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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تق�صي فاعلية ا�ستخدام منحى العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات Science, Technology,
 )Engineering, Mathematics (STEMعلى التح�صيل الدرا�سي
لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة الريا�ضيات بفل�سطني,
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )45طالب ًا من طالب ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ,مبدر�سة ابن البيطار الأ�سا�سية الثانية للعام الدرا�سي
مت تق�سيم �أفراد عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني,
 ,2017 /2016و ّ
�إحداهما :جتريبية مكونة من ( )23طالباً ,در�ست وحدة املنطق
با�ستخدام منحى ( )STEMوالأخرى �ضابطة مكونة من ( )22طالب ًا
در�ست نف�س الوحدة بالطريقة االعتيادية ,وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة
وجود فرق دال �إح�صائي ًا ( )α=0.05يف اختبار التح�صيل الدرا�سي
البعدي ,ل�صالح املجموعة التجريبية ,و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة
ا�ستخدام منحى ( )STEMيف تعليم الريا�ضيات ملا �أظهرته النتائج
من فاعلية يف تنمية التح�صيل الدرا�سي لدى الطلبة ,وب�رضورة
تدريب معلمي الريا�ضيات على توظيف مدخل ( )STEMيف تعليمهم
للريا�ضيات ،وبتدريب املعلمني على علوم احلا�سوب ،والربجمة
والت�صميم ,وبالتن�سيق مع املخت�صني بالتكنولوجيا واملهند�سني
وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية؛ لتعزيز مزاولة الطلبة لأن�شطة بحثية يف
�إطار ر�ؤية تربوية وا�ضحة حمددة الأهداف.
الكلمات املفتاحية :منحى العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات ( , )STEMالتح�صيل

Abstract:
This study aimed to investigate the effectiveness
of using science, technology, engineering and
mathematics (STEM) approach on the achievement of
students of the tenth grade in mathematics in Palestine.
The sample of the study consisted of 45 students of the
tenth grade at Ibn al - Bitar Second Primary School
for the academic year of 2016/ 2017. The members of
the sample of the study were divided into two groups:
an experimental group consisting of 23 students who
studied logic unit using (STEM) approach and a
control group consisting of 22 students who studied
the same unit in the usual way. The results of the study
indicated that there was a statistically significant
difference a= 0. 05 in the post - academic achievement
test in favor of the experimental group. The study
recommended the use of the STEM approach in the
teaching of mathematics where the results showed the
effectiveness in the development of students› academic
achievement, the need to train mathematics teachers
to employ the STEM introduction in their mathematics
education, and the training of teachers in computer
science, programming and design in coordination
with technology specialists, engineers and industrial

institutions to promote students› research activities
within a clear educational vision with specified
objectives.
Keywords: Science, Technology, Engineering,
Mathematics (STEM) Approach, Achievement

مقدمة:
يزخر العامل املعا�رص مبجموعة كبرية من املتغريات التي
ت�ؤثر �إيجاب ًا و�سلب ًا على �سري العملية التعليمية ,ت�أتي يف مقدمتها
ثورة معلوماتية �ضخمة� ,شملت جميع مناحي العلوم املختلفة
مثل :الريا�ضيات والفيزياء والأحياء والفنون والهند�سة واحلا�سوب
وغريها ،والتي �ساهمت يف ات�ساع رقعة التقنيات احلديثة
وتطبيقاتها ,التي غزت جميع مفا�صل احلياة دون ا�ستثناء ,حتى
و�صلت مل�ستوى �أن تو�ضع ع�رشات التطبيقات احلديثة داخل الهاتف
الذكي ,الذي يكون يف معظم الأحيان ملك ًا لأحد الطلبة.
�إن ا�ستخدام هذه التطبيقات احلديثة نتج عنه منواً �ضخم ًا يف
البيانات واملعلومات واخلربات املختلفة ,وكان للرتبية ب�شكل عام,
ومناهج تدري�س الريا�ضيات ب�شكل خا�ص ن�صيب وافر منها ,بحيث
�أ�سهمت يف تغيري االعتقاد حول الدور الذي ميكن �أن تقوم به يف تعلم
الريا�ضيات وتعليمها.
وتت�سم الريا�ضيات يف كافة مراحلها التعليمية ب�سمات
خا�صة وفريدة من نوعها مقارنة مع املواد الدرا�سية الأخرى,
تتمثل يف طبيعتها وبنيتها الرتاكمية املحكمة ,و�أ�س�سها التي تتم�سك
باملنطق والربهان ,ولغتها التي جتمع بني اللفظية والتجريد الرمزي
وال�شكلي ,والأهم من كل ذلك ارتباط فروع الريا�ضيات بنواحي
التطبيقات احلياتية العديدة ,وا�ستخدام قوانينها ونظرياتها يف
درا�سة العلوم الأخرى كالفيزياء والكيمياء واجلغرافيا واحلا�سوب
(�إبراهيم.)2015 ,
وتبدو الريا�ضيات التي ي ّتم تقدميها للمتعلمني يف كتب
الريا�ضيات املدر�سية ,ذات �صلة قليلة بالريا�ضيات امل�ستخدمة يف
املقررات الأخرى كالعلوم ,وجلعل الريا�ضيات ذات �صلة باملقررات
يتم تدري�سها نحتاج �إىل وجود تعاون وتكامل وتخطيط
الأخرى التي ّ
متزايد بني املخت�صني بالريا�ضيات ,والعلوم الأخرى لعالج هذه
الفجوة (عبد ال�سالم واملختار.)2016 ,
�إن جناح الطلبة اليوم يعتمد ب�صورة كبرية على دمج العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات معاً� ,إذ �أن الطلبة يف هذه
املرحلة يواجهون م�سائل معقدة ,ويتناف�سون بها على م�ستوى
العامل ,وهذا يتطلب دمج تلك املو�ضوعات معاً؛ لزيادة القدرة
على ح ّل امل�سائل ,حيث ي�ساهم ا�ستخدام تقنيات �أنظمة احلا�سوب
ومعداته يف تعليم الريا�ضيات وتعلّمها فر�ص ًا للطلبة واملعلمني
على ح ّد �سواء؛ لرفع م�ستوى فهمهم للمحتوى الريا�ضي من مفاهيم
وتعميمات وخوارزميات وح ّل امل�سائل (, )Bintas & Camli, 2009
ويع ّد منحى العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات Science,
� ,Technology, Engineering & Mathematics ((STEMأحد �أبرز
الأمثلة و�أف�ضلها على املنحى التكاملي.
ي�شري م�صطلح (� )STEMإىل �أربعة علوم معرفية ,يدر�سها
الطالب يف املدر�سة وهي :العلوم ,والتكنولوجيا ,والهند�سة,
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والريا�ضيات ,وتتطلب التكامل يف تعليمها وتعلّمها ,كما تتطلب
جتهيز البيئات التعليمية يف �سياق العامل احلقيقي ,بحيث ت�ساعد
الطلبة على اال�ستمتاع يف ور�ش العمل وامل�شاريع التعليمية ,التي
متكّنهم من الو�صول �إىل املعرفة ال�شاملة واملرتابطة للمو�ضوعات
املتعلقة بها ,بعيداً عن املفاهيم النظرية التي يتلقونها ب�صورة
تقليدية داخل الف�صول الدرا�سية (املحي�سن وخجا.)2016 ,
مت تطويره؛ لإعداد طلبة
ويعد ( )STEMمنحى تعليمي ّ
ّ
املدار�س االبتدائية والإعدادية والثانوية للدرا�سات اجلامعية
والدرا�سات العليا ,يف جماالت العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات ,ويهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إىل تعزيز عملية اال�ستف�سار
والتحقق والتفكري املنطقي ومهارات التعاون والعمل كفريق
لدى املتعلمني ,وكما يعالج �أوجه الق�صور يف املناهج التعليمية
فيما يتعلق بهذه املجاالت ,ومبا يحقق جودة التعليم املطلوبة
(عبدال�سالم وخمتار.)2016 ,
ومن خالل ما �سبق نرى ب�أن منحى ( )STEMيتكون من تكامل
�أربعة جماالت درا�سية ،هيNational Academy of Engineering( :
)and National Research Council, 2009
1 .1العلوم :ويق�صد بها املعرفة العلمية ,التي ترتكز على درا�سة
العلوم الطبيعية التي حتتوي على قوانني الطبيعة واملرتبطة
بالفيزياء والكيمياء والإحياء وكذلك احلقائق واملبادئ
واملفاهيم وتطبيقاتها يف خمتلف التخ�ص�صات.
2 .2التكنولوجيا :ويق�صد بالتكنولوجيا ب�أنها :نظام متكامل
يتكون من الأ�شخا�ص واملعارف والعمليات والأجهزة
والأدوات التي تدخل يف انتاج الو�سائل التكنولوجية ,وتتمثل
يف التطبيقات العلمية والهند�سية وعلوم الكمبيوتر ب�شقيها:
املادي والربجمي.
يتم
3 .3الهند�سة :يع ّد هذا املجال هيكل املعرفة ,ومن خالله ّ
التطبيق املنهجي ملبادئ العلوم والريا�ضيات ,بطريقة علمية
حتتوي :الت�صميم والت�صنيع ,وت�شغيل الآالت واملنتجات,
بطريقة فاعلة واقت�صادية كتطبيق للمعرفة ,وب�شكل عام
تت�ضمن الهند�سة تقدمي معلومات �أ�سا�سية من الثقافة
التكنولوجية يف مرحلة املدر�سة الثانوية ,و�إعداد الطلبة
لدرا�سة الهند�سة بعد مرحلة املدر�سة الثانوية.
4 .4الريا�ضيات :يهدف هذا املجال ب�شكل عام �إىل درا�سة الأمناط
والعالقات بني الأرقام والكميات ,وتوظيف الريا�ضيات يف
درا�سة العلوم والهند�سة والتكنولوجيا ,مما يطور قدرة املتعلم
على التحليل والرتكيب والتف�سري وح ّل امل�شكالت الريا�ضية
ويهدف منحى � STEMإىل حتقيق جمموعة من �أهداف التعلم
نذكر منها (غامن:)2013 ,
�Ú Úإك�ساب الطلبة املعرفة ,وتت�ضمن :املفاهيم العلمية
والعمليات الريا�ضية واملعرفة التكنولوجية والت�صميم الهند�سي.
�Ú Úإك�ساب الطلبة املهارات ,وتت�ضمن :مهارات علمية
�أ�سا�سية ,ومهارات الريا�ضيات الأ�سا�سية وح ّل امل�شكالت ومهارات
تكنولوجية ومهارات الربجمة احلا�سوبية ومهارات التفكري العليا
ومهارات اتخاذ القرار.
�Ú Úإك�ساب الطلبة االجتاهات وامليول والقيم ,وذلك من
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خالل الوعي بامل�شكالت املحلية والعاملية واالجتاه نحو العلم
والتكنولوجيا واالهتمام بالتطبيقات احلديثة للعلم وامتالك
�أخالقيات العلم والتكنولوجيا.
Ú Úا�ستخدام الطلبة �أ�سلوب ال�سببية املنطقية املتمثلة يف:
التفكري الناقد وعملية الت�صميم الهند�سي والتطبيقات العلمية
والهند�سية والريا�ضية.
Ú Úالتعاون واالت�صال مع اخلرباء وفرق العمل يف جماالت
العلمية والتكنولوجية والريا�ضية والهند�سية.
ولذلك تع ّد الأن�شطة واملمار�سات القائمة على (� )STEMأحد
�أ�ساليب التعلم التجريبي الن�شط الذي يرتكز على املتعلم ,والتي
تهدف بالتايل �إىل تعميق فهم املتعلم للمحتوى العلمي من خالل
قيامه ببع�ض املمار�سات؛ لتنمية قدراته العقلية ,ومهارات التفكري
لديه وبالتايل ت�ساعدهم على الو�صول �إىل حلول للم�شكالت من
خالل توظيف ما يدر�سه الطالب يف العلوم املختلفة على مواقف
حياتية جديدة ,عالوة على �أنها تنمي لديهم ال�شعور الإيجابي نحو
التعلم (�أحمد.)2016 ,
وي�ساعد منحى ( )STEMيف 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 ح ّل امل�سائل.وجميعها مت�ضمنة يف منحى
( .)STEM) (Barak, 2014و ي�ساعد هذا املنحى الطالب يف فهم
يعزز قدرته على فهم امل�شكالت
الرتابطات بني املواد ،وب�شكل ّ
يولد لديه القدرة على حلّها والتعامل معها
ب�صورة �أعمق و�أقرب ،مما ّ
()Kim, Kim, Yuan, Hill, Doshi & Thai , 2015
وت�أكيداً على ما �سبق� ،أجريت جمموعة من التجارب العاملية
يف تعليم ( ,)STEMكان من �أبرزها جتربة الواليات املتحدة
الأمريكية ,حني �أدركت مدى �أهمية التعليم با�ستخدام هذا املنحى
للمجتمع واملواطنني.وتعزيز القدرة التناف�سية لها� ,إ�ضافة اىل
تقارير متعددة تربط جودة التعليم با�ستخدام ( )STEMبتحقيق
مت و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية
النجاح االقت�صادي ,ومن هذا املنطلق ّ
اخلم�سية لتعليم ( )STEMب�صفتها مكون ًا ا�سا�سي ًا �ضمن اجلهود
ال�شاملة التي تبذلها الإدارة (National Science and technology
.)Council,2012
وتظهر الدرا�سات والبحوث ال�سابقة �أهمية توظيف منحى
( )STEMيف التعليم ,فقد تناولت درا�سة �سومن وكالي�سكي (Sumen
� )& Calisici, 2016أثر ا�ستخدام منحى ( )STEMيف تطوير اخلرائط
املفاهيمية لدى معلمي ما قبل اخلدمة ،وا�ستق�صاء وجهة نظرهم
مت
حول دور املنحى و�أثره وفوائده يف ال�صف ،وعلى الطالب ،حيث ّ
معلما يف ال�سنة الرابعة من �إحدى اجلامعات
اختيار عينة من (ً )42
مت ا�ستخدام املنهج النوعي من خالل درا�سة احلالة،
الرتكية ،و ّ
واملقابالت املبا�رشة ،وقد جرى حت�ضري جمموعة �أن�شطة ملنحى
مت �إعطا�ؤها للمعلمني (�سنة ثانية جامعية) �ضمن م�ساق
(ّ )STEM
متعلق بالبيئة وم�شاكلها ،وقد �أظهرت النتائج �أن ملنحى ()STEM
دوراً كبرياً يف م�ساعدة املعلمني على تكوين خرائط مفاهيم ذهنية
�صحيحة وفعالة ،وكذلك تطور املعرفة املفاهيمية لديهم وقدرتهم
على ح ّل م�شكالت واقعية ،كما �أظهرت املقابالت� ,أن املعلمني
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وجدوا �أن التعليم با�ستخدام ( )STEMمفيد جداً وفعال وممتع ويبقى
�أثره يف ذهن الطالب ،ويزيد من التوا�صل الإيجابي بني املعلمني
الفعالة للطلبة داخل ال�صف ،وقد �أو�صت
والطلبة ،وكذلك امل�شاركة ّ
الدرا�سة ب�أهمية تعميم هذه التجربة يف اجلامعات الرتكية الأخرى
ودمج التعلم با�ستخدام منحى ( )STEMوالأن�شطة اخلا�صة به يف
م�ساقات البيئة للمعلمني.
وهدفت درا�سة بارك وبني و�سيم وهان وبك (Park, Byun,
� )Sim, Han & Beak, 2016إىل تق�صي وجهة نظر 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 ( )729معلم ًا من معلمي ( )STEMيف املدار�س التي
متار�س التعليم 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 ( )STEMيف التدري�س ،كما �أظهرت النتائج �أن هناك العديد
من التحديات التي يواجهونها عند ا�ستخدامهم لهذا املنحى� ،أهمها:
احلاجة �إىل وقت �أكرب للتخطيط والتنفيذ ،و�أنه ي�سبب زيادة يف
�ضغط العمل لديهم ،ويحتاج �إىل دعم مايل �أحيا ًنا لتنفيذ �أن�شطته،
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�أهمية �إعادة بناء املناهج بحيث ي�سهل عملية
تنفيذ منحى ( )STEMيف املدار�س.
وهدفت درا�سة �أوليفاريز (� )Olivarez, 2012إىل درا�سة �أثر
ا�ستخدام منحى ( )STEMيف حت�صيل الطلبة يف مادة الريا�ضيات
مت تطبيق الدرا�سة
والعلوم والقراءة ،واتبع الباحث منهج ًا جتريبياً ،و ّ
على عينة م�ؤلفة من ( )175طالب ًا من املرحلة الثانوية ،يف امريكا,
ووزع الطلبة على جمموعتني� ،إحداهما :جتريبية مكونة من ()73
طالباً ,در�ست با�ستخدام منحى ( )STEMوالأخرى �ضابطة مكونة
من ( )103طالب ًا در�ست بالطريقة االعتيادية ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة تفوق ًا للمجموعة التجريبية ,التي در�ست با�ستخدام منحى
( ,)STEMعلى املجموعة ال�ضابطة ,يف التح�صيل الدرا�سي يف
الريا�ضيات والعلوم والقراءة.
وهدفت درا�سة غامن (� )2013إىل تق�صي �أثر منهج مقرتح
قائم ًا على منحى ( )STEMلنظام الأر�ض يف تنمية مهارات التفكري
يف الأنظمة لدى الطلبة ،واتبعت الباحثة منهج ًا جتريبياً ,وتكونت
عينة الدرا�سة من جمموعة واحدة من طلبة الثاين الثانوي يف م�رص،
وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أثر �إيجابي للمنهج املقرتح القائم على
منحى ( )STEMيف تنمية مهارات التفكري يف الأنظمة لدى الطلبة.
وهدفت درا�سة �أحمد (� )2016إىل تق�صي �أثر تدري�س وحدة
مقرتحة يف �ضوء منحى ( )STEM؛ لتنمية مهارات ح ّل امل�شكالت,
واالجتاه نحو درا�سة العلوم ,لدى طلبة املرحلة االبتدائية ,واتبعت
الباحثة منهج ًا جتريبياً ،وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعة واحدة
من طلبة ال�صف الرابع يف م�رص ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أثر �إيجابي
ملنحى ( )STEMيف تنمية مهارات حل امل�شكالت واالجتاه نحو
درا�سة العلوم لدى الطلبة.
ودرا�سة هوملكي�ست ( )Holmquist, 2014التي هدفت �إىل
التعرف على فاعلية ا�ستخدام الروبوتات التعليمية يف ت�سهيل فهم
مفاهيم ( )STEMلطلبة املدار�س االبتدائية ,حيث �أ�شارت الدرا�سة

�إىل زيادة الطلب على تطبيق مفاهيم ( )STEMعلى م�ستوى العامل,
فقد �أ�صبح من ال�رضوري الت�أكيد على درا�سة مفاهيم ()STEM
بهدف حتديد الطلبة لوظائفهم يف امل�ستقبل ,وموا�صلة تعلمهم,
كما متثل الروبوتات التعليمية بدي ًال فريداً من نوعها للأ�ساليب
التقليدية وخا�صة يف املرحلة االبتدائية ,و�أثبتت الدرا�سة فاعلية
ا�ستخدام الروبوتات التعليمية يف ت�سهيل فهم مفاهيم ()STEM
لطلبة املدار�س االبتدائية.
وهدفت درا�سة �إبيلت (� )Ebelt, 2012إىل تق�صي �أثر برنامج
قائم ًا على ا�ستخدام الروبوتات يف تنمية مهارات ( )STEMوح ّل
امل�شكالت واالجتاه نحو العمل اجلماعي لدى طلبة ال�صف اخلام�س
الأ�سا�سي يف �أمريكا ،وطبقت الدرا�سة على عينة م�ؤلفة من ()28
طالباً ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أثر �إيجابي للمنهج املقرتح القائم
على ا�ستخدام الروبوتات يف تنمية مهارات ( )STEMوح ّل امل�شكالت
واالجتاه نحو العمل اجلامعي لدى الطلبة.
يف �ضوء ما تقدم� ،أ�شارت الدرا�سات ذات ال�صلة يف جوهرها
�إىل الأثر الذي يرتكه توظيف منحى ( )STEMعلى التح�صيل
الدرا�سي ب�شكل عام� ،أو مب�ستوياته املحددة (املعرفة املفاهيمية،
ح ّل امل�شكالت الريا�ضية) وغريها من املتغريات الأخرى (االجتاه,
ومهارات التفكري ,مهارات .)STEM
وتت�شابه الدرا�سة احلالية مع جممل الدرا�سات ذات ال�صلة
با�ستثناء درا�سة بارك واخرون ( )Park et al., 2016يف اتباعها
ت�صميم ًا جتريبياً ,متكّن من درا�سة فاعلية توظيف منحى ()STEM
يف التح�صيل الدرا�سي ,بينما تختلف عن الدرا�سات ال�سابقة يف
دجمها عدة تقنيات متنوعة قائمة على منحى التكامل يف العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ,وهي( :الدوائر الكهربائية
اليدوية ولغة برجمة فيجوال بي�سك وبرنامج حماكي الدارات Logic
 Gate Simulatorوالروبوتات والأنظمة املتكاملة “.)"IC
وبناء على ما �سبق ,ت�أتي هذه الدرا�سة ك�إحدى املحاوالت
ً
لالهتمام بهذا املنحى اجلديد� ,إذ ي�سعى الباحثان �إىل توظيف
جمموعة من الأن�شطة التعليمية القائمة على منحى ()STEM؛ لتنمية
حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الريا�ضيات.

مشكلة الدراسة:
انطالق ًا من تزايد اهتمام املخت�صني يف جمال الرتبية
على ا�ستخدام منحى التكامل يف العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات ( )STEMيف التعليم� ،أ�صبح االهتمام يدور حول تطوير
الأ�ساليب املتبعة يف التدري�س بوا�سطته ،وا�ستحداث �أ�ساليب جديدة
ميكن من خاللها حتقيق �أهداف العملية التعليمية ،وان هذا االهتمام
دفع بالقائمني على امل�ؤ�س�سات الرتبوية �إىل مواكبة الأ�ساليب
الرتبوية احلديثة ،التي ت�ساهم يف تنمية تفكري الطالب ,وتقوم بربط
تعلمه داخل املدر�سة بالواقع العملي وتطبيقاته ,ب�صورة تبقي اثر
التعلم ملدة طويلة.
لقد �أ�شارت الأكادميية الوطنية للتعلّم يف �ضوء متطلبات
القرن احلادي والع�رشين �إىل �أنه ينبغي تعلم العلوم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات يف �إطار متكامل ,عن طريق تزويد الطلبة
بالأن�شطة التي تظهر وتو�ضح التكامل بني تلك التخ�ص�صات؛ مما
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فاعلية استخدام منحى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ()STEM

في حتصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات

ي�ساعد على خلق م�سارات وفر�ص لتزويد الطلبة بخربات
تعليمية أهداف الدراسة:
ومهنية ذات جودة عالية يف هذه التخ�ص�صات ,وهذا ي�ؤهلهم �إىل
وظائف �أف�ضل يف امل�ستقبل (National Academy of Engineering

.)and National Research Council, 2009

وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات والبحوث ال�سابقة كدرا�سة
مريل ( )Merrill, 2009و (�أحمد )2016 ,و (غامن , )2013 ,و�أوليفاريز
( , )Olivarez, 2012وغريها �إىل �رضورة توظيف منحى ()STEM
يف ت�صميم وتطوير املناهج التعليمية ,وذلك من �أجل حتقيق العديد
من �أهداف التعليم والتعلم واملتمثلة يف اكت�ساب الطلبة للمعلومات
واملهارات واالجتاهات والقيم ال�رضورية لتعلمهم ب�صورة فعاله.
وبالرجوع �إىل منهاج الريا�ضيات ,لل�صف العا�رش الأ�سا�سي،
فقد لوحظ ابتعاده عن ت�ضمني منحى التكامل يف العلوم
والريا�ضيات والتكنولوجيا والهند�سة ( )STEMب�صورة تك�سب
الطلبة املهارات واخلربات املنا�سبة؛ لفهم املحتوى وتطبيقاته يف
العامل الطبيعي ,وتنمية طرق التفكري والقدرة على ا�ستخدام التقنية
التي ت�ساعد الطلبة على مواجهة امل�شكالت املختلفة التي يتعر�ضون
لها ,وخا�صة م�شكلة �ضعف التح�صيل الدرا�سي.
تع ّد م�شكلة �ضعف التح�صيل الدرا�سي من امل�شكالت التي
يواجهها الطلبة يف فل�سطني خا�صة ،ويف العامل ب�شكل عام ،فقد
�أظهرت نتائج الطلبة الفل�سطينيني يف اختبارات الريا�ضيات،
�ضمن التوجهات الدولية يف الريا�ضيات والعلوم التي ت�رشف
عليها الرابطة الدولية لتقييم التح�صيل الرتبوي� ،ضعف ًا وا�ضح ًا يف
م�ستويات حت�صيل طلبة فل�سطني يف هذه االختبارات ،مقارنة مع
الدول الأخرى امل�شاركة ,فقد كان ترتيب فل�سطني الرابع والثالثني
من �أ�صل خم�س و�أربعني دولة م�شاركة يف عام ( ،)2011وهذه
م�صاف الدول الع�رشة الأق ّل حت�صي ًال
النتائج ت�ضع (فل�سطني) يف
ّ
يف الريا�ضيات ,من الدول امل�شاركة ,حيث بلغ املتو�سط الدويل
للتح�صيل ( )500ومتو�سط حت�صيل فل�سطني يف الريا�ضيات ()420
(وزارة الرتبية والتعليم.)2012 ,
وت�أكيداً على ما �سبق� ,أ�شارت العديد من الدرا�سات كدرا�سة
(�أبو�سارة ويا�سني , )2018 ,ودرا�سة (�صاحلة ,وبركات ,و�شواهنة,
 ،)2017ودرا�سة (ظريفة� , )2016 ,إىل م�شكلة �ضعف التح�صيل يف
مادة الريا�ضيات بفل�سطني ,وقد �أو�صت جميعها با�ستخدام طرق
تدري�س حديثة تكون �أكرث فاعلية من الطرق االعتيادية يف تعليم
الريا�ضيات.
وللأ�سباب ال�سابقة ,يعتقد الباحثان ب�أن توظيف منحى
تكامل العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ( )STEMيف
تعليم الريا�ضيات� ,سي�ساهم يف تنمية التح�صيل الدرا�سي لدى الطلبة
يف فل�سطني.

تهدف هذه الدرا�سة �إىل:

Ú Úتنمية التح�صيل الدرا�سي لدى طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف فل�سطني.
Ú Úمعرفة فاعلية ا�ستخدام منحى العلوم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات ( )STEMعلى حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف مادة الريا�ضيات.

فرضية الدراسة:
�سعت هذه الدرا�سة �إىل اختبار الفر�ضية الآتية:
ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α=0.05بني متو�سطي التح�صيل الدرا�سي البعدي املبا�رش يف
مادة الريا�ضيات ,لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ُيعزى لطريقة
التدري�س (منحى  ،STEMالطريقة التقليدية).

أهمية الدراسة:
يتوقع �أن تفيد نتائج هذه الدرا�سة ك ًّال من املتعلمني واملعلمني
واملوجهني وخمططي املناهج ومطوريها على التخ�صي�ص الآتي:
Ú Úبالن�سبة للمتعلمني:
قد ت�ساعد الطلبة على اكت�شاف معلومات جديدة ,من خالل
الأن�شطة القائمة على منحى تكامل العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات ( )STEMبد ًال من تقدميها لهم بطريقة مبا�رشة وهذا
ي�سهم يف حتقيق التفاعل والإيجابية خالل عملية التعليم.
♦ ♦بالن�سبة للمعلمني وامل�رشفني الرتبويني:
توجيه �أنظار معلمي الريا�ضيات وم�رشفيها �إىل �رضورة
االهتمام مبنحى العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات
( )STEMخالل تعليمهم ملادة الريا�ضيات.
Ú Úبالن�سبة ملخططي ومطوري املناهج:
متكنهم من تدعيم املناهج التعليمية ,مبنحى حديث لتدري�س
الريا�ضيات ,وهو التكامل بني العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات (.)STEM
Ú Úبالن�سبة للباحثني يف جمال املناهج وطرق التدري�س:
وذلك من خالل تقدمي بع�ض التو�صيات واملقرتحات ,التي قد
تفتح جما ًال لأبحاث ودرا�سات �أخرى م�ستقبلية؛ لتطوير الريا�ضيات
املدر�سية ,واملجاالت الدرا�سية الأخرى جلميع املراحل التعليمية.

وتتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف �ضعف حت�صيل طلبة ال�صف حدود الدراسة:

العا�رش الأ�سا�سي يف مادة الريا�ضيات ,وحل ّل هذه امل�شكلة حتاول
الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي« :ما فاعلية ا�ستخدام
منحى العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ( )STEMعلى
حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة الريا�ضيات؟ ”
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أوالً :احلدود البشرية:
عينة من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي مبدر�سة (ابن البيطار
الأ�سا�سية الثانية) ,وهي �إحدى املدار�س احلكومية يف ال�ضفة
الغربية /فل�سطني.
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ثانياً :احلدود الزمنية:
تقت�رص هذه الدرا�سة يف تعميم نتائجها على تطبيقها خالل
الف�صل الدرا�سي الأول من عام 2017/2016م.
ثالثاً :احلدود املوضوعية:
تقت�رص هذه الدرا�سة يف تعميم نتائجها على تطبيقها كما
ي�أتي:
Ú Úوحدة (املنطق) �ضمن اجلزء الأول من كتاب الريا�ضيات
املقرر لل�صف العا�رش الأ�سا�سي.
Ú Úا�ستخدام خم�سة حماور �أ�سا�سية �ضمن منحى ()STEM
وهي( :الدوائر الكهربائية اليدوية ولغة برجمة فيجوال بي�سك
وبرنامج حماكي الدارات  Logic Gate Simulatorوالروبوتات
والأنظمة املتكاملة “ ،)"ICحيث �أعيد �صياغة وحدة (املنطق) على
�صورة �أن�شطة تعليمية با�ستخدام هذه املحاور فقط.
Ú Úالأهداف التي قا�سها اختبار الدرا�سة ،والتي ت�ضمنت
امل�ستويات الثالثة يف املجال املعريف ,ح�سب الت�صنيف العاملي
للأهدا ف �NAEP (National Assessment of Educational Prog
 )ress At Grades 4 And 8, 2011وهي :املعرفة املفاهيمية
واملعرفة الإجرائية وح ّل امل�شكالت.

مصطلحات الدراسة:
◄◄منحى العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات
عرفته امل�ؤ�س�سة الرتبوية بوالية ماريالند بالواليات
ّ :STEM
املتحدة ,ب�أنه :منحى للتعليم يت�ضمن تكامل حمتوى ومهارات
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ,من خالل جمموعة من
املعايري املرتبطة بالأن�شطة التكاملية؛ لتحقيق �أهداف معينة مما
ي�ساعد الطالب على عمل تكامل بني املواد املختلفة للو�صول �إىل
الإبداع (.)Marquart, Clem, Taru &Dwyer, 2012
ويعرفه بريني وهيل ( )Briney & Hill, 2013على �أنه:
تعلّم وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ب�شكل
يكفي لإنتاج عقول مفكرة ,وقادرة على ح ّل امل�شكالت عرب جميع
التخ�ص�صات”.
ويعرفه مرييل ( )Merril,2009ب�أنه :تعليم يعتمد على معايري,
ّ
يتجاوز التخ�ص�صات ,يتوىل من خاللها معلمو العلوم والتقنية
تق�سم
والهند�سة والريا�ضيات بتعليم منهج متكامل ,ب�صورة ال ّ
تخ�ص�ص معينّ ,ولكن يجري تناوله والتعامل معه كدرا�سة
حمتوى ّ
واحدة ,تت�سم بالديناميكية وال�سهولة.
ويرى فيليك�س وهاريز ( )Felix & Harris, 2010ب�أنه :توظيف
الهند�سة والتكنولوجيا؛ من �أجل حت�سني تعلّم العلوم والريا�ضيات,
وزيادة امل�شاركة الفاعلة للطلبة يف العملية التعليمية.
ويعرفه الباحثان �إجرائي ًا ب�أنه:
�إحداث تكامل بني جماالت العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات ,وذلك من خالل �أن�شطة تعليمية ت�شكل تطبيقا عملي ًا
ملفاهيم وتعميمات ومهارات وحدة املنطق ,يف كتاب الريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي.

يعرف التح�صيل ،على �أنه :املعرفة
◄◄التح�صيل الدرا�سيّ :
والفهم واملهارات التي اكت�سبها الطالب؛ نتيجة خربات تربوية
حمددة ،يقا�س من قبل املعلمني� ،أو باالختبارات املقررة (�أبوزينة،
.)2017
ويعرفه الباحثان �إجرائياً ،ب�أنه :الدرجة التي يحققها طلبة
مت بنا�ؤه
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف االختبار التح�صيلي الذي ّ
من قبل الباحثني ،يف وحدة املنطق ،من كتاب الريا�ضيات لل�صف
العا�رش الأ�سا�سي ,املقرر للعام الدرا�سي 2017/2016م الف�صل
الأول.
◄◄املنهج �شبه التجريبي :هو املنهج الذي يحاول فيه
الباحث ,اختبار �أثر متغري يف متغري �أو متغريات �أخرى ,مع قدرته
على �ضبط املعاجلة ,ولكنه ال ي�ستطيع توزيع الأفراد ع�شوائياً ,على
م�ستويات املتغري امل�ستقل (جامعة القد�س املفتوحة.)2015 ,
ويعرفه الباحثان �إجرائياً ,ب�أنه ا�ستخدام منهج بحثي قائم,
على درا�سة العالقة بني املتغريات امل�ستقلة واملتمثلة بالأن�شطة
التعليمية ,يف �ضوء منحى ( )STEMعلى املتغري التابع واملتمثل
يف التح�صيل الدرا�سي لدى الطلبة ,وذلك بتوزيع جمموعة البحث
�إىل (جمموعة جتريبية ,وجمموعة �ضابطة)  ,وفيه تتعلم املجموعة
التجريبية ,با�ستخدام منحى  STEMبينما تتعلم املجموعة
ال�ضابطة ,با�ستخدام الطريقة االعتيادية.

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي؛
ال�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام منحى ( ،)STEMعلى حت�صيل طلبة ال�صف
وق�سم �أفراد الدرا�سة �إىل جمموعتني:
العا�رش الأ�سا�سي يف الريا�ضياتّ ,
 املجموعة التجريبية :مكونة من طلبة ال�صف العا�رش
الذين در�سوا وحدة املنطق ،با�ستخدام طريقة التدري�س القائمة على
ا�ستخدام منحى (.)STEM
 املجموعة ال�ضابطة :مكونة من طلبة ال�صف العا�رش الذين
در�سوا وحدة املنطق ،با�ستخدام الطريقة االعتيادية.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف العا�رش
ّ
الأ�سا�سي ،امل�سجلني يف وزارة الرتبية والتعليم فل�سطني يف الف�صل
الدرا�سي الأول ،للعام 2017/2016م ،والبالغ عددهم ()33572
طالب ًا وطالبة ،وذلك وفق �إح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية للعام الدرا�سي 2017/2016م (وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية.)2016 ,

عينة الدراسة
عينة من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي،
طبقت الدرا�سة على ّ
يف مديرية (قباطية) يف مدر�سة ابن البيطار الأ�سا�سية الثانية ،من
الف�صل الدرا�سي الأول ،للعام 2017 - 2016م ،وق�سم �أفراد عينة
الدرا�سة �إىل جمموعتني� ,إحداهما :جتريبية مكونة من ( )23طالب ًا
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فاعلية استخدام منحى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ()STEM

في حتصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات

در�ست وحدة املنطق با�ستخدام منحى ( )STEMوالأخرى� :ضابطة
مكونة من ( )22طالب ًا در�ست نف�س الوحدة بالطريقة االعتيادية.
وقد اختريت املدر�سة املذكورة ،ب�صورة ق�صدية؛ وذلك لأن
املدر�سة جمهزه ب�أجهزة حا�سوب حديثة ومنا�سبة لعدد الأفراد
يف املجموعات التجريبية ،ولتميزها عن املدار�س الأخرى بوجود
خمترب (ريا�ضيات تكنولوجي) خم�ص�ص لطلبة الريا�ضيات داخل
املدر�سة ,وقد �أبدت �إدارة املدر�سة ،واملعلمون تعاون ًا يف تطبيق
الدرا�سة.
احملتوى التعليمي وفق منحى ()STEM

وصف احملتوى التعليمي:
تكون املحتوى التعليمي الذي �شملته هذه الدرا�سة من الوحدة
ّ
الأوىل (املنطق) من كتاب ريا�ضيات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
(الف�صل الأول) ،وقد قام الباحثان ب�إعادة �صياغة هذه الوحدة
با�ستخدام منحى العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات
( )STEMعلى هيئة �أن�شطة تعليمية ,وذلك �ضمن خم�سة حماور
�أ�سا�سية ،هي:
 الدوائر الكهربائية اليدوية.
 لغة برجمة فيجوال بي�سك.
 برنامج حماكي الدارات .Logic Gate Simulator
 الروبوتات.
 الأنظمة املتكاملة (.)IC
واجلدول الآتي يلخ�ص الأن�شطة التعليمية وفق املحاور
اخلم�سة:
جدول (:)1
تصنيف األنشطة التعليمية المستخدمة في وحدة المنطق وفق محاور ()STEM

ت�صنيف
الن�شاط
�أ�سم الن�شاط

دوائر
كهربائية

العبارات

√

�أداة الربط
(و)
�أداة الربط
(�أو)
النفي
()NOT
العبارة
ال�رشطية (�إذا
كان....ف�إن)
ثنائية
ال�رشط (�إذا
وفقط �إذا)

برجمة
فيجوال
بي�سك

Simulator

√

√

√

√

()IC

√

√

√

√

√

Simulator

()IC

√
√

صدق احملتوى التعليمي:
بعد االنتهاء من �إعداد املحتوى التعليمي ،قام الباحثان
بعر�ضه على جمموعة من املحكمني ،و�ضمت جمموعة من
املتخ�ص�صني يف تدري�س الريا�ضيات واحلا�سوب ،بلغ عددهم خم�سة
حمكمني ,وقد طلب منهم �إبداء الر�أي ,يف الأمور االَتية:
 �سالمة �صياغة الأن�شطة التعليمية من الناحية الرتبوية
واللغوية واال�صطالحية والعلمية.
 املهارات التي ت�ضمنتها الأن�شطة التعليمية.
 توزيع الأن�شطة على املو�ضوعات ,ومنا�سبتها مل�ستوى
الطلبة ,ومدى توافقها مع منحى (.)STEM
بناء
وقد قام الباحثان بتعديل املحتوى التعليمي ،وذلك ً
على اقرتاحات وتو�صيات املحكمني املتمثلة با�ستبدال بع�ض
امل�صطلحات اللغوية و�إ�ضافة بع�ض الأن�شطة التمهيدية و�إ�ضافة
بع�ض الإر�شادات وال�صور والتو�ضيحات داخل الأن�شطة املوجودة,
وا�ستبدال �أحد الأن�شطة ب�سبب حاجته لوقت طويل لإمتامه ,وبالتايل
�أ�صبح املحتوى التعليمي جاهزاً للتطبيق بال�صورة النهائية.
اختبار التكافؤ (االختبار القبلي):
قام الباحثان ب�إعداد االختبار التح�صيلي القبلي؛ للتحقق
مت �صياغة االختبار
من مدى تكاف�ؤ �أفراد جمموعتي الدرا�سة ،حيث ّ
من نوع االختيار من متعدد ،حيث تكونت فقرات االختبار من
( )15فقرة ،بواقع عالمة واحدة لكل فقرة ،ويلي كل فقرة �أربع
مت الرجوع �إىل منهاج الريا�ضيات والعلوم
�إجابات حمتملة ،وقد ّ
والتكنولوجيا ،من ال�صف ال�سابع �إىل ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،وقد
ا�شتملت فقرات االختبار القبلي على املفاهيم واملبادئ واملهارات
الأ�سا�سية لل�صفوف ال�سابقة ،وقد قام الباحثان بتطبيق االختبار
ب�صورته النهائية؛ للت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني ,قبل البدء
ب�إجراءات تطبيق الدرا�سة.

أداة الدراسة:
االختبار التحصيلي البعدي
قام الباحثان ب�إعداد االختبار التح�صيلي البعدي؛ ليكون �أداة
تكون هذا االختبار من ( )20فقرة� ،شمل
قيا�س يف هذه الدرا�سة� ،إذ ّ
�أ�سئلة :اختيار من متعدد ( )16فقرة ،وم�سائل ريا�ضية مقالية ()4
فقرات ،وقد اعتمد الباحثان يف كتابة فقرات االختبار ،على كتاب
ريا�ضيات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،للف�صل الأول ،الذي ُيدر�س
يف املدار�س احلكومية ،التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ،للعام
الدرا�سي 2017/2016م ،وذلك بهدف قيا�س حت�صيل الطلبة يف
وحدة املنطق بعد تطبيق طرق التدري�س با�ستخدام (منحى ,STEM
االعتيادية).

√
√

جرب بوول
ت�صميم
�إ�شارة املرور

�أنظمة
Logic Gate
الروبوتات متكاملة

ت�صنيف
الن�شاط
�أ�سم الن�شاط
املنطق
املحو�سب
ال�شا�شة
الرقمية

دوائر
كهربائية

برجمة
فيجوال
بي�سك

�أنظمة
Logic Gate
الروبوتات متكاملة

√
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الصدق الظاهري لالختبار البعدي
مت التحقق من ال�صدق الظاهري لالختبار التح�صيلي ،من
ّ
خالل عر�ضه على جمموعة من املحكمني� ،ضمت جمموعة من
املتخ�ص�صني يف تدري�س الريا�ضيات واحلا�سوب ،بلغ عددهم ()5
حمكمني ,وطلب منهم �إبداء �آرائهم ومقرتحاتهم ،حول الت�أكد من
وعما
مدى منا�سبة مو�ضوع فقرات االختبار ملا �أعدت لقيا�سه فعالًّ ،
مت جمع املالحظات،
�إذا كان االختبار يحقق الأهداف املرجوة ،وقد ّ
بناء عليها ،حيث تركزت التعديالت على �صياغة
وتعديل االختبار ً
بع�ض الفقرات ,وا�ستبدال بع�ض البدائل ب�سبب ت�صنيفها كمعرفة
مفاهيمية ولي�ست �إجرائية ,واقرتاح فقرات جديدة لالختبار.
ثبات درجات االختبار التحصيلي البعدي
مت الباحثان �إجراءات �صدق اختبار التح�صيل البعدي,
بعد �أن �أ ّ
مت التحقق من ثبات
وتطبيق االختبار ,على جمموعتي الدرا�سة ،وقد ّ
اختبار التح�صيل البعدي ،من خالل ح�ساب معادلة (�ألفا كرونباخ)
بوا�سطة برنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ()SPSS
وبلغت قيمة معامل الثبات لفقرات االختبار البعدي ( ،)0.829وهي
قيمة مقبولة تربوي ًا لأغرا�ض الدرا�سة (جميد.)2013 ,
معامالت الصعوبة لالختبار البعدي
قام الباحثان بح�ساب معامالت ال�صعوبة ,لفقرات االختبار
التح�صيلي ،وقد تراوحت معامالت ال�صعوبة ما بني (- 0.32
 ،)0.71وهي متفقة مع معامالت ال�صعوبة املقبولة تربوي ًا (ح�سني,
.)2011
معامالت التمييز لالختبار البعدي
قام الباحثان بح�ساب معامالت التمييز لفقرات االختبار
التح�صيلي ،وقد تراوحت ما بني ( ،)0.78 - 0.39وهي متفقة مع
القيم املقبولة تربوي ًا (ح�سني.)2011 ,

خطوات الدراسة:
.1
.2
.3

.4

اتبع الباحثان يف �إعداد الدرا�سة اخلطوات الآتية:
1حتديد الإطار النظري ،من خالل االطالع على الأدب الرتبوي،
والبحوث والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة
احلالية.
2اختيار الوحدة الدرا�سية (الوحدة الأوىل  -وحدة املنطق)
املقررة يف منهاج الريا�ضيات ،على طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي للعام الدرا�سي 2017/2016م.
�3إعداد املحتوى التعليمي (درو�س وحدة املنطق) يف هيئة
�أن�شطة تعليمية قائمة على منحى ( ،)STEMبا�ستخدام خم�سة
حماور �أ�سا�سية وهي( :الدوائر الكهربائية اليدوية ولغة برجمة
فيجوال بي�سك وبرنامج حماكي الدارا ت �Logic Gate Simula
 torوالروبوتات والأنظمة املتكاملة “ )"ICبواقع ( )20ح�صة
تعليمية.
4عر�ض املحتوى التعليمي ،على جمموعة من املحكمني
املتخ�ص�صني يف تدري�س الريا�ضيات.

5 .5بناء اختبار قبلي؛ لقيا�س تكاف�ؤ املجموعات قبل تطبيق
التجربة.
6 .6بناء اختبار حت�صيلي بعدي ،لوحدة املنطق ،وفق جدول
املوا�صفات لقيا�س حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي.
7 .7عر�ض االختبار البعدي ،على جمموعة من جلنة املحكمني؛
للت�أكد من �صالحيته لقيا�س املفاهيم والتعميمات
واخلوارزميات لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،يف الوحدة
املذكورة ،و�إجراء التعديالت الالزمة.
8 .8قام الباحثان بتحديد املدر�سة التي �سيتم �أخذ العينة منها،
وكان االختيار على �إحدى املدار�س املجهزة مبختربات
حا�سوبي حديثة ,وخمترب (الريا�ضيات التكنولوجي).
9 .9االلتقاء مع معلم الريا�ضيات يف املدر�سة؛ وذلك ل�رشح
�آلية التدري�س با�ستخدام التقنيات الأ�سا�سية وهي( :الدوائر
الكهربائية اليدوية ولغة برجمة فيجوال بي�سك وبرنامج
حماكي الدارات  Logic Gate Simulatorوالروبوتات والأنظمة
املتكاملة “.)"IC
1010جتهيز خمترب احلا�سوب وخمترب الريا�ضيات التكنولوجي،
بالربامج والأدوات الالزمة للدرا�سة ,والت�أكد من �صالحية
�شبكة احلا�سوب داخل املخترب ,واملتطلبات التقنية الأخرى
مثل (�أجهزة عر�ض البيانات).
�1111أجرى الباحثان اختبار التح�صيل القبلي ،على عينة الدرا�سة
املكونة من جمموعتني ،من طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي،
مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
قبيل البدء بالتجربة؛ و ّ
واالنحرافات املعيارية ,لدرجات الطلبة ،وذلك للت�أكد من
تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة ،وقام الباحثان بت�صحيحه ،ور�صد
عالمات طلبة العينة ،و�أجريا كذلك املعاجلة الإح�صائية
املنا�سبة.
1212تدري�س املجموعة التجريبية ،با�ستخدام املحتوى التعليمي
القائم على منحى ( )STEMوذلك من خالل التقنيات
الأ�سا�سية ،وهي( :الدوائر الكهربائية اليدوية ،ولغة برجمة
فيجوال بي�سك ،وبرنامج حماكي الدارا ت �Logic Gate Simu
 ،latorوالروبوتات والأنظمة املتكاملة “.)"IC
1313قام الباحثان يف نهاية التجربة ،بتطبيق اختبار التح�صيل
البعدي ،اخلا�ص بالتجربة يف �صورته النهائية ،والقيام
بت�صحيح فقرات االختبار ,ور�صد العالمات ملجموعتي
الدرا�سة.
1414ا�ستخراج النتائج وحتليلها ،ومناق�شتها ،واقرتاح التو�صيات
املنا�سبة.

املعاجلة اإلحصائية:
لتحليل نتائج الدرا�سة احلالية؛ ا�ستخدم الباحثان الرزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية (� ،)SPSSإذ ا�ستخدمت املعاجلات
الإح�صائية الآتية:
Ú Úاملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية؛ لو�صف
حت�صيل الطلبة يف االختبار (القيا�س القبلي والبعدي).
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Ú Úاختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني؛ لفح�ص داللة الفروق يف
متو�سطات حت�صيل جمموعتي الدرا�سة ،يف االختبار البعدي.
Ú Úمعادلة (�ألفا كرونباخ) حل�ساب معامل الثبات ،لالختبار
البعدي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
�أظهر حتليل البيانات التي جمعت من خالل �أداة الدرا�سة
النتائج الآتية:
ن�صت فر�ضية الدرا�سة“ :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني متو�سطي التح�صيل الدرا�سي البعدي
املبا�رش يف مادة الريا�ضيات ,لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
ُيعزى لطريقة التدري�س (منحى  ،STEMالطريقة االعتيادية) ».
والختبار فر�ضية الدرا�سة ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ,لدرجات طالب املجموعة التجريبية ،التي
در�ست با�ستخدام برنامج منحى ( )STEMواملجموعة ال�ضابطة،
التي در�ست با�ستخدام الطريقة االعتيادية ،وكانت النتائج كما يف
اجلدول (:)2
جدول (:)2
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لدرجات الطالب في االختبارين :القبلي
والبعدي ،تبعاً لمجموعتي الدراسة

القبلي (العالمة من )100

البعدي (العالمة من )100

املجموعة

العدد

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التجريبية

23

51.260

156.22

79.285

15.437

ال�ضابطة

22

57.028

21.104

65.761

17.275

ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية،
مت ا�ستخدام اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني ,وكانت النتائج كما
ّ
يف اجلدول (:)3
جدول (:)3
نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللة الفروق في االختبار البعدي ,وفق
متغير طريقة التدريس (منحى  ,STEMالطريقة االعتيادية)

املجموعة التجريبية

املجموعة ال�ضابطة

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة (ت)

الداللة
الإح�صائية

79.285

15.437

65.761

17.275

2.57

*0.012

ما و ّفره منحى ( )STEMمن �أدوات وتطبيقات مكّنت الطلبة
من الو�صول �إىل املعرفة ال�شاملة واملرتابطة للمو�ضوعات املتعلقة
بها ,بعيداً عن املفاهيم الريا�ضية النظرية التي يتلقونها ب�صورة
تقليدية داخل الف�صول الدرا�سية.
ومن املحتمل �أن منحى ( )STEMقد و ّفر الكثري من اجلهود
املبذولة؛ الكت�ساب املهارات الأ�سا�سية للتعلم ،مقارنة مع الطرق
االعتيادية املتبعة حالي ًا يف تدري�س الريا�ضيات ،ولذلك امتاز
تطبيق الأن�شطة عرب منحى ( )STEMبالواقعية البعيدة عن التخيالت
والأفكار النظرية ،والذي رمبا انعك�س على الكم الكبري من املعرفة
التي امتلكها الطلبة ،والتي مكنتهم من تطبيقها ،وحلّها يف وقت
زمني ق�صري ،مما يرثي من تعلم الطالب ،وير�سخ املعلومات يف
ذهنه ،ويخفف عنه عبء الدرا�سة.
لقد ا�ستخدم الطلبة من خالل اندماجهم يف الأن�شطة القائمة
على منحى ( )STEMعدة طرق من التعلم الن�شط مثل( :الع�صف
الذهني ,التعلم التعاوين ,اال�ستق�صاء والبحث ,ح ّل امل�شكالت) والتي
تتوافق مع توجهات منحى ( , )STEMمما �أدى اىل حتول الطلبة من
متلقني للمعلومة �إىل باحثني عن املعلومة ي�ستخدمون من خاللها
�أدوات علمية تطبيقية الكت�شاف املعلومات ب�صورة �إيجابية ومثمرة,
حتقق معها �أهداف التعلم.وهذا يتوافق مع ما ي�ؤكده املجل�س البحث
الوطني ( )National Research Council, 2013بان املدار�س
القائمة على التعلم با�ستخدام منحى ( )STEMتوفر فر�ص ًا للطلبة
للدرا�سة والعمل والت�شارك مع �أقرانهم مب�ستوى متقدم ,وكما ت�سمح
لهم بت�رسيع تعلمهم يف فروع العلوم الأخرى.
وجلميع الأ�سباب ال�سابقة يعتقد الباحثان ،ب�أن منحى
( )STEMرمبا �ساهم يف زيادة درجات الطالب يف اختبار التح�صيل
البعدي ,باملقارنة مع املجموعة ال�ضابطة ,التي تعلمت با�ستخدام
الطريقة االعتيادية.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة ،مع نتائج درا�سة �أوليفاريز
( )Olivarez, 2012يف فاعلية منحى العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات ( )STEMيف تنمية التح�صيل الدرا�سي �أو يف �إحدى
مكوناته كدرا�سة هوملكي�ست ( )Holmquist, 2014يف تنمية املعرفة
املفاهيمية ودرا�سة �أحمد ( )2016و�إبيلت ( )Ebelt, 2012يف تنمية
ح ّل امل�شكالت لدى الطلبة.

استنتاجات الدراسة:

*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (.)α=0.05

يتبني من اجلدول ( )3وجود فرق ذي داللة �إح�صائية ،حيث
بلغت قيمة (ت)  2.57وبداللة �إح�صائية ( )0.012بني متو�سطات
درجات طالب املجموعة التجريبية وال�ضابطة ,تعزى �إىل طريقة
التدري�س ،با�ستخدام (منحى  ،STEMالطريقة االعتيادية) وبالتايل
�إىل رف�ض الفر�ضية ال�صفرية.
ويف�رس الباحثان الأثر الإيجابي ال�ستخدام منحى العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة واحلا�سوب ( )STEMعلى ح�ساب االعتيادية؛
العتقادهما بوجود مزايا عديدة ال�ستخدام هذا املنحى ،منها:
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�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ا�ستخدام �أن�شطة تعليمية قائمة
على منحى العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ()STEM
قد �أثرت ب�شكل �إيجابي يف تنمية التح�صيل الدرا�سي ,لدى طلبة
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة الريا�ضيات ,مقارنة مع الطلبة
الذين تعلموا بالطريقة االعتيادية ,يعزى ذلك �إىل قدرة الأن�شطة
التعليمية القائمة على منحى ( )STEMعلى تقدمي املفاهيم
والتعميمات واخلوارزميات من خالل مناذج حياتية ,مرتبطة مع
مما ي�ساهم يف تنمية
�أ�سا�سيات العلوم والتكنولوجيا والهند�سةّ ,
املهارات الريا�ضية الأ�سا�سية ومهارات حل امل�شكالت ,وقد انعك�س
ذلك من خالل حت�صيل الطلبة يف االختبار البعدي.
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املهني ملعلمي العلوم يف �ضوء اجتاه تكامل العلوم والتقنية والهند�سة
والريا�ضيات ( .)STEMكتاب بحوث م�ؤمتر التميز يف تعليم وتعلم
العلوم والريا�ضيات الأول “توجه العلوم والتقنية والهند�سة والريا�ضيات
( .” )STEMمركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات,
جامعة امللك �سعود.37 - 13 ,

التوصيات:
يف �ضوء ما اَلت �إليه نتائج الدرا�سة ميكن التو�صية ب�رضورة
ا�ستخدام منحى العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات
( )STEMملا �أظهره من فاعلية وا�ضحة يف التح�صيل الدرا�سي لدى
الطلبة ,وب�رضورة تدريب معلمي الريا�ضيات على توظيف مدخل
( )STEMيف تعليمهم للريا�ضيات ،وبتدريب املعلمني على علوم
احلا�سوب ،والربجمة والت�صميم ,وبالتن�سيق مع اخلرباء التكنولوجيني
واملهند�سني وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية؛ لتعزيز مزاولة الطلبة لأن�شطة
بحثية يف �إطار ر�ؤية تربوية وا�ضحة وحمددة الأهداف.
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ملحق

()2

اختبار التح�صيل البعدي لوحدة املنطق يف
مبحث الريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي.
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