كمية التربية
كمية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعميم
إدارة :البحوث والنشر العممي ( المجمة العممية)
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االحتياجات التدريبية لمعلمي العلىم
بالمرحلة االبتدائية بمديىة مكة
المكرمة في ضىء متطلبات مدخل التكامل
بيه العلىم والتقىية والهىدسة
والرياضيات ()STEM
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مستخمص الدراسة

ىدفت الدراسة الى تحديد متطمبات تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ،ومن ثم
تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء تكامل العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات.
ولتحقيق أىداف الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي ،وتم بناء استبانة مكونة من ()33
عبارة موزعة عمى محورين ىما(:االلمام بالعالقة بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات)
(التدريس في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات) تم التأكد من صدقيا وثباتيا،
وزعت عمى عينة قواميا ( )022معمم عموم بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة تم اختيارىم
بشكل عشوائي ،وقد أجاب عمى االستبانة ( )861معمما أي ما نسبتو ( )٪18من عينة الدراسة.
ولإلجابة عمى أسئمة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة
تقدير االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء تكامل العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات ،كما تم استخدام اختبار تحميل التباين االحادي ( )ANOVAلمكشف عن
دالالت الفروق وفقا لمتغير سنوات الخبرة ،واختبار (ت) ( )T-testلمعينات المستقمة لمكشف
عن دالالت الفروق وفقا لمتغير الدورات التدريبية ،وقد توصمت الدراسة الى النتائج التالية:
 -8االحتياجات التدريبة بدرجة كبيرة بمغت ( )82عبارات لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية
في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
 -0االحتياجات التدريبية بدرجة متوسطة بمغت ( )08عبارة لدى معممي العموم بالمرحمة
االبتدائية في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ،فيما مثمت عبارتين
احتياجات تدريبية منخفضة.
 -3ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )a<0.05تعزى لمتغيري سنوات
الخبرة ،والدورات التدريبية في تقدير درجة الحاجة لمتدريب لدى معممي العموم بالمرحمة
االبتدائية في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.

وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بما يمي:

 -8االستفادة مما أسفرت عنو ىذه الدراسة من متطمبات واحتياجات لتكامل العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات بما يفيد في تطوير اداء معممي العموم ،وكذلك في بناء البرامج
التدريبية.
 -0توفير برامج تدريبية لممعممين عمى تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات وذلك ضمن
برامج إعداد المعممين قبل الخدمة وكذلك أثناء الخدمة.
 -3توفير اإلمكانات المادية الالزمة لتطبيق تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات مثل
توفير المعامل ،واألدوات ،واألجيزة التكنولوجية الضرورية لتنفيذ المنيج.
الكممات المفتاحية :االحتياجات التدريبية  -معممي العموم  -مدخل التكامل بين العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات ()STEM
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Abstract
The study aims to identify the requirements to integrate science,
technology, engineering, as well as mathematics, and identify whether
there is a statistical significance according to the years of experience
variable in addition to training courses.
In order to achieve the study’s objective, the researcher followed
the descriptive method, in which a questionnaire has been formed of 31
statements distributed across two axes where their validity and stability
has been confirmed, the questionnaire has been distributed among a
sample of (200) science teacher in elementary schools in Mecca, this
sample represents 26% of the sample population which is all of the
science teachers in Mecca, whereas (168) teachers responded to the
study’s tool, which represents (84%) of the sample population .
In order to answer the questions of the study, the mean and standard
deviation of the degree of training courses necessity for science teachers
in elementary schools under the light of integrating science, technology,
engineering, as well as mathematics has been calculated, additionally
ANOVA has been used to identify the significance for the years of
experience variable, T-test has also been used to identify the significance
according to training courses variable. And the study concluded the
below:
A-11 statements represented a high need of trainings for science teachers
in the elementary school under the light of integrating science,
technology, engineering, as well as mathematics.
B- 18 statements represented a medium need of training for science
teachers in elementary schools under the light of integrating science,
technology, engineering, as well as mathematics.
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C- There are on statistical differences at the significance (a<0.05) for the
variable years of experience, and training courses in assessing
necessity of training for science teachers under the light of
integrating science, technology, engineering, as well as
mathematics.
In accordance with the results above, the researcher
recommends the below:
1-To benefit from the results of this study of the requirements and needs
of the integration of science, technology, engineering and mathematics
to benefit the development of the performance of science teachers, as
well as in the construction of training programs.
2- Provide training programs for teachers on the integration of science
and technology, engineering and mathematics as part of pre - service
teacher training programs as well as during service.
Provide the necessary material for science, technology, engineering
and mathematics, such as providing the laboratories, tools and
technological devices necessary to implement the curriculum.
Keywords: training needs - science teachers - An introduction to the
integration of science, technology, engineering and mathematics
(STEM)
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المقدمة:

يتميز عصرنا الحالي بتطورات عممية وتقنية سريعة ،أدت الى تغييرات في نظم
الحياة المختمفة االجتماعية واالقتصادية والتربوية والثقافية والعممية والتكنولوجية ،ومن أبرز تمك
التغييرات استخدام التقنية في المعرفة الحديثة بكل أشكاليا.
حيث يذكر الياشمي ( )0288،81أن من بين األفكار والتوجيات المستخدمة لتحسين
وتطوير المناىج فكرة تكامل المناىج الدراسية الذي يعتمد أساسا عمى إزالة الحواجز التقميدية التي
تفصل بين جوانب المعرفة ،وبالتالي تتيح لممتعممين اكتساب المفاىيم األساسية والتي بدورىا
تسيم في اقبال المتعممين عمى جمع الكثير من المعمومات والمعارف والحقائق المتكاممة حول
موضوع معين ،مما يساىم في اكتسابيم بعض االتجاىات والقيم والميول وأساليب التفكير السميمة
والميارات المختمفة حول ىذا الموضوع ،ولذلك نجد أن التكامل يسعى الى ربط الميارات
بحاجات المتعمم لتحقيق التعمم اليادف والميم لممتعمم.
وقد تضمنت وثيقة توصيات المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعميم في الدول العربية
المنعقد في دمشق في نياية شير ربيع اآلخر من عام  ، 0222أن ينظر إلى المنيج عمى أنو
منظومة متكاممة مع إشراك كافة العناصر والمتغيرات في عممية اختيار مضامين محتوى المناىج
الدراسية وعدم اقتصارىا عمى المختصين وذلك بسبب تسارع إنتاج المعرفة وانتاج الثقافة وزيادة
وسائل األعالم واالتصال  ،مع المراجعة الدائمة والمستمرة ( .المنظمة العربية لمتربية والثقافة
والعموم )88 ،0222،
كما ذكر الطريري ( )97 ،8801أن من توصيات ندوة المناىج المنعقدة خالل شير ربيع
األول لعام 8808ىـ في كمية التربية بجامعة الممك سعود  ،أىمية األخذ باألسموب التكاممي في
تأليف الكتب المدرسية الذي ال يقتصر عمى المعمومة مجردة من معانييا ودالالتيا الفكرية
قائما وفق
واالجتماعية والعقدية وآثارىا الوجدانية  .والعمل عمى أن يكون محتوى المقرر الدراسي ً
مفيوم التكامل بين المناىج التعميمية  ،والتكامل مع مصادر التأثير األخرى في وسائل األعالم
والمنزل واألنشطة االجتماعية .وربط المقررات الدراسية بنظم المعمومات والتقنيات الحاسوبية
وطرق معالجتيا ،ودعم استخدامات الشبكات المعموماتية العالمية  .وأىمية أن توازن المناىج بين
كافة أبعاد الشخصية ومكوناتيا بحيث تتضمن البعد االجتماعي والوجداني والعقدي  ،والمياري.
كما أشارت دراسة عبدالقادر ( )0227ودراسة امبوسعيدي ( )0227إلى األثر اإليجابي
لبناء المناىج وتدريسيا باألسموب التكاممي ووضحت أىمية المناىج التكاممية وضرورة تطوير
المناىج الموجودة حاليا في ضوء االتجاه التكاممي بجميع المراحل ،كما أكدت عمى أن التعميم
باالتجاه التكاممي يؤدي الى تنمية التحصيل الدراسي والعمل التعاوني واالتجاىات االيجابية نحو
المواد الدراسية المختمفة.
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ويعتبر التكامل الموجود بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ( )STEMىو أحد
أشكال تكامل المناىج ،وتقوم فمسفتو عمى مبدأ وحدة المعرفة  ،وازالة الحواجز بين كل من العموم
والتقنية واليندسة والرياضيات.
ويذكر المحيسن وخجا ( )0281أن  STEMىو اختصار ألربعة عموم معرفية يدرسيا
الطالب في المدرسة وىي العموم والتقنية و اليندسة والرياضيات وتتطمب التكامل في تعميميا
وتعمميا ،كما تتطمب تجييز البيئات التعميمية في سياق العالم الحقيقي ،بحيث تساعد الطالب
عمى االستمتاع في ورش العمل والمشاريع التعميمية ،التي تمكنيم من الوصول إلى المعرفة
الشاممة والمترابطة لمموضوعات المتعمقة بيا ،بعيدا عن المفاىيم النظرية التي يتمقونيا بصورة
تقميدية داخل الفصول الدراسية .وقد أوصت العديد من الدراسات بأىمية استخدام مدخل تكامل
العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ودعت الى تشجيع االىتمام بو ومنيا دراسة ( السبيل،
0281؛ الدوسري 0281 ،؛ .)Merrill 2001
وتشير تفيده غانم ( )10 ،0288الى أن مدخل تكامل العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات يعد من أىم االتجاىات والمداخل العالمية في تصميم المناىج االن بعد أن اثبت
فعاليتو عمى مدار ثالثة عقود من تطبيقو بالواليات المتحدة االمريكية  ،والمممكة المتحدة ،
وجنوب افريقيا وبعض الدول االخرى ،ويتكامل في بناء ىذا المدخل فروع العموم والتكنولوجيا
والرياضيات .ويعتمد عمى التعمم من خالل تطبيق األنشطة العممية التطبيقية  ،وأنشطة
التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجية  ،وأنشطة متمركزة حول الخبرة عن طريق االكتشاف والتحري،
وأنشطة الخبرة اليدوية  ،وأنشطة التفكير العممي والمنطقي واتخاذ القرار.
وبما أن المعمم ىو محور العممية التعميمية ولو الدور الرئيسي فييا ،فيو المسئول عن
تدريس مناىج العموم المقررة لمتالميذ بالمرحمة االبتدائية ،ويساعد التالميذ في استخدام امكاناتيم؛
لذلك يحتاج معمم العموم ليكون قاد ار عمى تدريس المنيج بشكل فعال إلى إعداد متكامل قبل
الخدمة وأثنائياعمى طرق التدريس المناسبة لطالبو ومنيا التدريس باستخدام تكامل العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات.
ولمعمم العموم احتياجاتو التدريبية في مجال توظيف تكامل العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات البد من العمل عمى تقصييا ومن ثم تدريبو في ضوئيا  ،وىو ما أكده المحيسن
وخجا ( ، )0281وأبو عميوه ( ،)0281وكذلك أوصت بو بعض المؤتمرات ومنيا المؤتمر
العممي الخامس عشر(التربية العممية  :فكر جديد لواقع جديد ، )0288ومؤتمر التميز في تعميم
وتعمم العموم والرياضيات األول " توجو العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ()0281(")STEM
الذي أقيم بجامعة الممك سعود.
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واخي ار وبما أن التعميم االبتدائي ىو أساس النظام التعميمي ،وىو مرحمة ميمة بحكم أنو
يشكل أساسا متينا لبناء قاعدة عممية قوية ،تختمف عن غيرىا من مراحل التعميم ،لذلك يحتاج
التعميم االبتدائي إلى التطوير باستمرار ليواكب التطورات العممية والتكنولوجية .ومن خالل أىمية
معمم العموم بالمرحمة االبتدائية كركيزة أساسية في العممية التعميمية  ،فإن تطوير أدائو وتنميتو
التنمية المينية المميزة وتدريبو في اتجاه تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات  ،يعتمد
بشكل أساسي عمى معرفة احتياجاتو التدريبية وفق ىذا االتجاه ،فمعرفة االحتياجات التدريبية
لممعمم تعتبر الخطوة االولى في تصميم وتنفيذ الب ارمج التدريبية ،وذلك تمبية لالحتياجات التدريبية
الفعمية لممعمم .

من ىنا يأتي ىذا البحث كمحاولة لمتعرف عمى االحتياجات التدريبية لمعممي العموم
بالمرحمة االبتدائية في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات .

مشكمة البحث:
نظ ار لما اوصت بو بعض المؤتمرات بضرورة التطوير الميني لمعممي العموم في ضوء
مدخل تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات لوجود احتياجات تدريبية لدييم في ىذا
االتجاه ومنيا المؤتمر العممي الخامس عشر(التربية العممية  :فكر جديد لواقع جديد) (، )0288

مؤتمر التميز في تعميم وتعمم العموم والرياضيات األول " توجو العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات ( ، )0281(")STEMوكذلك نتائج بعض الدراسات مثل دراسة (مراد)0288 ،
ودراسة (المحيسن وخجا )0281 ،التي أكدت وجود حاجات تدريبية لدى معممي العموم تحتاج
الى تدريب وتطوير ،ونظ ار ألن المممكة العربية السعودية تبنت منحى التعميم المعتمد عمى
 STEMمن خالل استراتيجية التعميم العام المنجزة في عام ( ، )0288حيث يكمن اليدف
الرئيسي في تبني ىذا المنحى في تحسين اداء الطالب في مجاالت العموم والتكنولوجيا واليندسة
والرياضيات.
يأتي ىذا البحث كمحاولة لمعرفة االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية
في ضوء مدخل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.

أسئمة البحث:
السؤال االول /
ما متطمبات مدخل التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات التي ينبغي توفرىا
في تدريس العموم بالمرحمة االبتدائية؟
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السؤال الثاني/
ما االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء متطمبات مدخل
التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ؟

السؤال الثالث/
ىل تختمف االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء مدخل
التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات باختالف (سنوات الخبرة  ،الدورات التدريبية)؟

أهداف البحث:
 تحديد متطمبات مدخل التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات الواجب توفرىا في
تدريس العموم بالمرحمة االبتدائية.
 التعرف عمى االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء متطمبات
مدخل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
 التعرف عمى االختالف –إن وجد -في االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة
االبتدائية في ضوء متطمبات تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات وذلك باختالف
(الخبرة ،الدورات التدريبة).

أهمية البحث:
تتمثل أهمية هذا البحث فيما يمي:
 تفيد نتائج ىذا البحث القائمين عمى تطوير العممية التعميمية بشكل عام حيث سيقدم ليمقائمة بمتطمبات مدخل التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
 يفيد ىذا البحث القائمين عمى تدريب معممي العموم حيث سيقدم ليم قائمة باالحتياجاتالتدريبية التي يحتاجيا معممي العموم في ضوء متطمبات مدخل العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات.

حدود البحث:
الحدود الزمانية  /طبق ىذا البحث خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 8831/8839ىـ
الحدود الموضوعية  /اقتصر ىذا البحث عمى االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة
االبتدائية في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
الحدود المكانية  /طبق ىذا البحث في مدينة مكة المكرمة  ،في مدارس التعميم االبتدائية
الحكومية النيارية التابعة التعميم لمعام الدراسي 8831/8839ىـ
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مصطمحات البحث:

التكامل بين العموم والتقنية والهندسة والرياضيات (:)STEM
يعرفو شواىين (0286م) بأنو " مدخل تتكامل فيو تخصصات العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات ويتم التعمم فيو بطريقة المشروعات عن طريق دمج المناىج بتجارب عممية يقوم
الطالب من خالليا بتطبيق العموم والتقنية واليندسة والرياضيات في سياقات تربط بين الدراسة
والعمل والمجتمع" .ص 3
كما عرفو حسن ) 0229م) بأنو " مدخل تتكامل فيو محتويات  8مناىج العموم
والرياضيات والتقنية واليندسة ،ويركز عمى العالقات التفاعمية بينيا ؛وذلك من خالل تنظيم
محتوى الدراسة حول قضايا أو مشاكل عامة في الحياة ،تزيل الحواجز بين العموم والرياضيات
والتقنية واليندسة عند دراستيا".ص878
ويعرف امبو سعيدي واخرون ( )0281تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات بأنو
"طريقة لمجمع بين العديد من المواد ذات الصمة في برنامج متكامل يؤكد ترابط التخصصات
األربعة وتطبيقاتيا في الحياة اليومية" .ص  ،376ويتبنى الباحث ىذا التعريف نظ ار لمناسبة
ألىداف البحث الحالي وشموليتة ودقتو العممية.

االحتياجات التدريبية :

يعرف عيادات ( )0223االحتياجات التدريبية بأنيا " معمومات أو ميارات أو اتجاىات
أو قدرات فنية أو سموكية يراد تنميتيا أو تغييرىا أو تعديميا".ص83
أما المعايطة ( )0227فعرف االحتياجات التدريبية انيا "تعني تحديد الدوافع التي دعت
الى تصميم البرنامج التدريبي وىي الفجوة بين ما ىو قائم وما ىو متوقع".ص78
يعرفيا الشمري ( )0280بأنيا "مجموعة التغييرات والتطويرات المطموب إحداثيا في
معمومات المعممين ومعارفيم ومياراتيم واتجاىاتيم  ،لتطوير سموكيم ورفع مستوى كفاياتيم ،
بناء عمى احتياجات ضرورية يتطمبيا العمل".ص01
وعرف عقل ( )0283االحتياجات التدريبية انيا " المعمومات والميارات التي يجب تزويد
معممي العموم بيا والمتعمقة باستخدام المعمل واألنشطة العممية بو في تدريس العموم بالمرحمة
االبتدائية".ص837

ويعرف الباحث االحتياجات التدريبية في هذا البحث عمى انها-:

مجموعة التغييرات التي يراد احداثيا في معمومات وميارات واتجاىات معممين العموم
وتكون ذات عالقة باستخدام مدخل تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ) (STEMفي
تدريس العموم بالمرحمة االبتدائية.
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االطار النظري لمبحث :
أوال  /االحتياجات التدريبية:
تمهيد
إن العممية التعميمية تعتمد اعتمادا أساسيا عمى المعمم لتحقيق أىدافيا ،فالمعمم ىو

محور العممية التعميمية االساسي وحجر زاويتيا ؛ لذلك فإن برامج إعداده وتدريبو البد أن تنال

االىتمام األكبر من جانب القائمين عمى إعداد المعمم وكذلك القائمين عمى العممية التعميمية.

ويقاس مدى نجاح أي برنامج اعدادي او تدريبي من خالل مدى معرفة االحتياجات

التدريبية وحصرىا ،فاالحتياجات التدريبية ىي مجموع التغيرات المطموب احداثيا في معمومات

وخبرات المعممين  ،وىذا بدوره يساعدىم عمى اداء اعماليم بالشكل الصحيح.

وتذكر وفاء حسن (0282م )187 ،أن االحتياجات التدريبية ىي العنصر الرئيس في

عممية تدريب المعممين أثناء الخدمة ،حيث تقوم عمييا جميع دعائم العممية التدريبية ،ومن

الصعب تحديد األشخاص الذين يشمميم التدريب أو أىداف التدريب ،أو محتوى البرنامج
التدريبي بدون التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية ،ويقاس مدى نجاح أي برنامج تدريبي عمى

التعرف عمى االحتياجات التدريبية بدقة.

وانطالقا من ىذه األىمية لالحتياجات التدريبية سيعرض الباحث في ىذا المبحث مفيوم

االحتياجات التدريبية وطرق تحديدىا وأىميتيا.

التدريب أثناء الخدمة:
إن عممية التدريب تعبر فرصة ذىبية لممعمم لالنتقال من مستواه الحالي الى مستوى

أفضل  ..بشرط أن تتوافر لدى المعمم المتدرب عنص ار الرغبة والقدرة ،حيث تتاح لو الفرصة

الكتساب الخبرات وصقل الميارات ،والتزود بالمعمومات المتعمقة بعممو.

ويرى عميوة (  )0228أن أي برنامج تدريبي ميما كان اعداده ومحتوياتو  ،وميما بمغت

كفاءة القائمين عميو والمدربين المتواجدين فيو  ،فيو ال يجدي اذا لم يمبي حاجو فعمية موجوده

لدى المتدرب واال اصبح ذلك البرنامج التدريبي مضيعة لموقت والجيد والمال.

لقد اىتمت كثي ار من الدول بالتدريب لما لو من دور في رفع الكفاءة وزيادة جودة االداء،

لذلك حضي التدريب بمجموعة من التعاريف سيستعرض الباحث بعضيا-:

717

المجلد  – 33العدد

السادس – يىوية

2021م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتبرز أىمية تدريب المعمم اثناء الخدمة كما ذكر الخطيب( )368 ،0220أنو يعطي

ألصحاب الفرص المينية خاصة المعممين أن ينمو قد ارتيم وأن يعدىم ألدوارىم الجديدة خاصة

وأنيم بحاجة ماسة الى التعمم المستمر نتيجة لمتغيرات العممية والثقافية والتكنولوجية ،وألن المعمم
اذا تم تدريبو أثنا الخدمة تدريبا جيدا أستطاع أن يؤدي عممو بصورة أفضل  ،وأمكنو من

الوصول الى الرضا النفسي لذاتو فتزداد ثقتو ويؤثر ىذا عمى أسموبو وعمى طالبو.

أهداف التدريب أثناء الخدمة-:
يعتبر أي عمل ناجحا عند تحديد أىدافو ومن ثم تقويم نتائجو في ضوء تمك األىداف،

وييدف التدريب التربوي في أثناء الخدمة إلى تحقيق النمو الميني المستمر لشاغمي الوظائف
التعميمية ،كرفع مستوى أدائيم في العممية التعميمية ،وزيادة الطاقة اإلنتاجية لدى جميع

المعممين ،وبالتالي يمكن تمخيص أىداف التدريب التربوي في أثناء الخدمة فيما يمي-:

( ازرة التربية والتعميم)8803،33 ،
-8

تحسين أداء المعمم وتطوير قدراتو مما يساعد ذلك في رفع الروح المعنوية لديو ،وينعكس

ذلك ايجابيا عمى تدريسو ،وعمى تعمّم طالبو.
 -0تنمية بعض االتجاىات اإليجابية نحو مينة التدريس والعالقات اإلنسانية بين المعممين.

 -3تزويد المتدربين بالمعمومات التربوية ،والميارات ،والمستحدثات العممية ،والتقنية ،والنظريات
-8

التربوية التي تجعميم أكثر قدرة عمى مواكبة ىذه المتغيرات.

سد االحتياجات التدريبية لممعممين عن طريق التدريب التربوي في الداخل بواسطة مراكز

التدريب التربوي ،والجامعات السعودية ،وغيرىا من مؤسسات التدريب.

كما أن المؤسسات التعميمية المسؤولة عن تدريب المعممين تسعى لتحقيق مجموعة من

األىداف اتفقت عمييا الكثير من الدراسات منيا دراسة (متولي)822-377 ،0228 ،

مفهوم االحتياجات التدريبية:
تعددت تعريفات االحتياجات التدريبية بين المتخصصين والباحثين حيث تناوليا كل منيم

حسب وجية نظره الخاصة ،وسنورد بعضا من ىذه التعريفات ثم نختميا بتعريف الباحث

لالحتياجات التدريبية تعريفا اجرائيا في ىذا البحث.

يعرف عيادات ( )0223االحتياجات التدريبية بأنيا " معمومات أو ميارات أو اتجاىات

أو قدرات فنية أو سموكية يراد تنميتيا أو تغييرىا أو تعديميا".ص83
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما المعايطة ( )0227فعرف االحتياجات التدريبية انيا "تعني تحديد الدوافع التي دعت
الى تصميم البرنامج التدريبي وىي الفجوة بين ما ىو قائم وما ىو متوقع".ص01
من خالل استعراض التعريفات السابقة يرى الباحث أن االحتياجات التدريبية تمثل الفرق
أو الفجوة بين ما يمتمكو المعمم من معارف وميارات واتجاىات وبين ما ينبغي أن تكون عميو
معارفو ومياراتو واتجاى اتو  ،مما يدفع المعمم الى التوجو نحو البرامج التدريبية التي تمكنو من
تغيير وضعو الحالي الى الوضع الذي يجب أن يكون عميو .

ثانيا  /تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين-:
يعتمد نجاح أي برنامج او نشاط تدريبي عمى وضوح ودقة تحديد االحتياجات التدريبية
المطموبة لتنمية أو تطوير أو تغيير المعمومات أو الميارات أو االتجاىات لممعممين  ،وتحويل
ىذه االحتياجات الى برامج وأنشطة تدريبية تحقق أىدافيا ،وتعتبر مرحمة تحديد االحتياجات
التدريبية من اىم مراحل العممية التدريبية حيث انيا تمثل مرحمة التشخيص لما يحتاجو المتدربين
من برامج تدريبية.

يذكر (عميوة )23 ،2001 ،أن فاعمية نشاط التدريب ونتائجه تتوقف عمى -:
-

تحديد االحتياجات التدريبية من خالل معرفة مستوى األداء الحالي والمستوى المطموب.
تحديد السياسات التدريبية المناسبة لتحقيق األداء المطموب.
تحديد ورسم البرامج التدريبية إلنجاز تمك السياسات.
تقييم إرجاع األثر من عممية التدريب.

ثالثا  /أهمية تحديد االحتياجات التدريبية:
إن تحديد االحتياجات التدريبية ليس مجرد موضوع خاص بعممية التدريب ولكنو أيضا
موضوع مرتبط بإدارة التدريب  ،ويعكس فمسفة واستراتيجية التدريب وىو يعد المدخل الصحيح ،

واالقتصاد ي إلدارة الخطط والبرامج التدريبية  ،وىو الذي يحول التدريب الى مفيوم النشاط
االستشاري الذي يكون لو األثر البارز والقوي عمى األداء بصفة خاصة ،واالنتاج بصفة عامة.
(ىالل )86 ،0223،

ولقد تناولت العديد من االدبيات والدراسات أىمية تحديد االحتياجات التدريبية ومنيا
دراسة سالم (  )829-826 ،0281ودراسة متولي (  )882 ،0228حيث حددا أىمية تحديد
االحتياجات التدريبية فيما يمي:
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 اعتبار عممية تحديد االحتياجات التدريبية األساس الذي يقوم عميو التدريب ،وبالتالي تصبحىذه العممية مدخال مناسبا  ،ونقطة انطالق موضوعية لتخطيط وتصميم البرامج التدريبية.
 يساعد التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية في التعرف عمى نقطة البدء في التدريب أو مايمكن أن نسميو نقطة االنطالق وذلك عمى اعتبار أن االحتياجات التدريبية تمثل الفرق أو
الفجوة بين ما لدى المتدربين من كفايات وما ينبغي أن تكون عميو كفاياتيم بعد التدريب.
 تخطيط البرامج التدريبية من منطمق التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية يمكن المخططوصانع القرار من االختيار الرشيد لالحتياجات التدريبية التي تتطمب أسبقية في التدريب عن
غيرىا ،وبالتالي تحديد الوسائل واألساليب والطرق المالئمة لتمبية تمك االحتياجات والمفاضمة
بين البدائل المتاحة والممكنة واختيار أفضميا.

 تعد عممية تحديد االحتياجات التدريبية العامل األساسي في توجيو اإلمكانات المتاحة لمتدريبإلى االتجاه السميم والصحيح ،كما أنيا المؤشر الذي يوجو التدريب إلى االتجاىات المناسبة.
 عدم التعرف عمى االحتياجات التدريبية مسبقا يؤدي الى ضياع الجيد والمال والوقت المبذولفي التدريب.
 تعتمد ىذه العممية عمى الدقة المتناىية في جمع البيانات والمعمومات وتحميميا ،وبالتالي تحديداالحتياجات التدريبية وفقا ألسس ومعايير موضوعية ،تستند إلى حقائق عممية من واقع
مشكالت العمل والعاممين.
 تساعد ىذه العممية في الكشف عن مشكالت ومعوقات العمل ،والتي تعاني منو المؤسسة أوأحد أنشطتيا الرئيسة والتي تحول دون تحقيق األىداف المبتغاة ،ومن ثم وضع ىذه
المعوقات في الحسبان أثناء التخطيط لمتدريب حتى ال يصطدم بيا أثناء التنفيذ.
 يوضح تحديد االحتياجات التدريبية األفراد المطموب تدريبيم ،ونوع التدريب المطموب ،والنتائجالمتوقعة منيم.

 إن عممية تحديد االحتياجات التدريبية ليست عمالً يسي ار كما يظن البعض فيو عمل مسحيمنظم يكون في العادة عبارة عن جيد تعاوني جماعي تضطمع بو كافة أجيزة المؤسسة
وبالتعاون مع الجية القائمة عمى التدريب ،بغية معاينة وفحص الفجوة ما بين أىداف محددة
ووضع قائم فعال ويكون ىذا الجيد في صورة برنامج منظم اساسو وغرضو تحديد
االحتياجات التدريبية لممتدربين ،والتي تنبع من احتياجيم الفعمي في الجوانب التي يشعرون
بنقص في معرفتيم أو إتقانيم ليا.
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ثانياً /مدخل التكامل بين العموم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM

يعمل مدخل تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ( )STEMعمى تعزيز عقمية

االستفسار والتحقق ،والتفكير المنطقي  ،كما يعالج القصور في المناىج التعميمية ويحقق جودة

التعميم المطموبة.

أوالً  /مفهوم التكامل بين العموم والتقنية والهندسة والرياضيات

)STEM(Science, Technology, Engineering, and Mathematics

يقوم مفيوم ىذا المدخل عمى أساس التكامل بين المعارف المقدمة في المناىج  ،ألن

تقسيم المعرفة في عصرنا ىذا الذي يتسارع فيو االنفجار المعموماتي والتقني لم يعد أم ار منطقيا،
"إن التفاعل بين المواد الدراسية بعضيا البعض جدير بفتح مجاالت ىائمة لألفكار الجديدة وتوليد

طاقات مستحدثة واكتشافات مبتكرة قادرة عمى توسيع مدارك اإلنسان واتساع افقو وىي بالقطع

خطوة ىامة عمى طريق تكامل المعرفة"( .بياء الدين)823 ،8779 ،

إنو وعمى مدار سنوات طويمة كان يتم تدريس العموم األربعة العموم والتقنية واليندسة

والرياضيات بشكل منفرد وكل منيا عمى حده ،ولكن من خالل تبني فمسفة التكامل بين العموم

والتقنية واليندسة والرياضيات ( )STEMأصبح األمر مختمفا حيث تمعب جميع ىذه المواد دو ار

اساسيا في تكوين حصة صفية متكاممة وذلك بدمج المواد مع بعضيا لتشكيل منظومة تعميمية
متكاممة والتي تصبح بدورىا بيئة مناسبة لإلبتكار وحل المشكالت والتطبيق العممي لما تم تعممو.

ظير تعميم  STEMلممرة األولى في الواليات المتحدة األميركية في التسعينات من قبل

المنظمة القومية األميركية لمعموم ( ،)NSFثم تزايد االىتمام بو الرتباطو بالجوانب السياسية
وتعزيز القوة االقتصادية التنموية من حيث توفير القوة العاممة في مجاالت العموم والتكنولوجيا

واليندسة والرياضيات .كما أن مناىج  STEMليست موجية فقط لتعمّم العموم ،وانما ىي موجية
أيضاً لتنمية ميول الطالب تجاه ىذه التخصصات األربعة مبك اًر ،ولمعالجة مشكمة شاعت في

السنوات األخيرة عمى نطاق واسع تُعرف بـ« ،»STEM Pipelineالمتمثمة في نقص عدد
الطالب الذين يتابعون دارستيم في مجاالت  STEMالعممية ،بسبب تسربيم مبك اًر  ،حين يفقد
كثير من الطالب االىتمام بالعموم والرياضيات في سن مبكرة .وأظيرت إحصائيات دراسة تتبعية
في أميركا إلى أنو في عام  0228بمغ عدد طالب الصف الثالث المتوسط أكثر من أربعة

ماليين في أمريكا ،تخرج منيم من الثانوية 0.1مميون ،والتحق بالجامعة  8.7مميون ،وبمغ عدد

الخريجين الجامعيين  8.3مميون ،وعدد المتخصصين منيم في مجال تكامل العموم والتقنية

واليندسة والرياضيات( 869222 )STEMطالبا (. (Uttal, 2012, 148
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي منطقة الخميج العربي اقيمت عدة مؤتمرات تيتم بتعميم العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات ) ) STEMمثل المؤتمر الدولي السنوي الخامس لمتعميم التكنولوجي والذي نظمو
معيد التكنولوجيا التطبيقية بمدينة ابو ظبي بدولة االمارات العربية المتحدة 0288م  ،وكذلك
مؤتمر التميز في تعميم وتعمم الرياضيات األول " توجو العموم والتقنية واليندسة والرياضيات
( ")STEMوالذي نظمو مركز التميز البحثي في تطوير تعميم العموم والرياضيات "أفكر" بجامعة
الممك سعود 0281م .
من ىنا نجد أن التكامل بين ىذه العموم األربعة العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ىو
أساس ىذا المدخل  ،ويتفق ذلك مع توصية ) (Berlin & White , 1999التي دعت الى
ضرورة تكامل المحتوى من خالل مناىج مختمفة حيث أن مدخل التكامل ميم في االصالح
والتطوير وفي تنمية ميارات حل المشكالت.

وقد حدد بين ( )Bean,1996,42أبعادا رئيسية لتكامل المنهج فيما يمي-:

)8
)0
)3
)8

ينظم المنيج حول العالم الحقيقي.
تنظم المعارف بشكل وثيق الصمة بما يحيط بالمتعمم.
أن التعمم ال يقوم عمى اختبار نيائي بل عمى المحتوى.
استعمال التطبيق الحقيقي وحل المشكالت لمربط بين المحتوى والعالم الحقيقي.

تعريف التكامل بين العموم والتقنية والهندسة والرياضيات (:)STEM

يعرفو شواىين (0286م) بأنو " مدخل تتكامل فيو تخصصات العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات ويتم التعمم فيو بطريقة المشروعات عن طريق دمج المناىج بتجارب عممية يقوم
الطالب من خالليا بتطبيق العموم والتقنية واليندسة والرياضيات في سياقات تربط بين الدراسة
والعمل والمجتمع" .ص 3
كما عرفو حسن ) 0229م) بأنو " مدخل تتكامل فيو محتويات  8مناىج العموم
والرياضيات والتقنية واليندسة ،ويركز عمى العالقات التفاعمية بينيا ؛وذلك من خالل تنظيم
محتوى الدراسة حول قضايا أو مشاكل عامة في الحياة ،تزيل الحواجز بين العموم والرياضيات
والتقنية واليندسة عند دراستيا".ص878
وتؤكد تفيده غانم ( )0288عمى أن منيج التكامل بين العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات  STEMيتمركز حول الخبرة المفاىيمية المتكاممة  ،والوقوف عمى حل المشكالت
والقيام بتطبيقات مباشرة ومكثفة لألنشطة العممية  ،وكذلك التمركز حول الخبرة المحددة
والموجية ذاتيا  ،والقيام بالبحوث التجريبية المعممية عمى شكل فرق مجموعات او ثنائيات،
واالعتماد عمى االداء في التقويم الواقعي الذي لو أبعاد متعددة ،والتركيز عمى قدرات التفكير
العممي واالبداعي والناقد.
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ويرى (ياسين )0283 ،أن الفرد من خالل تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات
 STEMيستطيع تعزيز قدرتو عمى تطبيق المعرفة عبر اربعة مجاالت مترابطة ىي -:
العموم  -:ويقص د بيا العمميات التي يتم من خالليا التعرف عمى العالم وكيف يعمل من خالل
االستكشاف وجمع البيانات والبحث عن العالقات واألنماط وتوليد األفكار والتفسيرات
باستخدام األدلة.
التقنية  -:ويقصد بيا األدوات التي يتم تصميميا لتمبية اإلحتياجات اإلنسانية مثل الموازين
لمعرفة األوزان ومقارنتيا ،والعدسات لمنظر عن كثب في الكائنات الحية  ،األدوات الرقمية مثل
أجيزة الكمبيوتر واألجيزة الموحية واألجيزة المحمولة.
اليندسة  -:ويقصد بيا العمميات واالجراءات الالزمة لتصميم األدوات والنظم ،واليياكل التي
تساعد البشر وتمبي احتياجاتيم او تحل مشاكميم.
الرياضيات  -:ويقصد بيا دراسة الكميات (كم عدد او حجم) ،والمجسمات (األشكال) ،والفضاء
(الزوايا والمسافات) ،والتحويالت.

أسس تصميم مناهج العموم والتقنية والهندسة والرياضيات:

لخصت تفيدة غانم ( )831 ،0288أسس تصميم المناىج القائمة عمى مدخل
) (STEMفيما يمي:

أ -التكامل بين العموم والتكنولوجيا والتصميم الهندسي والرياضيات-:
·

تضمين المفاىيم الكبرى ذات الطبيعة البينية والمتداخمة بين أساسيات العموم التكنولوجيا
والتصميم اليندسي والرياضيات.
تكامل مواد العموم والتكنولوجيا والتصميم اليندسي والرياضيات في أنشطة بينية ومتداخمة
مرتبطة بيذه العموم.
يشمل عمى مفاىيم كبرى وظيفية تزيد من ربط العموم بالتطبيقات التكنولوجية.
تدريس المفاىيم العممية والرياضية األساسية.
تكامل ميارات الرياضيات وتطبيقاتيا في موضوعات العموم.
تدريس قاعدة مفاىيمية عممية رياضية متكاممة مع تطبيقاتيا التكنولوجية.
االستناد عمى المعايير القومية في المدرسة الثانوية.
يتضمن ميارات وتطبيقات العموم والتكنولوجيا والتصميم اليندسي والرياضيات.
تقدم خبرات المنيج من خالل مشكالت وخبرات تكاممية تضم األربعة تخصصات.

·
·
·

يعتمد المنيج مجموعة من األنشطة التي تعتمد عمى االستقصاء.
تحفز التفكير العممي واالبتكار مع توفير المصادر التعميمية المناسبة.
تنويع أنماط التفكير العميا لتشمل التفكير في األنظمة ،والتفكير التصميمي ،والتفكير الناقد،
والتفكير اإلبداعي.
تكون األنشطة بالمنيج عممية تطبيقية تعتمد عمى الفعل والتفكير.

·
·
·
·
·
·
·
·

ب -إجراء عممية االستقصاء وتنمية طرق التفكير-:

·
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·
·
·
·

يتمركز المنيج حول البحث والتحري.
تطبيق استراتيجيات التعمم بعد المدرسة لتطبيق أنشطة تتمركز حول البحث.
تنفيذ مشروعات في مجاالت العموم والتكنولوجيا والتصميم اليندسي والرياضيات.
تكوين فرق عمل لمبحث واالبتكار في مجاالت العموم والتكنولوجيا والتصميم اليندسي
والرياضيات.

ج -دراسة وتطبيق عممية التصميم الهندسي-:

· تدريس المفاىيم اليندسية والتصميم اليندسي.
·استخدام عممية التصميم اليندسي لحل المشكالت الواقعية.
· استخدام الميارات الرياضية الحسابية ومعرفة أساسيات فروع التصميم اليندسي.
· يعتمد تحديد المشكالت والخبرات التكاممية عمى تحديد المفاىيم العممية والرياضية واليندسية،
وتطبيقاتيا التكنولوجية.
· ربط التدريس في المدرسة بمواقع الخبرة واإلنتاج التكنولوجي.
· تطبيق ورش عمل لمتدريب عمى الميارات الرياضية والعممية واليندسية.
· تطبيق أنشطة معممية في العموم الطبيعية والبيولوجية والجيولوجية وعمم الفمك.
· يقدم خبرات تكنولوجية مرتبطة بمجاالت االبتكار والتصنيع.

د -تدعيم التعميم والتعمم باستخدام القدرات التكنولوجية وبرامج الكمبيوتر-:

· تعتمد المناىج عمى التعمم اإللكتروني واستخدام البرامج الحاسوبية.
· يعزز بتوفر برامج حاسوبية في العموم والتصميم اليندسي والرياضيات كمصدر أساسي
لمعالجة البيانات واعداد التصميم.
· توفير مصادر تعمم وبرامج تعتمد عمى وسائل التكنولوجيا الحديثة.

ه -تقويم الطالب باستخدام أدوات التقويم الشامل والواقعي-:

· تقويم األداء والتصميم والحمول لكل مشكمة من مشكالت المنيج عمى حدا بصورة واقعية.
· يعتمد تقويم المنيج عمى المراجعة ،والتغذية الراجعة ،والتقويم الواقعي ،والمالحظة وتقويم
األداء ،والتقويم المستمر.

و -ربط الطالب ببيئته ومجتمعه المحمي:

· تعزيز األنشطة التدريبية والبحثية ذات الصمة بالمجتمع.
· ربط الطالب ببيئتو ومجتمعو المحمى ،وانشاء عالقة بين الطالب والخبراء في مجال العموم
والتكنولوجيا.
· إعداد الطالب الختيار مجال العمل الذى يساىم في حل المشكالت االقتصادية ويحقق التنمية
الصناعية في مجتمعو.
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خصائص دروس تكامل العموم والتقنية والهندسة والرياضيات  STEMوأهم
استراتيجياتها:

إن أكثر ما يميز دروس تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات أنيا دروس تتكامل
فييا أربعة مجاالت  ،من غير ضعف أي مجال منيا أو انعدامو.
وقد ذكرت نضال األحمد (0281م )9 ،مجموعة من الخصائص التي تتميز بيا دروس
 ، STEMومجموعة من االستراتيجيات الستخداميا بالتعاون مع المعممين االخرين ،إلنتاج
دروس باستخدام التقنية  ،وىي كما يمي-:
 -8تركز دروس تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات  STEMعمى قضايا ومشاكل
العالم الحقيقية  :حيث يواجو التالميذ المشكالت المختمفة االجتماعية واالقتصادية والبيئية
 ،ويبحثوا ليا عن حمول .
 -0تسترشد دروس تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات وتوجو بعممية التصميم
اليندسي :حيث توفر عممية التصميم اليندسي مرونة تأخذ التالميذ من تحديد المشكمة ،
أو التحدي لتصميم معين  ،الى خمق وايجاد حل ليذه المشكمة.
 -3تجذب دروس تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات التالميذ الى التدريس العممي
المبني عمى االستقصاء واالستقراء ،واالستكشاف المفتوح النياية :حيث يعمل التالميذ عمى
التجريب العممي والتعاوني ،واتخاذ ق اررات حول الحمول التي توصموا الييا ،بعدىا يتم
التواصل بينيم لتبادل األفكار  ،واعادة تصميم نماذجيم حسب الحاجة.
 -8يكون في دروس تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات عمل جماعي مثمر :حيث
تساعد ىذه الدروس التالميذ عمى العمل كفريق واحد منتج.
 -1تقدم دروس تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات  STEMمحتوى عموم ورياضيات
صعب ومعقد لتعميم التالميذ :حيث يتم دمج محتوى العموم والرياضيات ببعضيا ،وربطيا
بالتقنية بطرق مناسبة  ،ويصمم التالميذ المنتجات الخاصة بيم.
 -6تسمح دروس تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات إلجابات متعددة الصحة،
وتصحيح الخاطئ منيا :فأحيانا تصميم تجارب العموم بطريقة معينة  ،حتى تتمكن جميع
المجموعات من تكرار النتائج نفسيا ،والفكرة من تدريس التالميذ محتوى معين لمعموم ىي
توفير نظرة ثاقبة ،وفيم السبب والنتيجة بالتعامل مع المتغيرات.

المشروعات العالمية لمتكامل بين العموم والتقنية والهندسة والرياضيات :STEM

تعددت المشروعات العالمية الداعمة لفكرة مدخل التكامل بتين العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات ،وفيما يمي عرض موجز لبعض تمك المشروعات العالمية واليدف من كل
مشروع وما تضمنو كل مشروع من الموضوعات الرئيسة أو الفرعية وبعض األمثمة عمى
تمك المشروعات:

711

المجلد  – 33العدد

السادس – يىوية

2021م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

way

the

lead

Project

:

 -8مشروع )(PLTW 2014
( )Williams, 2014, 72وىو مشروع موجود بالواليات المتحدة االمريكية  ،تقوم بو

منظمة غير ربحية توفر تجربة تعميمية تحويمية لطالب K-12والمعممين في جميع أنحاء
الواليات المتحدة.
وييدف المشروع لخمق بيئة دراسية جذابة ال مثيل ليا ،ومشروع ( )PLTWيمكن
الطالب من تطوير وتطبيق التعمم ،ونقل الميارات من خالل استكشاف التحديات في العالم
الحقيقي ومن خالل مسارات في عموم الكمبيوتر ،واليندسة ،والعموم الطبية الحيوية ،والطالب في
ىذا المش روع ال يطمب منيم تعمم الميارات التقنية فقط  ،ولكن أيضا تعمم كيفية حل المشاكل،
والتفكير النقدي واإلبداعي ،والتواصل ،والتعاون.
كما يقوم مشروع ( )PLTWبتوفير المعممين وتدريبيم وتوفير الموارد والدعم الذي تحتاجو
إلشراك الطالب في التعمم في العالم الحقيقي.

ويوجد في هذا المشروع مجموعة من البرامج منها)Williams, 2014, 72( -:









برنامج المرحمة االبتدائية ( / )K-5يكون التعمم في ىذا البرنامج عن طريق المعب ،أو
بناء الرسوم المتحركة الرقمية ،والطالب مطالبون باالنخراط في التفكير النقدي واإلبداعي،
وبناء ميارات العمل الجماعي ،وتعمم في عدة محاوالت (حاول وحاول مرة أخرى) عند
مواجية التحديات.
البرنامج المتوسط ( /)6-8يوضح ىذا البرنامج لمطالب مسارات يمكنيم االستفادة منيا في
المرحمة الثانوية وما بعدىا .يطبق الطالب في ىذا البرنامج المعارف والميارات من
مجموعة متنوعة من التخصصات ،من خالل معالجة التحديات مثل تصميم لعبة عالجية
لمطفل مع الشمل الدماغي ،وخمق تطبيقاتيم الخاصة ،أو حل لغز طبي ،حتى يتم تمكين
الطالب من إحداث تأثير في العالم الحقيقي.
برنامج المدرسة الثانوية ( / )9-12يقدم البرنامج مجموعة من األنشطة الحقيقية مثل
انشاء أو تطوير تطبيقات عمى حل المشكمة .وكذلك أنشطة ىندسية مثل تصميم المنزل،
برمجة األجيزة اإللكترونية ،أو استكشاف الطحالب كمصدر لموقود الحيوي وغيرىا.
برنامج تنمية المعممين  /يعمل عمى التطوير الميني لممعممين من خالل تدريب المعممين
عمى القيادة في صفوفيم .كما يمكن المعممين من الوصول إلى مجتمعات التعمم المينية
حيث يمكنيم التواصل مع معممين ) )PLTWفي جميع أنحاء البالد.

 -2مشروع (Lazaros, Embree, Engineering by Design
2016,12) :

تم بناء برنامج ) )Engineering by Designعمى االعتقاد بأن براعة األطفال ىي
غير مستغمة ،و ان االمكانات متوفرة وعندما تستغل بشكل سوف يؤدي ذلك إلى جيل قادم من
الخبراء في التكنولوجيا والمبدعين والمصممين والميندسين.
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وهو مشروع يهدف الى

 تقديم برنامج  K-12المستندة إلى المعايير التي تضمن لجميع الطالب القراءة والكتابة منالناحية التكنولوجية.
 توفير الفرص لجميع الطالب بغض النظر عن الجنس أو األصل العرقي. توفير معايير وتوقعات واضحة لزيادة تحصيل الطالب في العموم والتكنولوجيا واليندسةوالرياضيات .STEM
 توفير القيادة والدعم الذي سوف ينتج التحسين المستمر واالبتكار في البرنامج. استعادة مكانة أميركا باعتبارىا الرائدة في مجال االبتكار. تقديم البرنامج الذي يبني التعمم من سن مبكرة جدا ليصبح الطالب ىم الجيل القادم منالميندسين والتقنيين والمبتكرين ،والمصممين.
وىذا المشروع مبني عمى مقاييس العموم الجيل التالي ( ،)K-12و المعايير التكنولوجية
لمحو األمية ()ITEEA؛ ومبادئ ومعايير مدرسة الرياضيات ()NCTM؛ ومشروع ،0268
ومعايير معرفة العموم ( .)AAASباإلضافة إلى ذلك ،تم تعيين برنامج  K-12لألكاديمية
الوطنية لميندسة و التحديات الكبرى لميندسة.

 -3مشروع معايير العموم لمجيل القادم Next Generation Science
 (-:)NGSS( standardsالبقمي)2016 ،

أن ىدف ىذا المشروع ىو تعميم العموم واليندسة ( )K– 12وأن يكون جميع الطالب في
نياية المرحمة الثانوية يممكون المعرفة الكافية في العمو م واليندسة؛ لممشاركة في مناقشات عامة
حول القضايا المجتمعية ذات الصمة ،كما يصبحون قادرين عمى مواجية المشكالت العممية
والتكنولوجية التي تواجو حياتيم اليومية ،ويصبح لدييم القدرة عمى االستمرار في التعمم وطمب
العمم خارج المدرسة ،باإلضافة إلى امتالكيم الميارات الالزمة لدخول المين التي يختارونيا ،بما
في ذلك (وليس عمى سبيل الحصر) وظائف في مجال العموم والتكنولوجيا واليندسة.

وقد قام ببناء معايير هذا المشروع كل من

المركز القومي لمبحوث في الواليات المتحدة (" National Research Council
 )"NRCمع عدد من الييئات والمؤسسات ،مثل:
األكاديمية الوطنية لمعموم (".)National Academy of Science "NAS
والجمعية القومية لمعممي العموم ( National Science Teachers Association
" ،)"NSTAومنظمة (.)Achieve

وقد قام هذا المشروع عمى مجموعة من المبادئ األساسية-:

 يجب أن يعكس تعميم العموم  K-12عموم الطبيعة المترابطة .وتعتبر ىذه من أىم تحوالت) )NGSSحيث يشارك الطالب في عممية تعمم العموم بثالثة أبعاد مترابطة :ممارسات العموم
واليندسة ،المفاىيم الشاممة واألفكار األساسية.
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 تمثل  NGSSتوقعات أداء الطالب وليس المنيج. مفاىيم العموم في  NGSSمبنية بشكل مترابط من مرحمة رياض األطفال حتى الصفالثالث ثانوي.
 يركز ال  NGSSعمى فيم أعمق لممحتوى وكذلك تطبيق المحتوى .من خالل التركيز عمىعدد أقل من األفكار األساسية القابمة لمتعمم والتي يفترض أن يتعمميا الطالب مع الوقت حتى
تخرجيم من المرحمة الثانوية.
 تتكامل العموم واليندسة والتقنية في  NGSSمن مرحمة رياض األطفال حتى الصف الثالثالثانوي .من خالل توفير الفرص لمطالب لتعميق فيميم لمعموم عن طريق تطبيق معارفيم
العممية في حل المشكالت العممية.
 تم تصميم  NGSSإلعداد الطالب لمكمية ولحياتيم المينية .واعدادىم كمواطنين .حيث تؤكدعمى أىمية تمقي جميع الطالب من مرحمة الروضة الى الثانوية تعميم عموم جيد وراسخ،
بغض النظر عن اختالف مسار تعميميم أو وظائفيم في المستقبل.
 تعمل ال  NGSSج نبا الى جنب مع المعايير األساسية المشتركة في الوالية لتسييل التعميموالتعمم المتكامل ودعم عممية تعمم الطالب.
وتطبيق ىذا المشروع بذل مجيود مستمر وترتيب طويل االجل و يتطمب إحداث
تغييرات ىامة في التدريس والمناىج والتقييم واعداد المدرسين كل ذلك مصحوبا بدعم مالي
واداري كبير ودعم من الجميور ،كما يحتاج تطبيقو الى تولي كل أصحاب المصمحة مسئولية
مشتركة وتعاونية لممساعدة عمى تحقيق أىداف الجيل القادم من مقاييس العموم ).(NGSS

 -4مشروع )Sandrs, 2009,113(-:La Main a la pate program

وىو مشروع فرنسي  ،تم إنشاؤه في عام  0288من قبل أكاديمية العموم ( )ENS
والمدارس العميا في باريس وليون ،وىو استمرار لعممية التدريب العممي التي أطمقت في عام
 8771من قبل أكاديمية العموم ،بناء عمى مبادرة من جورج شارباك الحائز عمى جائزة نوبل في
الفيزياء في عام .8770
ييدف ىذا المشروع الى تجديد تدريس العموم والتكنولوجيا في المدارس االبتدائية وتشجيع
التعميم القائم عمى التحقق العممي ،واستكشاف العالم ،والتجريب والتفكير ،الطالقة المغوية،
والتربية لممواطنة.
حتى يصبح كل طالب قادر عمى فيم الظواىر التي تحيط بو وتطوير الفضول واإلبداع
والتفكير النقدي.

ومن برامج هذا المشروع ما يمي-:

 اكتشافات أوروبا  /وفيو تقدم االكتشافات األوروبية لمطالب الذين تتراوح أعمارىم بين -1 88لممشاركة في إنشاء مكتبة من االكتشافات العممية األوروبية الكبرى ،وبالتالي تتبع تاريخ
أسس العمم الحديث.
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 المحيط ،و الكوكب  ...وأنا!  /ىو مشروع تعميمي لمتنمية المستدامة عمى موضوع المحيط.ىذا المشروع متعدد التخصصات (العموم والتاريخ والجغرافيا والرياضيات والتربية الوطنية
وتكنولوجيا المعمومات  ،)...وىو يسمط الضوء عمى نشاط الطالب من خالل االستجواب،
ويسمح لمطالب لفيم الترابط بين النظم اإليكولوجية البحرية واألرضية وكذلك عمى الدور
المركزي لممحيطات في تنظيم المناخ.
 " ... 3 ،0 ،8والترميز! "  /ييدف إلى تعريف الطالب والمعممين بعموم الكمبيوتر ،منرياض األطفال إلى الجامعة .ويقدم كل األنشطة المتصمة (التي تتطمب جياز كمبيوتر،

لوحة أو الروبوت) إلدخال أساسيات البرمجة واألنشطة لمعالجة المفاىيم األساسية
لعموم الكمبيوتر ( الخوارزمية ،والمغة ،والتمثيل من المعمومات  .) ...ويتم تنظيم ىذه
األنشطة في متناول اليد ،واتباع نيج متعدد التخصصات والتعمم النشط مثل نيج التحقيق أو
نيج المشروع.
وباستعراض بعض المشروعات العالمية التي قامت باالىتمام بمدخل تكامل العموم
والتقنية واليندسة والرياضيات ) (STEMيرى الباحث أن ىذه المشروعات عممت عمى أن يكون
التعميم شامال وواسعا وال يتم تقسيمو الى عدة فروع تؤدي الى حجب وحدة الموضوع ،بل البد أن
يكون متعدد الجوانب من النواحي العممية ومتكامال حتى تتضح فيو شمولية العمم.

مبررات استخدام تكامل العموم والتقنية والهندسة والرياضيات -:STEM
إن الوصول الى تكامل وترابط العموم والتقنية واليندسة والرياضيات يعتبر انجا از عمميا
ناجحا ،حيث ان العموم والرياضيات تعتبران ميمتان لفيم عمميات التقنية واليندسة  ،وقد اورد
( )Williams,2015مجموعة من المبررات التي دعت الى انتياج تكامل  STEMفي الواليات
المتحدة ومن ىذه المبررات-:
 تنشيط بيئة التعمم ،وتحسين المناىج الدراسية مع االشارة الى العالم الحقيقي.
 إشعال رغبة المتعممين لالستكشاف والتحقق ،و فيم عالميم.






تطوير الثق ة لدى المتعممين والتوجيو الذاتي ألنيا تجعل التحرك من خالل الفريق القائم
والعمل بروح الجماعة ال بروح الفرد.
يجعل األطفال أكثر حماسا في تعمم الرياضيات والعموم عند استخدام التكنولوجيا واليندسة،
ويساعدىم ىذا التكامل عمى االبتكار ،والتصميم ،لجعل المواد الدراسية ذات معنى.
أن تعميم  STEMىو الطريق الرئيسي لمحو األمية التكنولوجية لمجميع.
تشجيع الطالب عمى التفكير بمرونة و الثقة بالنفس.
زيادة أىمية في التجربة التعميمية بينما خفض معدل التسرب.
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وأشار (الشيراني )0280،88 ،إلى أنو من الدواعي التي أدت إلى االىتمام باألخذ

بمدخل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات( " )STEMأن مدخل  STEMيتفق مع العديد من
المعايير القومية لتعميم العموم  ، National Science Education Standardsالتي ُوضعت

من قبل مجمس البحث القومي  NRCعام  ،National Research Council8776والمعايير

القومية لمرياضيات  National Mathematics Standardsالتي ُوضعت من قبل المجمس
القومي لمعممي الرياضيات عام The National Council of Mathematics 8771
 ،Teachersومعايير التنور التقني  The Standards for Technology Literacyالتي
Technology Education

ُوضعت من قبل جمعية تعميم التقنية الدولية )(ITEA
 The International Association:عام  ، 0222كما طورت الجمعية األمريكية لتقدم
العموم ((The American Association of the Advancement of Science

()AAASعام 8773وثائق ساعدت في اختيار القضايا والموضوعات لكل نموذج في

مدخل.STEM

).) Satchwell & Loepp, 2002, 52
كما ورد في دليل تنفيذ مشروع

دمج الرياضيات والعموم والتكنولوجيا في المدارس

االبتدائية ( )MSTEمشروع عام( )0228بعض المبررات وىي -:
-8

اكتساب الطالب أنماط من التفكير ،ومن أىميا التفكير الفراغي ومنيا التخيل الفراغي

-0

يستفيد التقنيون والميندسون من المبادئ والنظريات الناتجة بواسطة التحقق العممي

-3

إعداد الطالب لمتعامل مع ىذه القضايا بحكمة مثل التعامل مع قضايا الرعاية الصحية

-8

تزيد من دافعية الطالب لدراسة الرياضيات والعموم؛ حيث يتعامل الطالب مباشرة مع

ثالثي األبعاد.

لممساعدة في تصميم وبناء أساليب وأدوات تقنية مثمى.
وحماية البيئة.

تطبيقات العالم الحقيقي.

 -1ييدف مدخل  STEMإلى تنظيم وتنسيق الخبرات التعميمية المقدمة لمطالب بطريقة تساعده

عمى تحقيق نظرة موحدة ومتسقة ألي موضوع من موضوعات المنيج وتساعده أيضاً عمى
أن ينمو كمياً (ميارياً ،ومعرفياً ،ووجدانياً) مع ربط المفاىيم الدراسية بالجوانب التطبيقية
ويتم ذلك من خالل تضمين مدخل  STEMفي مناىج العموم.
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أما في تعميم المممكة العربية السعودية فيناك مبررات لألخذ بمدخل تكامل العموم

والتقنية واليندسة والرياضيات وقد ذكرت ىند الدوسري(  )368 ،0281ىذه المبررات

فيما يمي-:

 دعم جيود المممكة العربية السعودية في إقامة مجتمع المعرفة ،واالقتصاد القائم عمىالمعرفة.

 تحقيق التنمية المستدامة لممممكة من خالل التركيز عمى دور العموم والتكنولوجيا في تقديمالحمول المبتكرة واالستثمار في العقول في مراحل مبكرة من التعميم.

 التطوير المستمر لمبرامج التعميمية المعنية بالعموم والتكنولوجيا والرياضيات واليندسة فيمنظومة التعميم العام (منحى التعميم القائم عمى .)STEM

 -تحسين اداء طالب التعميم العام في العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات.

 -تنمية ميول الطالب المينية نحو المسارات والعممية والتكنولوجية واليندسية ،فتعد نسبة

المنتسبين لكميات اليندسة والعموم من اجمالي المنتسبين لمجامعات أحد مؤشرات االبتكار

لقياس اداء المممكة في االبتكار.

 إعداد القوى البشرية لتمبية احتياجات سوق العمل النوعية في التخصصات العمميةوالتكنولوجية واليندسية.

 إيجاد بيئة تعميمية باعث ة عمى االبتكار ،باعتبار ان أنواع االبتكارات ال تخرج عن حقول ، STEMوتتطمب التكامل بين تمك الحقول.

ويرى الباحث أنو يمكن إضافة المبررات التالية الستخدام مدخل تكامل العموم والتقنية

واليندسة والرياضيات :STEM

 -8االنتقال من تعميم العموم بالطريقة النظرية الى الطريقة التطبيقية  ،وذلك من خالل
تطبيق مبادئ العموم والرياضيات في حل مشكالت البيئة المحيطة وحل المشكالت

التقنية واليندسية.

 -0ىذا التكامل يؤدي الى تعدد مصادر المعمومات لمطالب لتشمل المكتبة االلكترونية وشبكة
االنترنت والمعامل المتقدمة  ،وعدم االعتماد عمى الكتاب المدرسي كمصدر وحيد

لممعمومات.

صعوبات تطبيق تكامل العموم والتقنية والهندسة والرياضيات -: STEM

تُعرف الصعوبات عمى أنيا " أي ظرف بيئي أو ذاتي أو تعميمي يعيق أو يقيـد تعمم
التالميذ")Salters, 2006, 17( .
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ويقصد بالصعوبات في ىذا البحث أنيا  :جميع الظروف والمعوقات التعميمية التي تحـول

دون تطبيق مدخل تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات . STEM

ويتفق كل من (المحيسن وخجا )0281 ،و (الدوسري )0281 ،و (ابو عميوة)0281 ،

عمى أن ىناك مجموعة من الصعوبات التي تواجو مدخل تكامل العموم والتقنية واليندسة

والرياضيات ( )STEMمنيا-:

 -8محدودية الميزانية والقيود المفروضة عمييا ،حيث أن ىذا النوع من التعميم يحتاج الى
ميزانية عالية لتحقيق أىدافو.

 -0عدم وجود معايير خاصة بالتعميم المعتمد عمى التكامل بين العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات  STEMفي تعميمنا.

 -3ضعف التطوير الميني لممعممين في ىذا المجال وذلك بسبب قمة برامج التدريب قبل وأثناء
الخدمة وعدم انتشارىا في كل مناطق المممكة.

 -8وجود مقاومة لمتغيير من جانب الطالب او المعممين او من جانب كميات التربية ،
والخوف من التغيير الى اتجاه التكامل .STEM

 -1ضعف االمكانات المادية والتكنولوجية وعدم وجود الدعم الفني.

 -6عدم تطوير المناىج بشكل يجعميا تتالئم مع مدخل تكامل العمو والتقنية واليندسة
والرياضيات .STEM

 -9يحتاج ىذا النوع من التكامل الى الكثير من الوقت والجيد أثناء االعداد وكذلك اثناء تقديم
الدروس .

من خالل العرض السابق يتضح لمباحث أن صعوبات تكامل العموم والقنية واليندسة

والرياضيات  STEMكثيرة منيا ما يتعمق بالمنيج والمعمم والطالب والبيئة التعميمية والوقت

واالدارة التعميمية.

كما يرى الباحث أن هناك صعوبات يمكن اضافتها منها-:

 قمة تقديم المفاىيم المتكاممة والعمل عمى عزل العموم عن فروع العمم االخرى.

 سيطرة طرق التدريس التقميدية عمى التدريس مثل الحفظ واستظيار المعمومات.
 ضعف واضح في ربط ما يتعممو الطالب بالمجتمع والحياة اليومية.

 ضعف في ميارات تدريس المعممين باستخدام مدخل تكامل العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات  ،STEMحيث تسعى ىذه الدراسة الى تنمية تمك الميارات من خالل معرفة
االحتياجات التدريبية لمعممي العموم في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
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جهود المممكة العربية السعودية نحو تكامل العموم والتقنية والهندسة
والرياضيات:

نظ ار ألىمية ىذا المدخل فقد أىتمت بو و ازرة التعميم في المممكة العربية السعودية  ،حيث
ذكرت ىند الدوسري ( )0281أن المممكة العربية السعودية تبنت منحى التعميم المعتمد عمى
 STEMمن خالل استراتيجية التعميم العام المنجزة في عام ( )0288ويكمن اليدف الرئيسي في
تبني ىذا المنحى في تحسين اداء الطالب في مجاالت العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات،
وتوجد تجارب اولية لتعميم  STEMنفذ بعضيا والبقية تحت التأسيس ،كما تساىم بعض
القطاعات المجتمعية بتبني برامج تعميم  STEMكخدمات مجتمعية مثل شركة ارامكو السعودية
 ،ودينة الممك عبدالعزيز لمعموم والتقنية  ،وجامعة الممك فيد لمبترول والمعادن.
وقد قامت و ازرة التعميم السعودية بتبني مبادرة تطوير تعميم العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات ) )STEM Educationوالتي تيدف الى تحسين استيعاب الطالب واكسابيم
لمميارات العممية والتفكير العممي وزيادة تحصيميم الدراسي وذلك من خالل عدد من االجراءات
التي تتضمن تطوير مواد تعميمية رقمية لدعم التعميم والتعمم  ،وتطوير قدرات المعممين وتمكينيم
من التدريس الفاعل  ،وتأسيس مختبرات العموم االفتراضية والتقميدية وتوسيع فرص تطبيق
المعارف والميارات العممية والرياضية وبناء االتجاىات اإليجابية من خالل المعارض والمسابقات
العممية ،وتطوير الثقافة العممية العامة من خالل المراكز العممية  ،وتركز المبادرة حاليا عمى
برامج التطوير الميني من خالل شراكات عالمية مع منظمات وجامعات رائدة في تعميم العموم
والتقنية واليندسة والرياضيات  ،STEMوانشاء المراكز العممية وبناء المحتوى الرقمي الداعم
لتعميم والتعمم(.مشروع الممك عبداهلل لتطوير التعميم العام).
وبعد دمج و ازرتي التربية والتعميم ،والتعميم العالي ،وفي ظل وجود مشروع مثل
وصناع القرار عمى مؤسسة
( #وظيفتك -وبعثتك) فإن ذلك سيعين مخططي السياسات التعميمية
ّ
الفعال والمبكر لممسارات الوظيفية في مراحل التعميم العام وتنظيم تشريعاتو.
التخطيط ّ
وتعتبر العموم والتقنية واالبتكار أحد ركائز االقتصاد المعرفي ألنيا أساس صناعة
المستقبل التنموي ،وحيث إن إحدى الفئات الرئيسة الست لمؤشرات الخطة الوطنية لمعموم والتقنية
واالبتكار ىي :الموارد البشرية ،فبوجود عجز في تمبية حاجات القوى العاممة الوطنية والمؤىمة
في تخصصات العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات ،فإن من تبعات ىذا العجز ىو
انخفاض المؤشرات االقتصادية في العموم والتقنية واالبتكار .ومن أسباب ىذا العجز طرق
التدريس وبرامج التعميم التقميدية ،وقمة كفايات المعممين في دعم إكساب الطالب ميارات القرن
الـ ،08وانتاج المفكرين القادرين عمى حل المشكالت ،خصوصاً عبر تخصصات العموم
والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات.
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ومن أجل ىذه المبررات المينية واالقتصادية ظيرت توجيات تعميمية حديثة ومنيا منحى

تعميم ( ) STEMالتكاممي. Science, Technology, Engineering, Mathematics

وتتضح المبررات المينية في ُبعد التخطيط االستراتيجي بتوفير فرص وظيفية واسعة عبر تعميم
 STEMمن خالل تأىيل الخريجين بالميارات المطموبة لسوق العمل في تخصصات مجاالتو
العممية .وبالنسبة لمجانب االقتصادي فإذا أقررنا بأن االبتكارات ال تخرج عن كونيا ضمن

مجاالت  STEMأو تتداخل فيما بينيا أو تتكامل .بالتالي سيكون التركيز عمى تعميم STEM
رافداً قوياً لالكتشافات العممية واالبتكارات التكنولوجية ،وتعزيز المنافسة العالمية في عصر ترقى
فيو المجتمعات وتتقدم بقدر محصوليا من اإلنتاج العممي والتقني(.الحياة .)0281 ،

وقد ورد في تقرير التحول الى مجتمع المعرفة في المممكة العربية السعودية ( مدينة الممك

عبدالعزيز  )032 ،0288،أن األسس االستراتيجية لمسياسة الوطنية لمعموم والتقنية ما يمي-:


العمل عمى تبني رؤية شاممة في تطوير منظومة العموم والتقنية واالبتكار تؤدي الى تآزر



تفعيل دور التعميم والتدريب ورفع كفاءتيما اتساعا وتنوعا بما يتفق مع احتياجات التقدم

مكونات ىذه المنظومة  ،وتناسق خططيا وتوثيق روابطيا.

العممي والتقني المنشود والتأكيد عمى مواكبتيا لمتطورات العممية والمستجدات التقنية

العالمية وتحديثاتيا.


تييئة السبل الكفيمة بتعزيز وتطوير القدرات الوطنية في البحث العممي والتطوير التقني

وتنسيق جيودىا ،وضمان تمبيتيا وتكامميا مع احتياجات المجتمع ومتطمبات التنمية
المستدامة.



تبني اتجاىات رئيسة لمبحث العممي والتطوير التقني تمبي متطمبات أولويات ا
العمل عمى ّ
ألمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.



العمل عمى تعزيز وتطوير وتنويع مصادر الدعم المالي المخصصة ألنشطة المنظومة



دعم ورعاية وتشجيع القدرات الوطنية البشرية لإلبداع واالبتكار العممي.

الوطنية لمعموم والتقنية واالبتكار بما يضمن قياميا بأداء مياميا عمى الوجو المطموب..


اتاحة المعمومات العممية والتقنية وتيسير كافة السبل لموصول الييا في اطار نظم تتفق مع

أىداف وظروف المممكة العربية السعودية.

وتتفق ىذه األسس مع األىداف االستراتيجية لو ازرة التعميم في برنامج التحول الوطني

0202م والذي يعتبر أحد برامج رؤية المممكة العربية السعودية  0232م وأىداف الو ازرة فيو

ىي( -:برنامج التحول الوطني0286 ،م0202،م)60 ،
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 اتاحة خدمات التعميم لكافة شرائح الطالب. تحسين استقطاب المعممين واعدادىم وتأىيميم وتطويرىم. تحسين البيئة التعميمية المحفزة لإلبداع واالبتكار. تطوير المناىج وأساليب التعميم والتقويم. تعزيز القيم والميارات األساسية لمطالب. تعزيز قدرة نظام التعميم لتمبية متطمبات التنمية المستدامة واحتياجات سوق العمل. تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعميم رفع مشاركة القطاع األىمي والخاص في التعميم.وقد عممت و ازرة التعميم بالتعاون مع شركة تطوير لمخدمات التعميمية عمى تطوير التعميم
باستخدام  STEMوذلك من خالل برنامجين ىما(-:العويشق0286 ،م)
 برنامج المراكز العممية.
 برنامج التطوير الميني لمعممي العموم والرياضيات ) تمكين(.وكانت األىداف المنشودة من
ىذين البرنامجين ىي :
 -8إثراء الوعي المجتمعي بمنجزات الحضارة اإلسالمية واسياماتيا في مجاالت العموم.
 -0نشر الثقافة العممية ورفع المستوى العممي والتقني في المجتمع.
 -3اإلسيام في تطوير أساليب وممارسات التعميم والتعمم باتجاه التطبيقات العممية.
 -8تنمية التفكير العممي لدى الطالب والطالبات لإلسيام في النيضة والريادة العممية في
المممكة.
 -1المساىمة في تعزيز االتجاه اإليجابي نحو تعمم العموم والرياضيات والتقنية واليندسة.
 -6تعزيز الخيال واإلبداع والفضول العممي لدى الناشئة.
 -9إيجاد بيئة تربوية الستثمار طاقات الطالب والطالبات بما يخدم مستقبميم ووطنيم.
وعممت شركة تطوير عمى انشاء العديد من المركز العممية المتخصصة بتعميم التكامل
بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات  STEMوىي مقسمة الى ثالثة أنواع-:
 -8المراكز العممية موجودة في كل من (جدة – الطائف – أبيا)  ،وتأسيس مركز جديد
بالقصيم ،ويتكون كل مركز من  :قاعات تدريب الطالب– قاعة المعروضات–القبة العممية
(بالنتيريوم) – قاعة الطفل– المسرح .
 -0المراكز العممية المتنقمة -:يتضمن  6عربات مجيزة بمتطمبات المركز ،تيدف إلى نشر
الثقافة العممية بين الطالب والطالبات والمجتمع  ،وقد تمت تغطية  82مناطق تعميمية
(بنين وبنات) حتى اآلن ،ووصل عدد المشاركين بيذه المراكز ( )11186مشارك،
و( )8888مدرسة .
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 -3مراكز  STEMالمدرسية وتتكون من  90 :حقيبة تدريبية في 1مجاالت ،ولكل مجال 6
مشروعا
مشروعا ،منيا 8212
مستويات ،وقد وصل عدد المشاريع اإلجمالية 0962
ً
ً
لمرحمة الطفولة المبكرة.

وتسعى شركة تطوير الى مواكبة مشروع التحول الوطني  2020من خالل
المبادرات التالية-:
 التعاون مع القطاع الثالث (الخيري ) لنشر الثقافة العممية. التوسع في المراكز العممية المتنقمة. التوسع في مراكز  STEMالمدرسية.أما برامج التطوير الميني لمعممي العموم والرياضيات في مجال)  (STEMفيطمق عميو
اسم تمكين وىو برنامج تطوير ميني متمازج مكون من 3مستويات  ،مدة كل مستوى 6أسابيع،
ويتكون البرنامج من 33 - -:حقيبة تدريبية في العموم والرياضيات.
 0682ساعة تدريبية.  391وحدة تعمم إلكترونية. تم تأىيل  832مدرًبا ومدربة. بدء تدريب  8822معمم ومعممة في عام .0286وتكونت الحقيبة التدريبية من  82 :ساعة تدريب مباشر 02 -ساعة تدريب إلكتروني-
أنشطة ومشاريع صفية تطبيقية ودراسة ذاتية  02ساعة.

أهم محاور محتوى برنامج تمكين-:
-8
-0
-3
-8

طرائق التدريس العامة المرتبطة بالتعمم المتمركز حول الطالب .
تطبيق طرائق التدريس لتحقيق التعمم المتمركز حول الطالب في مادتي الرياضيات
والعموم
استثمار طرائق التدريس التي تحقق التعمم المتمركز حول الطالب لضمان االستفادة
القصوى من موارد المناىج الحالية.
استيعاب المفاىيم المتعمقة بمواضيع محددة.

واخي ار لو ازرة التعميم بالتعاون مع شركة تطوير تطمعات حول التطوير الميني لممعممين
حيث أن من مبادرات التحول الوطني -:0202
-

تدريب  50.000معمم ومعممة متخصص في العموم والرياضيات.
تحويل البرنامج إلى دبموم تربوي معتمد من خالل التعاون مع المراكز البحثية في
الجامعات.
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واستكماال لجيود و ازرة التعميم في المممكة العربية السعودية نحو االىتمام بتعميم تكامل
العموم والتقنية واليندسة والرياضيات  ،STEMأصدر معالي وزير التعميم د.أحمد بن محمد
العيسى في شير يناير من ىذا العام 0289م ق ار اًر بتأسيس مركز متخصص في تطوير تعميم
العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ) ، (STEMويأتي ىذا القرار استناداً إلى قرار مجمس
الو ازرة القاضي بالموافقة عمى برنامج التحول الوطني(.و ازرة التعميم0289 ،م)

واشتممت مهام المركز المشار إليها في نص القرار عمى مايمي-:

 -8المساىمة في تطوير قدرات الطالب واتجاىاتيم وميوليم بما يعزز اختيارىم لمسارات عممية
ومينية مستقبمية ذات صمة بالعموم والتقنية واليندسة والرياضيات ). (STEM
 -0المشاركة في دراسة المناىج الدراسية ،وتقديم الدعم الفني والعممي لوكالة المناىج في تطوير
المناىج ودراسة المعايير الخاصة بيا وغيرىا من الجيات ذات العالقة في إعداد وتطوير
المناىج والعموم والتقنية واليندسة والرياضيات ). (STEM
 -3تقديم برامج النمو الميني بالتعاون مع المركز الوطني لمتطوير الميني التربوي والجيات ذات
العالقة في إعداد وتطوير المعممين والممارسين ذوي العالقة بمجاالت العموم والتنقية
واليندسة والرياضيات ) ، (STEMوبرامج تطويرىم الميني .
 -8تعزيز التعمم والتعميم القائم عمى البحث العممي بالشراكة مع مركز التميز البحثي في تطوير
تعميم العموم والرياضيات والجيات ذات العالقة بما يحقق توجو العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات ). (STEM
 -1واقامة الفعاليات والمناشط المعززة لذلك  ،وتوحيد الجيود والتكامل بين و ازرة التعميم والجيات
ذات العالقة فيما يخص المشاريع والبرامج ذات الصمة بتوجو العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات STEM
ووجو العيسى بأن تسند جميع أعمال المركز وأنشطتو وميزانياتو لشركة تطوير
لمخدمات التعميمية.
مما سبق يرى الباحث أن و ازرة التعميم تسعى لمواكبة ىذه االستراتيجيات وأىدافيا ،ولذلك
أطمقت حزمة من المشاريع والمبادرات ومن ضمنيا مبادرة تكامل العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات  STEMوالتي تيدف الى تطوير اداء الطالب في العموم والرياضيات والتقنية
والعمل عمى ايجاد بيئة تعميمية مناسبة تساعد الطالب عمى اإلبداع واالبتكار في ىذه المواد،
ولكن يرى الباحث أن ىذه المشاريع والمبادرات مازالت غير كافية إذ البد من بذل المزيد من
االىتمام بتعميم مدخل التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات  STEMفي المممكة
العربية السعودية لمرفع من عممية التعميم وتطوير العممية التعميمية.
التنمية المينية لمعمم العموم في ضوء مدخل تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات
(:)STEM
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من المعروف ان أي تجديد تربوي يكون المعمم ىو العنصر األساسي فيو ،وىو بمثابة
الموجة لمعممية التعميمية لكي تحقق األىداف المرجوة منيا ،فميما كان إعداد المحتوى العممي
عمى أحدث طرق وأساليب التدريس ،فإنو ال يمكن أن يحقق أىدافو مالم يكن ىناك معمما معدا
ومتدربا تدريبا جيدا عمى المنيج الذي يقوم بتدريسو.
ولقد أدت التحوالت المتسارعة الوتي يشيدىا العالم في مختمف المجاالت إلى تغيرات في
غايات التربية وفي أىدافيا ،والى تحوالت في دور المعمم الذي أصبح موجيا ومرشدا لطالبو
أكثر من كونو ممقنا لممعمومات والمعارف ،فأصبح المعمم مع ىذه التحوالت مرشدا لمصادر
المعرفة ومنسقا لعمميات التعمم والتعميم ومصححا ألخطاء طالبو ومقوما لنتائج التعمم ،وتشير
الدراسات التربوية الى أن تطوير التعميم يعتمد عمى النمو الميني لممعمم ،وأن كل تطور ونمو في
معمومات المعمم ومياراتو ينعكس أثره عمى طالبو.
يذكر (المرشد " )0283 ،أن مفيوم التنمية المينية لممعممين أتسع بعد ان كان ينظر اليو
كمرادف لمتدريب أثناء الخدمة ،ليصبح التدريب جانبا واحدا منو ،حيث يعرف النمو الميني بأنو
"كل الطرق واالجراءات التي تعمل عمى االرتقاء وتحسين اداء المعممين .كما يعرف بأنو محاولة
لتحقيق تنمية متكاممة في شخصية المعمم من الناحية العممية والثقافية واالجتماعية المرتبطة
بحياتو المدرسية باإلضافة الى االنشطة والبرامج التي تستيدف رفع كفاءتو وزيادة تأىيمو لمقيام
بواجبو عمى الوجو األكمل" .ص311
كما أن ىناك خمط بين التنمية المينية والتدريب وأن السبب في ىذا الخمط ىو الغموض
في فيم أىمي ة وطبيعة التنمية المينية ،فالتدريب يوحي الى المتطمبات الالزم تزفرىا في المعمم
والميارات التي البد أن يكتسبيا المعمم في مطمع حياتو وتغيير سموك واتجاىات الفرد الى نمط
يجعمو مرتبطا بالمؤسسة .أما التنمية فيو مصطمح يوحي بنقل محور االرتكاز من المدرب الى
المتدربين (المعممين) وىو ما يقصد بو التعمم الذاتي.
والتنمية المينية ليا خصائص غير موجودة في التدريب أثناء الخدمة مثل الشمول
واالستم اررية فيي تبدأ منذ التخرج وتستمر حتى نياية الخدمة ،كما أنيا تشمل أبعاد أكثر
من التدريب ،باإلضافة الى أن التدريب أثناء الخدمة يمثل جانبا واحد من عدة جوانب
لمتنمية المينية.
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أما في المممكة العربية السعودية فقد خمصت دراسة (المحيسن وخجا)33-38 ،0281 ،
الى تصور آللية التطوير الميني لمعممي العموم في ضوء اتجاه العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات ( ، )STEMوقد استند ىذا التصور الى أربعة مبادئ أساسية ىي-:

 -1التطوير المهني لمعممي العموم كنظام /
ىذا الجانب يتطمب وضع الخطط واالستراتيجيات عمى مستوى الدولة والتي تنعكس
بدورىا عمى المؤسسات التعميمية ومن ذلك-:
 تخصيص الميزانيات الكافية لدعم وتحقيق متطمبات ىذا االتجاه. تحديد االيام واالوقات المخصصة لمتطوير الميني لمعممي العموم ونظام التفريغ لممعممينالمرشحين ليذه البرامج.
-

تحديد سياسات الحوافز والمكافآت ونظام الترقي الوظيفي.

 -2التطوير المهني من حيث المحتوى المعرفي /
يعنى ىذا الجانب بتحديد االحتياجات التدريبية والتطويرية المطموبة ،وآلية تصميميا
،وآليات واماكن التنفيذ والتقويم والمتابعة ،كما يختص بتطوير محتوى العموم االساسية لمجال
 STEMويمكن تحديد ذلك من خالل-:
-

بناء طبيعة وانماط تعمم الطالب .

-

تحديد القدرات واالستعدادات والدوافع لدى المعممين.

-

تحديد المعارف الالزمة لمتطوير من خالل الخبرات اليومية.

-

نشر البحوث والدراسات الداعمة ليذا المجال.

-

تحديد أىداف محتوى تعمم وتطوير المعممين في اطار الغايات الكبرى لتعميم .STEM

-

تحديد الموضوعات والقضايا واالحداث ذات العالقة بمجال . STEM

-

التأكيد عمى بناء الفيم العممي والقدرات الحالية لممعممين في مجال  STEMوباالستناد الى
معارفيم السياقية وتصميم برامج التطوير الميني في سياقات مناسبة.

-

تطوير مواد تعميمية متخصصة في مجال  STEMمثل برامج المحاكاة الرقمية ومقاطع
الفيديو التي توضح العمميات المركبة التي توجو وتمكن تعمم المعممين لموصول لمفيم
المتعمق ليذا المجال.
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-

توفير المؤلفات والكتب العممية واالبحاث العممية في مجال  STEMلممعممين ،وتوفير
وسائل االعالم والموارد التقنية التي تعمل عمى توسيع معارفيم العممية.

 -3استراتيجيات التطوير المهني لتعمم /STEM
يتطمب التطوير الميني في مجال  STEMبناء الفيم والقدرة لدى معممي العموم عمى
التطوير المستمر والتعمم مدى الحياة  ،لذلك فإن برامج وأنشطة التطوير الميني المقدمة لممعممين
يجب ان تتوفر فييا عدة مواصفات منيا:
 أن تكون طويمة المدى ومستمرة. أن تنطمق من التركيز عمى تنمية الوعي في مجال  ، STEMويكون ذلك في بداية مراحلالتطوير الميني عندما يتم عرض المعممين لممنيج او المحتوى الجديد.
 ان تستخدم استراتيجيات متنوعة لتمكن المعممين من تصميم ونقل الخبرات التعميمية الفاعمةالتي تعكس تمكنيم العممي في حقول  STEMمثل االستقصاء ،التعمم التفاعمي النشط ،مما
يجعل االحساس بالنتائج التي يتوصل الييا المعممون متسقة مع فيميم العممي.
 أن يكون التعمم بمشاركة الزمالء المعممين عنص ار قويا لمتطوير الميني في ىذاالمجال تحديدا
 أن توفر الفرص لممعممين لتعمم واستخدام ادوات وتقنيات مختمفة لمتأمل الذاتي والتفكيرالجماعي مثل تدريب االقران وممفات االنجاز والمجالت.
 أن يستفاد من معممي الرياضيات والعموم والتقنية ذوي االداء المتميز لمعمل بوصفيم مصادرلمخبرة في المدرسة لتشكيل االستراتيجيات التدريسية الفاعمة في مجال  STEMونشرىا
بين اقرانيم.
 توسيع استخدام التقنية لربط المعممين في شكل مجتمعات التعمم المباشرة واالفتراضيةالمخصصة لتبادل افضل الممارسات.
 توفير الفرص لمعرفة والوصول الى البحوث القائمة والمعرفة التجريبية. -توفير فرص التعمم وتنمية ميارات البحث االجرائي لتوليد معارف جديدة حول .STEM

 -4دعم ومساندة التطوير المهني /
ويراعى في هذا المجال مايمي:
- -دعم القيادة داخل المدرسة
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 -ان توفر المدارس فرصا واضحة لتطوير المعممين ضمن اطار المدرسة. -بناء شراكات بين و ازرة التعميم ومؤسسات المجتمع المحمي والدولي. توفير اماكن داخل المدرسة وخارجيا يتحقق من خالليا تدريس  STEMبصورة فاعمة.كما لخصت دراسة (السبيل )093 ،0281 ،بعد استعراضيا ألىم تجارب تعميم تكامل
العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ( )STEMفي المممكة العربية السعودية دور تعميم STEM
في التطوير الميني لمعمم العموم في ما يمي:
-8
-0
-3
-8
-1

أن ىذا التكامل يتيح الفرصة والوقت الكافي لممعممين لحضور الدورات التدريبية ،وورش
العمل ،وعمل أبحاث مشتركة مما يساعد عمى التنمية المينية لممعمم.
يستفيد المعمم من المالحظات والتغذية الراجعة التي يقدميا لو المدربون أو المشرفون أثناء
المالحظات الصفية والزيارات الميدانية أثناء قيامو بعممية التدريس.
يتيح لممعمم فرصة لمتعمق في المجال المعرفي في العموم التي يدرسيا من خالل دراسة
بعض المقررات عن بعد لمتابعة أحدث المستجدات العممية.
يقوم المعمم في مدارس  STEMبدوره كقائد وموجو لطالبو لمساعدتيم وتوجيييم مينيا،
وىذا يطور ميارات القيادة والتوجيو الميني لدى المعمم.
توفر مدارس  STEMبيئة داعمة لجميع العاممين بيا (ومنيم المعمم) واشراكيم في عممية
التخطيط االستراتيجي لممدرسة.

اجراءات الدراسة الميدانية :
منهج الدراسة:

بناء عمى مشكمة الدراسة وأىدافيا وأسئمتيا فإن المنيج المناسب ليذه الدراسة ىو
المنيج الوصفي ،حيث يعتمد عمى دراسة الظاىرة ووصفيا وصفا دقيقا واضحا ،وقد عرفو
الخميمي ( )0280أنو " منيج ييتم بجمع البيانات التي تساعد في اإلجابة عن أسئمة محددة حول
الوضع الراىن ،أو الظاىرة أو الحدث موضوع الدراسة" ص.۹۲۳

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي العموم بالمدارس الحكومية بالمرحمة االبتدائية
في مكاتب التعميم التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمدينة مكة المكرمة  ،خالل الفصل الدراسي
الثاني لمعام الدراسي  ، 8831/8839والبالغ عددىم ( )998معمما وفق االحصائية التي تم
الحصول عمييا عن طريق ادارة شؤون المعممين  ،التابعة إلدارة التعميم بمكة المكرمة ممحق
( )1ص .801
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عينة الدراسة:
اختار الباحث بطريقة عشوائية ما نسبتو (  ) ٪06من المجتمع األصمي لمعممي
العموم بالمرحمة االبتدائية باإلدارة العامة لمتعميم بمدينة مكة المكرمة كعينة لبحثو ليصبح عدد
افراد عينة الدراسة ( )022معمما ،موزعين عمى ستة مكاتب لمتعميم والجدول التالي يوضح توزيع
عينة الدراسة عمى المكاتب الستة:

أداة الدراسة:
قام الباحث بإعداد قائمة بمتطمبات تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات  ،وقد أعد
الباحث ىذه القائمة في ضوء اطالعو عمى األدبيات والدراسات السابقة .وقد تكونت القائمة
األولية من ( )30عبارة موزعة عمى محورين ىما  :معرفة العالقة بين العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات ،والتدريس في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.

أوالً /النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
ما متطمبات مدخل التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات التي ينبغي توفرىا
في تدريس العموم بالمرحمة االبتدائية؟
لإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث بإعداد قائمة بمتطمبات التكامل بين العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات الواجب توفرىا في تدريس العموم بالمرحمة االبتدائية ،وقام بعرضيا عمى
مجموعة من المحكمين وأخذ بآرائيم وتوصياتيم حوليا ،ثم قام الباحث بإخراجيا بصورتيا
النيائية وىي كما يمي:

المحور األول  /االلمام بالعالقة بين العموم والتقنية والهندسة والرياضيات:
-8

التعرف عمى العالقة التكاممية بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.

-0

تقديم أمثمة من خالل تدريس العموم لمعالقة التكاممية بين العموم والتقنية واليندسة

-3

ايجاد حمول لبعض المشكالت المرتبطة بتكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات

والرياضيات.

(مثل ضيق وقت الحصة ،قمة االمكانات ،سيطرة طرق التدريس التقميدية.)..... ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-8

ربط المفاىيم العممية الرياضية في نسق متكامل.

-1

تصميم أنشطة عممية بطريقة تحقق تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.

-6

اإللمام بق ضايا المجتمع ذات العالقة بتكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات مثل
(التموث – الحوادث المرورية).

-9

تطبيق تجارب عممية تتكامل فييا العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.

-1

تدريب الطالب عمى البحث واالبتكار في موضوعات العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات.

-7

ربط التطبيقات التقنية والتصميمات اليندسية بالعموم والرياضيات بصورة تكاممية.

 -82تخطيط تدريس العموم بطريقة تحقق تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
 -88التعرف عمى االمكانات المادية والتجييزات التي يتطمبيا تكامل العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات.
 -80التعرف عمى معايير تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.

المحور الثاني  /التدريس في ضوء تكامل العموم والتقنية والهندسة والرياضيات:

-8

عرض الدرس في صورة مشكالت حياتية تتكامل فييا العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات.

-0

التفكير في المشكالت العممية بصورة تتكامل فييا العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.

-3

استخدام المنيج العممي في التفكير.

-8

ربط المفاىيم العممية والرياضية بالحياة الواقعية.

-1

توظيف تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات في تفسير الجداول والرسوم البيانية.

-6

استخدام أسموب االكتشاف والتقصي لفيم العالم المحيط.

-9

توظيف القواني ن والعمميات الرياضية المناسبة لمموضوعات العممية بصورة تتكامل فييا
العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.

-1

تقديم الحمول المحتممة لمشكمة معينة وفق ما يقتضيو تكامل العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات.

-7

توظيف تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات في إثارة التساؤالت حول الظواىر
الطبيعية واالكتشافات العممية والمعمومات الرياضية.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -82تفسير الظواىر العممية وفق العالقة التكاممية بين العموم بالتقنية واليندسة والرياضيات.
 -88ربط العالقات العممية والرياضية بالتقنية واليندسة.
 -80توظيف االستنباط في ربط العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
 -83توظيف االستقراء في ربط العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
 -88تطبيق استراتيجية المتناقضات في ربط العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
 -81ابراز التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات عند تقديم ممخص لمدرس.
 -86مراعاة االىتمامات العممية والتقنية واليندسية والرياضية عند تشكيل مجموعات العمل
المتعاونة.
 -89االستعانة في اعداد الدرس بمراجع في العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
 -81توظيف ميارات التصميم اليندسي في ابراز العالقة بين العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات.
 -87استخدام طرق تدريس توضح العالقة بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
 -02توظيف خبرة الطالب في ربط العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
 -08استخدام وسائل تعميمية تبرز التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.

ثانيا النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
ما االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء متطمبات مدخل
التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات؟
لإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات محوري االستبانة.
يوضح الجدول ( )7قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عبارة من
عبارات المحور األول (االلمام بالعالقة بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ) وكذلك مستوى
الحاجة التدريبية لمعبارة ورتبة العبارة بين عبارات المحور.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ()9
قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المحور األول ،والرتبة ومستوى الحاجة
الرقم
6
3
7
88
8
80
1
82
9
0
8
1

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

مستوى
الحاجة
لمتدريب

اإللمام بقضايا المجتمع ذات العالقة بتكامل العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات مثل (التموث – الحوادث المرورية).
ايجاد حمول لبعض المشكالت المرتبطة بتكامل العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات (مثل ضيق وقت الحصة ،قمة االمكانات ،
سيطرة طرق التدريس التقميدية).
ربط التطبيقات التقنية والتصميمات اليندسية بالعموم والرياضيات
بصورة تكاممية.
التعرف عمى االمكانات المادية والتجييزات التي يتطمبيا تكامل
العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
ربط المفاىيم العممية الرياضية في نسق متكامل.

0.12

2.98

8

كبيرة

0.33

2.61

0

متوسطة

0.30

2.67

3

متوسطة

0.32

2.92

8

متوسطة

0.07

2.69

1

متوسطة

التعرف عمى معايير تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات

0.03

2.18

6

متوسطة

0.00

2.91

9

متوسطة

0.00

2.12

1

متوسطة

0.00

2.19

7

متوسطة

0.02

2.67

82

متوسطة

0.21

2.97

88

متوسطة

8.11

2.93

80

متوسطة

0.03

2.67

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

تدريب الطالب عمى البحث واالبتكار في موضوعات العموم
والتقنية واليندسة والرياضيات.
تخطيط تدريس العموم بطريقة تحقق تكامل العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات
تطبيق تجارب عممية تتكامل فييا العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات.
تقديم أمثمة من خالل تدريس العموم لمعالقة التكاممية بين
العموم والتقنية واليندسة والرياضيات
التعرف عمى العالقة التكاممية بين العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات.
تصميم أنشطة عممية بطريقة تحقق تكامل العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات.
المحور ككل

متوسطة

يتضح من الجدول ( )7أن تقدير عينة الدراسة لحاجات معممي العموم في المرحمة
االبتدائية في ضوء متطمبات تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات  ،في محور اإللمام
بالعالقة بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات جاءت بمستوى حاجة متوسطة  ،حيث بمغ
المتوسط الحسابي لممحور ككل ( ) 0.03بانحراف معياري (.)2.67
أما بالنسبة لقيم المتوسط الحسابي ليا فقد تراوح بين ( )0.12لعبارة " اإللمام بقضايا
المجتمع ذات العالقة بتكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات مثل (التموث – الحوادث
المرورية"  ،و ( )8.11لعبارة " تصميم أنشطة عممية بطريقة تحقق تكامل العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات" وذلك بوسيط قدره (. )0.00
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجاءت العبارات رقم  8،80،88،82،7،1،9،1،8،3،0بمستوى حاجة متوسطة ،أمأ
عبارة "اإللمام بقضايا المجتمع ذات العالقة بتكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات مثل
(التموث – الحوادث المرورية" التي كانت بمتوسط حسابي ( ، )0.12فقد كانت بمستوى
حاجة كبيرة.
ويوضح الجدول رقم ( )82قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عبارة من
عبارات المحور الثاني (التدريس في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات) وكذلك

مستوى الحاجة التدريبية لمعبارة ورتبة العبارة بين عبارات المحور.
جدول ()10

قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المحور الثاني ،والرتبة ومستوى الحاجة
الرقم

1

9
87
3
81
8
80
0
81
88

المتوسط

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
توظيف تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات في

تفسير الجداول والرسوم البيانية
توظيف

القوانين

والعمميات

الرياضية

المناسبة

لمموضوعات العممية بصورة تتكامل فييا العموم والتقنية

واليندسة والرياضيات

استخدام طرق تدريس توضح العالقة بين العموم والتقنية

واليندسة والرياضيات

استخدام المنيج العممي في التفكير

ابراز التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات

عند تقديم ممخص لمدرس

عرض الدرس في صورة مشكالت حياتية تتكامل فييا
العموم والتقنية واليندسة والرياضيات

توظيف االستنباط في ربط العموم والتقنية واليندسة

والرياضيات

التفكير في المشكالت العممية بصورة تتكامل فييا العموم

والتقنية واليندسة والرياضيات.

توظيف ميارات التصميم اليندسي في ابراز العالقة بين

العموم والتقنية واليندسة والرياضيات

 .تطبيق استراتيجية المتناقضات في ربط العموم والتقنية

واليندسة والرياضيات

171

االنحراف

الرتبة

الحاجة

كبيرة

كبيرة

الحسابي

المعياري

0.66

2.89

8

0.62

2.87

0

لمتدريب

0.16

2.87

3

كبيرة

0.12

2.12

8

كبيرة

0.89

2.12

1

كبيرة

0.89

2.63

6

كبيرة

0.80

2.98

9

كبيرة

0.88

2.63

1

كبيرة

0.31

2.68

7

كبيرة

0.30

2.91
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الرقم

02

المتوسط

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
توظيف خبرة الطالب في ربط العموم والتقنية واليندسة

والرياضيات.

توظيف تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات في
إثارة التساؤالت حول الظواىر الطبيعية واالكتشافات

7

العممية والمعمومات الرياضية.

89
88
83

الستعانة في اعداد الدرس بمراجع في العموم والتقنية

واليندسة والرياضيات.

ربط العالقات العممية والرياضية بالتقنية واليندسة.

 .توظيف االستقراء في ربط العموم والتقنية واليندسة

والرياضيات.

تقديم الحمول المحتممة لمشكمة معينة وفق ما يقتضيو

1

تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات

82
08
6

تفسير الظواىر العممية وفق العالقة التكاممية بين العموم

بالتقنية واليندسة والرياضيات.

استخدام وسائل تعميمية تبرز التكامل بين العموم والتقنية

واليندسة والرياضيات.

استخدام أسموب االكتشاف والتقصي لفيم العالم المحيط.

ربط المفاىيم العممية والرياضية بالحياة الواقعية.

8
86

مراعاة االىتمامات العممية والتقنية واليندسية والرياضية

عند تشكيل مجموعات العمل المتعاونة

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى

الحاجة

لمتدريب

0.00

2.11

88

متوسطة

0.00

2.19

80

متوسطة

0.87

2.96

83

متوسطة

0.86

2.69

88

متوسطة

0.88

2.90

81

متوسطة

8.77

2.97

86

متوسطة

8.79

2.73

89

متوسطة

8.71

2.96

81

متوسطة

8.90

2.93

87

متوسطة

8.18

2.68

08

منخفضة

8.60

2.69

02

منخفضة

يتضح من جدول ( )82أن مستوى االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة
االبتدائية في ضوء متطمبات مدخل التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات في محور
التدريس في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات جاءت بمستوى متوسط  ،حيث بمغ
المتوسط الحسابي لممحور ككل (.)0.08
أما بالنسبة لعبارات ىذا المحور فكان أعمى متوسط حسابي ليا ( )0.66لعبارة " توظيف
تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات في تفسير الجداول والرسوم البيانية " وأدنى متوسط
حسابي كان ( )8.18لعبارة " مراعاة االىتمامات العممية والتقنية واليندسية والرياضية عند
تشكيل مجموعات العمل المتعاونة " وذلك بوسيط قدره (. )0.00
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبعد ترتيب االحتياجات التدريبية حسب قيم المتوسطات الحسابية اتضح أن-:


ىناك  7عبارات كان مستوى الحاجة التدريبية ليا كبيرة وىي العبارات رقم
 ،87،81،81،80،9،1،3،0،8وكان أعمى ثالث احتياجات ىي "توظيف تكامل العموم
والتقنية واليندسة والرياضيات في تفسير الجداول والرسوم البيانية" حيث حصمت عمى
متوسط حسابي ( ، )0.66تمييا عبارة "توظيف القوانين والعمميات الرياضية المناسبة
لمموضوعات العممية بصورة تتكامل فييا العموم والتقنية واليندسة والرياضيات" بمتوسط
حسابي ( ،) 0.62ثم عبارة " استخدام طرق تدريس توضح العالقة بين العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات" بمتوسط حسابي (.)0.16



ىناك ( )82عبارات كانت بمستوى حاجة تدريبية متوسطة  ،وكان أقل ثالث احتياجات
ىي " استخدام أسموب االكتشاف والتقصي لفيم العالم المحيط" وذلك بمتوسط حسابي
( ، ) 8.90تمييا عبارة "ربط المفاىيم العممية والرياضية بالحياة الواقعية" بمتوسط حسابي
( ،)8.60ثم عبارة "مراعاة االىتمامات العممية والتقنية واليندسية والرياضية عند تشكيل
مجموعات العمل المتعاونة" بمتوسط حسابي (.)8.18



وىناك عبارتان كانت بمستوى حاجة تدريبية منخفضة ىما " :ربط المفاىيم العممية
والرياضية بالحياة الواقعية ،مراعاة االىتمامات العممية والتقنية واليندسية والرياضية عند
تشكيل مجموعات العمل المتعاونة".

والجدول (  ) 88يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الحاجة
لمتدريب لكل محور من محاور االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء
متطمبات تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ولألداة ككل .
جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والحاجة لمتدريب لمحوري األداة
م
8
0

المح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
االلمام بالعالقة بين العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات
التدريس في ضوء تكامل العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات
األداة ككل
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الحاجة لمتدريب

0.03

2.67

8

متوسطة

0.08

2.61

0

متوسطة

0.00
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من الجدول (  ) 88يتضح أن الدرجة الكمية لالحتياجات التدريبية لمعممي العموم
بالمرحمة االبتدائية في ضوء متطمبات تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات كانت بمتوسط
حسابي ( )0.00وانحراف معياري ( )2.69وىذا يدل عمى حاجة تدريبية متوسطة  ،وقد كان
محور االلمام بالعالقة بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات في المرتبة االولى بمتوسط
حسابي ( ، )0.03وكان محور التدريس في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات
في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (.)0.08
نمخص من النتائج السابقة أن ىناك حاجات تدريبية لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية
في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ،تتراوح ىذه الحاجات بين كبيرة في بعض
العبارات ومتوسطة في باقي العبارات ،ويرجع الباحث تمك النتيجة الى كون تكامل العموم
والتقنية واليندسة والرياضيات  STEMيعتبر من االتجاىات الحديثة في تدريس العموم  ،والذي
أىتمت بو و ازرة التعميم في الوقت الراىن  ،وأكدت عميو العديد من الدراسات مما أدى الى ظيور
تمك الحاجات.
كما يرجع الباحث ىذه النتيجة الى وجود قصور في برامج اإلعداد والتدريب عمى تكامل
العموم والتقنية واليندسة والرياضيات  ،وااللمام بالعالقة بين مكونات التكامل  ،وطرق توظيفو في
تنفيذ دروس العموم.
وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ميريل ( )Merril ,2001التي أثبتت أن ىناك حاجة
فعمية لتدريب معممي العموم عمى توظيف متطمبات التكامل بين العموم والتقنية والرياضيات في
تدريس العموم ،ودراسة سيفين ومحمد (0282م) والتي أوضحت أىمية متطمبات التكامل بين
العموم والرياضيات والتقنية بالنسبة لممعممين والمجتمع ومصممي ومطوري المناىج التعميمية
وكذلك الباحثين التربويين من خالل دراسة التكامل بين العموم األخرى والتقنية وأشارت الدراسة
إلى أىمية ىذه المتطمبات بالنسبة لممجتمع في تحقيق التنمية التقنية  ،ودراسة الشيراني
(0283م) التي أكدت نتائجيا عمى وجود حاجات تدريبية كبيرة في مجال التعرف عمى العالقة
بين العموم والتقنية والرياضيات  ،كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة مراد (0288م) التي ذكرت
نتائجيا أن ىناك حاجات تدريبية لممعممات نحو تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات
 STEMوبناء عمى تمك االحتياجات قامت الباحثة بوضع تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية
ميارات التدريس لديين في ضوء متطمبات تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ،STEM
وتتفق مع دراسة المحيسن وخجا (0281م) التي قدمت تصو ار مقترحا لتطوير معممي العموم في
اتجاه تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات  STEMيناسب الوضع القائم في المممكة
العربية السعودية مما يدل عمى وجود قصور في اعداد وتدريب معممي العموم في اتجاه .STEM
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتختمف ىذه الدراسة مع دراسة الشيراني (0283م) ودراسة مراد (0288م) في درجة
الحاجة لمتدريب  ،فقد تفاوتت الحاجة بين المتوسطة والكبيرة في الدراسة الحالية بينما كانت كبيرة
في الدراستين السابقتين.

السؤال الثالث:
ىل تختمف االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء مدخل
التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات باختالف سنوات الخبرة في التدريس والحصول

عمى تدريب اثناء الخدمة؟

اوالً  :متغير سنوات الخبرة
لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار تحميل التباين االحادي()ANOVA
لمعرفة دالالت الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين مجموعات
الخبرة التدريسية ،حيث تم تقسيم افراد عينة الدراسة الى ثالث مجموعات (أقل من  8سنوات –
من  1الى  7سنوات -اكثر من  82سنوات)  ،وفيما يمي عرض لنتائج االختبار.
جدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة حاجة
معممي العموم بالمرحمة االبتدائية لمتدريب في ضوء تكامل العموم والتقنية والهندسة
والرياضيات في أداة الدراسة وفقا لمتغير سنوات الخبرة:
الفئة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقل من  1سنوات

08

0.18

2.19

من -1أقل من  82سنوات

80

3.28

2.98

 82سنوات فاكثر

820

3.66

2.10

المجموع

861

3.86

2.92

يوضح الجدول ( )80أن ىناك اختالفا في متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة حاجة
معممي العموم بالمرحمة االبتدائية لمتدريب في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات
وذلك باختالف سنوات الخبرة  ،ولمعرفة ما إذا ليذه الفروق الظاىرية داللة احصائية أم ال  ،تم
إجراء اختبار تحميل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )83يوضح نتيجة االختبار.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( ) 13
تحميل التباين األحادي (  ) ANOVAلمعرفة الفروق في متوسطات تقدير أفراد عينة
الدراسة لدرجة حاجة معممي العموم بالمرحمة االبتدائية لمتدريب في ضوء تكامل العموم والتقنية
والهندسة والرياضيات في أداة الدراسة وفقا لمتغير سنوات الخبرة
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

2.201

0

2.280

داخل المجموعات

6.181

861

2.282

المجموع

6.193

869

قيمة (ف)
المحسوبة

مستوى الداللة

2.381

2.932

يتضح من الجدول (  ) 83انو ال أثر لسنوات الخبرة في تقدير معممي العموم بالمرحمة
االبتدائية بمكة المكرمة لالحتياجات التدريبية في ضوء متطمبات تكامل العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات  ،أي أنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( ) a<0.05تعزى
لمتغير سنوات الخبرة في متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة حاجة معممي العموم في
ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
ويرى الباحث أن سبب ىذه النتيجة ىو أن جميع المعممين باختالف سنوات خبرتيم
التدريسية لدييم الرغبة في التدريب ضوء متطمبات تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ،
ولدييم الرغبة في التعرف عمى العالقة التكاممية بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات وكذلك
التدريس في ضوء ىذا التكامل لذلك ظيرت احتياجاتيم التدريبية بعيدا عن سنوات خبرتيم قصيرة
ام طويمة .وتتفق نتائج ىذه الدراسة في ذلك مع دراسة الشيري (0221م) ،ودراسة المالكي
(0288م)  ،ودراسة البوسعيدي والحارثي والشحيمية (0281م) حيث ذكرت تمك الدراسات انو ال
توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة في التدريس.

ثانياً  :متغير الدورات التدريبية
لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار (ت) لمعينات المستقمة ،لمعرفة
دالالت الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين مجموعتي الدورات التدريبية
 ،حيث تم تقسيم افراد عينة الدراسة الى مجموعتين (مجموعة حصمت عمى دورات تم التطرق
خالليا لتكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات – ومجموعة لم تحصل عمى تمك الدورات)
وفيما يمي ايضاح لنتيجة ىذا االختبار.
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جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة حاجة
معممي العموم بالمرحمة االبتدائية لمتدريب في ضوء تكامل العموم والتقنية والهندسة
والرياضيات في أداة الدراسة وفقا لحصولهم عمى دورات تدريبية تم التطرق خاللها لتكامل
العموم والتقنية والهندسة والرياضيات او عدم حصولهم عمى تمك الدورات
الفئة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

نعم

18

0.77

2.17

ال

888

3.16

2.87

المجموع

861

3.091

2.18

يتضح من الجدول ( )88أن ىناك اختالفا في متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة
حاجة معممي العموم بالمرحمة االبتدائية لمتدريب في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات وذلك باختالف الدورات التدريبية  ،ولمعرفة ما إذا ليذه الفروق الظاىرية داللة

احصائية أم ال  ،تم إجراء اختبار(ت) والجدول ( )81يوضح نتيجة االختبار.
جدول ()15

اختبار (ت) لمعرفة الفروق في متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة حاجة
معممي العموم بالمرحمة االبتدائية لمتدريب في ضوء تكامل العموم والتقنية والهندسة
والرياضيات في أداة الدراسة وفقا لحصولهم عمى دورات تدريبية تم التطرق خاللها لتكامل
العموم والتقنية والهندسة والرياضيات او عدم حصولهم عمى تمك الدورات:
المتغير

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات الحرية

نعم

0.0018

2.87121

869

ال

0.0368

2.02296

869

قيمة ت

الداللة االحصائية

2.031

2.181

يظير من الجدول ( )81أنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
( ) a<0.05تعزى لمتغير الدورات تدريبية في متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة حاجة
معممي العموم في ضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات .
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ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى ضعف الدورات التدريبية المقدمة لمعممي العموم والتي
تيتم بتكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات  ،كما أنو قد يعود السبب الى المعممين أنفسيم
حيث يرون أنو ال جدوى من ىذه الدورات التدريبية وأنيا وجدت كمتطمب لمحصول عمى شيادة
الحضور ،وكذلك الى عدم وجود دورات تدريبية متخصصة في تكامل العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات حيث أن مانسبتو  %61من عينة الدراسة لم يحصموا عمى دورات في ىذا المجال.
وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الشيري (0221م) والتي دلت عمى عدم وجود فروق دالة
إحصائياً بين معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية والمتوسطة ،تعزي لمتغير الدورات التدريبية،

ودراسة اليذلي (0288م) التي أكدت أنو ال يوجد فروق دالة احصائيا بين تقديرات الحاصمين
عمى تدريب في مجال التقويم البديل لالحتياجات التدريبية لممعممين عن تقديرات غير الحاصمين
عمى تدريب  ،ودراسة المالكي (0288م) التي أظيرت نتائجيا أنو ال توجد فروق دالة إحصائيا
تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية لمعممي ومشرفي العموم في تقدير حاجة معممي العموم
لمتدريب عمى معارف ومحتويات مناىج العموم المطورة في ضوء مصفوفة المدى والتتابع.

واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة يسار )  ( Ucar, 2012والتي أكدت عمى
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعممين الذين التحقوا بالبرنامج التدريبي ،والمعممين الذين

يدرسون دون التحاقيم بأية برنامج تدريبي ،ويعزى ذلك ألىمية تمبية االحتياجات التدريبية لدى
معممي العموم من خالل البرامج التدريبية  ،وكذلك مع دراسة فيمثوسي وفيسر وبيتيرس
) (Velthusi, Fisser , Pieters, 2013والتي بينت وجود أثر إيجابي دال إحصائياً
لمبرنامج التدريبي في تحسين الكفاءة الذاتية لممعممين ،وشيدت عممية التعمم تحسنا خالل السنتين
األولى والثانية.
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توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي-:
 -8االستفادة من ما أسفرت عنو ىذه الدراسة من متطمبات واحتياجات لتكامل العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات بما يفيد في تطوير اداء معممي العموم  ،وكذلك في بناء البرامج
التدريبية .
 -0توفير برامج تدريبية لممعممين عمى تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات وذلك ضمن
برامج إعداد المعممين قبل الخدمة وكذلك أثناء الخدمة.

 -3التأكيد عمى المعممين بأىمية استخدام تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات في
تدريس العموم .
 -8يوصي الباحث بتوفير اإلمكانات المادية الالزمة لتطبيق تكامل العموم والتقنية واليندسة
والرياضيات مثل توفير المعامل ،واألدوات ،واألجيزة التكنولوجية الضرورية لتنفيذ المنيج.

مقترحات الدراسة:
سعياً إلثراء الميدان التربوي باألبحاث ذات الصمة فإن الباحث يقترح ما يمي:
 -8إجراء دراسات لمكشف عن المعوقات التي قد تمنع المعمم من توظيف تكامل بين العموم
والتقنية واليندسة والرياضيات في التدريس.
 -0إجراء دراسات حول تدريب معممي العموم في مراحل تعميمية مختمفة عمى استخدام تكامل
العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
 -3اجراء دراسة عن واقع توظيف معممي العموم لتكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات.
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أوال  /المصادر:
 القران الكريم.ثانيا  /المراجع العربية:

 ابو سويرح ،احمد اسماعيل  .)0227(.برنامج تدريبي قائم عمى التصميم في ضوءاالحتياجات التدريبية لتنمية بعض الميارات التكنولوجية لدى معممي
التكنولوجيا .رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم المناىج وأساليب
التدريس ،الجامعة االسالمية  ،غزة.
 ابو عميوة ،نيمة سيد .)0281( .دراسة مقارنة لبعض تطبيقات نظرية مجتمع الممارسة فيالتنمية المينية لمعممي ( )STEMفي كل من الواليات المتحدة االمريكية
وكوريا الجنوبية وامكانية اإلفادة منيا في جميورية مصر العربية .دراسات
تربوية واجتماعية ،مجمد ،08العدد  ،0ص ص .802-07
 أحمد ،وفاء حسن مرسي .)0282( .االحتياجات التدريبية لمعممي التعميم العام في ضوءبعض التحديات المعاصرة :دراسة ميدانية .مجمة كمية التربية ،جامعة
طنطا ،العدد  ،80ص ص .119-136
 ادارة التعميم بمدينة نيويورك .)0281( .الخطة االستراتيجية لمتكنولوجيا .0202-0281دمج التكنولوجيا في التدريس.
 األحمد  ،نضال 0281(.م) .مجمة مؤتمر التميز في تعميم وتعمم العموم والرياضيات " توجوالعموم والتقنية واليندسة والرياضيات  ، "STEMجامعة الممك سعود .
ص .9
 امبو سعيدي ،عبداهلل خميس .)0227( .أثر استخدام مدخل التكامل بين العموم والرياضياتعمى التحصيل الدراسي في مادة العموم لدى طمبة الصف الرابع
االساسي .مجمة كمية التربية باالسكندرية ،مجمد  ،87العدد  ، 3ص ص
.097-031
 ابو سعيدي ،عبداهلل خميس ،الحارثي ،امل محمد ،الشحيمية ،احالم عامر.)0281(.معتقدات معممي العموم بسمطنة عمان نحو منحى العموم والتقانة واليندسة
والرياضيات ( .)STEMمؤتمر التميز في تعميم وتعمم العموم والرياضيات
األول " توجو العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ( ،")STEMجامعة
الممك سعود 9-1 ،مايو ،ص ص .821-378
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 البقمي ،ميا بنت فراج ( .)0286نظرة عمى تعميم العموم لمجيل القادم ( .)NGSSحمقةنقاش مركز التميز البحثي في تطوير تعميم العموم والرياضيات (أفكر).
كمية التربية ،جامعة الممك سعود ،الرياض.
 بياء الدين ،حسين كامل ( .)8779التعميم والمستقبل ،دار المعارف ،القاىرة. حسن ،إبراىيم محمد ( 0229م) .تصور مقتًرح لتطوير منظومة مناىج الرياضيات في ضوءمدخل تكامل
الرياضيات والعموم والتكنولوجيا  .مجمة كمية التربية ببورسعيد ،مصر
-

-

حسنين ،حسن .)0221( .تحديد االحتياجات التدريبية موارد وأدوات .عمان ،دار مجد الوي
لمنشر.
الخطيب ،عمم الدين عبدالرحمن . )0220( .تدريب معممي العموم بالمرحمة األساسية في
محافظة الخميل بين الواقع والمأمول من وجية نظرىم .مجمة كمية التربية
بأسيوط ،مجمد  ،81العدد ، 0ص ص .377-319
الخميمي ،خميل يوسف. )0280(.أساسيات البحث العممي التربوي.دبي.دار القمم لمنشر
والتوزيع.
الدسوقي ،عيد أبو المعاطي؛ يوسف ،محمد احمد (8777( .رؤى مستقبمية لتكامل العموم

والرياضيات والتكنولوجيا في مناىج المرحمة الثانوية العامة مع آفاق عام
 ،0202مجمة التربية والتعميم ،المركز القومي
لمبحوث التربوية والتنمية ،القاىرة.000-081.
 الدوسري ،ىند مبارك .)0281( .واقع تجربة المممكة العربية السعودية في تعميم STEMعمى ضوء التجارب الدولية .مؤتمر التميز في تعميم وتعمم العموم
والرياضيات األول "توجو العموم والتقنية و واليندسة والرياضيات STEM
"  ،جامعة الممك سعود 9-1 ،مايو ،ص ص .682 - 177

 رمضان ،ىاني محمد السيد .)0282( .االحتياجات التدريبية لمعممي العموم الستخدامالوسائط المتعددة وأثرىا عمى تنمية األداء المياري لتالميذ التعميم
االبتدائي .مجمة القراءة والمعرفة ،العدد  ،829ص ص .17 -11
 سالم ،احمد عبد العظيم . )0281( .تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريسبالجامعة االسالمية بالمدينة المنورة :دراسة ميدانية .مجمة الثقافة والتنمية،
العدد  ،78ص ص .866 -71
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 السبيل ،مي عبدالعزيز .)0281( .أىمية مدارس العموم والتقنية واليندسة والرياضيات" "STEMفي تطوير تعميم العموم  :دراسة نظرية في اعداد المعمم .
المؤتمر العممي الرابع والعشرون لمجمعية المصرية لممناىج وطرق
التدريس :برامج اعداد المعممين في الجامعات من اجل التميز ،0281
ص ص .091-018
 سيفين ،عماد شوقي ممقى؛ محمد ،مصطفى إبراىيم .) 0282( .فعالية إستراتيجية قائمةعمى التفاعل بين الرياضيات والعموم والتكنولوجيا لتنمية الثقافة والوعي
التكنولوجي لدى المعممين .المؤتمر العممي العاشر لكمية التربية بالفيوم
(البحث التربوي في الوطن العربي .رؤى مستقبمية) ،مصر ،ص ص
.338 – 078
 الشموي ،حمد مزيد .)0282( .االحتياجات التدريبية لمعممي العموم أثناء الخدمة بمدينة مكةالمكرمة من وجية نظرىم .رسالة ماجستير منشورة ،جامعة ام درمان
االسالمية ،السودان.
 الشمري ،صالح غازي ( .)0221االحتياجات التدريبية لمعممي العموم في المرحمة االبتدائيةبدولة الكويت وفق الكفايات التعميمية المطموبة ،رسالة ماجستير منشورة
،جامعة عمان العربية ،عمان.
 الشمري ،صالح غازي .)0280( .معمم مادة العموم الكفايات التعميمية واالحتياجاتالتدريبية .الطبعة االولى ،الكويت ،دار المسيمة لمنشر والتوزيع.
 الشيراني ،فيد يحي .)0280( .برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات االداء التدريسي لمعمميالفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء متطمبات التكامل بين العموم
والرياضيات والتقنية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة
الممك خالد ،المممكة العربية السعودية.
 الشيري ،سمطان صالح ( . )0221برنامج تدريبي مقترح في مجال مستحدثات تقنياتالتعميم لمعممي العموم بالمرحمتين االبتدائية والمتوسطة في ضوء
احتياجاتيم التدريبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة
الممك خالد ،أبيا.
 شواىين ،خير سميمان0286( .م) .طرائق حديثة في التعميم :برنامج STEMنماذج تطبيقيةالعموم والرياضيات واليندسة والتكنولوجيا .الطبعة االولى ،االردن ،عالم
الكتب الحديث.
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 صحيفة الحياة 3( .ابريل –  .)0281وظيفتك بعثتك و" توجو تكامل العموم والتكنولوجياواليندسة"
 الطريري ،عبدالرحمن سميمان8801( .ىـ)" .التقرير النيائي والتوصيات" .ندوة بناء المناىج– األسس والمنطمقات 8808ىـ ،كمية التربية ،جامعة الممك سعود،
الرياض.
 عبدالقادر ،عبد القادر محمد .)0227( .تصور مقترح لمناىج الرياضيات والعموم بسمطنةعمان وفق فكرة التكامل بين المواد الدراسية .المؤتمر القومي السنوي
السادس عشر ( التعميم الجامعي العربي ودوره في تطوير التعميم قبل
الجامعي  ،مركز تطوير التعميم الجامعي  ،جامعة عين شمس  ،ص ص
.988 -610
 عقل ،سمير محمد .)0283(.الصعوبات التي تواجو معممي العموم واحتياجاتيم التدريبية عنداستخدام المعمل في تدريس العموم واتجاىاتيم نحو استخدام المعامل
االفتراضية بالمرحمة االبتدائية .دراسات عربية في التربية وعمم النفس،
مجمد  ،3العدد  ،31ص ص .811-801
 عمي ،شرف راشد . )0221( .تصور مقترح لبرنامج تدريبي قائم عمى تمبية االحتياجاتالتدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة االعدادية في ضوء المعايير
القومية لمتعميم في مصر (معايير المعمم) .مجمة تربويات الرياضيات،
مجمد  ،1ص ص .806-61
 عميوة ،السيد .)0228( .تحديد االحتياجات التدريبية .الطبعة األولى ،القاىرة ،ايتراكلمطباعة والنشر والتوزيع.
 عيادات ،ىيثم مصطفى .)0223( .االحتياجات التدريبية الميارية لمعممي التربية المينيةمن وجية نظر المعممين والمشرفين في محافظة اربد .رسالة ماجستير

غير منشورة ،جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ،عمان.
 العويشق  ،ناصر بن حمد .)0286( .من أجل تعميم أفضل مشاريع  ،STEMنشرة شركةتطوير لمخدمات التعميمية .
 غانم ،تفيده سيد احمد  .)0288(.مناىج المدرسة الثانوية في ضوء مدخل العموموالتكنولوجيا واليندسة والرياضيات (  ، )STEMالمؤتمر العممي الخامس
عشر " التربية العممية :فكر جديد لواقع جديد" ،مصر  ،ص ص -807
.888
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 غانم  ،تفيده سيد احمد .)0283( .أبعاد تصميم مناىج ( )STEMوأثر منيج مقترح فيضوئيا لنظام االرض في تنمية ميارات التفكير في األنظمة لدى طالب
المرحمة الثانوية .مجمة كمية التربية ،جامعة بني سويف ،العدد ،8ص
ص .812-881
 المالكي ،عبد المطيف .) 0288 ( .الحاجات التدريبية المعرفية لمعممي العموم بالمرحمةالمتوسطة في ضوء مصفوفة المدى والتتابع لمناىج العموم المطورة .
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المممكة
العربية السعودية.
 متولي ،عالء الدين سعد . )02281(.تطوير برامج تدريب معممي الرياضيات بسمطنة عمانفي ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة .المؤتمر العممي السادس عشر
"تكوين المعمم" ،المجمة المصرية لممناىج وطرق التدريس ،مجمد  ،8ص
ص .862-372
 المحيسن ،ابراىيم عبداهلل . )0226( .المعموماتية والتعمم – القواعد واألسس النظرية .المدينةالمنورة ،دار الزمان لمنشر والتوزيع.
 المحيسن ،ابراىيم عبداهلل ،خجا ،بارعة بيجت .)0281( .التطوير الميني لمعممي العموم فيضوء اتجاه تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات  ، STEMمؤتمر
التميز في تعميم وتعمم العموم والرياضيات األول "توجو العموم والتقنية
واليندسة والرياضيات  ، " STEMجامعة الممك سعود 9-1 ،مايو ،ص
ص .37-83
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