات جتاه حل امل�س�ألة
الريا�ضية ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود عالقة بني الوعي ما وراء
املعريف ،واالجتاهات جتاه حل امل�س�ألة الريا�ضية ،يعود ملتغري
ال�سنة الدرا�سية.
وهدفت درا�سة �أبو لطيفة (� )2014إىل التعرف �إىل م�ستوى
التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة الباحة
باململكة العربية ال�سعودية ،ومدى اختالف هذا امل�ستوى باختالف
متغريي ال�سنة الدرا�سية والتح�صيل الدرا�سي.وقد بلغ عدد �أفراد عينة
الدرا�سة ( 100طالب) من كلية الرتبية يف جامعة الباحة ،ولتحقيق
هدف الدرا�سة َ�ص َّم َم الباحث مقيا�س التفكري ما وراء املعريف لقيا�س
تكون املقيا�س من
م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى الطلبة ،وقد َّ
( )30فقرة وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التفكري ما وراء
املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة الباحة متو�سط ،و�أنه ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري ما وراء املعريف
وفق متغري ال�سنة الدرا�سية ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية وفق متغري التح�صيل الدرا�سي.
ويف �سياق مت�صل هدفت درا�سة دامار و�أوزدمري و�أونال
(� )Damar, Ozdemir & Unal, 2015إىل البحث يف معرفة ما
وراء املعرفة للمعلمني حول ممار�ساتهم التعليمية ،حيث ت�ضمنت
الدرا�سة ( )6من معلمي الفيزياء ما قبل اخلدمة يف تركيا ،وقد �سعت
الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة التالية :ما هو م�ستوى معرفة ما وراء
املعرفة ملعلمي الفيزياء ما قبل اخلدمة حول معرفتهم للمحتوى
وممار�ساتهم التعليمية ،وحول طرق التدري�س ،وكذلك كيف يحدد
املعلمون املهمات التعليمية يف �أثناء املمار�سات التعليمية ،وقد
�أظهرت النتائج �أن معرفة املعلمني مبا وراء املعرفة للمحتوى
التعليمي كان ممتازاً ،ولكن كانت هناك حاجة لتطوير معرفة
املعلمني مبا وراء املعرفة ،مبا يتعلق بطرق التدري�س ،وممار�ساتهم
التعليمية ،وكذلك املهمات اخلا�صة بالتدري�س.
كما هدفت درا�سة اجلراح وعبيدات (� )2011إىل تعرف
م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة جامعة الريموك ،يف �ضوء
متغريات اجلن�س ،و�سنة الدرا�سة والتخ�ص�ص ،وم�ستوى التح�صيل
طالب وطالبة موزعني
الدرا�سي.وتكونت عينة الدرا�سة من ()1102
ٍ
على ال�سنوات الدرا�سية الأربع لربنامج درجة البكالوريو�س ،وميثلون
فروع كليات الدرا�سة العلمية والإن�سانية.ولتحقيق هدف الدرا�سة ،مت
ا�ستخدام ال�صورة املعربة من مقيا�س التفكري ما وراء املعريف ل�رشاو
ودين�سن ( )Schraw & Dennison, 1994و�أظهرت نتائج الدرا�سة
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ح�صول �أفراد العينة على م�ستوى مرتفع من التفكري ما وراء املعريف
على املقيا�س ككل ،وعلى جميع �أبعاده :معاجلة املعرفة ،وتنظيم
املعرفة ،ثم معرفة املعرفة�.أما فيما يتعلق مبتغريات الدرا�سة ،فقد
ك�شفت النتائج وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري ما
وبعدي معاجلة املعلومات ،وتنظيم املعرفة ُيعزى
وراء املعريف،
ّ
للجن�س ،ول�صالح الإناث.
احملور الرابع :الدراسات اليت تناولت تقدير الذات
هدفت درا�سة �سينتونا (� )Sentuna, 2015إىل ا�ستق�صاء مدى
ارتياح مدر�سي الرتبية الريا�ضية يف مدر�ستهم بوظيفتهم ،وم�ستوى
التزامهم الوظيفي والتنظيمي ،وكذلك م�ستوى تقدير الذات لديهم،
وعن عالقة كل ما ذكر �أعاله بجن�س املعلم.تكونت عينة الدرا�سة
مدر�سا للرتبية الريا�ضية من مدار�س �أنقرة احلكومية،
من ()213
ً
تطوعوا للم�شاركة يف هذه الدرا�سة ،ومت ا�ستخدام مقايي�س الر�ضا
الوظيفي ،وروزنربغ لتقدير الذات ،وااللتزام التنظيمي ،و قد دلت
النتائج على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقدير الذات،
تعزى ملتغري اجلن�س ول�صالح الذكور ،مع وجود تقدير عال ب�شكل
عام للجميع ،وكذلك وجود عالقة طردية بني تقدير الذات وااللتزام
أثرا يف
الوظيفي والتنظيمي ،والر�ضا الوظيفي ،و�أن جلن�س املعلم � ً
م�ستوى تقديره لذاته �أو التزامه الوظيفي �أو ر�ضاه الوظيفي ،و�أن
املعلم الذي لديه تقدير عالٍ لذاته ميتلك ثقة كبرية بنف�سه.
وهدفت درا�سة �سيكر )� (Seker; 2015إىل ا�ستق�صاء وحتديد
العالقة ما بني م�ستوى تقدير الذات لدى معلمي املو�سيقا ما قبل
اخلدمة واجتاهاتهم نحو التدري�س (املمار�سة الفعلية)  ،وبني
خ�صائ�صهم و�صفاتهم ال�شخ�صية( :اجلن�س ،والعمر ،واملدر�سة
الثانوية التي تخرج فيها ،واجلامعة التي تلقوا فيها تعليمهم
للمو�سيقا) .وتكونت العينة من ( )424معلم مو�سيقى يف فرتة ما
قبل اخلدمة من اجلامعات الرتكية ،و قد �أظهرت النتائج وجود
م�ستويات عالية لتقدير الذات لدى معلمي املو�سيقا ما قبل اخلدمة ،و
نوعا ما) نحو املمار�سة يف
كذلك م�ستوى مقبولاً (اجتاهات �إيجابية ً
املدار�س ،و كذلك م�ستوى �إيجاب ًيا ،وعالقة �إيجابية بني تقدير الذات
واجتاهاتهم نحو املمار�سة واخلدمة رغم انخفا�ضه ،كما �أظهرت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ما بني تقدير الذات
واالجتاهات نحو ممار�سة املهنة يعزى �إىل العمر ،واجلن�س ،ونوع
املدر�سة الثانوية التي تخرجوا فيها ،وكذلك �أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقدير املعلمني لذاتهم ،واجتاهاتهم
نحو املمار�سة الفعلية يعزى �إىل ال�صف.
و�أجرى يلديز ودملاك ودينيز درا�سة & (Yildlz, Dilmac
 )Deniz, 2013هدفت �إىل البحث ما بني العالقة وما بني تقدير الذات
والقيم املحمولة من قبلهم للمعلمني املر�شحني لوظيفة التدري�س.
مر�شحا لوظيفة التدري�س
معلما
ً
وتكونت عينة الدرا�سة من (ً )1245
من طلبة كلية الرتبية يف جامعة ( ، )S.U.Ahmet Kelesogluومت
جمع البيانات من خالل قائمة بنود ( )Schwartzاخلا�صة بالقيم،
حيث تتكون من ( )57فقرة لها عالقة بالقيم ،و كذلك مت ا�ستعمال
�أداة �أخرى ،وهي مقيا�س تقدير الذات الذي مت تطويره من قبل( (�Ari
 ، )cakوتتكون من ( )32بن ًدا ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى
تقدير الذات للمعلمني املر�شحني لوظيفة التدري�س ،مرتبط ب�شكل
�إيجابي بقيمهم وخا�صة القوة والرغبة يف النجاح ،وحب احلياة،
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وا�ستقاللية ال�شخ�صية ،والرغبة والنزعة �إىل عمل اخلري ،واالن�سجام
والتعاون مع الآخرين.
وهدفت درا�سة ت�شينوه وفرا�رس ()Chionh & Fraser, 2009
 ،وهي درا�سة مقارنة �إىل تق�صي اجتاهات الطلبة ومدى تقديرهم
لذاتهم بالن�سبة ملادتي اجلغرافيا والريا�ضيات ،ودور املعلم ،ومدى
تقديره لذاته وكذلك طبيعة البيئة ال�صفية يف تقدير الطلبة لذاتهم
واجتاهاتهم نحو تعلم الريا�ضيات واجلغرافيا ،وتكونت العينة من
�سنغافوري من طلبة ال�صف العا�رش يف ( )75ح�صة
طالب
()2310
ٍ
ٍ
للجغرافيا والريا�ضيات يف ( )83مدر�سة ،وقد �أظهرت النتائج �أنه مل
يكن هناك ت�أثري لطبيعة املادة يف تقدير الطلبة لذواتهم وكذلك يف
اجتاهاتهم ،و�أن دور البيئة ال�صفية مهم يف تقدير الطلبة لذواتهم،
وكذلك �أهمية دور املعلم يف �إعطاء مهمات تعليمية غري تقليدية،
و�إتاحة الفر�صة للطالب للتفكري ،والتحليل ،مما ي�ساعد يف زيادة
تقدير الطلبة لذواتهم.

التعليق على الدراسات السابقة
بعد اطالع الباحثني على ما �سبق من درا�سات ،وجد �أن هناك
حت�س ًنا ملحوظً ا طر�أ على قدرة املعلمني يف حتقيق التكاملية بني
املواد (العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات) يف خططهم
ال�صفية ،وذلك بعد تعر�ضهم لربامج تدريبية ،تناولت منحى )STEM
.(Capobianco & Rupp, 2015
كذلك �أكدت الدرا�سات ال�سابقة على �أهمية تعر�ض املعلمني
ب�شكل م�ستمر لدورات ت�ساعدهم يف حتقيق التكاملية بني املواد
داخل الغرفة ال�صفية (مراد � ،Kim et al., 2015 )2014أما بالن�سبة
للتفكري ما وراء املعريف ،فقد �أبرزت النتائج �أهمية التهيئة امل�ستمرة
للمعلمني ،وذلك لدورهم الرئي�س يف عملية تقييم ما وراء املعرفة
لدى الطالب (اجلراح وعبيدات ، )2011 ،وكذلك فعالية الربامج
التدريبية يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة لدى الطالب (عكا�شة،
 )2012واملعلمني (اجلراح وعبيدات ، )2011 ،ويعد م�ستوى املعرفة
البيداغوجية املنخف�ض لدى املعلمني من �أبرز امل�شكالت التي تواجه
القائمني على العملية الرتبوية ( )Akkas & Turnklu, 2015و�أهمية
العمل على تطوير تلك املعرفة لديهم وحت�سينها.كذلك برزت �أهمية
وجود درجة تقدير جيدة عند املعلمني لذواتهم لتقدمي �أداء وظيفي
�أف�ضل ( ، )Sentuna, 2015وتنفرد هذه الدرا�سة عن غريها ب�أنها
�ستبحث �أثر �أن�شطة قائمة على التكاملية بني (العلوم ،والتكنولوجيا،
والهند�سة ،والريا�ضيات) والتفكري ما وراء املعريف يف تنمية املعرفة
البيداغوجية ،وتقدير الذات لدى معلمي الريا�ضيات ،والتي رمبا
ت�شكل �إ�ضافة للعملية الرتبوية بعامة وملعلم الريا�ضيات بخا�صة.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
تعتمد الدرا�سة منهجية �شبه جتريبية يف قيا�س �أثر منحى
�أن�شطة قائمة على الربط (التكاملية) بني العلوم ،والتكنولوجيا،
والهند�سة ،والريا�ضيات ( ، )STEMوالتفكري ما وراء املعريف
على املعرفة البيداغوجية من خالل اختبار للمعرفة البيداغوجية،
ومقيا�س تقدير الذات.
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جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي الريا�ضيات يف
معلما ومعلمة للعام الدرا�سي
مدينة نابل�س ،والبالغ عددهم (ً )350
( ، )2017/ 2016وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني من معلمي
الريا�ضيات الذين يتدربون على الريا�ضيات ،وطرق تدري�سها،
�ضمن الدورات التدريبية التي تتم يف مديرية الرتبية والتعليم
بنابل�س ،ومت االختيار بطريقة ع�شوائية من بني ( )5جمموعات
تتدرب خالل الف�صل الأول ( ، )2017/ 2016وتدرب املعلمون
يف املجموعة الأوىل وفق الطريقة التقليدية (املجموعة ال�ضابطة)
 ،و�ضمت املجموعة الثانية معلمني تدربوا وفق منحى �أن�شطة قائمة
على التكاملية بني العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات
( ، )STEMوالتفكري ما وراء املعريف ،ومت فح�ص التكاف�ؤ بني
املجموعتني من خالل التقديرات ال�سنوية الإ�رشافية التي ح�صل
عليها معلمو املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ()One Way ANCOVA
يف التحليل الإح�صائي ،ل�ضبط الفروق التي قد تنتج عن عدم تكاف�ؤ
املجموعتني.

أداتا الدراسة
األداة األوىل :اختبار املعرفة البيداغوجية
�أعد الباحثان اختبار املعرفة البيداغوجية بواقع ( )27فقرة
من نوع االختيار من متعدد ب�أربعة بدائل ،وذلك يف �صورته النهائية،
ونظرا لعدم توفر مقايي�س جاهزة ومقننة للمعرفة البيداغوجية،
ً
فقد قام الباحثان مبراجعة وحتليل التقنيات البيداغوجية الواردة
يف كتب الريا�ضيات للمرحلة الأ�سا�سية العليا ،واملعايري العاملية
ملناهج الريا�ضيات ،ومعايري تدري�س الريا�ضيات ()NCTM,2000
 ،كما ومت االعتماد على الإطار النظري ذي ال�صلة والدرا�سات
ال�سابقة يف املعرفة البيداغوجية ،تكون االختبار يف �صورته الأولية
من ( )35فقرة مت عر�ضها على ثمانية من املحكمني (�ستة منهم
برتبة �أ�ستاذ م�ساعد ،وحمكم برتبة �أ�ستاذ دكتور ،وحمكم برتبة
�أ�ستاذ م�شارك) املتخ�ص�صني يف جمال �أ�ساليب تدري�س الريا�ضيات،
معلما
والعلوم ،والتكنولوجيا ،وبعد ذلك ُق ِّدم االختبار لـ ()30
ً
ومعلمة من �أفراد جمتمع الدرا�سة ممن ال ينتمون لعينتها.وحللت
�إجابات املعلمني واملعلمات على فقرات االختبار لإيجاد معامالت
ال�صعوبة والتمييز ،والك�شف عن �صالحية البدائل لأ�سئلة االختيار
من متعدد.ويف �ضوء التحليالت و�آراء املحكمني مت تعديل عدد من
البدائل لأربع فقرات ،وحذفت ثماين فقرات ،وقد تراوحت معامالت
ال�صعوبة لفقرات اختبار املعرفة البيداغوجية بني ،0.23 0.88-
�أما معامالت التمييز لهذا االمتحان فقد تراوحت بني 0.61-
 ،0.24وكانت جميعها ذات داللة �إح�صائية (. )α≤ 0.05ومت
أي�ضا من ثبات الأداة من خالل البيانات التي جمعت من
الت�أكد � ً
العينة اال�ستطالعية بطريقة االختبار و�إعادة االختبار (– Test
يوما ،ومت ح�ساب معامل
 )retestحيث ف�صل بني االختبارين ً 30
الثبات با�ستخدام معادلة (كودر ريت�شارد�سون – ، )KRوقد بلغ
معامل الثبات .0.74

األداة الثانية :مقياس تقدير الذات
قام الباحثان ب�إعداد مقيا�س لتقدير الذات وفق تدريج خما�سي،
وذلك بعد االطالع على مقايي�س تقدير الذات املن�شورة يف الدرا�سات
ال�سابقة ،منها درا�سة �سمارة� ،سمارة ،ال�سالمات وخري ()2012
ودرا�سة �سينتونا ( ، )Sentuna, 2015وقد تكون هذا املقيا�س من
( )52فقرة يف �صورته الأولية ،وزعت على املجاالت الآتية (تقدير
الذات داخل ال�صف ،والر�ضا وال�سعادة ،وال�سلوك والأداء ،واخلوف،
والتوتر) .وللتحقق من �صدق مقيا�س تقدير الذات مت عر�ضه على
ثمانية من املحكمني (�ستة منهم برتبة �أ�ستاذ م�ساعد ،وحمكم برتبة
�أ�ستاذ دكتور ،وحمكم برتبة �أ�ستاذ م�شارك) املتخ�ص�صني يف جمال
�أ�ساليب تدري�س الريا�ضيات ،والعلوم ،والتكنولوجيا ،وقد طلب منهم
�إبداء الر�أي يف فقرات املقيا�س من حيث ال�صياغة ،ومدى مالءمتها
للمجال الذي �أدرجت حتته.وبناء على ذلك �أجرى الباحثان بع�ض
التعديالت بناء على ر�أي املحكمني ،وقد حذف الباحثان فقرتني من
فقرات املجال الأول و ( )3فقرات من فقرات املجال الثالث وفقرة
واحدة من فقرات املجال الرابع ،و�أ�صبح املقيا�س مكو ًنا من ()46
فقرة موزعة على ( )4جماالت كالآتي )16( :فقرة مدرجة حتت
جمال تقدير الذات داخل ال�صف ،و ( )12فقرة مدرجة حتت جمال
ال�سعادة ،و ( )10فقرات مدرجة حتت جمال ال�سلوك والأداء ،و ()8
فقرات مدرجة حتت جمال اخلوف والتوتر ،وبعد ذلك ُق ِّدم االختبار
معلما ومعلمة من �أفراد جمتمع الدرا�سة ال ينتمون لعينتها.
لـ (ً )30
أي�ضا من ثبات الأداة من خالل البيانات التي جمعت
ومت الت�أكد � ً
من العينة اال�ستطالعية بطريقة االختبار و�إعادة االختبار (– Test
يوما ،ومت ح�ساب معامل
 )retestحيث ف�صل بني االختبارين ً 30
الثبات با�ستخدام معادلة (كودر ريت�شارد�سون – ، )KRوقد بلغ
معامل الثبات (. )0.82

املعاجلة اإلحصائية:
طرق �إح�صائية خمتلفة تتمثل
ا�س ُت ْخد َِم ْت يف هذه الدرا�سة
ٌ
الطرق الو�صفية يف املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،
واختبار حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ( ، )ANCOVAومعادلة
(كودر ريت�شارد�سون – )KRلإيجاد معامل الثبات لأدوات الدرا�سة.

نتائج الدراسة
♦ ♦�أوالً :النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل :ال يوجد فرق
ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05بني متو�سطي
درجات معلمي املجموعة التجريبية (الذين خ�ضعوا لربنامج
تدريبي و�أن�شطة ( )STEMوالتفكري ما وراء املعريف ودرجات معلمي
املجموعة ال�ضابطة (الدورة التدريبية التقليدية) يف اختبار املعرفة
البيداغوجية يعزى �إىل طريقة التدريب.
الختبار هذه الفر�ضية مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،لعالمات معلمي الريا�ضيات يف االختبارين
البعدي والقبلي ،تب ًعا ملجموعتي الدرا�سة ،املجموعة الأوىل،
وهي املجموعة ال�ضابطة والتي تدربت وفق الطريقة االعتيادية،
واملجموعة الثانية ،وهي املجموعة التجريبية والتي تدربت وفق �أثر
�أن�شطة قائمة على التكاملية بني العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة،
والريا�ضيات ( ، )STEMوالتفكري ما وراء املعريف ،يف االختبارين
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أثر نشاطات قائمة على التكاملية بني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ()STEM
والتفكير ما وراء املعرفي في تنمية املعرفة البيداغوجية وتقدير الذات لدى معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا

القبلي (التقدير الإ�رشايف للمعلم)  ،واالختبار البعدي (اختبار
املعرفة البيداغوجية)  ،وكانت النتائج كما يف اجلدول التايل:
جدول (: )1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات معلمي الرياضيات في االختبارين القبلي
والبعدي تبعًا لمجموعتي الدراسة:

القبلي العالمة ()100
التقدير الإ�رشايف للمعلم

البعدي العالمة ()27

املعرفة البيداغوجية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ال�ضابطة

25

81.32

3.04

13.44

3.16

التجريبية

25

80.40

3.19

16.40

3.72

املجموعة العدد

يبني اجلدول رقم ( )1فر ًقا ظاهر ًيا يف املتو�سطات احل�سابية
لتح�صيل معلمي الريا�ضيات يف اختبار املعرفة البيداغوجية ،فقد
بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة ال�ضابطة ( ، )13.44واملتو�سط
احل�سابي للمجموعة التجريبية ( ، )16.40ولبيان الدالالت
الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ،مت ا�ستخدام حتليل التباين
الأحادي امل�صاحب ( )ANCOVAوكانت النتائج كما يف اجلدول
التايل:
جدول (: )2
نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر استخدام أنشطة قائمة على (التكاملية) بين العلوم
والتكنولوجيا ،والهندسة ،والرياضيات ( ، )STEMوالتفكير ما وراء المعرفي على درجات
معلمي الرياضيات في المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار المعرفة البيداغوجية:

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

F

الداللة
الإح�صائية
()P

االختبار القبلي

0.991

1

0.991

0.082

0.776

منحى ()STEM

110.180

1

110.180

9.066

*0.004

اخلط�أ

571.169

47

12.153

682.34

49

املجموع

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α = 0.05

تبني من جدول ( )2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني متو�سطي درجات معلمي
الريا�ضيات يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف اختبار
املعرفة البيداغوجية ،حيث كان قيمة ( )Fت�ساوي ( )9.066وقيمة
( )Pت�ساوي ( ، )0.004وذلك ل�صالح املجموعة التجريبية التي
تدربت وفق منحى ( )STEMمما يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية.
وميكن تف�سري النتيجة �أعاله �أن منحى ( )STEMيقدم املعرفة
الريا�ضية بالتنا�سق والتكامل مع املعارف الأخرى ،مما ي�ضيف
فهما �أعمق للمحتوى الريا�ضي ،وي�ضفي معنى للريا�ضيات ،بحيث
ً
تبدو �أكرث حيوية عندما ُدجمت مع العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة،
�إ�ضافة لذلك ف�إن الأن�شطة التي ت�ضمنها منحى ( )STEMخالل
التدريب تطلبت العمل اليدوي ،وتطبيق املعلمني يف املجموعة
التجريبية للمفاهيم الريا�ضية الواردة يف املناهج املدر�سية ،وهذا
زود املعلمني بفهم �أف�ضل لتلك املفاهيم ،وطرائق تدري�سها.
الأمر ّ
أي�ضا عزو �أ�سباب تفوق املجموعة التجريبية يف �أن الأن�شطة
وميكن � ً
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التي ت�ضمنها منحى ( )STEMيف التدريب اعتمدت على حل
امل�شكالت ،وبناء امل�شاريع ،مما جعل املعلمني �أكرث وع ًيا ب�أهمية
�أ�سلوبي حل امل�شكالت ،وامل�رشوع يف تدري�س الريا�ضيات ،عالوة
على ا�ستفادة املعلمني يف املجموعة التجريبية من الأن�شطة التي
قامت بالربط بني الريا�ضيات واملواد الأخرى ،مما �ساعدهم يف
حتقيق فهم حقيقي للمفاهيم والتعميمات الريا�ضية.وذلك من خالل
�إدراكهم لأهمية ربط الريا�ضيات بالعامل احلقيقي ،وبامليادين
املعرفية الأخرى ،مما �ساعدهم على فهم الرتابطات بني املواد،
�إ�ضافة �إىل تعر�ض املعلمني لأن�شطة �ساعدتهم يف ممار�سة جميع
�أنواع التفكري من خالل و�ضع امل�شكالت �أمامهم ،و�إتاحة الفر�صة
لهم ليفكروا بطريقة �إبداعية وحتليلية ،كما � ّأن الأن�شطة التي تعر�ض
لها املعلمون �ساعدتهم على مراقبة ا�سرتاتيجيات تدري�سهم،
وحت�سني معرفتهم الريا�ضية والرتبوية ،وكذلك م�ساعدتهم على
حت�سني طريقة تعلمهم ملواقف جديدة ،كما �أ�سهمت �أن�شطة ()STEM
يف �إثارة �أ�سئلة ف�ضول املعلمني ،وت�شجيعهم ،وحتفيزهم على
املناق�شة ،و�أهمية اال�ستماع للآخرين ،والتوا�صل معهم حيث � ّإن
طبيعة الأن�شطة الريا�ضية التي قدمت يف الربنامج دفعت املعلمني
�إىل الت�سا�ؤل والبحث واال�ستق�صاء ،مما جعلهم يختربون املفاهيم،
والتعميمات الريا�ضية يف �سياقات تطبيقية ،وجعلهم �أكرث �إدراكً ا
لدور اخلربات الوظيفية يف املناهج ،و�أهمية �إتاحة الفر�صة للآخرين
لو�صف تعلمهم ،وكذلك �أهمية ممار�ستهم ملهارات التخطيط والت�أمل
والتوا�صل.
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع عدد من الدرا�سات ال�سابقة

(�Capobianco & Rupp ,2015; Sumen & Calisici,2016 ; Kara

 )han ,Bilici & Unal,2015 ;Bas ,Sagirli & Bekdemir,2016يف
�أن ا�ستخدام التعليم با�ستخدام ( )STEMوالتفكري ما وراء املعريف،
ي�ساعد املعلمني على حت�سني عملية تعليمهم للطلبة ،وزيادة
معرفتهم مبادة الريا�ضيات ،وطرق تدري�سها ،وكذلك معرفة الو�سائل
التي ت�ساعد الطلبة يف حل امل�شكالت ،وامل�سائل الريا�ضية ،وجعلهم
�أكرث قدرة على حتقيق التكامل بني معلوماتهم الريا�ضية ،وربطها
بواقعهم.كما وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة ()Akkaya,2016
يف دور التكنولوجيا وربطها مع تعليم الريا�ضيات يف تطوير
املعرفة البيداغوجية للمعلمني ،ب�سبب م�ساهمة التكنولوجيا يف
تكوين معرفة حقيقية وعميقة لديهم.

♦ ♦ثانياً :النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية :ال يوجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05بني متو�سطي
درجات معلمي املجموعة التجريبية (الذين خ�ضعوا لربنامج
تدريبي و�أن�شطة ( )STEMوالتفكري ما وراء املعريف و درجات
معلمي املجموعة ال�ضابطة (الدورة التدريبية التقليدية) يف مقيا�س
تقدير الذات يعزى �إىل طريقة التدريب.
الختبار هذه الفر�ضية مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ملعلمي املجموعة ال�ضابطة (التي تدربت
بالطريقة االعتيادية)  ،واملجموعة التجريبية (التي تدربت وفق
منحى ( )STEMو (التفكري ما وراء املعريف) يف مقيا�س تقدير الذات
القبلي والبعدي ،واجلدول ( )3يبني النتائج:
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جدول (: )3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات معلمي الرياضيات في مقياس تقدير
الذات القبلي والبعدي تبعًا لمجموعتي الدراسة:

القبلي
املجموعة العدد

البعدي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ال�ضابطة

25

3.66

0.27

3.44

0.50

التجريبية

25

3.67

0.19

3.73

0.25

ظاهري
ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� )3إىل وجود فرقٍ
ٍ
يف املتو�سطات احل�سابية لتح�صيل معلمي الريا�ضيات يف القيا�س
البعدي ملقيا�س تقدير الذات ،فقد بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة
ال�ضابطة ( ، )3.44واملتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية
( ، )3.73ولبيان داللة الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ،مت
ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ( )ANCOVAوكانت
النتائج كما يف اجلدول (: )4
جدول (: )4
نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر طريقة التدريب (استخدام أنشطة قائمة على
(التكاملية) بين العلوم والتكنولوجيا ،والهندسة ،والرياضيات ( ، )STEMو (التفكير ما وراء
المعرفي) على درجات معلمي الرياضيات في المجموعتين الضابطة والتجريبية على القياس
البعدي لتقدير الذات:

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

F

الداللة
الإح�صائية ()P

االختبار القبلي

0.019

1

0.019

0.127

0.723

طريقة التدري�س

1.088

1

1.088

7.278

*0.010

اخلط�أ

7.028

47

0.150

8.135

49

املجموع

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α = 0.05

يتبني من جدول ( )4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α= 0.05بني متو�سطي معلمي الريا�ضيات
يف املجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي
لتقدير الذات ،تعزى �إىل طريقة التدريب (االعتيادية ،منحى
( ) )STEMحيث كان قيمة ( )Fت�ساوي ( )7.278وقيمة ( )Pت�ساوي
( ، )0.010وذلك ل�صالح املجموعة التجريبية التي تدربت وفق
منحى ( ، )STEMمما يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية.وتعزى هذه
النتيجة �إىل �أن تطبيق �أن�شطة ( )STEMلدى املعلمني� ،أوجد نظرة
وو�سع من مداركهم ومعرفتهم
خمتلفة لديهم عن تعليم الريا�ضياتّ ،
يف ا�سرتاتيجيات خمتلفة ومتنوعة لتعليم الريا�ضيات ،و�أ�صبح لدى
املعلم خيارات �أخرى يف عملية التدري�س غري تلك التي تعتمد �أ�سلو ًبا
واح ًدا ،مما زاد يف ثقة املعلم بقدراته ،ويف قناعاته عن تعليم
الريا�ضيات ،والريا�ضيات نف�سها�.إ�ضافة �إىل عر�ض الريا�ضيات يف
�سياقات ذات معنى ،مما جعل املعلمني �أكرث وع ًيا بقيمة الريا�ضيات
و�أهميتها يف العلوم الأخرى ،و�أنها لي�ست ذلك العلم املجرد الذي
علم ي�ستطيع التكامل
يعتمد فقط على الرموز والقوانني ال�صماء ،بل ٌ

مع العلوم الأخرى والتداخل فيها مبا يجعلها �أكرث حياة وحيوية،
وهذا زاد من تقدير املعلمني للريا�ضيات ،ولأنف�سهم على حد �سواء.
�إ�ضافة �إىل �أن الأن�شطة التي اعتمدت يف منحى ( )STEMعلى
امل�شاريع اجلماعية والعمل امل�شرتك بني املعلمني يف تكوينها،
�أ�سهم يف حت�سني التوا�صل بني املعلمني وتبادل الأفكار بينهم،
مما زاد من �إدراكهم لأهمية العمل اجلماعي ،وكذلك �أهمية دورهم
يف تدري�س الريا�ضيات ب�صورة جيدة وغري تقليدية.كما �أن طبيعة
الأن�شطة التي حتتوي عدداً من الأ�سئلة التي تثري التفكري ،والأ�ساليب
أي�ضا ،ودور املعلم يف
املختلفة للتقييم التي احتوتها تلك الأن�شطة � ً
تلك الأن�شطة من حيث �أهمية االعتماد على الذات يف حل امل�شكالت،
وقيمة م�ساعدة الآخرين ،و�سعيهم �إىل فهم التحديات اجلديدة ،زاد
من ثقتهم ب�أنف�سهم وجعلهم يدركون �أهمية دورهم والفائدة التي
يقدمونها للآخرين واملجتمع ،مما حفزهم لبذل مزيد من اجلهد
لتنمية قدراتهم واال�ستفادة من �أخطائهم ،وتطوير معرفتهم بحيث
جتعلهم �أكرث ا�ستعدا ًدا ملواجهة التحديات اجلديدة� ،إميا ًنا منهم
بدورهم كمعلمني ملادة الريا�ضيات يف حل امل�شكالت املحيطة ،مما
أي�ضا يف زيادة تقديرهم لذاتهم.
�أ�سهم � ً
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ()Chionh & Fraser, 2009
يف �أن تعر�ض املعلم والطالب لطريقة غري تقليدية يف عملية التعلم
والتعليم ،ي�سهم يف زيادة تقديره لذاته ،وذلك ب�سبب �إتاحة الفر�صة
لهم للتفكري والتحليل ،وكذلك مع درا�سة (& Tseng, Chang, lou
 )Chen, 2013ب�أن التعليم با�ستخدام منحى ( ، )STEMي�سهم يف
حتفيز الطلبة وت�شجيعهم على االنخراط يف املواد العلمية ،وكذلك
تقديرا لأهمية تعلمهم ملثل هذه املواد ،وبالتايل زيادة يف
�أكرث
ً
تقديرهم لذواتهم.

التوصيات واملقرتحات
يف �ضوء ما مت التو�صل �إليه من نتائج ،يو�صي الباحثان
بالآتي:
�1 .1رضورة عقد دورات �أو ور�شات عمل ملعلمي الريا�ضيات،
لت�سليط ال�ضوء على منحى ( ، )STEMو�أهمية هذا املنحى
يف حتقيق التكاملية بني الريا�ضيات وغريها من املواد،
و�أهمية الربط بني الريا�ضيات واملواد الأخرى من جهة ،وبني
الريا�ضيات وواقع الطلبة واملعلمني.
2 .2اال�ستفادة من مواد البحث احلايل و�أدواته �سواء �أكانت قائمة
متطلبات التكامل بني العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة،
والريا�ضيات ( )STEMالواجب توفرها يف التدري�س �أم
الربنامج التدريبي املقرتح مبا يفيد يف تطوير �أداء معلمي
الريا�ضيات ،ورفع م�ستوى �أدائهم التدري�سي يف �ضوء
(. )STEM
3 .3حماولة ن�رش فكرة ومنحى ( )STEMوتطبيقها ب�شكل منهجي،
بحيث تتناول �أطراف العملية التعليمية – التعلمية كلها:
املعلمني ،والطلبة ،واملناهج املدر�سية ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية.
�4 .4إجراء درا�سات مماثلة للتعرف �إىل العالقة بني منحى ()STEM
ومتغريات �أخرى.
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