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ملخص: 
هدفت هذه �لدر��سة �إىل تق�سي فاعلية ��ستخد�م منحى �لعلوم 
 Science, Technology, و�لريا�سيات  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا 
�لدر��سي  �لتح�سيل  على   )Engineering, Mathematics )STEM

لدى طلبة �ل�سف �لعا�رس �لأ�سا�سي يف مادة �لريا�سيات بفل�سطني، 
�لعا�رس  �ل�سف  طلب  من  طالبًا   )45( من  �لدر��سة  عينة  وتكونت 
�لدر��سي  للعام  �لثانية  �لأ�سا�سية  �لبيطار  �بن  مبدر�سة  �لأ�سا�سي، 
جمموعتني،  �إىل  �لدر��سة  عينة  �أفر�د  تق�سيم  ومّت   ،2017  /2016
�ملنطق  وحدة  در�ست  طالبًا،   )23( من  مكونة  جتريبية  �إحد�هما: 
با�ستخد�م منحى )STEM( و�لأخرى �سابطة مكونة من )22( طالبًا 
در�ست نف�س �لوحدة بالطريقة �لعتيادية، وقد �أ�سارت نتائج �لدر��سة 
وجود فرق د�ل �إح�سائيًا )α=0.05( يف �ختبار �لتح�سيل �لدر��سي 
ب�رسورة  �لدر��سة  و�أو�ست  �لتجريبية،  �ملجموعة  ل�سالح  �لبعدي، 
��ستخد�م منحى )STEM( يف تعليم �لريا�سيات ملا �أظهرته �لنتائج 
وب�رسورة  �لطلبة،  لدى  �لدر��سي  �لتح�سيل  تنمية  يف  فاعلية  من 
تدريب معلمي �لريا�سيات على توظيف مدخل )STEM( يف تعليمهم 
و�لربجمة  �حلا�سوب،  علوم  على  �ملعلمني  وبتدريب  للريا�سيات، 
و�ملهند�سني  بالتكنولوجيا  �ملخت�سني  مع  وبالتن�سيق  و�لت�سميم، 
يف  بحثية  لأن�سطة  �لطلبة  مز�ولة  لتعزيز  �ل�سناعية؛  و�ملوؤ�س�سات 

�إطار روؤية تربوية و��سحة حمددة �لأهد�ف. 
و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  منحى  املفتاحية:  الكلمات♦

و�لريا�سيات )STEM( ، �لتح�سيل
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: 
�لتي  �ملتغري�ت  من  كبرية  مبجموعة  �ملعا�رس  �لعامل  يزخر 
تاأتي يف مقدمتها  �لتعليمية،  �لعملية  �سري  و�سلبًا على  �إيجابًا  توؤثر 
�ملختلفة  �لعلوم  مناحي  جميع  �سملت  �سخمة،  معلوماتية  ثورة 
مثل: �لريا�سيات و�لفيزياء و�لأحياء و�لفنون و�لهند�سة و�حلا�سوب 
�حلديثة  �لتقنيات  رقعة  �ت�ساع  يف  �ساهمت  و�لتي  وغريها، 
حتى  ��ستثناء،  دون  �حلياة  مفا�سل  جميع  غزت  �لتي  وتطبيقاتها، 
و�سلت مل�ستوى �أن تو�سع ع�رس�ت �لتطبيقات �حلديثة د�خل �لهاتف 

�لذكي، �لذي يكون يف معظم �لأحيان ملكًا لأحد �لطلبة.
�إن ��ستخد�م هذه �لتطبيقات �حلديثة نتج عنه منو�ً �سخمًا يف 
�لبيانات و�ملعلومات و�خلرب�ت �ملختلفة، وكان للرتبية ب�سكل عام، 
ومناهج تدري�س �لريا�سيات ب�سكل خا�س ن�سيب و�فر منها، بحيث 
�أ�سهمت يف تغيري �لعتقاد حول �لدور �لذي ميكن �أن تقوم به يف تعلم 

�لريا�سيات وتعليمها.
ب�سمات  �لتعليمية  مر�حلها  كافة  يف  �لريا�سيات  وتت�سم 
�لأخرى،  �لدر��سية  �ملو�د  مع  مقارنة  نوعها  من  وفريدة  خا�سة 
تتمثل يف طبيعتها وبنيتها �لرت�كمية �ملحكمة، و�أ�س�سها �لتي تتم�سك 
باملنطق و�لربهان، ولغتها �لتي جتمع بني �للفظية و�لتجريد �لرمزي 
بنو�حي  �لريا�سيات  فروع  �رتباط  ذلك  كل  من  و�لأهم  و�ل�سكلي، 
يف  ونظرياتها  قو�نينها  و��ستخد�م  �لعديدة،  �حلياتية  �لتطبيقات 
و�حلا�سوب  و�جلغر�فيا  و�لكيمياء  كالفيزياء  �لأخرى  �لعلوم  در��سة 

)�إبر�هيم، 2015(. 
كتب  يف  للمتعلمني  تقدميها  يّتم  �لتي  �لريا�سيات  وتبدو 
�لريا�سيات �ملدر�سية، ذ�ت �سلة قليلة بالريا�سيات �مل�ستخدمة يف 
�ملقرر�ت �لأخرى كالعلوم، وجلعل �لريا�سيات ذ�ت �سلة باملقرر�ت 
�لأخرى �لتي يتّم تدري�سها نحتاج �إىل وجود تعاون وتكامل وتخطيط 
هذه  لعلج  �لأخرى  و�لعلوم  بالريا�سيات،  �ملخت�سني  بني  متز�يد 

�لفجوة )عبد �ل�سلم و�ملختار، 2016(. 
�إن جناح �لطلبة �ليوم يعتمد ب�سورة كبرية على دمج �لعلوم 
هذه  يف  �لطلبة  �أن  �إذ  معًا،  و�لريا�سيات  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا 
م�ستوى  على  بها  ويتناف�سون  معقدة،  م�سائل  يو�جهون  �ملرحلة 
�لقدرة  لزيادة  معًا؛  �ملو�سوعات  تلك  دمج  يتطلب  وهذ�  �لعامل، 
�حلا�سوب  �أنظمة  تقنيات  ��ستخد�م  ي�ساهم  حيث  �مل�سائل،  حّل  على 
و�ملعلمني  للطلبة  فر�سًا  وتعّلمها  �لريا�سيات  تعليم  يف  ومعد�ته 
على حّد �سو�ء؛ لرفع م�ستوى فهمهم للمحتوى �لريا�سي من مفاهيم 
 ، )Bintas & Camli, 2009( وتعميمات وخو�رزميات وحّل �مل�سائل
 Science, ويعّد منحى �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�سة و�لريا�سيات
�أبرز  �أحد   ،Technology, Engineering & Mathematics ))STEM

�لأمثلة و�أف�سلها على �ملنحى �لتكاملي.
يدر�سها  معرفية،  علوم  �أربعة  �إىل   )STEM( م�سطلح  ي�سري 
و�لهند�سة،  و�لتكنولوجيا،  �لعلوم،  وهي:  �ملدر�سة  يف  �لطالب 
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تتطلب  كما  وتعّلمها،  تعليمها  يف  �لتكامل  وتتطلب  و�لريا�سيات، 
ت�ساعد  بحيث  �حلقيقي،  �لعامل  �سياق  يف  �لتعليمية  �لبيئات  جتهيز 
�لتي  �لتعليمية،  و�مل�ساريع  �لعمل  ور�س  �ل�ستمتاع يف  على  �لطلبة 
للمو�سوعات  �ل�ساملة و�ملرت�بطة  �ملعرفة  �إىل  �لو�سول  متّكنهم من 
ب�سورة  يتلقونها  �لتي  �لنظرية  �ملفاهيم  عن  بعيد�ً  بها،  �ملتعلقة 

تقليدية د�خل �لف�سول �لدر��سية )�ملحي�سن وخجا، 2016(. 
طلبة  لإعد�د  تطويره؛  مّت  تعليمي  منحى   )STEM( ويّعد 
�جلامعية  للدر��سات  و�لثانوية  و�لإعد�دية  �لبتد�ئية  �ملد�ر�س 
و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جمالت  يف  �لعليا،  و�لدر��سات 
�ل�ستف�سار  عملية  تعزيز  �إىل  �أ�سا�سي  ب�سكل  ويهدف  و�لريا�سيات، 
كفريق  و�لعمل  �لتعاون  ومهار�ت  �ملنطقي  و�لتفكري  و�لتحقق 
�لتعليمية  �ملناهج  يف  �لق�سور  �أوجه  يعالج  وكما  �ملتعلمني،  لدى 
�ملطلوبة  �لتعليم  جودة  يحقق  ومبا  �ملجالت،  بهذه  يتعلق  فيما 

 .)2016 )عبد�ل�سلم وخمتار، 
ومن♦خالل♦ما♦�سبق♦نرى♦باأن♦منحى♦)STEM(♦يتكون♦من♦تكامل♦
 National Academy of Engineering(♦:اأربعة♦جمالت♦درا�سية،♦هي

 )and National Research Council, 2009

1♦ در��سة . على  ترتكز  �لتي  �لعلمية،  �ملعرفة  بها  ويق�سد  �لعلوم: 
�لعلوم �لطبيعية �لتي حتتوي على قو�نني �لطبيعة و�ملرتبطة 
و�ملبادئ  �حلقائق  وكذلك  و�لإحياء  و�لكيمياء  بالفيزياء 

و�ملفاهيم وتطبيقاتها يف خمتلف �لتخ�س�سات.
2♦ متكامل . نظام  باأنها:  بالتكنولوجيا  ويق�سد  �لتكنولوجيا: 

و�لأجهزة  و�لعمليات  و�ملعارف  �لأ�سخا�س  من  يتكون 
و�لأدو�ت �لتي تدخل يف �نتاج �لو�سائل �لتكنولوجية، وتتمثل 
ب�سقيها:  �لكمبيوتر  وعلوم  و�لهند�سية  �لعلمية  �لتطبيقات  يف 

�ملادي و�لربجمي.
3♦ يتّم . خلله  ومن  �ملعرفة،  هيكل  �ملجال  هذ�  يعّد  �لهند�سة: 

�لتطبيق �ملنهجي ملبادئ �لعلوم و�لريا�سيات، بطريقة علمية 
و�ملنتجات،  �لآلت  وت�سغيل  و�لت�سنيع،  �لت�سميم  حتتوي: 
عام  وب�سكل  للمعرفة،  كتطبيق  و�قت�سادية  فاعلة  بطريقة 
�لثقافة  من  �أ�سا�سية  معلومات  تقدمي  �لهند�سة  تت�سمن 
�لطلبة  و�إعد�د  �لثانوية،  �ملدر�سة  مرحلة  يف  �لتكنولوجية 

لدر��سة �لهند�سة بعد مرحلة �ملدر�سة �لثانوية.
4♦ �لريا�سيات: يهدف هذ� �ملجال ب�سكل عام �إىل در��سة �لأمناط .

يف  �لريا�سيات  وتوظيف  و�لكميات،  �لأرقام  بني  و�لعلقات 
در��سة �لعلوم و�لهند�سة و�لتكنولوجيا، مما يطور قدرة �ملتعلم 
�لريا�سية  �مل�سكلت  وحّل  و�لتف�سري  و�لرتكيب  �لتحليل  على 
ويهدف♦منحى♦STEM♦اإىل♦حتقيق♦جمموعة♦من♦اأهداف♦التعلم♦

نذكر♦منها♦)غامن،♦2013(:♦
Ú♦ لعلمية� �ملفاهيم  وتت�سمن:  �ملعرفة،  �لطلبة  �إك�ساب 

و�لعمليات �لريا�سية و�ملعرفة �لتكنولوجية و�لت�سميم �لهند�سي.
Ú♦ علمية مهار�ت  وتت�سمن:  �ملهار�ت،  �لطلبة  �إك�ساب 

�أ�سا�سية، ومهار�ت �لريا�سيات �لأ�سا�سية وحّل �مل�سكلت ومهار�ت 
�لعليا  �لتفكري  ومهار�ت  �حلا�سوبية  �لربجمة  ومهار�ت  تكنولوجية 

ومهار�ت �تخاذ �لقر�ر.
Ú♦ من وذلك  و�لقيم،  و�مليول  �لجتاهات  �لطلبة  �إك�ساب 

�لعلم  نحو  و�لجتاه  و�لعاملية  �ملحلية  بامل�سكلت  �لوعي  خلل 
و�متلك  للعلم  �حلديثة  بالتطبيقات  و�لهتمام  و�لتكنولوجيا 

�أخلقيات �لعلم و�لتكنولوجيا.
Ú♦ :يف �ملتمثلة  �ملنطقية  �ل�سببية  �أ�سلوب  �لطلبة  ��ستخد�م 

�لعلمية  و�لتطبيقات  �لهند�سي  �لت�سميم  وعملية  �لناقد  �لتفكري 
و�لهند�سية و�لريا�سية.

Ú♦ جمالت يف  �لعمل  وفرق  �خلرب�ء  مع  و�لت�سال  �لتعاون 
�لعلمية و�لتكنولوجية و�لريا�سية و�لهند�سية.

�أحد   )STEM( �لقائمة على  و�ملمار�سات  �لأن�سطة  تعّد  ولذلك 
و�لتي  �ملتعلم،  على  يرتكز  �لذي  �لن�سط  �لتجريبي  �لتعلم  �أ�ساليب 
�لعلمي من خلل  للمحتوى  �ملتعلم  فهم  تعميق  �إىل  بالتايل  تهدف 
قيامه ببع�س �ملمار�سات؛ لتنمية قدر�ته �لعقلية، ومهار�ت �لتفكري 
من  للم�سكلت  حلول  �إىل  �لو�سول  على  ت�ساعدهم  وبالتايل  لديه 
مو�قف  على  �ملختلفة  �لعلوم  يف  �لطالب  يدر�سه  ما  توظيف  خلل 
حياتية جديدة، علوة على �أنها تنمي لديهم �ل�سعور �لإيجابي نحو 

�لتعلم )�أحمد، 2016(. 
وي�ساعد منحى )STEM( يف تطوير قدرة �لطلبة يف �ملجالت 
�لعلمية وتنمية �ملهار�ت �ملختلفة لديهم و�لبحث يف ��سرت�تيجيات 
�إىل  بالإ�سافة  لديهم،  و�لناقد  �لإبد�عي  �لتفكري  حت�سني  يف  ت�ساعد 
منحى  يف  مت�سمنة  �مل�سائل.وجميعها  حّل  على  قدرتهم  تطوير 
فهم  يف  �لطالب  �ملنحى  هذ�  ي�ساعد  و   .)STEM( )Barak, 2014(

�مل�سكلت  فهم  على  قدرته  يّعزز  وب�سكل  �ملو�د،  بني  �لرت�بطات 
ب�سورة �أعمق و�أقرب، مما يّولد لديه �لقدرة على حّلها و�لتعامل معها 

 )Kim, Kim, Yuan, Hill, Doshi & Thai , 2015(
وتاأكيد�ً على ما �سبق، �أجريت جمموعة من �لتجارب �لعاملية 
�ملتحدة  �لوليات  جتربة  �أبرزها  من  كان   ،)STEM( تعليم  يف 
�ملنحى  با�ستخد�م هذ�  �لتعليم  �أهمية  �أدركت مدى  �لأمريكية، حني 
�ىل  �إ�سافة  لها،  �لتناف�سية  �لقدرة  و�ملو�طنني.وتعزيز  للمجتمع 
بتحقيق   )STEM( با�ستخد�م  �لتعليم  جودة  تربط  متعددة  تقارير 
�لنجاح �لقت�سادي، ومن هذ� �ملنطلق مّت و�سع �خلطة �ل�سرت�تيجية 
�جلهود  �سمن  ��سا�سيًا  مكونًا  ب�سفتها   )STEM( لتعليم  �خلم�سية 
 National Science and technology( �ل�ساملة �لتي تبذلها �لإد�رة 

 .)Council,2012

منحى  توظيف  �أهمية  �ل�سابقة  و�لبحوث  �لدر��سات  وتظهر 
 Sumen( يف �لتعليم، فقد تناولت در��سة �سومن وكالي�سكي )STEM(
Calisici, 2016 &( �أثر ��ستخد�م منحى )STEM( يف تطوير �خلر�ئط 

نظرهم  وجهة  و��ستق�ساء  �خلدمة،  قبل  ما  معلمي  لدى  �ملفاهيمية 
حول دور �ملنحى و�أثره وفو�ئده يف �ل�سف، وعلى �لطلب، حيث مّت 
�ختيار عينة من )42( معلًما يف �ل�سنة �لر�بعة من �إحدى �جلامعات 
�حلالة،  در��سة  خلل  من  �لنوعي  �ملنهج  ��ستخد�م  ومّت  �لرتكية، 
ملنحى  �أن�سطة  جمموعة  حت�سري  جرى  وقد  �ملبا�رسة،  و�ملقابلت 
�إعطاوؤها للمعلمني )�سنة ثانية جامعية( �سمن م�ساق  )STEM( مّت 
 )STEM( متعلق بالبيئة وم�ساكلها، وقد �أظهرت �لنتائج �أن ملنحى
دور�ً كبري�ً يف م�ساعدة �ملعلمني على تكوين خر�ئط مفاهيم ذهنية 
�سحيحة وفعالة، وكذلك تطور �ملعرفة �ملفاهيمية لديهم وقدرتهم 
�ملعلمني  �أن  �ملقابلت،  �أظهرت  كما  و�قعية،  م�سكلت  حّل  على 
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وجدو� �أن �لتعليم با�ستخد�م )STEM( مفيد جد�ً وفعال وممتع ويبقى 
�ملعلمني  بني  �لإيجابي  �لتو��سل  من  ويزيد  �لطالب،  ذهن  يف  �أثره 
�أو�ست  و�لطلبة، وكذلك �مل�ساركة �لفّعالة للطلبة د�خل �ل�سف، وقد 
�لدر��سة باأهمية تعميم هذه �لتجربة يف �جلامعات �لرتكية �لأخرى 
به يف  �خلا�سة  و�لأن�سطة   )STEM( با�ستخد�م منحى  �لتعلم  ودمج 

م�ساقات �لبيئة للمعلمني.
 Park, Byun,( وبك  وهان  و�سيم  وبني  بارك  در��سة  وهدفت 
�لعلوم  معلمي  نظر  وجهة  تق�سي  �إىل   )Sim, Han & Beak, 2016

و�لتكنولوجيا و�لهند�سة و�لفن و�لريا�سيات حول �لتعليم با�ستخد�م 
��ستق�سائية  در��سة  خلل  من  �جلنوبية  كوريا  يف   )STEM( منحى 
وتكونت  وغريها(،  وحكومية،  )خا�سة،  �لنماذج  خمتلفة  ملد�ر�س 
�لتي  �ملد�ر�س  يف   )STEM( معلمي  من  معلمًا   )729( من  �لعينة 
متار�س �لتعليم با�ستخد�م )STEM( يف )252( مدر�سة خلل �لعام 
�لذين ميتلكون  �ملعلمني  �أغلبية  �أن  �لنتائج،  �أظهرت  وقد   ،)2014(
خربة كبرية يف �لتدري�س، يحملون �جتاهات �إيجابية جتاه ��ستخد�م 
�أن هناك �لعديد  �أظهرت �لنتائج  منحى )STEM( يف �لتدري�س، كما 
من �لتحديات �لتي يو�جهونها عند ��ستخد�مهم لهذ� �ملنحى، �أهمها: 
يف  زيادة  ي�سبب  و�أنه  و�لتنفيذ،  للتخطيط  �أكرب  وقت  �إىل  �حلاجة 
�أن�سطته،  لتنفيذ  �أحياًنا  �إىل دعم مايل  لديهم، ويحتاج  �لعمل  �سغط 
وقد �أو�ست �لدر��سة باأهمية �إعادة بناء �ملناهج بحيث ي�سهل عملية 

تنفيذ منحى )STEM( يف �ملد�ر�س.
�أثر  در��سة  �إىل   )Olivarez, 2012( �أوليفاريز  در��سة  وهدفت 
�لريا�سيات  �لطلبة يف مادة  )STEM( يف حت�سيل  ��ستخد�م منحى 
و�لعلوم و�لقر�ءة، و�تبع �لباحث منهجًا جتريبيًا، ومّت تطبيق �لدر��سة 
على عينة موؤلفة من )175( طالبًا من �ملرحلة �لثانوية، يف �مريكا، 
 )73( �إحد�هما: جتريبية مكونة من  �لطلبة على جمموعتني،  ووزع 
و�لأخرى �سابطة مكونة   )STEM( با�ستخد�م منحى  طالبًا، در�ست 
نتائج  �أظهرت  وقد  �لعتيادية،  بالطريقة  در�ست  طالبًا   )103( من 
�لتي در�ست با�ستخد�م منحى  �لتجريبية،  �لدر��سة تفوقًا للمجموعة 
يف  �لدر��سي  �لتح�سيل  يف  �ل�سابطة،  �ملجموعة  على   ،)STEM(

�لريا�سيات و�لعلوم و�لقر�ءة.
مقرتح  منهج  �أثر  تق�سي  �إىل   )2013( غامن  در��سة  وهدفت 
قائمًا على منحى )STEM( لنظام �لأر�س يف تنمية مهار�ت �لتفكري 
�لباحثة منهجًا جتريبيًا، وتكونت  �لطلبة، و�تبعت  �لأنظمة لدى  يف 
عينة �لدر��سة من جمموعة و�حدة من طلبة �لثاين �لثانوي يف م�رس، 
على  �لقائم  �ملقرتح  للمنهج  �إيجابي  �أثر  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت  وقد 

منحى )STEM( يف تنمية مهار�ت �لتفكري يف �لأنظمة لدى �لطلبة.
وحدة  تدري�س  �أثر  تق�سي  �إىل   )2016( �أحمد  در��سة  وهدفت 
مقرتحة يف �سوء منحى )STEM( ؛ لتنمية مهار�ت حّل �مل�سكلت، 
و�لجتاه نحو در��سة �لعلوم، لدى طلبة �ملرحلة �لبتد�ئية، و�تبعت 
�لباحثة منهجًا جتريبيًا، وتكونت عينة �لدر��سة من جمموعة و�حدة 
من طلبة �ل�سف �لر�بع يف م�رس، وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل �أثر �إيجابي 
نحو  و�لجتاه  �مل�سكلت  حل  مهار�ت  تنمية  يف   )STEM( ملنحى 

در��سة �لعلوم لدى �لطلبة.
�إىل  هدفت  �لتي   )Holmquist, 2014( هوملكي�ست  ودر��سة 
�لتعليمية يف ت�سهيل فهم  �لتعرف على فاعلية ��ستخد�م �لروبوتات 
�لدر��سة  �أ�سارت  حيث  �لبتد�ئية،  �ملد�ر�س  لطلبة   )STEM( مفاهيم 

�إىل زيادة �لطلب على تطبيق مفاهيم )STEM( على م�ستوى �لعامل، 
 )STEM( مفاهيم  در��سة  على  �لتاأكيد  �ل�رسوري  من  �أ�سبح  فقد 
تعلمهم،  ومو��سلة  �مل�ستقبل،  يف  لوظائفهم  �لطلبة  حتديد  بهدف 
للأ�ساليب  نوعها  من  فريد�ً  بديًل  �لتعليمية  �لروبوتات  متثل  كما 
فاعلية  �لدر��سة  و�أثبتت  �لبتد�ئية،  �ملرحلة  يف  وخا�سة  �لتقليدية 
 )STEM( مفاهيم  فهم  ت�سهيل  يف  �لتعليمية  �لروبوتات  ��ستخد�م 

لطلبة �ملد�ر�س �لبتد�ئية.
برنامج  �أثر  تق�سي  �إىل   )Ebelt, 2012( �إبيلت  در��سة  وهدفت 
وحّل   )STEM( مهار�ت  تنمية  يف  �لروبوتات  ��ستخد�م  على  قائمًا 
�مل�سكلت و�لجتاه نحو �لعمل �جلماعي لدى طلبة �ل�سف �خلام�س 
 )28( من  موؤلفة  عينة  على  �لدر��سة  وطبقت  �أمريكا،  يف  �لأ�سا�سي 
�لقائم  �ملقرتح  للمنهج  �إيجابي  �أثر  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت  وقد  طالبًا، 
على ��ستخد�م �لروبوتات يف تنمية مهار�ت )STEM( وحّل �مل�سكلت 

و�لجتاه نحو �لعمل �جلامعي لدى �لطلبة.
يف �سوء ما تقدم، �أ�سارت �لدر��سات ذ�ت �ل�سلة يف جوهرها 
�لتح�سيل  على   )STEM( منحى  توظيف  يرتكه  �لذي  �لأثر  �إىل 
�ملفاهيمية،  )�ملعرفة  �ملحددة  مب�ستوياته  �أو  عام،  ب�سكل  �لدر��سي 
�لريا�سية( وغريها من �ملتغري�ت �لأخرى )�لجتاه،  حّل �مل�سكلت 

 .)STEM ومهار�ت �لتفكري، مهار�ت
�ل�سلة  ذ�ت  �لدر��سات  جممل  مع  �حلالية  �لدر��سة  وتت�سابه 
�تباعها  يف   )Park et al., 2016( و�خرون  بارك  در��سة  با�ستثناء 
 )STEM( ت�سميمًا جتريبيًا، متّكن من در��سة فاعلية توظيف منحى
يف  �ل�سابقة  �لدر��سات  عن  تختلف  بينما  �لدر��سي،  �لتح�سيل  يف 
�لعلوم  �لتكامل يف  قائمة على منحى  تقنيات متنوعة  دجمها عدة 
�لكهربائية  )�لدو�ئر  وهي:  و�لريا�سيات،  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا 
 Logic ليدوية ولغة برجمة فيجو�ل بي�سك وبرنامج حماكي �لد�ر�ت�

 .)"IC“ و�لروبوتات و�لأنظمة �ملتكاملة Gate Simulator

�ملحاولت  كاإحدى  �لدر��سة  هذه  تاأتي  �سبق،  ما  على  وبناًء 
توظيف  �إىل  �لباحثان  ي�سعى  �إذ  �جلديد،  �ملنحى  بهذ�  للهتمام 
جمموعة من �لأن�سطة �لتعليمية �لقائمة على منحى )STEM(؛ لتنمية 

حت�سيل طلبة �ل�سف �لعا�رس �لأ�سا�سي يف �لريا�سيات.

مشكلة الدراسة: 
�لرتبية  جمال  يف  �ملخت�سني  �هتمام  تز�يد  من  �نطلقًا 
و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  يف  �لتكامل  منحى  ��ستخد�م  على 
و�لريا�سيات )STEM( يف �لتعليم، �أ�سبح �لهتمام يدور حول تطوير 
�لأ�ساليب �ملتبعة يف �لتدري�س بو��سطته، و��ستحد�ث �أ�ساليب جديدة 
ميكن من خللها حتقيق �أهد�ف �لعملية �لتعليمية، و�ن هذ� �لهتمام 
�لأ�ساليب  مو�كبة  �إىل  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  على  بالقائمني  دفع 
�لرتبوية �حلديثة، �لتي ت�ساهم يف تنمية تفكري �لطالب، وتقوم بربط 
�ثر  �لعملي وتطبيقاته، ب�سورة تبقي  تعلمه د�خل �ملدر�سة بالو�قع 

�لتعلم ملدة طويلة.
متطلبات  �سوء  يف  للتعّلم  �لوطنية  �لأكادميية  �أ�سارت  لقد 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  تعلم  ينبغي  �أنه  �إىل  و�لع�رسين  �حلادي  �لقرن 
�لطلبة  تزويد  طريق  عن  متكامل،  �إطار  يف  و�لريا�سيات  و�لهند�سة 
مما  �لتخ�س�سات؛  تلك  بني  �لتكامل  وتو�سح  تظهر  �لتي  بالأن�سطة 
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 )STEM( فاعلية استخدام منحى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
في حتصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات

د. سهيل حسني صاحلة
أ. عبد الرحمن محمد أبو سارة

تعليمية  بخرب�ت  �لطلبة  لتزويد  وفر�س  م�سار�ت  خلق  على  ي�ساعد 
�إىل  يوؤهلهم  وهذ�  �لتخ�س�سات،  هذه  يف  عالية  جودة  ذ�ت  ومهنية 
 National Academy of Engineering( وظائف �أف�سل يف �مل�ستقبل

 .)and National Research Council, 2009

كدر��سة  �ل�سابقة  و�لبحوث  �لدر��سات  من  �لعديد  �أ�سارت  وقد 
مريل )Merrill, 2009( و )�أحمد، 2016( و )غامن، 2013( ، و�أوليفاريز 
 )STEM( توظيف منحى  �إىل �رسورة  ، وغريها   )Olivarez, 2012(
يف ت�سميم وتطوير �ملناهج �لتعليمية، وذلك من �أجل حتقيق �لعديد 
من �أهد�ف �لتعليم و�لتعلم و�ملتمثلة يف �كت�ساب �لطلبة للمعلومات 

و�ملهار�ت و�لجتاهات و�لقيم �ل�رسورية لتعلمهم ب�سورة فعاله.
وبالرجوع �إىل منهاج �لريا�سيات، لل�سف �لعا�رس �لأ�سا�سي، 
�لعلوم  يف  �لتكامل  منحى  ت�سمني  عن  �بتعاده  لوحظ  فقد 
تك�سب  ب�سورة   )STEM( و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  و�لريا�سيات 
�لطلبة �ملهار�ت و�خلرب�ت �ملنا�سبة؛ لفهم �ملحتوى وتطبيقاته يف 
�لعامل �لطبيعي، وتنمية طرق �لتفكري و�لقدرة على ��ستخد�م �لتقنية 
�لتي ت�ساعد �لطلبة على مو�جهة �مل�سكلت �ملختلفة �لتي يتعر�سون 

لها، وخا�سة م�سكلة �سعف �لتح�سيل �لدر��سي.
�لتي  �مل�سكلت  من  �لدر��سي  �لتح�سيل  �سعف  م�سكلة  تعّد 
فقد  عام،  ب�سكل  �لعامل  ويف  خا�سة،  فل�سطني  يف  �لطلبة  يو�جهها 
�لريا�سيات،  �ختبار�ت  يف  �لفل�سطينيني  �لطلبة  نتائج  �أظهرت 
ت�رسف  �لتي  و�لعلوم  �لريا�سيات  يف  �لدولية  �لتوجهات  �سمن 
عليها �لر�بطة �لدولية لتقييم �لتح�سيل �لرتبوي، �سعفًا و��سحًا يف 
مع  مقارنة  �لختبار�ت،  هذه  يف  فل�سطني  طلبة  حت�سيل  م�ستويات 
�لدول �لأخرى �مل�ساركة، فقد كان ترتيب فل�سطني �لر�بع و�لثلثني 
وهذه   ،)2011( عام  يف  م�ساركة  دولة  و�أربعني  خم�س  �أ�سل  من 
حت�سيًل  �لأقّل  �لع�رسة  �لدول  م�ساّف  يف  )فل�سطني(  ت�سع  �لنتائج 
�لدويل  �ملتو�سط  بلغ  حيث  �مل�ساركة،  �لدول  من  �لريا�سيات،  يف 
للتح�سيل )500( ومتو�سط حت�سيل فل�سطني يف �لريا�سيات )420( 

)وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 2012(. 
كدر��سة  �لدر��سات  من  �لعديد  �أ�سارت  �سبق،  ما  على  وتاأكيد�ً 
)�أبو�سارة ويا�سني، 2018( ، ودر��سة )�ساحلة، وبركات، و�سو�هنة، 
2017(، ودر��سة )ظريفة، 2016( ، �إىل م�سكلة �سعف �لتح�سيل يف 
طرق  با�ستخد�م  جميعها  �أو�ست  وقد  بفل�سطني،  �لريا�سيات  مادة 
تعليم  يف  �لعتيادية  �لطرق  من  فاعلية  �أكرث  تكون  حديثة  تدري�س 

�لريا�سيات.
منحى  توظيف  باأن  �لباحثان  يعتقد  �ل�سابقة،  وللأ�سباب 
يف   )STEM( و�لريا�سيات  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  تكامل 
تعليم �لريا�سيات، �سي�ساهم يف تنمية �لتح�سيل �لدر��سي لدى �لطلبة 

يف فل�سطني.
وتتحدد م�سكلة �لدر��سة �حلالية يف �سعف حت�سيل طلبة �ل�سف 
�مل�سكلة حتاول  �لريا�سيات، وحلّل هذه  �لأ�سا�سي يف مادة  �لعا�رس 
��ستخد�م  فاعلية  »ما  �لآتي:  �لرئي�س  �ل�سوؤ�ل  عن  �لإجابة  �لدر��سة 
على   )STEM( و�لريا�سيات  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  منحى 

حت�سيل طلبة �ل�سف �لعا�رس �لأ�سا�سي يف مادة �لريا�سيات؟ ”

أهداف الدراسة: 
تهدف♦هذه♦الدرا�سة♦اإىل:♦

Ú♦ لعا�رس� �ل�سف  طلبة  لدى  �لدر��سي  �لتح�سيل  تنمية 
�لأ�سا�سي يف فل�سطني.

Ú♦ و�لتكنولوجيا �لعلوم  منحى  ��ستخد�م  فاعلية  معرفة 
و�لهند�سة و�لريا�سيات )STEM( على حت�سيل طلبة �ل�سف �لعا�رس 

�لأ�سا�سي يف مادة �لريا�سيات.

فرضية الدراسة: 
�سعت♦هذه♦الدرا�سة♦اإىل♦اختبار♦الفر�سية♦الآتية:♦

�لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  ل 
يف  �ملبا�رس  �لبعدي  �لدر��سي  �لتح�سيل  متو�سطي  بني   )α=0.05(
مادة �لريا�سيات، لدى طلبة �ل�سف �لعا�رس �لأ�سا�سي ُيعزى لطريقة 

�لتدري�س )منحى STEM، �لطريقة �لتقليدية(. 

أهمية الدراسة: 
يتوقع �أن تفيد نتائج هذه �لدر��سة كلًّ من �ملتعلمني و�ملعلمني 

و�ملوجهني وخمططي �ملناهج ومطوريها على �لتخ�سي�س �لآتي: 
Ú♦♦:بالن�سبة♦للمتعلمني

خلل  من  جديدة،  معلومات  �كت�ساف  على  �لطلبة  ت�ساعد  قد 
�لأن�سطة �لقائمة على منحى تكامل �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�سة 
و�لريا�سيات )STEM( بدًل من تقدميها لهم بطريقة مبا�رسة وهذ� 

ي�سهم يف حتقيق �لتفاعل و�لإيجابية خلل عملية �لتعليم.
بالن�سبة♦للمعلمني♦وامل�رشفني♦الرتبويني:♦♦♦

�رسورة  �إىل  وم�رسفيها  �لريا�سيات  معلمي  �أنظار  توجيه 
و�لريا�سيات  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  مبنحى  �لهتمام 

)STEM( خلل تعليمهم ملادة �لريا�سيات.
Ú♦♦:بالن�سبة♦ملخططي♦ومطوري♦املناهج

متكنهم من تدعيم �ملناهج �لتعليمية، مبنحى حديث لتدري�س 
و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  بني  �لتكامل  وهو  �لريا�سيات، 

 .)STEM( و�لريا�سيات
Ú♦♦:بالن�سبة♦للباحثني♦يف♦جمال♦املناهج♦وطرق♦التدري�س

وذلك من خلل تقدمي بع�س �لتو�سيات و�ملقرتحات، �لتي قد 
تفتح جماًل لأبحاث ودر��سات �أخرى م�ستقبلية؛ لتطوير �لريا�سيات 

�ملدر�سية، و�ملجالت �لدر��سية �لأخرى جلميع �ملر�حل �لتعليمية.

حدود الدراسة: 

أواًل: احلدود البشرية: 

عينة من طلبة �ل�سف �لعا�رس �لأ�سا�سي مبدر�سة )�بن �لبيطار 
�ل�سفة  يف  �حلكومية  �ملد�ر�س  �إحدى  وهي  �لثانية(،  �لأ�سا�سية 

�لغربية/ فل�سطني.
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ثانياً: احلدود الزمنية: 

تقت�رس هذه �لدر��سة يف تعميم نتائجها على تطبيقها خلل 
�لف�سل �لدر��سي �لأول من عام 2017/2016م.

ثالثاً: احلدود املوضوعية: 

كما  تطبيقها  على  نتائجها  تعميم  يف  �لدر��سة  هذه  تقت�رس 
ياأتي: 
Ú♦ وحدة )�ملنطق( �سمن �جلزء �لأول من كتاب �لريا�سيات

�ملقرر لل�سف �لعا�رس �لأ�سا�سي.
Ú♦ )STEM( منحى  �سمن  �أ�سا�سية  حماور  خم�سة  ��ستخد�م 

بي�سك  فيجو�ل  برجمة  ولغة  �ليدوية  �لكهربائية  )�لدو�ئر  وهي: 
و�لروبوتات   Logic Gate Simulator �لد�ر�ت  حماكي  وبرنامج 
�أعيد �سياغة وحدة )�ملنطق( على  “IC"(، حيث  و�لأنظمة �ملتكاملة 

�سورة �أن�سطة تعليمية با�ستخد�م هذه �ملحاور فقط.
Ú♦ ت�سمنت و�لتي  �لدر��سة،  �ختبار  قا�سها  �لتي  �لأهد�ف 

�لعاملي  �لت�سنيف  ح�سب  �ملعريف،  �ملجال  يف  �لثلثة  �مل�ستويات 
NAEP )National Assessment of Educational Prog-  للأهد�ف
�ملفاهيمية  �ملعرفة  وهي:   )ress At Grades 4 And 8, 2011

و�ملعرفة �لإجر�ئية وحّل �مل�سكلت.

مصطلحات الدراسة: 
والريا�سيات♦♦◄ والهند�سة♦ والتكنولوجيا♦ العلوم♦ منحى♦

بالوليات  ماريلند  بولية  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سة  عّرفته   :STEM
ومهار�ت  حمتوى  تكامل  يت�سمن  للتعليم  منحى  باأنه:  �ملتحدة، 
�لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�سة و�لريا�سيات، من خلل جمموعة من 
مما  معينة  �أهد�ف  لتحقيق  �لتكاملية؛  بالأن�سطة  �ملرتبطة  �ملعايري 
�إىل  للو�سول  �ملختلفة  �ملو�د  بني  تكامل  عمل  على  �لطالب  ي�ساعد 

 .)Marquart, Clem, Taru &Dwyer, 2012( لإبد�ع�
�أنه:  على   )Briney & Hill, 2013( وهيل  بريني  ويعرفه 
ب�سكل  و�لريا�سيات  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  وتعليم  تعّلم 
�مل�سكلت عرب جميع  وقادرة على حّل  لإنتاج عقول مفكرة،  يكفي 

�لتخ�س�سات”.
ويّعرفه مرييل )Merril,2009( باأنه: تعليم يعتمد على معايري، 
و�لتقنية  �لعلوم  معلمو  خللها  من  يتوىل  �لتخ�س�سات،  يتجاوز 
تق�ّسم  ل  ب�سورة  متكامل،  منهج  بتعليم  و�لريا�سيات  و�لهند�سة 
�س معنّي، ولكن يجري تناوله و�لتعامل معه كدر��سة  حمتوى تخ�سّ

و�حدة، تت�سم بالديناميكية و�ل�سهولة.
ويرى فيليك�س وهاريز )Felix & Harris, 2010( باأنه: توظيف 
�لعلوم و�لريا�سيات،  �أجل حت�سني تعّلم  �لهند�سة و�لتكنولوجيا؛ من 

وزيادة �مل�ساركة �لفاعلة للطلبة يف �لعملية �لتعليمية.
ويعرفه �لباحثان �إجر�ئيًا باأنه: 

و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جمالت  بني  تكامل  �إحد�ث 
ت�سكل تطبيقا عمليًا  تعليمية  �أن�سطة  و�لريا�سيات، وذلك من خلل 
ملفاهيم وتعميمات ومهار�ت وحدة �ملنطق، يف كتاب �لريا�سيات 

لل�سف �لعا�رس �لأ�سا�سي.

�ملعرفة ♦◄ �أنه:  على  �لتح�سيل،  يّعرف  الدرا�سي:♦ التح�سيل♦
تربوية  خرب�ت  نتيجة  �لطالب؛  �كت�سبها  �لتي  و�ملهار�ت  و�لفهم 
حمددة، يقا�س من قبل �ملعلمني، �أو بالختبار�ت �ملقررة )�أبوزينة، 

 .)2017
طلبة  يحققها  �لتي  �لدرجة  باأنه:  �إجر�ئيًا،  �لباحثان  ويعرفه 
بناوؤه  مّت  �لذي  �لتح�سيلي  �لختبار  يف  �لأ�سا�سي  �لعا�رس  �ل�سف 
من قبل �لباحثني، يف وحدة �ملنطق، من كتاب �لريا�سيات لل�سف 
�لف�سل  2017/2016م  �لدر��سي  للعام  �ملقرر  �لأ�سا�سي،  �لعا�رس 

�لأول.
فيه ♦◄ يحاول  �لذي  �ملنهج  هو  التجريبي:♦ �سبه♦ املنهج♦

�أخرى، مع قدرته  �أو متغري�ت  �أثر متغري يف متغري  �لباحث، �ختبار 
على �سبط �ملعاجلة، ولكنه ل ي�ستطيع توزيع �لأفر�د ع�سو�ئيًا، على 

م�ستويات �ملتغري �مل�ستقل )جامعة �لقد�س �ملفتوحة، 2015(. 
��ستخد�م منهج بحثي قائم،  باأنه  �إجر�ئيًا،  �لباحثان  ويعرفه 
بالأن�سطة  و�ملتمثلة  �مل�ستقلة  �ملتغري�ت  بني  �لعلقة  در��سة  على 
و�ملتمثل  �لتابع  �ملتغري  على   )STEM( منحى  �سوء  يف  �لتعليمية، 
�لبحث  جمموعة  بتوزيع  وذلك  �لطلبة،  لدى  �لدر��سي  �لتح�سيل  يف 
�إىل )جمموعة جتريبية، وجمموعة �سابطة( ، وفيه تتعلم �ملجموعة 
�ملجموعة  تتعلم  بينما   STEM منحى  با�ستخد�م  �لتجريبية، 

�ل�سابطة، با�ستخد�م �لطريقة �لعتيادية.

إجراءات الدراسة

منهج الدراسة: 

�لتجريبي؛  �سبه  �ملنهج  �لدر��سة  هذه  يف  �لباحثان  ��ستخدم 
ل�ستق�ساء �أثر ��ستخد�م منحى )STEM(، على حت�سيل طلبة �ل�سف 
�لعا�رس �لأ�سا�سي يف �لريا�سيات، وق�ّسم �أفر�د �لدر��سة �إىل جمموعتني: 

�لعا�رس ♦� �ل�سف  طلبة  من  مكونة  �لتجريبية:  �ملجموعة 
�لذين در�سو� وحدة �ملنطق، با�ستخد�م طريقة �لتدري�س �لقائمة على 

 .)STEM( ستخد�م منحى��
�ملجموعة �ل�سابطة: مكونة من طلبة �ل�سف �لعا�رس �لذين ♦�

در�سو� وحدة �ملنطق، با�ستخد�م �لطريقة �لعتيادية.

جمتمع الدراسة: 
�لعا�رس  �ل�سف  طلبة  جميع  من  �لدر��سة  جمتمع  تكّون 
�لأ�سا�سي، �مل�سجلني يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم فل�سطني يف �لف�سل 
�لدر��سي �لأول، للعام 2017/2016م، و�لبالغ عددهم )33572( 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �إح�سائيات  وفق  وذلك  وطالبة،  طالبًا 
�لفل�سطينية للعام �لدر��سي 2017/2016م )وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

�لفل�سطينية، 2016(. 

عينة الدراسة
�لأ�سا�سي،  �لعا�رس  �ل�سف  �لدر��سة على عّينة من طلبة  طبقت 
يف مديرية )قباطية( يف مدر�سة �بن �لبيطار �لأ�سا�سية �لثانية، من 
�لف�سل �لدر��سي �لأول، للعام 2016 - 2017م، وق�سم �أفر�د عينة 
�إحد�هما: جتريبية مكونة من )23( طالبًا  �إىل جمموعتني،  �لدر��سة 
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 )STEM( فاعلية استخدام منحى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
في حتصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات

د. سهيل حسني صاحلة
أ. عبد الرحمن محمد أبو سارة

در�ست وحدة �ملنطق با�ستخد�م منحى )STEM( و�لأخرى: �سابطة 
مكونة من )22( طالبًا در�ست نف�س �لوحدة بالطريقة �لعتيادية.

لأن  وذلك  ق�سدية؛  ب�سورة  �ملذكورة،  �ملدر�سة  �ختريت  وقد 
�لأفر�د  لعدد  ومنا�سبة  حديثة  حا�سوب  باأجهزة  جمهزه  �ملدر�سة 
بوجود  �لأخرى  �ملد�ر�س  ولتميزها عن  �لتجريبية،  �ملجموعات  يف 
د�خل  �لريا�سيات  لطلبة  خم�س�س  تكنولوجي(  )ريا�سيات  خمترب 
تطبيق  يف  تعاونًا  و�ملعلمون  �ملدر�سة،  �إد�رة  �أبدت  وقد  �ملدر�سة، 

�لدر��سة.

 )STEM( احملتوى التعليمي وفق منحى

وصف احملتوى التعليمي: 

تكّون �ملحتوى �لتعليمي �لذي �سملته هذه �لدر��سة من �لوحدة 
�لأ�سا�سي  �لعا�رس  �ل�سف  ريا�سيات  كتاب  من  )�ملنطق(  �لأوىل 
�لوحدة  هذه  �سياغة  باإعادة  �لباحثان  قام  وقد  �لأول(،  )�لف�سل 
و�لريا�سيات  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  منحى  با�ستخد�م 
حماور  خم�سة  �سمن  وذلك  تعليمية،  �أن�سطة  هيئة  على   )STEM(

�أ�سا�سية، هي: 
�لدو�ئر �لكهربائية �ليدوية.♦�
لغة برجمة فيجو�ل بي�سك.♦�
�♦.Logic Gate Simulator برنامج حماكي �لد�ر�ت
�لروبوتات.♦�
�♦ .)IC( لأنظمة �ملتكاملة�

�ملحاور  وفق  �لتعليمية  �لأن�سطة  يلخ�س  �لآتي  و�جلدول 
�خلم�سة: 

جدول )1(: 
 )STEM( تصنيف األنشطة التعليمية المستخدمة في وحدة المنطق وفق محاور

ت�سنيف
♦الن�ساط

اأ�سم♦الن�ساط

دوائر
كهربائية

برجمة
فيجوال♦
بي�سك

 Logic Gate
Simulatorالروبوتات

اأنظمة
متكاملة♦
♦)IC(

√�لعبار�ت

�أد�ة �لربط 
√√)و( 

�أد�ة �لربط 
√√)�أو( 

�لنفي 
 )NOT(√√

�لعبارة 
�ل�رسطية )�إذ� 
كان....فاإن( 

√√

ثنائية 
�ل�رسط )�إذ� 
وفقط �إذ�( 

√

√جرب بوول

ت�سميم 
√�إ�سارة �ملرور

ت�سنيف
♦الن�ساط

اأ�سم♦الن�ساط

دوائر
كهربائية

برجمة
فيجوال♦
بي�سك

 Logic Gate
Simulatorالروبوتات

اأنظمة
متكاملة♦
♦)IC(

�ملنطق 
√√�ملحو�سب 

�ل�سا�سة 
√�لرقمية

صدق احملتوى التعليمي: 

�لباحثان  قام  �لتعليمي،  �ملحتوى  �إعد�د  من  �لنتهاء  بعد 
من  جمموعة  و�سمت  �ملحكمني،  من  جمموعة  على  بعر�سه 
�ملتخ�س�سني يف تدري�س �لريا�سيات و�حلا�سوب، بلغ عددهم خم�سة 

حمكمني، وقد طلب منهم �إبد�ء �لر�أي، يف �لأمور �َلتية: 
�لرتبوية ♦� �لناحية  من  �لتعليمية  �لأن�سطة  �سياغة  �سلمة 

و�للغوية و�ل�سطلحية و�لعلمية.
�ملهار�ت �لتي ت�سمنتها �لأن�سطة �لتعليمية.♦�
مل�ستوى ♦� ومنا�سبتها  �ملو�سوعات،  على  �لأن�سطة  توزيع 

 .)STEM( لطلبة، ومدى تو�فقها مع منحى�
بناًء  وذلك  �لتعليمي،  �ملحتوى  بتعديل  �لباحثان  قام  وقد 
بع�س  با�ستبد�ل  �ملتمثلة  �ملحكمني  وتو�سيات  �قرت�حات  على 
و�إ�سافة  �لتمهيدية  �لأن�سطة  بع�س  و�إ�سافة  �للغوية  �مل�سطلحات 
�ملوجودة،  �لأن�سطة  د�خل  و�لتو�سيحات  و�ل�سور  �لإر�ساد�ت  بع�س 
و��ستبد�ل �أحد �لأن�سطة ب�سبب حاجته لوقت طويل لإمتامه، وبالتايل 

�أ�سبح �ملحتوى �لتعليمي جاهز�ً للتطبيق بال�سورة �لنهائية.

اختبار التكافؤ )االختبار القبلي(: 

للتحقق  �لقبلي؛  �لتح�سيلي  �لختبار  باإعد�د  �لباحثان  قام 
من مدى تكافوؤ �أفر�د جمموعتي �لدر��سة، حيث مّت �سياغة �لختبار 
من  �لختبار  فقر�ت  تكونت  حيث  متعدد،  من  �لختيار  نوع  من 
�أربع  فقرة  كل  ويلي  فقرة،  لكل  و�حدة  علمة  بو�قع  فقرة،   )15(
و�لعلوم  �لريا�سيات  منهاج  �إىل  �لرجوع  مّت  وقد  حمتملة،  �إجابات 
و�لتكنولوجيا، من �ل�سف �ل�سابع �إىل �ل�سف �لتا�سع �لأ�سا�سي، وقد 
��ستملت فقر�ت �لختبار �لقبلي على �ملفاهيم و�ملبادئ و�ملهار�ت 
�لختبار  بتطبيق  �لباحثان  قام  وقد  �ل�سابقة،  لل�سفوف  �لأ�سا�سية 
�لبدء  قبل  �ملجموعتني،  تكافوؤ  من  للتاأكد  �لنهائية؛  ب�سورته 

باإجر�ء�ت تطبيق �لدر��سة.

أداة الدراسة: 

االختبار التحصيلي البعدي

قام �لباحثان باإعد�د �لختبار �لتح�سيلي �لبعدي؛ ليكون �أد�ة 
قيا�س يف هذه �لدر��سة، �إذ تكّون هذ� �لختبار من )20( فقرة، �سمل 
�أ�سئلة: �ختيار من متعدد )16( فقرة، وم�سائل ريا�سية مقالية )4( 
فقر�ت، وقد �عتمد �لباحثان يف كتابة فقر�ت �لختبار، على كتاب 
ُيدر�س  �لذي  �لأول،  للف�سل  �لأ�سا�سي،  �لعا�رس  �ل�سف  ريا�سيات 
للعام  و�لتعليم،  �لرتبية  لوز�رة  �لتابعة  �حلكومية،  �ملد�ر�س  يف 
يف  �لطلبة  حت�سيل  قيا�س  بهدف  وذلك  2017/2016م،  �لدر��سي 
 ،STEM وحدة �ملنطق بعد تطبيق طرق �لتدري�س با�ستخد�م )منحى

�لعتيادية(. 
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الصدق الظاهري لالختبار البعدي

من  �لتح�سيلي،  للختبار  �لظاهري  �ل�سدق  من  �لتحقق  مّت 
من  جمموعة  �سمت  �ملحكمني،  من  جمموعة  على  عر�سه  خلل 
 )5( عددهم  بلغ  و�حلا�سوب،  �لريا�سيات  تدري�س  يف  �ملتخ�س�سني 
من  �لتاأكد  حول  ومقرتحاتهم،  �آر�ئهم  �إبد�ء  منهم  وطلب  حمكمني، 
مدى منا�سبة مو�سوع فقر�ت �لختبار ملا �أعدت لقيا�سه فعًل، وعّما 
�إذ� كان �لختبار يحقق �لأهد�ف �ملرجوة، وقد مّت جمع �مللحظات، 
�لتعديلت على �سياغة  وتعديل �لختبار بناًء عليها، حيث تركزت 
كمعرفة  ت�سنيفها  ب�سبب  �لبد�ئل  بع�س  و��ستبد�ل  �لفقر�ت،  بع�س 

مفاهيمية ولي�ست �إجر�ئية، و�قرت�ح فقر�ت جديدة للختبار.

ثبات درجات االختبار التحصيلي البعدي

بعد �أن �أمّت �لباحثان �إجر�ء�ت �سدق �ختبار �لتح�سيل �لبعدي، 
وتطبيق �لختبار، على جمموعتي �لدر��سة، وقد مّت �لتحقق من ثبات 
�ختبار �لتح�سيل �لبعدي، من خلل ح�ساب معادلة )�ألفا كرونباخ( 
 )SPSS( �لجتماعية  للعلوم  �لإح�سائية  �لرزمة  برنامج  بو��سطة 
وبلغت قيمة معامل �لثبات لفقر�ت �لختبار �لبعدي )0.829(، وهي 

قيمة مقبولة تربويًا لأغر��س �لدر��سة )جميد، 2013(. 

معامالت الصعوبة لالختبار البعدي

�لختبار  لفقر�ت  �ل�سعوبة،  �لباحثان بح�ساب معاملت  قام 
 -  0.32( بني  ما  �ل�سعوبة  معاملت  تر�وحت  وقد  �لتح�سيلي، 
0.71(، وهي متفقة مع معاملت �ل�سعوبة �ملقبولة تربويًا )ح�سني، 

 .)2011

معامالت التمييز لالختبار البعدي

�لختبار  لفقر�ت  �لتمييز  معاملت  بح�ساب  �لباحثان  قام 
�لتح�سيلي، وقد تر�وحت ما بني )0.39 - 0.78(، وهي متفقة مع 

�لقيم �ملقبولة تربويًا )ح�سني، 2011(. 

خطوات الدراسة: 
اتبع♦الباحثان♦يف♦اإعداد♦الدرا�سة♦اخلطوات♦الآتية:♦

1♦ حتديد �لإطار �لنظري، من خلل �لطلع على �لأدب �لرتبوي، .
�لدر��سة  �لعلقة مبو�سوع  �ل�سابقة ذ�ت  و�لدر��سات  و�لبحوث 

�حلالية.
2♦ �ملنطق( . وحدة   - �لأوىل  )�لوحدة  �لدر��سية  �لوحدة  �ختيار 

�لعا�رس  �ل�سف  طلبة  على  �لريا�سيات،  منهاج  يف  �ملقررة 
�لأ�سا�سي للعام �لدر��سي 2017/2016م.

3♦ هيئة . يف  �ملنطق(  وحدة  )درو�س  �لتعليمي  �ملحتوى  �إعد�د 
�أن�سطة تعليمية قائمة على منحى )STEM(، با�ستخد�م خم�سة 
حماور �أ�سا�سية وهي: )�لدو�ئر �لكهربائية �ليدوية ولغة برجمة 
Logic Gate Simula-  ييجو�ل بي�سك وبرنامج حماكي �لد�ر�ت

tor و�لروبوتات و�لأنظمة �ملتكاملة “IC"( بو�قع )20( ح�سة 

تعليمية.
4♦ �ملحكمني . من  جمموعة  على  �لتعليمي،  �ملحتوى  عر�س 

�ملتخ�س�سني يف تدري�س �لريا�سيات.

5♦ تطبيق . قبل  �ملجموعات  تكافوؤ  لقيا�س  قبلي؛  �ختبار  بناء 
�لتجربة.

6♦ جدول . وفق  �ملنطق،  لوحدة  بعدي،  حت�سيلي  �ختبار  بناء 
�ملو��سفات لقيا�س حت�سيل طلبة �ل�سف �لعا�رس �لأ�سا�سي.

7♦ �ملحكمني؛ . جلنة  من  جمموعة  على  �لبعدي،  �لختبار  عر�س 
و�لتعميمات  �ملفاهيم  لقيا�س  �سلحيته  من  للتاأكد 
و�خلو�رزميات لدى طلبة �ل�سف �لعا�رس �لأ�سا�سي، يف �لوحدة 

�ملذكورة، و�إجر�ء �لتعديلت �للزمة.
8♦ منها، . �لعينة  �أخذ  �سيتم  �لتي  �ملدر�سة  بتحديد  �لباحثان  قام 

مبخترب�ت  �ملجهزة  �ملد�ر�س  �إحدى  على  �لختيار  وكان 
حا�سوبي حديثة، وخمترب )�لريا�سيات �لتكنولوجي(. 

9♦ ل�رسح . وذلك  �ملدر�سة؛  يف  �لريا�سيات  معلم  مع  �للتقاء 
)�لدو�ئر  وهي:  �لأ�سا�سية  �لتقنيات  با�ستخد�م  �لتدري�س  �آلية 
وبرنامج  بي�سك  فيجو�ل  برجمة  ولغة  �ليدوية  �لكهربائية 
حماكي �لد�ر�ت Logic Gate Simulator و�لروبوتات و�لأنظمة 

 .)"IC“ ملتكاملة�
10♦ �لتكنولوجي، . �لريا�سيات  وخمترب  �حلا�سوب  خمترب  جتهيز 

�سلحية  من  و�لتاأكد  للدر��سة،  �للزمة  و�لأدو�ت  بالرب�مج 
�لأخرى  �لتقنية  و�ملتطلبات  �ملخترب،  د�خل  �حلا�سوب  �سبكة 

مثل )�أجهزة عر�س �لبيانات(. 
11♦ �لدر��سة . �لقبلي، على عينة  �لتح�سيل  �لباحثان �ختبار  �أجرى 

�لأ�سا�سي،  �لعا�رس  �ل�سف  طلب  من  جمموعتني،  من  �ملكونة 
�حل�سابية  �ملتو�سطات  ��ستخر�ج  ومّت  بالتجربة؛  �لبدء  قبيل 
من  للتاأكد  وذلك  �لطلبة،  لدرجات  �ملعيارية،  و�لنحر�فات 
تكافوؤ جمموعتي �لدر��سة، وقام �لباحثان بت�سحيحه، ور�سد 
�لإح�سائية  �ملعاجلة  كذلك  و�أجريا  �لعينة،  طلبة  علمات 

�ملنا�سبة.
12♦ �لتعليمي . �ملحتوى  با�ستخد�م  �لتجريبية،  �ملجموعة  تدري�س 

�لتقنيات  خلل  من  وذلك   )STEM( منحى  على  �لقائم 
برجمة  ولغة  �ليدوية،  �لكهربائية  )�لدو�ئر  وهي:  �لأ�سا�سية، 
Logic Gate Simu-  ييجو�ل بي�سك، وبرنامج حماكي �لد�ر�ت

 .)"IC“ و�لروبوتات و�لأنظمة �ملتكاملة ،lator

13♦ �لتح�سيل . �ختبار  بتطبيق  �لتجربة،  نهاية  يف  �لباحثان  قام 
و�لقيام  �لنهائية،  �سورته  يف  بالتجربة  �خلا�س  �لبعدي، 
ملجموعتي  �لعلمات  ور�سد  �لختبار،  فقر�ت  بت�سحيح 

�لدر��سة.
14♦ �لتو�سيات . و�قرت�ح  ومناق�ستها،  وحتليلها،  �لنتائج  ��ستخر�ج 

�ملنا�سبة.

املعاجلة اإلحصائية: 
الرزمة♦ الباحثان♦ ا�ستخدم♦ احلالية؛♦ الدرا�سة♦ نتائج♦ لتحليل♦
اإذ♦ا�ستخدمت♦املعاجلات♦ ♦،)SPSS(♦الإح�سائية♦للعلوم♦الجتماعية

الإح�سائية♦الآتية:♦
Ú♦ لو�سف �ملعيارية؛  و�لنحر�فات  �حل�سابية،  �ملتو�سطات 

حت�سيل �لطلبة يف �لختبار )�لقيا�س �لقبلي و�لبعدي(. 
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 )STEM( فاعلية استخدام منحى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
في حتصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات

د. سهيل حسني صاحلة
أ. عبد الرحمن محمد أبو سارة

Ú♦ ختبار )ت( لعينتني م�ستقلتني؛ لفح�س دللة �لفروق يف�
متو�سطات حت�سيل جمموعتي �لدر��سة، يف �لختبار �لبعدي.

Ú♦ معادلة )�ألفا كرونباخ( حل�ساب معامل �لثبات، للختبار
�لبعدي.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
�لدر��سة  �أد�ة  خلل  من  جمعت  �لتي  �لبيانات  حتليل  �أظهر 

�لنتائج �لآتية: 
ن�ست فر�سية �لدر��سة: “ل يوجد فرق ذو دللة �إح�سائية عند 
م�ستوى �لدللة )α=0.05( بني متو�سطي �لتح�سيل �لدر��سي �لبعدي 
�لأ�سا�سي  �لعا�رس  �ل�سف  طلبة  لدى  �لريا�سيات،  مادة  يف  �ملبا�رس 

ُيعزى لطريقة �لتدري�س )منحى STEM، �لطريقة �لعتيادية( «.
�حل�سابية  �ملتو�سطات  ��ستخرجت  �لدر��سة،  ولختبار فر�سية 
و�لنحر�فات �ملعيارية، لدرجات طلب �ملجموعة �لتجريبية، �لتي 
�ل�سابطة،  و�ملجموعة   )STEM( منحى  برنامج  با�ستخد�م  در�ست 
�لتي در�ست با�ستخد�م �لطريقة �لعتيادية، وكانت �لنتائج كما يف 

�جلدول )2(: 
جدول )2(: 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لدرجات الطاب في االختبارين: القبلي 
والبعدي، تبعًا لمجموعتي الدراسة

العدداملجموعة
البعدي♦)العالمة♦من♦100(♦القبلي♦)العالمة♦من♦100(♦

الو�سط♦
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

الو�سط♦
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

2351.260156.2279.28515.437♦التجريبية♦

2257.02821.10465.76117.275�ل�سابطة

�لفروق �لإح�سائية بني �ملتو�سطات �حل�سابية،  ولبيان دللة 
مّت ��ستخد�م �ختبار )ت( ملجموعتني م�ستقلتني، وكانت �لنتائج كما 

يف �جلدول )3(: 
جدول )3(: 

 نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللة الفروق في االختبار البعدي, وفق 
متغير طريقة التدريس )منحى STEM, الطريقة االعتيادية( 

املجموعة♦ال�سابطةاملجموعة♦التجريبية
الدللة♦قيمة♦)ت(♦

الإح�سائية الو�سط♦
احل�سابي

النحراف
املعياري

الو�سط♦
احل�سابي

النحراف
املعياري

79.28515.43765.76117.2752.57*0.012

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

يتبني من �جلدول )3( وجود فرق ذي دللة �إح�سائية، حيث 
بلغت قيمة )ت( 2.57 وبدللة �إح�سائية )0.012( بني متو�سطات 
طريقة  �إىل  تعزى  و�ل�سابطة،  �لتجريبية  �ملجموعة  طلب  درجات 
�لتدري�س، با�ستخد�م )منحى STEM، �لطريقة �لعتيادية( وبالتايل 

�إىل رف�س �لفر�سية �ل�سفرية.
�لعلوم  منحى  ل�ستخد�م  �لإيجابي  �لأثر  �لباحثان  ويف�رس 
و�لتكنولوجيا و�لهند�سة و�حلا�سوب )STEM( على ح�ساب �لعتيادية؛ 

لعتقادهما بوجود مز�يا عديدة ل�ستخد�م هذ� �ملنحى، منها: 

�أدو�ت وتطبيقات مّكنت �لطلبة  ما وّفره منحى )STEM( من 
من �لو�سول �إىل �ملعرفة �ل�ساملة و�ملرت�بطة للمو�سوعات �ملتعلقة 
ب�سورة  يتلقونها  �لتي  �لنظرية  �لريا�سية  �ملفاهيم  عن  بعيد�ً  بها، 

تقليدية د�خل �لف�سول �لدر��سية.
�لكثري من �جلهود  وّفر  قد   )STEM( �أن منحى  ومن �ملحتمل 
�لطرق  مع  مقارنة  للتعلم،  �لأ�سا�سية  �ملهار�ت  لكت�ساب  �ملبذولة؛ 
�متاز  ولذلك  �لريا�سيات،  تدري�س  يف  حاليًا  �ملتبعة  �لعتيادية 
تطبيق �لأن�سطة عرب منحى )STEM( بالو�قعية �لبعيدة عن �لتخيلت 
�لكبري من �ملعرفة  �لكم  �لنظرية، و�لذي رمبا �نعك�س على  و�لأفكار 
وقت  يف  وحّلها  تطبيقها،  من  مكنتهم  و�لتي  �لطلبة،  �متلكها  �لتي 
يف  �ملعلومات  وير�سخ  �لطالب،  تعلم  من  يرثي  مما  ق�سري،  زمني 

ذهنه، ويخفف عنه عبء �لدر��سة.
لقد ��ستخدم �لطلبة من خلل �ندماجهم يف �لأن�سطة �لقائمة 
)�لع�سف  مثل:  �لن�سط  �لتعلم  من  طرق  عدة   )STEM( منحى  على 
�لذهني، �لتعلم �لتعاوين، �ل�ستق�ساء و�لبحث، حّل �مل�سكلت( و�لتي 
تتو�فق مع توجهات منحى )STEM( ، مما �أدى �ىل حتول �لطلبة من 
�إىل باحثني عن �ملعلومة ي�ستخدمون من خللها  متلقني للمعلومة 
�أدو�ت علمية تطبيقية لكت�ساف �ملعلومات ب�سورة �إيجابية ومثمرة، 
حتقق معها �أهد�ف �لتعلم.وهذ� يتو�فق مع ما يوؤكده �ملجل�س �لبحث 
�ملد�ر�س  بان   )National Research Council, 2013( �لوطني 
للطلبة  فر�سًا  توفر   )STEM( با�ستخد�م منحى  �لتعلم  �لقائمة على 
للدر��سة و�لعمل و�لت�سارك مع �أقر�نهم مب�ستوى متقدم، وكما ت�سمح 

لهم بت�رسيع تعلمهم يف فروع �لعلوم �لأخرى.
منحى  باأن  �لباحثان،  يعتقد  �ل�سابقة  �لأ�سباب  وجلميع 
)STEM( رمبا �ساهم يف زيادة درجات �لطلب يف �ختبار �لتح�سيل 
�لتي تعلمت با�ستخد�م  �ل�سابطة،  �لبعدي، باملقارنة مع �ملجموعة 

�لطريقة �لعتيادية.
�أوليفاريز  در��سة  نتائج  مع  �لدر��سة،  هذه  نتيجة  وتتفق 
)Olivarez, 2012( يف فاعلية منحى �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�سة 
�إحدى  يف  �أو  �لدر��سي  �لتح�سيل  تنمية  يف   )STEM( و�لريا�سيات 
مكوناته كدر��سة هوملكي�ست )Holmquist, 2014( يف تنمية �ملعرفة 
�ملفاهيمية ودر��سة �أحمد )2016( و�إبيلت )Ebelt, 2012( يف تنمية 

حّل �مل�سكلت لدى �لطلبة.

استنتاجات الدراسة: 
�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن ��ستخد�م �أن�سطة تعليمية قائمة 
 )STEM( و�لريا�سيات  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  منحى  على 
طلبة  لدى  �لدر��سي،  �لتح�سيل  تنمية  يف  �إيجابي  ب�سكل  �أثرت  قد 
�لطلبة  مع  مقارنة  �لريا�سيات،  مادة  يف  �لأ�سا�سي  �لعا�رس  �ل�سف 
�لأن�سطة  قدرة  �إىل  ذلك  يعزى  �لعتيادية،  بالطريقة  تعلمو�  �لذين 
�ملفاهيم  تقدمي  على   )STEM( منحى  على  �لقائمة  �لتعليمية 
مع  مرتبطة  حياتية،  مناذج  خلل  من  و�خلو�رزميات  و�لتعميمات 
تنمية  يف  ي�ساهم  مّما  و�لهند�سة،  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  �أ�سا�سيات 
�ملهار�ت �لريا�سية �لأ�سا�سية ومهار�ت حل �مل�سكلت، وقد �نعك�س 

ذلك من خلل حت�سيل �لطلبة يف �لختبار �لبعدي.
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التوصيات: 
يف �سوء ما �َلت �إليه نتائج �لدر��سة ميكن �لتو�سية ب�رسورة 
و�لريا�سيات  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  منحى  ��ستخد�م 
)STEM( ملا �أظهره من فاعلية و��سحة يف �لتح�سيل �لدر��سي لدى 
مدخل  توظيف  على  �لريا�سيات  معلمي  تدريب  وب�رسورة  �لطلبة، 
علوم  على  �ملعلمني  وبتدريب  للريا�سيات،  تعليمهم  يف   )STEM(
�حلا�سوب، و�لربجمة و�لت�سميم، وبالتن�سيق مع �خلرب�ء �لتكنولوجيني 
لأن�سطة  �لطلبة  مز�ولة  لتعزيز  �ل�سناعية؛  و�ملوؤ�س�سات  و�ملهند�سني 

بحثية يف �إطار روؤية تربوية و��سحة وحمددة �لأهد�ف.
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ملحق )1( 

منحى♦ على♦ القائمة♦ التعليمية♦ الأن�سطة♦ بع�س♦
)STEM(♦وامل�ستخدمة♦يف♦هذه♦الدرا�سة
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