تصور مقرتح حلسمة من الربامج التدريبية

الالزمة لتطبيق مدخل العلوم والتكنولوجيا
واهلندسة والرياضيات ) (STEMيف ضوء

االحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلة الثانوية
أيمن مصطفى مصطفى عبد القادز*

املخلص

_تهدف الدزاطت الحالُت بلي بعداد جطىز ملترح لحصمت البرامج الخدزٍبُت الالشمت إلاعلمي اإلادازض الثاهىٍت لخؿبُم مدزل

العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث " "STEMفي غىء اخخُاحاتهم الخدزٍبُت .وكد اطخسدم الباخث اإلاىهج الىضفي لخددًد
مخؿلباث جؿبُم مدزل العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث " "STEMمً زالٌ اطدباهت جددًد الاخخُاحاث اإلايىهت مً طذ
ً
مجاالث زثِظت جم ضُاغت مجمىعت مً الاخخُاحاث بلغذ ( )71اخخُاحا جىدزج جدذ ول مجاٌ مً اإلاجاالث الظذ (الخسطظ؛
الخسؿُـ لخعلُم " "STEM؛ الخىفُر لخعلُم ""STEM؛ الخلىٍم لخعلُم ""STEM؛ جىىىلىحُا الخعلُم؛ والىمى اإلانهى) .وكد جم الخدلم مً
ضدكها وزباتها .وكد ؤقهسث هخاثج الدزاطت وحىد  33اخخُاج جدزٍبي جدخاج اليها عُىت الدزاطت بدزحت مسجفعت ،و 38اخخُاج جدزٍبي
جدخاج اليها عُىت الدزاطت بدزحت مخىطؿت مىشعحن في اإلاجاالث الظخه .وكدمذ الدزاطت جطىز ملترح لحصمت البرامج الخدزٍبُت
ًخػمً مىؿللاجه وؤهدافه وؾبُعخه وخصمت البرامج الخدزٍبُت وآلُاث جفعُل الخطىز اإلالترح وهُفُه جىفُره .وفى غىء ذلً جم جلدًم
مجمىعت مً الخىضُاث والبدىر اإلالترخت.
الكلماث املفتاخيت :بسامج جدزٍبُت ،معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت ،اخخُاحاث جدزٍبُت ،حعلُم .STEM

* أستاذ املناهج وطسق جدزيس السياضياث املساعد _ كليت التربيت _ جامعت إلاسكندزيت
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جصىز مقترح لحصمت من البرامج التدزيبيت الالشمت لتطبيق مدخل العلىم
والتكنىلىجيا والهندست والسياضياث ( )STEMفي ضىء الاختياجاث
التدزيبيت ملعلمي املسخلت الثانىيت

ُ َّ
ُم َّ
لظمت بلى فسوع ح َعلم في اإلادازض ،وؤن الؿالب ًدخاحىن في خُاتهم بلي
مهازاث عبر فسوع اإلاعسفت اإلاسخلفت .هما ؤن جؿبُم جلً اإلاعاًحر ًخؿلب
مً اإلاعلم اطخسدام ؾساثم جدزَظُت ومىاد حعلُمُت جاهد على غسوزة
الخعاون بحن الؿالب وؤكساهه؛ وحعصش اطخسدام الاطخلطاء والخدسي
الطدُعاب اإلافاهُم بطىزة عمُلت ومخياملت ،والاعخماد على الخلىٍم
ً
الىاكعي الري ًمثل في مػمىهه ً
حصء هبحرا مً مفهىم عملُتي الخعلُم
والخعلم وفم مدزل ."STEM
وٍسحع الاهخمام بمدزل  "STEMبلى عدًد مً ألادبُاث التربىٍت التي
ؤشازث بلى ؤهمُت اطخسدام مدزل الخعلُم الخياملي الري ًلىم على
ُّ
ؤطاض زبـ اإلاىاهج الدزاطُت باطخسدام ؤطالُب وؾسق حعلُم وحعلم
ُّ
مخىىعت؛ ختى ًيىن للؿالب دوز فاعل في حعلمه .وذلً مً زالٌ جلدًم
اإلاعسفت في همـ وقُفي على ضىزة مفاهُم مخدزحت ومترابؿت حغؿي
اإلاىغىعاث اإلاسخلفت دون ججصثت ؤو جلظُم لجىاهب اإلاعسفت بلى مجاالث
مىفطلت .وكد ؤشاز مُىا [ ]6بلي ؤن قهىز الىكسٍت العامت لليظم وهكسٍت
الظُبرهاؾُلُا ،وما جبع ذلً مً قهىز هكسٍاث جدزض طلىن ألاوظاق
مثل هكسٍت الياززت وهكسٍت الفىضخى؛ ؤدي ذلً بلي السبـ بحن
الخطاثظ اإلامحزة للمجاالث اإلاعسفُت اإلاسخلفت والىكسة عبر اإلاعسفُت
وزفؼ الىكسة الخؿُت ،ولم ٌعد مً اإلامىً الخعامل مع مجاٌ مً
مجاالث العلىم اإلاسخلفت بال في غىء جياملها في ؤلاؾاز الىلي .ؤي ضاز مً
َّ
اإلاخػمىت باإلاىاهج الدزاطُت في اإلاساخل
الػسوزي الخعامل مع اإلاعسفت
الخعلُمُت اإلاسخلفت في ؤؾس مخياملت.
هما ًيبع ذلً الاهخمام ً
ؤًػا مً هخاثج الدزاطاث والبدىر التي
حشحر بلى ؤهمُت العالكت الخياملُت بحن اإلاىاد الدزاطُت اإلاسخلفت مثل
الخيامل بحن السٍاغُاث والعلىم هما في دزاطت ببساهُم والجصاثسي []7
ودزاطت هىلُبيبًُ [ ،]8ؤو الخيامل بحن السٍاغُاث والعلىم
والخىىىلىحُا مثل دزاطت عبد هللا [ ،]9ودزاطت بسٍان وفُيُل [ ]10ودوز
ً
ً
معاضسا
مخؿلبا
الخيامل في عملُتي الخعلُم والخعلم؛ مما حعل منها
ً
وداعما له؛ هما ؤشازث بعؼ الدزاطاث مثل دزاطت
لخؿىٍس الخدزَع
دوجسي ووازجس وطىحسحي [ ]11ودزاطت طخىإلاان ومىز وزوزٍىج [ ]12بلي
ؤن اطخسدام اإلاىاهج البُيُت في الفطىٌ الدزاطُت ًدظً مً كدزة
الؿالب على الخفىحر اإلاىؿلي ،وٍىمى لدحهم مهازاث خل اإلاشىالث ،وٍصٍد
مً كدزتهم على الاخخفاف بالخعلم.
وكد اهخم اإلاظئىلىن في وشازة التربُت والخعلُم بمطس بةوشاء
اإلادازض الثاهىٍت التي جدبجى مدزل  "STEMإلاىاحهت اإلاخغحراث العاإلاُت في
قل الخلدم العلمي والخىىىلىجي ،وؤكامذ ؤوٌ مدزطت مً هرا الىىع
جدذ مظمى مدزطت اإلاخفىكحن للبىحن في العلىم والخىىىلىحُا في اللسٍت
اليىهُت بالظادض مً ؤهخىبس؛ ومدزطت زاهُت للمخفىكاث مً البىاث في
شهساء اإلاعادي ،وذلً بملخطخى اللساز الىشازي زكم ( )369لعام 2011

 .1املقدمت
ًلىم مدزل العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث
""STEMعلى مبدؤ وخدة اإلاعسفت وؾسق جىقُفها في اإلاىاكف اإلاسخلفت،
وَعجى ذلً ؤن جخػمً الخبراث الخعلُمُت التي ًلدمها اإلاىهج ؤوشؿت
ول مً :العلىم ،والخىىىلىحُا،
حعلُمُت ال جػع خىاحص فاضلت بحن ٍ
والهىدطت ،والسٍاغُاث ،بل ًجب ؤن جلدم مىاكف حعلُمُت جىقف جلً
اإلاعسفت في الحُاة ،وجىضح السوابـ اإلاعسفُت بحن جلً اإلاىاد ألاوادًمُت
ألازبع.
وَشحر مدزل " "STEMبلى الخيامل بحن مجاالث العلىم والخىىىلىحُا
والهىدطت والسٍاغُاث .وكد بدؤث اإلابادزاث الطخسدام مدزل ""STEM
ً
مدزال لخعصٍص الخعلم في هره اإلاجاالث ذاث الطلت ،ختى ًيىن
باعخبازها
الؿالب على اطخعداد الطخىماٌ دزاطت جلً اإلاجاالث في الخعلُم
الجامعي وممازطت اإلاهً ذاث الطلت بها؛ لرا ًيبػي على اإلادازض الثاهىٍت
الترهحز بطىزة هبحرة على الخعلُم باطخسدام مدزل " "STEMمً زالٌ
بدماج اإلاجاالث الازبعت في اإلاىهج الدزاسخي بإهمله [.[1
وَعد الخعلُم باطخسدام مدزل " "STEMؤخد اإلادازل العاإلاُت اإلاهمت
والىاعدة في بعداد اإلاىاهج الدزاطُت وبىائها ،وهى مدزل بُجي
ٌ Interdisciplinary Approachعخمد على جيامل اإلاعسفت؛ وكد جم جبيُه
عدًد
واجطحذ فعالُخه زالٌ العلىد الثالزت اإلااغُت عىد جؿبُله في
ٍ
مً الدوٌ واإلاملىت اإلاخددة والىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت ووىزٍا الجىىبُت
وحىىب بفسٍلُا [.[2,3,4
ولرلً فةن مجلع السثِع الاطدشازي للعلىم والخىىىلىحُا
بالىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت ]President’s Council of Advisors on [5
َّ
 Science and Technologyؤهد على ؤن هجاح الىالًاث اإلاخددة في
اللسن الحادي والعشسًٍ طىف ٌعخمد على ألافياز واإلاهازاث التي ًخمىً
منها طياجها ،وهي جمثل ؤهم ؤضىٌ ألامت .وطِخم جددًد كُمت هره
خد هبحر مً زالٌ الخعلُم باطخسدام مدزل
ألاضىٌ الىؾىُت بلى ٍ
ً
""STEMفي الىالًاث اإلاخددة .هما ؤن هرا اإلادزل طىف ًددد ؤًػا ما
بذا واهذ الىالًاث اإلاخددة طىف جكل زاثدة بحن ألامم ،وما بذا واهذ
ً
طخكل كادزة على مىاحهت جددًاث هاثلت في مجاالث مثل :الؿاكت،
والصحت ،وخماًت البِئت ،وألامً اللىمي.
وكد َّ
كدمذ وزُلت مبادت مىاهج السٍاغُاث اإلادزطُت ومعاًحرها التي
وغعها اإلاجلع الىؾجي إلاعلمي السٍاغُاث بالىالًاث اإلاخددة الامسٍىُت
 NCTMعام ( )2000ألاطاض لدمج الخىىىلىحُا في السٍاغُاث.
وباإلغافت بلى ذلً ،فةن اإلابادت واإلاعاًحر جاهد على غسوزة الاهخمام
بدل اإلاشىالث في الظُاق الىاكعي والحلُلي ،وحعدها ً
حصء ال ًخجصؤ مً
الظُاق واإلاػمىن في اإلاجاالث ألازسي؛ وذلً هدُجت إلدزان اللاثمحن
على جلً الىزُلت ؤن مشىالث العالم الحلُلي لِظذ مفطىلت ؤو
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(ج.م.ع .)2011 ،.وحعد مدزطت اإلاخفىكحن في العلىم والخىىىلىحُا ً
هكاما
ً
حعلُمُا ًمازض فُه الؿالب الخعلم بؿسٍلت عملُت عً ؾسٍم الخجازب
العلمُت ،وباالعخماد على مىهج البدث العلمي.
وكد ضدزث عدة كسازاث وشازٍت مخىالُت لخىكُم العمل بخلً
اإلادازض مً ؤهمها اللساز زكم ( )382لعام  2012الري خدد ؤن مدازض
اإلاخفىكحن في العلىم والخىىىلىحُا هي مدازض ذاث مىاهج زاضت وتهدف
بلي زعاًت اإلاخفىكحن في العلىم والسٍاغُاث والهىدطت والخىىىلىحُا
والاهخمام بلدزاتهم؛ وحعكُم دوز العلىم والسٍاغُاث والهىدطت
والخىىىلىحُا في الخعلُم اإلاطسي؛ وجؿبُم مىاهج واطتراجُجُاث جدزَع
خدًثت حعخمد على اإلاشسوعاث الاطخلطاثُت واإلادزل الخياملي في
الخدزَع؛ وجىمُت اإلاُىٌ العلمُت للؿالب وجىمُت مهازاتهم ،وشٍادة
ؾالب لدًه اللدزة
مشازهتهم وجدطُلهم في العلىم والسٍاغُاث؛ وبعداد
ٍ
على الخطمُم ،وؤلابداع ،والخفىحر الىلدي؛ وجىمُت مهازاث الؿالب
بيل مً :الخعلم الخعاووي ،ووغع اإلاشيلت في بؾاز مىاطب،
اإلاخعللت ٍ
وازخباز الحلىٌ اإلاالثمت لها (ج.م.ع.)2012 ،.
وجلىم الدزاطت باإلادازض الثاهىٍت للمخفىكحن في العلىم
والخىىىلىحُا بمطس على اطخسدام ؾساثم جدزَع مخىىعت مثل :ؾسٍلت
اإلاشسوعاث ،والىخداث الخياملُت اللاثمت على البدث والاطخلطاء ،مً
زالٌ العمل الخعاووي في مجمىعاث ضغحرة ،عالوة على الخعلم
ؤلالىترووي .وذلً مً زالٌ جددًد مشيلت مجخمعُت جدزض ألحلها
ُ َّ
حمُع اإلاىاد وجىقف لحل جلً اإلاشيلت ،هما ًلدم الؿالب في جهاًت
ً
العام مشسوعا لحل جلً اإلاشيلت اإلاجخمعُت ،هما جيىن الدزاطت باللغت
ؤلاهجلحزًت إلاىاد العلىم والسٍاغُاث والهىدطت .وجدبجي جلً اإلادازض
فلظفت الخلُُم اإلاظخمس مً زالٌ :بؿاكاث اإلاالخكت ألداءاث الؿالب،
وملفاث ؤلاهجاش ،وكُاض مهازاث الخعلم ،وجلُُم اإلاشسوعاث .زفاعي
[ .]13مما ٌعجي غسوزة جىافس مهازاث مهىُت هىعُت حدًدة لدي معلمي
جلً اإلادازض ال جخىافس ً
غالبا في معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت؛ ألهه لم ًخم
حعلمها في ولُاث التربُت؛ ولم ًخم جدزٍب اإلاعلمحن عليها في ؤزىاء الخدمت.
 .2مشكلت الدزاست
بذا وان مدزل " "STEMمً ؤهم الاججاهاث واإلادازل العاإلاُت في
عدًد مً
عملُتي الخعلُم والخعلم التي ؤزبدذ فعالُتها في جدلُم
ٍ
عدًد مً الدوٌ ،وإلاا واهذ وشازة التربُت والخعلُم
ألاهداف الخعلُمُت في
ٍ
ً
بمطس كد جبيذ هرا اإلادزل وؤوشإث له عدًدا مً اإلادازض بملخطخي
اللساز الىشازي زكم ( )369لعام  ،2011وفى قل الخىطع في بوشاء جلً
اإلادازض .فةن الحاحت قهسث بلى بعادة جإهُل معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت
وبساضت ؤن هىان
لظد الىلظ في هُئت الخدزَع بخلً اإلادازض؛
ٍ
شىاهد حشحر بلى وحىد مشيلت عجص في اإلادزطحن اإلاخسططحن واإلامحزًً
لخلً اإلادازض هما ؤشازث دزاطت خظً وآزسون [" ]14وعدم وحىد
معاًحر علمُت الزخُازهم ،وجدوى مظخىي جإهُل اإلاعلمحن في الخعامل مع
الؿالب ،وعدم وحىد زؿت واضحت للخعامل معهم".
ولخدلُم ألاهداف اإلايشىدة مً بوشاء جلً اإلادازض مً هاخُت،
وألن جؿبُم مدزل "ً"STEMدخاج الى معلم ًمخلً مهازاث مهىُت زاضت
ؤو باألخسي مهازاث هىعُت مسخلفت عً جلً اإلاهازاث التي حعلمها في ولُاث
التربُت ومازطها في خُاجه اإلاهىُت مً هاخُت ؤزسي؛ ً
هكسا لرلً قهسث

مشيلت الدزاطت واإلاخمثلت في الحاحت اإلالحت بلى وغع جطىز لحصمت مً
البرامج الخدزٍبُت في غىء الاخخُاحاث الخدزٍبُت الالشمت للمعلمحن
لخؿبُم مدزل العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث ""STEM؛
وذلً لُخمىىىا مً جدزَع اإلاىاهج بطىزة فعالت وفم مخؿلباث جؿبُم
مدزل " "STEMومً هىا ًمىً جددًد مشيلت الدزاطت في مداولت
ؤلاحابت عً الدظائلُحن الخالُحن:
أ .أسئلت الدزاست
 .1ما الاخخُاحاث الخدزٍبُت إلاعلمي اإلادازض الثاهىٍت الالشمت لخؿبُم
مدزل العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث""STEM؟
 .2ما الخطىز اإلالترح لحصمت البرامج الخدزٍبُت الالشمت إلاعلمي اإلادازض
الثاهىٍت لخؿبُم مدزل العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث
" "STEMفي غىء اخخُاحاتهم الخدزٍبُت؟
ب .أهداف الدزاست
جخددد ؤهداف الدزاطت فُما ًلي:
 .1جددًد الاخخُاحاث الخدزٍبُت إلاعلمي اإلادازض الثاهىٍت الالشمت لخؿبُم
مدزل العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث"STEM".
 .2بعداد جطىز ملترح لحصمت البرامج الخدزٍبُت الالشمت إلاعلمي اإلادازض
الثاهىٍت لخؿبُم مدزل العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت
والسٍاغُاث " "STEMفي غىء اخخُاحاتهم الخدزٍبُت.
ج .أهميت الدزاست
جخلخظ ؤهمُت الدزاطت بلى وىجها كد حظاعد:
• مدًسي مدازض اإلاخفىكحن في العلىم والخىىىلىحُا بمطس في جؿىٍسها
لخدلُم ؤهدافها مً زالٌ معسفتهم باالخخُاحاث الخدزٍبُت الالشمت
إلاعلمي جلً اإلادازض.
• معلمي اإلادازض الثاهىٍت بمطس في جىمُه مهازاتهم اإلاهىُت اإلاخعللت
بخؿبُم مدزل " "STEMمً زالٌ مداولتهم اإلاسوز بدصمت البرامج
الخدزٍبُت اإلالترخت.
• اإلاظئىلحن بلؿاع الخدزٍب لخؿىٍس مىكىمت الخدزٍب الخاضت بمعلمي
اإلادازض الثاهىٍت بمطس ووغع بسامج مىاطبت لهم في غىء اخخُاحاتهم
الخدزٍبُت الفعلُت لخؿبُم مدزل ""STEM
د .مصطخلحاث الدزاست
ًُددد الباخث مطؿلحاث الدزاطت بطىزة بحساثُت هما ًلي:
جطىز ملترح للبرامج الخدزٍبُتٌ :عجى جسؿُـ عللي مىكم مظخلبلي
ًدوز خىٌ ؤهداف جدزٍبُت مدددة ،وزؿىاث بحساثُت واضحت ،وآلُت
جىفُرها وجلىٍمها بؿسٍلت مىكمت ًخم بىائها في غىء الاخخُاحاث
الخدزٍبُت الفعلُت والىاكعُت إلاعلمي اإلادازض الثاهىٍت والالشمت لخؿبُم
مدزل العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث "STEMمع جددًد
حىاهب الخطىز اإلالترح ومخؿلباث جؿبُله ،واإلاعىكاث التي كد حعترع
جؿبُله.
مدزل العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث  "STEM":هى مدزل
بُجي ًخم فُه دزاطت اإلافاهُم ألاوادًمُت في مجاالث العلىم والخىىىلىحُا
والهىدطت والسٍاغُاث مً زالٌ مشىالث ومهام مسجبؿت بالعالم
ً
معخمدا على الخطمُماث اإلاخمسهصة خىٌ الؿالب ،وباطخسدام
الىاكعي؛
الىخداث الخياملُت اللاثمت على البدث والاطخلطاء عبر اإلاىاد الدزاطُت
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واإلاشسوعاث.
الاخخُاحاث اإلاهىُت :مجمىعت الخغُحراث والخؿىزاث اإلاؿلىب بخداثها في
اإلاعازف والاججاهاث واإلاهازاث إلاعلمي اإلاسخلت الثاهىٍت بمدازض اإلاخفىكحن
في العلىم والخىىىلىحُا لخؿىٍس ؤدائهم اإلانهي لللُام بخدزَع مىاهج
بشيل فعاٌ وفم مخؿلباث جؿبُم مدزل العلىم والخىىىلىحُا
""STEM
ٍ
والهىدطت والسٍاغُاث.
ه .خدود الدزاست
جلخطس الدزاطت الحالُت على الحدود آلاجُت:
 -1جددًد الاخخُاحاث الخدزٍبُت الالشمت لخؿبُم مدزل العلىم
والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث مً زالٌ عُىت عشىاثُت مً
معلمي اإلادازض الخجسٍبُت والخاضت في العام الدزاسخي (2016/2015م)
بمدافكت الاطىىدزٍت؛ الرًً ًلىمىن بخدزَع اإلاىاد باللغت الاهجلحزًت
ألجها ؤخد شسوؽ الالخداق بمدازض اإلاخفىكحن للعلىم والخىىىلىحُا
بمطس.
 -2بعداد الخطىز اإلالترح للبرامج الخدزٍبُت إلاعلمي اإلاسخلت الثاهىٍت في
غىء اخخُاحاتهم لخؿبُم مدزل ."STEM
 .3إلاطاز النظسي
مفهىم مىاهج" "STEMوؾبُعتها:
جخمثل فىسة مىاهج " "STEMفي دزاطت هره اإلاجاالث اإلاعسفُت في مىهج
واخد مً زالٌ بىاء معسفي شامل ومترابـ ومخيامل وجؿبُلي مً جلً
اإلاجاالث ألازبع الخالُت:
• العلىم :وجخػمً اإلاعازف ،واإلاهازاث؛ وؾسق الخفىحر العلمي،
وؤلابداعي ،واجساذ اللساز.
• الخىىىلىحُا :وجخػمً الخؿبُلاث العلمُت ،والهىدطُت؛ وعلىم
الىمبُىجس.
• الخطمُم الهىدسخي :وٍخػمً عىطسًٍ ًدللان الخعلم اإلاخمسهص خىٌ
الخطمُم الهىدسخي وهما :جلدًم كاعدة ؤطاطُت مً الثلافت
الخىىىلىحُت في مسخلت اإلادزطت الثاهىٍت ،وبعداد الؿالب لدزاطت
الخطمُم الهىدسخي فُما بعد مسخلت اإلادزطت الثاهىٍت.
• السٍاغُاث :وجخػمً جدزَع كاعدة عسٍػت مً ؤطاطُاث
السٍاغُاث ،وخل اإلاشىالث السٍاغُت.
وٍىكس البعؼ بلى مىاهج " "STEMعلى ؤجها بىاء معسفي مخيامل
إلاجاالث العلىم ،والسٍاغُاث ،والخطمُم الهىدسخي مع جؿبُلاتها
الخىىىلىحُت .وٍدلم جيامل حىاهب اإلاعسفت العلمُت ،واإلاهازاث العملُت
الخؿبُلُت مع الخدزٍب على الخطمُم الهىدسخي .هما ؤهه ٌظعى بلى
جدلُم الخعلم اإلاظخمس مدي الحُاة ،والتربُت مً ؤحل جدلُم الخىمُت
اإلاظخدامت ،وٍدعم جىمُت الخفىحر العلمي ،والابخيازي ،والفساغي .وَعصش
مً دوز الىطاثل الخىىىلىحُت في الخعلم ،وؤلاهخاج [.[15
ً
مدزال ً
بُيُا لخىكُم حىاهب اإلاعسفت ألاوادًمُت
وَعد مدزل ""STEM
جروب فُه الحدود الفاضلت التي جفطل بحن فسوع اإلاعسفت في اإلاجاالث
ألازبعت؛ وٍيامل بُنها مً زالٌ جلدًم اإلادخىي اإلاعسفي في ضىزة زبراث
حعلم مىاطبت وواكعُت وواضحت؛ وبؿسٍلت ملطىدة لخىكُم فسوع
اإلاعسفت ألازبعت ً
معا ،بدُث جدمج ممازطاث الهىدطت والخىىىلىحُا مع
دزوض السٍاغُاث والعلىم إلاظاعدة الؿالب على اهدظاب مهازاث اللسن

6

7102

الحادي والعشسًٍ ،وٍسجىص على الخعلم اللاثم على اإلاشسوعاث الحُاجُت
والىاكعُت [.[16
وٍاهد طخىإلاان ،ومىز ،وماولُالهد ،وزوزٍىج [ ]34على ؤن مىاهج
" "STEMفي جطمُمها جخمسهص خىٌ الخبرة اإلافهىمُت اإلاخياملت ،مً زالٌ
الجمع بحن مفاهُم ومبادت مخدازلت بؿسق ذاث معجى ،وخل اإلاشىالث
الحُاجُت ،والخدسي والاطخلطاء ،والخؿبُم اإلاىثف لؤلوشؿت العملُت
والُدوٍت ،والبدث الخجسٍبي اإلاعملي في زىاثُاث ومجمىعاث ضغحرة،
والخلىٍم الىاكعي مخعدد ألابعاد ،اإلاظدىد على ألاداء ،والترهحز على
عملُاث الخفىحر العلمي ،وؤلابداعي ،والىاكد ،وجطمُم خلىٌ جىىىلىحُت
باطخسدام اإلاهازاث العلمُت والعملُاث السٍاغُت وؤلاخطاثُت ،باالعخماد
وبساضت السكمُت منها.
على مطادز الخعلم اإلاسخلفت
ٍ
وٍسي غحرالر [ ]17ؤن "جبجى اإلااطظاث الخعلُمُت مىاهج ""STEM
ٌعجى اجباع مىهج مخعدد الخسططاث في الخعلُم ،خُث جلترن اإلافاهُم
ألاوادًمُت الدكُلت اإلاخسططت مع الدزوض في العالم الحلُلي؛ بدُث
ًؿبم الؿالب العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث في الظُاكاث
التي ججعل السوابـ بحن اإلادزطت واإلاجخمع ومُدان العمل زوابـ لها
معجى ومدلىٌ لدي الؿالب".
ولرلً هجد ؤن ً
هثحرا مً التربىٍحن ًسون ؤهه ليي ًيىن الؿالب على
اطخعداد جام للعمل في ألالفُت الجدًدة ،فُجب ؤن ًيىهىا كادزًٍ على
الخفىحر عبر خدود الخسططاث ألازبعت .لرا ًجب ؤن ٌشازن الؿالب في
ججازب غىُت مخىىعت الخسططاث ًيىن اطدُعابهم اإلافهىمي للمدخىي
ً
ؤعمم؛ مما ًادي بلي جدظحن جدطُلهم في جلً الخسططاث وافت ][18
) (Asghar, Ellington, Rice, Johnson, Primeوعالوة على ذلًً ،مىً
للخعلُم اللاثم على مدزل " "STEMؤن ٌعصش اطدُعاب الؿالب للمفاهُم
ألاوادًمُت اإلاخىىعت؛ وٍصٍد مً كدزتهم على جؿبُلها لحل اإلاشىالث في
العالم الحلُلي ،جلً اإلاشىالث التي  -بدىم ؾبُعتها  -جدخاج بلى خل
مً زالٌ فهم مخعدد عبر جسططاث مسخلفت.
وٍخفم مع ما طبم غىهصالِع ،ووىٍجزي [ ]19هما ًاهدان على
غسوزة جىفحر بِئت حعلم لها زطاثظ مدددة حظاعد الؿالب على
الاطخمخاع والاهسساؽ في مهام حعلُمُت جخمحز بإجها جياملُت ،وجمىً
الؿالب مً جىمُت حىاهب معازفهم ومهازاتهم بؿسٍلت ججعلهم ًفهمىن
هُفُت جؿبُم جلً العلىم اإلاسخلفت بؿسٍلت مِظسة وطهلت؛ وبإطلىب
حعلُم ممخع.
وبرلً ًمىً اللىٌ ؤن هرا الىىع مً الخعلُم ٌشجع الؿالب على
الخعسف بلي العالم الؿبُعي مً زالٌ الخجازب اإلاسخلفت واإلاخىىعت،
وبحساء عملُاث الاطخىشاف والخدسي ،وخل اإلاشىالث الىاكعُت
الحلُلُت باطخسدام مهازاث الخفىحر اإلاخىىعت.
وٍسي طتروغ وبازاوىض [ ]20ؤن الخعلُم اللاثم على ""STEMطُلبي
ول مً ألافساد واإلاجخمع فُما ًخعلم باجساذ كسازاث جخؿلب
اخخُاحاث ٍ
ً
ً
ً
ؤوال ً
فهما واضحا وحُدا إلاجاالث العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت
والسٍاغُاث بطىزة جياملُت .وٍسي ضالح [ ]22ؤن طِظاعد في جدظحن
اطدُعاب الؿالب ،ومظخىي اهدظابهم للمهازاث العملُت ،والخفىحر
العلمي ،وشٍادة دافعُتهم للخعلم؛ وٍدُذ لهم فسص الخعلم مً زالٌ
وبساضت ؤوشؿت الخىىىلىحُا
جؿبُم ألاوشؿت اإلاسخلفت واإلاخىىعت
ٍ
170

مدزل ""STEMعلى اإلادخىي الىاكعي واإلاشىالث الحلُلُت ،وذلً
باطخسدام الخدزٍب العملي على ألادواث الخىىىلىحُت واإلاعداث
اإلاسخلفت ،ومً زالٌ ؤلاحساءاث الخعلُمُت التي جىفر بؿسق مبخىسة
للمظاعدة في خل اإلاشىالث الحُاجُت وجدلُم اخخُاحاث الفسد في
مجخمعه .وٍىضح واهج ومىز وزوهسٍج وبازن [ ]29ؤن اإلاشىالث
الىاكعُت اإلاخػمىت في اإلاىاهج اللاثمت على مدزل " "STEMحعمل على
حعمُم الاطدُعاب اإلافهىمي لدي الؿالب ليل مجاٌ مً اإلاجاالث ألازبع
مً زالٌ طُاق مفهىمي واحخماعي وزلافي مالثم؛ وجىظبهم اإلاهازاث
اللابلت للخؿبُم زازج خدود اإلادزطت.
وكد كام شسكاوي ،وبازلىع ،وولش ،وماهدوف ،وهسَغ []30
بخدلُل ( )77دزاطت واطخيخج منها مجمىعت مً اإلاعاًحر التي ًجب
جىافسها في اإلاىاهج اللاثمت على مدزل " "STEMمنها غسوزة اخترام
زطىضُت ول مىغىع والهدف مً جدزَظه؛ واطخسدام العملُاث
هفظها ،واإلادخىي بحن اإلاىغىعاث اإلاخدازلت؛ وؤن حعىع اإلاىاهج زئٍت
بىاثُت للخعلم؛ وحظمذ للؿالب باطخسدام الخعلم مً مجاٌ معسفي
واف لخدظحن حعلم اإلاجاالث
لخدعُم الخعلم في مجاٌ معسفي ؤزس،
وبلدز ٍ
ٍ
اإلاعسفُت ولها.
وٍسي مازشاٌ [ ]32وطخىإلاان وؤزسون [ ]12ؤن جاهد عملُتي الخعلُم
والخعلم في مدازض " "STEMعلى:
• مشازهت الؿالب بيشاؽ في الخجازب التي جددد ،مع جؿىٍس شغفهم
بعملُت الخعلم؛ واطخغالٌ ؤلامياهاث الفسٍدة التي لدحهم.
• ببساش الترابؿاث والعالكاث بحن مجاالث ""STEM؛ والاعخماد على
ؾسٍلتي خل اإلاشىالث والخعلم الخعاووي ،والاهخمام بفهم الخطىزاث
الخؿإ لدي الؿالب ومداولت جطىٍبها ،والبىاء على معازفهم الظابلت.
• بغفاء الؿابع الشخصخي على طُاق الخعلم .وذلً بةزشاد الؿالب
الهدشاف اججاهاتهم الخاضت ،ومشاعسهم ،واإلاُىٌ ما وزاء اإلاعسفُت
لدحهم ،واطتراجُجُاث الخعلم اإلاىاطبت لهم مً ؤحل جىمُت كدزاتهم
ومهازاث جفىحرهم.
• جطمُم بِئت حعلم شمىلُت وخلُلُت بدُث جسهص على اإلاشىالث
والخؿبُلاث التي ضاغتها اإلاعسفت الظابلت لدي اإلاخعلم في العالم
الحلُلي والاطخفادة مً اإلاجخمع اإلادلي في جدلُم ؤهداف الخعلم،
ومعاٌشت الخجسبت الىاكعُت في قل الاخخُاحاث الحلُلُت للمجخمع.
وٍددد اإلاجلع الاطدشازي لسثِع الىالًاث اإلاخددة في العلىم
والخىىىلىحُا President’s Council of Advisors on Science and
] Technology [5مجمىعت مً الاعخبازاث اإلاهمت فُما ًخعلم باإلاىاهج
اللاثمت على مدزل " "STEMمنها:
• اإلاىغىعاث التي جدىاولها مىاهج " "STEMجمُل بلى ؤن جيىن جساهمُت
للغاًت ومدظلظلت.
• اإلاعسفت اإلاخعللت بـمىاهج " STEMجمثل معسفت مخسططت ،وؤجها جخغحر
بظسعت.
• الؿالب الدزاطىن إلاىاهج "ً STEMيىهىن بازعحن ومبدعحن في ألامىز
التي جخؿلب اطخسدام الخىىىلىحُا وجىقُفها.
مخؿلباث جؿبُم اإلاىاهج اللاثمت على مدزل ""STEM
ًلترح دي محراهدا [ ]33اإلاخؿلباث الىاحب جىافسها في اإلاىاهج اللاثمت

السكمُت والىمبُىجسٍت ،وؤوشؿت الخفىحر العلمي واإلاىؿلي وؤلابداعي؛
وَظاعدهم لالطخمساز في اإلاظاز العلمي ،وبىاء اججاهاتهم ؤلاًجابُت هدى
جسططاث ".STEM
ول مً دوجسي ،ووازجس ،وطىحسحي []11
وؤوضحذ دزاطاث ٍ
ووىجابِش ،ودًلي ،وزوبيظىن ،وهُىش [ ]23وطخىإلاان؛ ومىز ،وزوهسَغ
[ ]12في ؤن الخعلُم اللاثم على "ً "STEMدظً مً مظخىي فهم
ً
الؿالب وبدزاههم ،هما ؤن له ً
بًجابُا على مُىلهم؛ هما ٌظمذ
جإزحرا
للمعلمحن بالترهحز على ألافياز الىبري اإلاسجبؿت باإلاجاالث اإلاعسفُت ألازبعت.
وهىان ؤشياٌ مسخلفت لخؿبُم الخعلُم اللاثم على " "STEMمخدزحت في
جؿبُلها ًدددها طتروغ وبازاوىض [ ]20وهرلً بازوىض ،ولىحان،
وطتروغ [ ]21في ألاشياٌ الخالُت:
• عدم وحىد جيامل ضسٍذ؛ بدُث ًخم جدزَع مجاالث مدخىي العلىم
والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث على خدة؛ لىً الاجطاالث كد
جيىن بحن اإلاجاالث.
• الجمع بحن ازىحن ؤو ؤهثر مً مجاالث مدخىي العلىم والخىىىلىحُا
والهىدطت والسٍاغُاث باطخسدام ألاوشؿت ؤلازساثُت.
• اإلاىاهج مطممت باطخسدام مدخىي مشترن مً حمُع اإلاجاالث ألازبع"
هثحر مً ألاخُان
العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث؛ وفي
ٍ
حعخمد جلً اإلاىاهج وحشمل اإلاشسوعاث وخل اإلاشىالث.
• مىهج الجمع بحن اإلادخىي واإلامازطاث مً ازىحن ؤو ؤهثر مً مجاالث
مدخىي العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث مً ؤحل دعم
الفهم على وحه العمىم.
ً
ُ
َّ
جيامال ً
جاما وذلً مً زالٌ زئٍت مىطعت لدمج حمُع اإلاىاهج
• الخيامل
الدزاطُت خُث ًخم دمج الفً واللغاث مع مجاالث مدخىي العلىم
والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث.
وكد ؤدث جؿبُلاث اإلاىاهج اللاثمت على مدزل  ""STEMبلى اطخددار
ؤشياٌ حدًدة فسعُت ؤو هىعُت مً اإلاىاهج اللاثمت على مدزل ""STEM
ؤهمها:
•  STREMؤو Science, Technology, Robotics, Engineering and
 Mathematicsوذلً مً زالٌ بغافت السوبىث لخدلُم مصٍد مً
الشمىلُت الخلىُت [.[24
•  E-STEMؤوEnvironmental Education and STEM؛ وذلً مً زالٌ
بغافت البعد البُئي وذلً لخدلُم مخؿلباث الحفاف على البِئت [.[25
• STEAMؤو Science, Technology ,Engineering, Art and
 Mathematicsوذلً مً زالٌ بغافت مجاٌ الفىىن لخدلُم مصٍد مً
الجاهب الجمالي [.[26
•  STREAMؤو Science, Technology, Religion, Engineering, Art and
 Mathematicsوذلً مً زالٌ بغافت مجاٌ الدًً والفىىن لدعم
الجاهب الخللي والجمالي [.[27
•  STEMMؤو Science, Technology, Engineering, Mathematics and
Medicineوذلً مً زالٌ بغافت الخسططاث الؿبُت لدعم
الخسططاث اإلاسجبؿت باالبخيازاث الؿبُت [.[28
ؾبُعت عملُتي الخعلُم والخعلم في مدازض""STEM
ًلخ ـسح مُ ـسٍ ـل [ ]31ؤن ج ـسه ـص ع ـمل ـُخ ـي الخ ـع ـلُ ـم والـخـعـل ـم م ـً مىكىز
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وبساضت فُما ًخعلم بعملُتي الخعلُم والخعلم التي
على مدزل ""STEM
ٍ
حعد مخؿلباث مشترهت في مسخلف الاطتراجُجُاث الخعلُمُت اإلاظخسدمت
في جىفُر جلً اإلاىاهج وجخمثل فُما ًلي:
• ًخعلم الؿالب حىاهب اإلادخىي مً زالٌ اإلاشازهت ؤلاًجابُت اليشؿت
في عملُت الخعلم.
• مً زالٌ الخطمُم الخعلُمي ًخعلم الؿالب الخفىحر في حىاهب اإلاعسفت
وفهم البجى اللاثمت عليها ،والسبـ بحن جلً البجى اإلاعسفُت؛ وهرلً في
جىحُه عملُت الخعلم وحعصٍصها.
• ًخعلم الؿالب الخفاعل في الفطىٌ الدزاطُت ؤو مً زالٌ مجخمعاث
الخعلم خُث ًخم جلاطم اإلاعسفت واإلاعلىماث ً
علىا في بِئت جلدز اإلاشازهت
والخفاعل بحن الؿالب واإلاعلمحن ،وفى وحىد مطادز اإلاعسفت زازج
الفطىٌ الدزاطُت وجىافسها.
حعخمد عملُت الخعلم في اإلاىاهج اللاثمت على مدزل " "STEMعلى
جؿبُم ألاوشؿت العملُت الخؿبُلُت ،وؤوشؿت الخىىىلىحُا السكمُت
والىمبُىجسٍت ،وألاوشؿت اإلاخمسهصة خىٌ الخبرة ،وؤوشؿت الاهدشاف
والخدسي ،وؤوشؿت الخبرة الُدوٍت ،وؤوشؿت الخفىحر العلمي ،واإلاىؿلي،
واجساذ اللساز .وَعخمد هرا البىاء اإلاعسفي في جطمُمه على الخمسهص خىٌ
الخبرة اإلافهىمُت اإلاخياملت ،والترهحز على خل اإلاشىالث الحُاجُت،
وعملُاث الاطخلطاء ،والخمسهص خىٌ الخبرة اإلادددة واإلاىحهت عً ؾسٍم
الراث ،والبدث الخجسٍبي اإلاعملي في زىاثُاث وفسق ،والخلىٍم الىاكعي
مخعدد ألابعاد ،واإلاظدىد على ألاداء ،والترهحز على كدزاث الخفىحر
العلمي ،وؤلابداعي ،والىاكد [.[15
وٍلترح لُيش ،بحرهد ،بحرجىن ،ومُجز [ ]34مجمىعت مً اإلايىهاث
ألاطاطُت الالشم جىافسها لػمان هجاح الؿالب في اإلاىاهج اللاثمت على
مدزل" "STEMمنها :الاعخماد على الخعلم اللاثم على اإلاشسوعاث؛
واطخسدام الخىىىلىحُا اإلابخىسة بطىزة جياملُت؛ عالوة على اطخسدام
ول مً همىذج الخعلم غحر السطمي؛ والخعلم السطمي ،والخعلم اإلاسخلـ
زالٌ الُىم الدزاسخي ؤو ألاطبىع ؤو الظىت؛ وبًجاد شساواث في العالم
ً
الحلُلي؛ وجىافس اطخعداد لدي اإلاعلمحن لخدزَع جلً اإلاىاهج حُدا؛
ووحىد الهُيل ؤلادازي الداعم واإلادفص؛ باإلغافت بلي دعم الؿالب
ً
ً
ً
الرًً لدحهم ضعىباث حعلم ًيىن ممثال جمثُال واضحا.
وٍخفم معه وابسازو ،ووابسازو ،ومىزغان [ ]35في ؤن بخدي
الاطتراجُجُاث الخدزَظُت الفعالت في جىفُر اإلاىاهج اللاثمت على مدزل
" "STEMهي اطتراجُجُت الخعلُم اللاثم على اإلاشسوعاث التي ججعل
الؿالب ًىسسؾىن في العمل في حمُع اإلامازطاث الخعلُمُت؛ وجخددي
كدزاتهم مً زالٌ مىاكف حعلُمُت اطخىشافُت ،وجياملُت .وٍػُف لهم
بسوض دًفِع ،وحىبُيع ،وحُلظىن ،وفُالهىفا ،وفىزمان،
وزوبيشخاًً [ .]36اطتراجُجُت اإلاشسوع البدثي ،خُث ًدخاج الؿالب
لخعلم هُفُت جطمُم الدزاطاث وألابدار التي حشجع على الخفىحر عبر
الخسططاث ألازبعت وجىفُرها؛ والاهسساؽ في ججازب ؤضُلت مً العلماء
والسٍاغُحن واإلاهىدطحن والخىىىلىحُحن مً شإجها ؤن حشحر مىاهبهم
وكدزاتهم.
وٍددد طتروغ ،وبازاوىض [ ]20بعؼ اإلامازطاث الخدزَظُت ذاث
الجىدة العالُت التي ًجب على اإلاعلمحن بجلاجها عىد جىفُرهم للمىاهج
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اللاثمت على مدزل " "STEMوالتى حعخمد على الاطخفادة باهخماماث
الؿالب ومُىلهم ،والخبراث الظابلت لدحهم؛ واهسساؾهم في ألاوشؿت
الخىىىلىحُت في حمُع اإلامازطاث الخعلُمُت ،وجؿبُم ما حعلمىه في
مىاكف خُاجُت واكعُت؛ وجؿبُم الحلىٌ ؤلابداعُت للمشىالث التي
ًلابلىجها في خُاتهم الُىمُت ،وحعمُم فهمهم وبدزاههم لؤلفياز واإلافاهُم
ألاطاطُت اإلاخػمىت في جلً اإلاىاهج.
وحعخمد بِئاث الفطىٌ الدزاطُت في اإلاىاهج اللاثمت على مدزل
" "STEMعلى الخجازب العملُت ،وزبرة الخعلم الخعاووي ،والخبراث
اإلاخىىعت في اإلاىاكف الاحخماعُت ،وفسق الخعلم مً الؿالب ،إلجاخت
الفسص اإلاخعددة لهم الطخىشاف السٍاغُاث والعلىم في طُاكاث ؤهثر
واكعُت ،مع مظاعدتهم على جؿىٍس مهازاث الخفىحر الىلدي التي ًمىً
عدًد مً حىاهب عملهم وخُاتهم ألاوادًمُت .وباإلغافت
جؿبُلها على
ٍ
بلى ذلًً ،جب ؤن ًخم حعصٍص الخفاعل والخيامل بحن اإلاجاالث اإلاعسفُت
ألازبعت ،والحىاز الىلدي ،وخلىٌ الخطمُم الهىدسخي ،والترهحز على ؾسق
ً
حرزٍا مً بِئت
خل اإلاشىالث ،لىجد ؤن زوح البِئت الخعلُمُت جخغحر
جىلل اإلاعسفت بلى بِئت حعخمد على الخؿاب الفطلي اليشـ،
والاطخجىاب ،والخدسي ،والخجسٍب ،واإلاساؾسة ،والرهاب الي ما وزاء
اإلاعسفت [.[37
وجخػمً جلً اإلاىاهج مجمىعت زبراث حعلُمُت واكعُت ومخددًت
لخفىحر الؿالب ،وٍمىً حعصٍص زبراث جلً اإلاىاهج مً زالٌ الخعلم
اللاثم على خل اإلاشىالث الىاكعُت؛ بدُث ًطبذ الدافع مً ؤحل خل
اإلاشيلت هى الدافع للخعلم .واطتراجُجُت حعلُمُت ؤزسي ًمىً الاعخماد
عليها في جىفُر جلً اإلاىاهج ؤال وهى اطخسدام اإلاعلمحن ألاطئلت بإهىاعها
وؤطالُبها اإلاسخلفت لخعصٍص مهازاث الخفىحر الخدلُلُت وؤلابداعُت لدي
الؿالب في طُاق الخؿاب الفطلي .وزاضت ألاطئلت مفخىخت النهاًت،
التي كد حعصش مشازهت حىاهب اإلاعسفت الػسوزٍت بطىزة عمُلت ؤو على
ؤكل جلدًس بطىزة غحر طؿدُت [.[36
الاخخُاحاث اإلاهىُت
ًخعلم مفهىم الاخخُاحاث الخدزٍبُت في مهىت معُىت ببعدًً شمىُحن
الحاغس واإلاظخلبل؛ ؤو بعبازة ؤزسي الىغع الحالي ،وما ًجب ؤن ًيىن
علُه في فترة شمىُت ملبلت عاحلت ؤو بعُدة اإلادي ،وبهرا اإلاعجى جيىن
الاخخُاحاث الخدزٍبُت هي الفسق بحن اإلاظخىي اإلاعسفي ؤو اإلاهازي اإلاؿلىب
ألداء عمل معحن ،وذلً اإلاظخىي الىاحب جىافسه عىد الفسد الري ًادي
هرا العمل .وذلً في عىطس واخد ؤو ؤهثر مً عىاضس ألاداء الىقُفي
جىفُم [ .]38على ؤن مفهىم الاخخُاحاث الخدزٍبُت ال ًلخطس فلـ على
حىاهب الخلل واللطىز في ألاداء ،ولىنها جمخد ً
ؤًػا بلي حىاهب جؿىٍسٍت
معُىت.
وفي غىء جدلُل اإلافاهُم اإلاسخلفت لالخخُاحاث الخدزٍبُت [.[39,40,41
ًمىً اطخيخاج ؤجها:
• معلىماث واججاهاث ومهازاث وكدزاث مدددة ًساد جىمُتها ؤو حغُحرها ؤو
حعدًلها.
• جمثل هىاحي غعف ؤو هلظ مهىُت ،خالُت ؤو مدخملت في كدزاث
اإلاعلمحن ؤو معلىماتهم ؤو اججاهاتهم ؤو مشىالث مظخلبلُت ًخىكع
خدوثها.
172

اإلاىاهج اللاثمت على مدزل " ،"STEMوؾبُعت البِئت الطفُت وألاوشؿت
الخعلُمُت والاطتراجُجُاث الخدزَظُت في غىء هرا اإلادزل ،عالوة على
اإلاخؿلباث الىاحب جىافسها لخىفُر اإلاىاهج اللاثمت على مدزل "STEM؛
وبحساء ملابالث مع بعؼ معلمي مدزطت اإلاخفىكحن في العلىم
والخىىىلىحُا باإلطىىدزٍت الطخؿالع زؤحهم في مخؿلباث جؿبُم اإلاىاهج
اللاثمت على مدزل العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث
والاطخفادة منها في بىاء ؤداة الدزاطت.
وفي غىء ذلً جم جددًد جطيُف الاخخُاحاث الخدزٍبُت إلاعلمي
اإلاسخلت الثاهىٍت الالشمت لخؿبُم مدزل العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت
والسٍاغُاث" "STEMبلى طخت مجاالث زثِظت جم ضُاغت مجمىعت مً
ً
اخخُاحا مىشعت على اإلاجاالث الظخت.
الاخخُاحاث الخدزٍبُت بلغذ ()73
وللخدلم مً ضدق الاطدباهت كام الباخث بعسغها على عدد مً
اإلاسخطحن مً ؤعػاء هُئت الخدزَع في مجاٌ اإلاىاهج وؾسق الخدزَع،
بلغ عددهم ( )7مدىمحن ،وذلً للىشف عً مدي ضدق فلساث
الاطدباهت ومالثمتها للُاض ما وغع للُاطه ،مً خُث:
• مجاالث الاطدباهت :مدي مىاطبتها مً خُث العدد ،واإلاجاالث التي
جدخاج بلى حعدًل؛ وهكام الخلدًس اإلالترح لالخخُاج الخدزٍبي (هبحر - 3
مخىطـ  - 2كلُل )1؛ وكد جم ازخُاز هكام الخلدًس هرا ُلِظهل للمعلم
جددًد دزحت اخخُاحه لخؿبُم مدزل "."STEM
• فلساث الاطدباهت :مدي وغىح الفلساث اإلاعبرة عً الاخخُاحاث
الخدزٍبُت ومىاطبتها للُاض ما ضممذ للُاطه؛ وعدم جىسازها؛ واهخماء
ول فلسة للمجاٌ الري جلِظه ،وهرلً عدد اإلافسداث ومىاطبتها ليل
مجاٌ مً اإلاجاالث؛ وطالمت الطُاغت اللغىٍت للفلساث ووغىخها.
ً
• ووغع الباخث طاالا ؤطفل ول مجاٌ مً اإلاجاالث بن وان اإلادىم
ًلترح بغافت ؤًت فلساث ؤو اخخُاحاث جدزٍبُت ؤزسي للمجاٌ.
زم كام الباخث بخفسَغ آزاء الظادة اإلادىمحن ومالخكاتهم ،وجم
كبىٌ ول فلسة ؤحمع عليها ( )%85ؤو ؤهثر مً الظادة اإلادىمحن ،وفي
ُ
غىء اكتراخاتهم ومالخكاتهم ؤحسٍذ بعؼ الخعدًالث التي ؤوصخى بها
الظادة اإلادىمىن .وبرلً ؤضبذ العدد النهاجي لفلساث الاطدباهت ()71
فلسة في غىء هره الخؿىة .وجم خظاب زباث دزحاث الاطدباهت
باطخسدام زباث الاحظاق الدازلي؛ عً ؾسٍم خظاب معامل ؤلفا-
هسوهبار لدزحاث اإلاجاالث الظذ لالطدباهت وذلً عً ؾسٍم خظاب
معامالث ؤلفا -هسوهبار لالطدباهت هيل وليل مجاٌ مً اإلاجاالث الظخت
على خدة .وذلً مً زالٌ جؿبُم الاطدباهت على عُىه عشىاثُت كىامها
(ً )27
معلما باإلاسخلت الثاهىٍت.

• عملُت مظخمسة غحر مىتهُت وذلً هدُجت للخغُحراث الخىكُمُت ؤو
الخىىىلىحُت ،ؤو بظبب الخىطعاث وعملُاث الخؿىٍس ،ؤو بظبب بعؼ
ً
ً
وجدزٍب ًا ً
ً
ومظخمسا إلاىاحهتها.
مالثما
بعدادا
الكسوف التي جخؿلب
• جىفس ما ًمىً حظمُخه بالخىمُت اإلاظخدامت والخلىٍم الراحي ،فخددًد
الاخخُاحاث الخدزٍبُت للمعلمحن ٌظمذ باإلاساحعت اإلاظخمسة للىاكع ودوزه
وغع ؤفػل.
في الىضىٌ بلى ٍ
وحعد عملُت جددًد الحاحاث الخدزٍبُت مً العىامل اإلاهمت للخىمُت
اإلاهىُت للمعلمحن؛ خُث جسي شدًفاث وبزشُد [ ]42ؤجها حظاعد على
جدلُم ألاهداف اإلايشىدة مً زالٌ وحىد وشاؽ مسؿـ ًلىم على
دزاطت علمُت وعملُت للخعسف بلي جلً الحاحاث الخدزٍبُت ،التي ًمىً
جطيُفها بلى خاحاث فسدًت ،وهدفها جدلُم خاحت فسد ؤو مجمىعت مً
ألافساد ممً ًفخلسون بلى اإلاعازف واإلاهازاث الخاضت بالعمل ،وخاحاث
حماعُت وهي التي جخعلم بمجمىعت هبحرة مً العاملحن الرًً ًدخاحىن
بلى معازف ومهازاث .وٍددد جىفُم [ ]38ؤزبعت مدازل زثِظت لخددًد
الاخخُاحاث الخدزٍبُت جخمثل في جدلُل ألاداء؛ وجدلُل اإلاهمت؛ ودزاطت
الىفاءة؛ ومسح الاخخُاحاث الخدزٍبُت.
وجمثل عملُت جددًد الاخخُاحاث الخدزٍبُت عملُت مهمت وخاطمت
لفاعلُت البرامج الخدزٍبُت؛ وٍسحع ذلً الى ؤجها ألاطاض ليل عىاضس
العملُت الخدزٍبُت ،طىاء ؤوان جطمُم مدخىي البرهامج الخدزٍبي
ووشاؾاجه ،ؤم جلُُم البرهامج الخدزٍبي .فخددًد الاخخُاحاث الخدزٍبُت
ًً
ً
ً
صحُدا في ول العملُاث الفسعُت؛
جىحيها
ماشسا ًىحه الخدزٍب
ٌعد
هما ؤهه ٌظاعد في الترهحز على خظً ألاداء والىضىٌ بلي الهدف
ألاطاسخي مً الخدزٍب ،وعلى ؤطاطه ًخم جددًد :ألافساد اإلاؿلىب
جدزٍبهم ،وهىع الخدزٍب اإلاؿلىب ،والىخاثج اإلاخىكعت منهم .
 .5الطسيقت وإلاجساءاث
أ .منهج الدزاست
اطخسدم الباخث اإلاىهج الىضفي في مسح ألادبُاث والدزاطاث
الظابلت الخاضت بمىغىع البدث ،ووضف الىخاثج وجدلُلها ،وجددًد
الاخخُاحاث الخدزٍبُت إلاعلمي اإلادازض الثاهىٍت الالشمت لخؿبُم
مدزل""STEM؛ وجلدًم الخطىز اإلالترح للبرامج الخدزٍبُت التي ًدخاحها
هاالء اإلاعلمىن ،وجلدًم الخىضُاث واإلالترخاث.
ب .أداة الدزاست
اطخسدم الباخث الاطدباهت هإداة للدزاطت وذلً بهدف جددًد
الاخخُاحاث الخدزٍبُت إلاعلمي اإلاسخلت الثاهىٍت الالشمت لخؿبُم مدزل
""STEMوكد جم ذلً مً زالٌ جدلُل ألادبُاث التي جىاولذ مفهىم

جدول  .1معامالث ثباث مجاالث الاستبانت ومعامل ثباث الاستبانت ككل املدسىبت بمعادله ألفا-كسونباخ.
عدد الفقساث
12
11
23
6
9
10
71

املجال
ألاوٌ :مجاٌ الخسطظ.
الثاوي :مجاٌ الخسؿُـ لخعلُم ""STEM
الثالث :مجاٌ الخىفُر لخعلُم ""STEM
السابع  :مجاٌ الخلىٍم لخعلُم ""STEM
الخامع :مجاٌ جىىىلىحُا الخعلُم.
الظادض :مجاٌ الىمى اإلانهي لخعلُم ""STEM
الاطدباهت هيل
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معامل الثباث
0.79
0.78
0.86
0.71
0.73
0.75
0.78

ًخطح مً زالٌ الىخاثج اإلاىضحت في الجدوٌ الظابم ؤن كُمت
معامل ؤلفا  -هسوهبار واهذ ملبىلت ليل بعد .خُث واهذ (0,79؛ 0.78؛
0.86؛ 0.71؛ 0.73؛  )0.75ليل مجاٌ مً مجاالث الاطدباهت الظخت على
الترجِب ،وهرلً واهذ كُمت معامل ؤلفا لجمُع فلساث الاطدباهت
( .)0.78وهرا ٌعجى ؤن معامالث الثباث مسجفعت خُث بن كُمتها ؤعلى
مً ()0.70؛ ومً زم ًمىً الخإهد مً زباث الاطدباهت .هما ًدٌ على كىة
الاحظاق الدازلي لالطدباهت؛ مما ًجعلها ضالحت للخؿبُم.
وكد جم جددًد دزحت الاخخُاج الخدزٍبي مً زالٌ زالزت مظخىٍاث:
مىسفؼ ومخىطـ ومسجفع مً زالٌ اإلاعادلت الخالُت التي جددد ؾىٌ
الفئت:
الحد ألاعلى لالخخُاج الخدزٍبي – الحد ألادوى لالخخُاج الخدزٍبي /عدد
اإلاظخىٍاث
3-1 /3 = 0.66
ً
وبرلً جيىن دزحت الاخخُاج اإلاىسفؼ ؤكل مً  1.66وجددًدا مً 1
وختى 1.66؛ ودزحت الاخخُاج اإلاخىطـ ؤعلى مً  1.66وؤكل مً 2.33؛
ودزحت الاخخُاج اإلاسجفع ؤعلى مً .2.33

ج .مجتمع وعينت الدزاست
جيىن مجخمع الدزاطت مً حمُع معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت باإلادازض
الخجسٍبُت والخاضت لغاث بمدافكت الاطىىدزٍت؛ وجم ازخُاز عُىت
عشىاثُت مً مجخمع الدزاطت وجم جؿبُم الاطدباهت بعد الخإهد مً
ضدكها وزباتها على عُىت الدزاطت ،وكد بلغ عدد اإلاظخجُبحن مً معلمي
ً
اإلاسخلت الثاهىٍت باإلادازض الخجسٍبُت والخاضت لغاث ( )123معلما (54
معلمت 69 ،معلم) مىشعحن على ( )27مدزطت زاهىٍت ( 12مدزطت
زاضت 15 ،مدزطت ججسٍبُت) باإلدازاث الخعلُمُت الظذ بمدافكت
الاطىىدزٍت.
 .6النتائج
لئلحابت عً الظااٌ ألاوٌ مً ؤطئلت الدزاطت جم ججمُع
اطخجاباث عُىت الدزاطت لخددًد دزحت اخخُاحاتهم الخدزٍبُت على ول
مدىز مً مداوز الاطدباهت الظخت ،وجم اطخسدام الخىسازاث
واإلاخىطؿاث الحظابُت لخددًد دزحت الاخخُاج لدحهم ،وجسجِب
اإلاخىطؿاث الحظابُت ً
جسجِبا جىاش ًلُا لخددًد ؤي العبازاث وان مخىطؿها
ؤعلى مً غحرها وذلً ليل مدىز مً مداوز الاطدباهت ،والخالي:

جدول 2
يىضح دزجت الاختياج التدزيبي ملجال التخص
م
1
2

3

4

5
6
7

8

9

10

الاختياج التدزيبي في املجال
التخصص ي
جىغُذ السوابـ اإلاعسفُت بحن اإلاىاد
ألاوادًمُت ألازبع.
جلُُم اإلاطادز واإلاىاد الخعلُمُت مً
خُث شمىلُتها ودكتها وفاثدتها لعسع
فىسة بُيُت معُىت.
بدزان واطع لطىز الخيامل بحن مىهج
العلىم والسٍاغُاث والخىىىلىحُا
والهىدطت.
زبـ اإلاىاد ألاوادًمُت ألازبع
بالخؿبُلاث الحلُلُت التي ٌعِشها
الؿالب.
دمج ممازطاث الهىدطت والخىىىلىحُا
مع دزوض السٍاغُاث والعلىم.
جطمُم مىاكف حعلُمُت جخمسهص خىٌ
الخبرة اإلافاهُمُت اإلاخياملت.
جطمُم خلىٌ جىىىلىحُت باطخسدام
اإلاهازاث العلمُت والعملُاث السٍاغُت
وؤلاخطاثُت.
دمج اإلافاهُم ألاوادًمُت الدكُلت
اإلاخسططت مع الدزوض في العالم
الحلُلي.
جىفحر بِئت حعلم جخمحز بإجها جيامل بحن
العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت
والسٍاغُاث.
فهم واضح وحُد إلاجاالث العلىم
والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث

لدي معلمي املسخلت الثانىيت
الاندسافاث
املعيازيت
0.72

كبير
65

التكسازاث
متىسط
41

قليل
17

مسجفع

5

2.39

47

39

37

2.08

0.83

مخىطـ

11

71

42

10

2.50

0.64

مسجفع

3

75

45

3

2.59

0.54

مسجفع

1

57

34

32

2.20

0.83

مخىطـ

8

59

41

23

2.29

0.77

مخىطـ

7

44

49

30

2.11

0.77

مخىطـ

9

61

43

19

2.34

0.73

مسجفع

6

48

39

36

2.10

0.82

مخىطـ

10

39

43

41

1.98

0.81

مخىطـ

12
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املتىسط

دزجت الاختياج

الترجيب

11

12

بطىزة جياملُت.
ؾساثم الخفىحر البُجي  -عبر الحدود  -في
الخسططاث ألازبع العلىم
والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث.
الىخداث الخياملُت اللاثمت على
البدث والاطخلطاء.
اإلاجمىع

71

47

5

2.54

0.58

مسجفع

2

63

51

9

2.44

0.63

مسجفع

4

700

514

262

27.56

0.75

مخىطـ

اإلادىز ألاوٌ  -جخمثل على الترجِب في الاخخُاج زكم (،1 ،12 ،3 ،11 ،4
.)8
وجخفم جلً الاخخُاحاث الخدزٍبُت التي ؤقهستها هخاثج الدزاطت
الحالُت في مجاٌ الخسطظ مع ما ذهسه طخىإلاان وؤزسون [ ]12مً
ؤهمُت الترهحز على ببساش الترابؿاث والعالكاث بحن مجاالث "،"STEM
جىغُذ السوابـ اإلاعسفُت بحن اإلاىاد ألاوادًمُت ألازبع؛ ومع ما ؤشاز بلُه
بسوض دًفِع وآزسون [ ]36مً ؤهمُت حشجُع الؿالب على الخفىحر
عبر الخسططاث ألازبعت وجىفُرها

بخدلُل الىخاثج اإلاخػمىت بالجدوٌ الظابم ًمىً اطخيخاج وحىد
طخت اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج بليها عُىت الدزاطت بدزحت مسجفعت،
وطخت اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج عُىت الدزاطت بليها بدزحت مخىطؿت،
وال جىحد اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج عُىت الدزاطت بليها بدزحت
مىسفػت .هما ؤن اخخُاج عُىت الدزاطت إلاجاٌ الخسطظ هيل ًمثل
ً
ً
اخخُاحا مخىطؿا.
وٍمىً اللىٌ بإن الىخاثج جكهس وحىد عدة اخخُاحاث جدزٍبُت لدي
عُىت الدزاطت مً معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت ًدخاحىن بلى الخدزٍب عليها
بدزحت مسجفعت  -والتي حعد ألاطاض في بىاء خصمت البرامج الخدزٍبُت في

جدول 3
يىضح دزجت الاختياج التدزيبي ملجال التخطيط لتعليم " STEMلدي معلمي املسخلت الثانىيت
م
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

الاختياج التدزيبي في مجال التخطيط لتعليم
""STEM
جطمُم مهماث ذاث ؤهداف مدددة لصٍادة اشتران
الؿالب وشٍادة دافعُتهم في الخعلم.
جطمُم مهماث حظمذ للؿالب باطخسدام الخعلم مً
مجاٌ معسفي لخدعُم الخعلم في مجاٌ معسفي ؤزس،
واف لخدظحن حعلم اإلاجاالث اإلاعسفُت ولها.
وبلدز ٍ
ٍ
بعداد ؤوشؿت حعلُمُت اخخُاؾُت مىاطبت للمخعلمحن
ذوي الاخخُاحاث الخاضت.
بعداد زبراث حعلم خلُلُت كاثمت على ألاداء وذاث
ضلت بدُاة الؿالب.
جدلُل البِئت الطفُت واجساذ كسازاث في غىئها لخعصٍص
الخفاعالث الاحخماعُت وزلم بِئت عمل مىخجت.
جطمُم مىاكف حعلُمُت جىقف معسفت الؿالب بـ
""STEMفى مىاكف خُاجُت.
جطمُم بِئاث حعلم إلاظاعدة الؿالب على الاطخمخاع
والاهسساؽ في مهام حعلُمُت.
جطمُم بِئاث حعلم حشجع الؿالب على جدمل
مظئىلُاث حعلمهم.
جطمُم ؤطالُب جلُُم حشسن الؿالب في عملُت الخلُُم
الراحي.
جطمُم مىاكف حعلُمُت جخؿلب بحساءاث جىفر بؿسق
مبخىسة للمظاعدة في خل اإلاشىالث الحُاجُت.
جطمُم ألاوشؿت الاطخىشافُت اإلاخىىعت لخددًد
اخخُاحاث الؿالب ومُىلهم.
اإلاجمىع

دزجت الاختياج
قليل
متىسط
كبير
37
35
51

املتىسط
2.11

الاندسافاث
املعيازيت
0.84

دزجت
الاختياج
مخىطـ

11

71

42

10

2.50

0.64

مسجفع

1

67

44

12

2.45

0.67

مسجفع

3

61

51

11

2.41

0.65

مسجفع

4

59

48

16

2.35

0.70

مسجفع

6

63

56

4

2.48

0.56

مسجفع

2

51

45

27

2.20

0.78

مخىطـ

8

47

44

32

2.12

0.80

مخىطـ

10

59

41

23

2.29

0.77

مخىطـ

7

56

55

12

2.36

0.65

مسجفع

5

49

47

27

2.18

0.77

مخىطـ

9

634

508

211

25.44

0.73

مخىطـ

بخدلُل الىخاثج اإلاخػمىت بالجدوٌ الظابم ًمىً اطخيخاج وحىد
طخت اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج بليها عُىت الدزاطت بدزحت مسجفعت،

الترجيب

وزمظت اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج عُىت الدزاطت بليها بدزحت مخىطؿت،
وال جىحد اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج عُىت الدزاطت بليها بدزحت
175

6

7102

6

اإلادخىي الىاكعي واإلاشىالث الحلُلُت ،وذلً مً زالٌ ؤلاحساءاث
الخعلُمُت التي جىفر بؿسق مبخىسة للمظاعدة في خل اإلاشىالث
الحُاجُت؛ هما جخفم مع ما ؤشاز بلُه شسكاوي وآزسون [ ]30مً ؤن
اإلاىاهج اللاثمت على مدزل " "STEMالبد ؤن جخػمً مهماث حظمذ
للؿالب باطخسدام الخعلم مً مجاٌ معسفي لخدعُم الخعلم في مجاٌ
واف لخدظحن حعلم اإلاجاالث اإلاعسفُت ولها .باإلغافت
معسفي ؤزس،
وبلدز ٍ
ٍ
الى اجفاكها مع ما ًساه مازشاٌ [ ]32مً غسوزة جدلُل البِئت الطفُت
واجساذ كسازاث في غىئها لخعصٍص معاٌشت الخجسبت الىاكعُت وزلم بِئت
عمل مىخجت.

مىسفػت .هما ؤن اخخُاج عُىت الدزاطت إلاجاٌ الخسؿُـ هيل لخعلُم
ً
ً
اخخُاحا مخىطؿا.
"ً "STEMمثل
وٍمىً اللىٌ بإن الىخاثج جكهس وحىد عدة اخخُاحاث جدزٍبُت لدي
عُىت الدزاطت مً معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت ًدخاحىن بلى الخدزٍب عليها
بدزحت مسجفعت  -والتي حعد ألاطاض في بىاء خصمت البرامج الخدزٍبُت في
اإلادىز الثاوي  -جخمثل على الترجِب في الاخخُاج زكم (،10 ،4 ،3 ،6 ،2
 .)5وجخفم جلً الاخخُاحاث الخدزٍبُت التي ؤقهستها هخاثج الدزاطت
الحالُت في مجاٌ الخسؿُـ لخعلُم " "STEMمع ما ذهسه محرًل [ ]31مً
غسوزة جسهحز عملُتي الخعلُم والخعلم مً مىكىز مدزل " "STEMعلى

جدول 4
يىضح دزجت الاختياج التدزيبى ملجال التنفير لتعليم " "STEMلدي معلمي املسخلت الثانىيت
م
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

13
14
15
16

الاختياج التدزيبي في مجال التنفير لتعليم
""STEM
اطخسدام ؾسق جدزَع حعخمد على
اإلاشسوعاث الاطخلطاثُت.
جلدًم مىاكف حعلُمُت جىقف معسفت
" "STEMفي الحُاة.
فهم الخطىزاث الخؿإ لدي الؿالب فُما
ًخعلم بمفاهُم " "STEMومداولت جطىٍبها.
بجاخت الفسص اإلاخعددة للؿالب لؿسح
الدظائالث.
حشجُع الؿالب على عمل الخيبااث
والاطخلطاءاث
ؤطالُب زلم حى حعلم بًجابي ًدظم
بالىغىح والاخترام اإلاخبادٌ واإلاااشزة.
حشجُع الؿالب على جؿبُم الحلىٌ
ؤلابداعُت للمشىالث التي ًلابلىجها في
خُاتهم الُىمُت.
حشجُع الؿالب على اجساذ اللسازاث
الشخطُت والاحخماعُت الظلُمت.
مظاعدة الؿالب على اهدظاب اإلاعسفت
بإهفظهم وجىمُت خبهم للخعلم.
جىمُه اججاهاث بًجابُت لدي الؿالب هدى
اإلاادة الخعلُمُت وخب الخعلم.
جىمُت كدزة الؿالب على الخفىحر عبر الحدود
في الخسططاث ألازبع العلىم والخىىىلىحُا
والهىدطت والسٍاغُاث.
حعصٍص فهم الؿالب إلافاهُم " "STEMواللدزة
على جؿبُلها لحل اإلاشىالث في العالم
الحلُلي.
اطخسدام مطادز البِئت اإلاخاخت لدظسَع
حعلم الؿالب.
مظاعدة الؿالب على الىمى الشامل وعدم
الاكخطاز على الىمى اإلاعسفي.
جلدًم اإلاادة اإلاعسفُت بإهثر مً ضىزة بما
ًىاطب ؤطالُب الخعلم لدي الؿالب.
جلدًم دزوض حشجع الؿالب على اإلاالخكت

املتىسط
قليل
29

2.20

الاندسافاث
املعيازيت
0.80

دزجت
الاختياج
مخىطـ

12

58

43

22

2.29

0.75

مخىطـ

10

45

48

30

2.12

0.77

مخىطـ

18

39

45

39

2.00

0.80

مخىطـ

23

51

42

30

2.17

0.80

مخىطـ

14

43

38

42

2.01

0.83

مخىطـ

22

63

51

9

2.44

0.63

مسجفع

5

57

44

22

2.28

0.75

مخىطـ

11

54

52

17

2.30

0.70

مخىطـ

9

47

36

40

2.06

0.84

مخىطـ

21

64

54

5

2.48

0.58

مسجفع

2

57

50

16

2.33

0.70

مسجفع

8

46

49

28

2.15

0.76

مخىطـ

16

43

51

29

2.11

0.76

مخىطـ

19

55

56

12

2.35

0.65

مسجفع

7

49

42

32

2.14

0.80

مخىطـ

17

كبير
53

دزجت الاختياج
متىسط
41

176

الترجيب

17
18

19
20
21

22
23

والدظائٌ وجفظحر ألافياز.
بشسان الؿالب في الخىضل بلى اإلاعازف
واإلاهازاث باطخسدام الؿسٍلت الاطخلطاثُت.
مظاعدة الؿالب في جىمُت زوح الجماعت
والعمل في فسٍم ،وفي جدمل اإلاظاولُت
الجماعُت.
جىفحر بِئت حعلم حظاعد الؿالب على
الاطخمخاع والاهسساؽ في مهام حعلُمُت.
بشسان الؿالب في ؤوشؿت فسدًت وحماعُت
بما ًساعي ؾبُعت مىغىع الدزض.
جىلُد مظازاث مخعددة جمىً الؿالب مً
الحطىٌ على اإلاعسفت (بؾالع ،وبدث،
وجلصخي).
ؤطالُب خث الؿالب على الخإمل في
ممازطتهم وؤعمالهم.
اطخسدام اطتراجُجُاث بدازة وكذ الخعلم في
بِئاث الخعلم اإلاسخلفت بفعالُت.
اإلاجمىع

48

47

28

2.16

0.77

مخىطـ

15

41

50

32

2.07

0.77

مخىطـ

20

57

53

13

2.36

0.68

مسجفع

6

43

39

41

2.02

0.83

مخىطـ

23

61

57

5

2.46

0.58

مسجفع

3

66

46

11

2.45

0.66

مسجفع

4

64

56

3

2.50

0.55

مسجفع

1

1204

1090

535

51.44

0.75

مخىطـ

بخدلُل الىخاثج اإلاخػمىت بالجدوٌ الظابم ًمىً اطخيخاج وحىد
زماهُت اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج بليها عُىت الدزاطت بدزحت مسجفعت،
ً
اخخُاحا جدز ً
ٍبُا جدخاج عُىت الدزاطت بليها بدزحت
وزمظت عشس
مخىطؿت ،وال جىحد اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج عُىت الدزاطت بليها
بدزحت مىسفػت .هما ؤن اخخُاج عُىت الدزاطت إلاجاٌ الخىفُر هيل
ً
ً
اخخُاحا مخىطؿا.
لخعلُم "ً "STEMمثل
وٍمىً اللىٌ بإن الىخاثج جكهس وحىد عدة اخخُاحاث جدزٍبُت لدي
عُىت الدزاطت مً معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت ًدخاحىن الى الخدزٍب عليها
بدزحت مسجفعت  -والتي حعد ألاطاض في بىاء خصمت البرامج الخدزٍبُت في

اإلادىز الثالث  -جخمثل على الترجِب في الاخخُاج زكم (،22 ،21 ،11 ،23
.)12 ،15 ،19 ،7
وجخفم جلً الاخخُاحاث الخدزٍبُت التي ؤقهستها هخاثج الدزاطت الحالُت
في مجاٌ الخىفُر لخعلُم" "STEMمع ما ذهسه غىهصالِع ،ووىٍجزي []19
مً ؤن الخعلُم اللاثم على "ٌ "STEMظعي بلي جىفحر بِئت حعلم معُىت لها
زطاثظ مدددة حظاعد الؿالب على الاطخمخاع والاهسساؽ في مهام
حعلُمُت؛ عالوة على اجفاكها مع ما ًساه طتروغ ،وبازاوىض [ ]20مً
غسوزة حشجُع اإلاعلمحن في مدزل حعلُم " "STEMؾالبهم على جؿبُم
الحلىٌ ؤلابداعُت للمشىالث التي ًلابلىجها في خُاتهم الُىمُت.

جدول 5
يىضح دزجت الاختياج التدزيبي ملجال التقىيم لتعليم " "STEMلدي معلمي املسخلت الثانىيت
م

الاختياج التدزيبي في مجال التقىيم لتعليم STEM

1

اطخسدام ؤطالُب جلُُم حشسن الؿالب في الخلُُم الراحي
لُدزوىا حىاهب اللىة لدحهم ،وخاحاتهم ،ولدشجُعهم على
وغع ؤهدافهم للخعلم.
اطخسدام ؤطالُب جلُُم مخىىعت لخعصٍص معسفتهم
بالؿالب ،ولخلىٍم جلدم الؿالب.
جىقُف مفهىم الخلُُم اإلاظخمس وحمع معلىماث خىٌ
الؿالب لخلُُم هخاثج الخعلم.
اطخسدام ؤطالُب جلُُم مخىىعت للُاض مهازاث الخعلم
اإلاسخلفت.
اطخسدام ؤطالُب جلُُم اإلاشسوعاث الجماعُت.
ق
اطخسدام ؤطالُب جلُُم لخعدًل ؤطالُب وؾس الخدزَع
اإلاظخسدمت.
اإلاجمىع

2
3
4
5
6

دزجت الاختياج التدزيبي
قليل
متىسط
كبير
7
51
65

املتىسط
2.47

الاندسافاث
املعيازيت
0.60

دزجت
الاختياج
مسجفع

2

57

56

10

2.37

0.63

مسجفع

3

51

48

24

2.22

0.76

مخىطـ

5

47

49

27

2.15

0.77

مخىطـ

6

57
67

53
54

13
2

2.36
2.53

0.67
0.53

مسجفع
مسجفع

4
1

340

315

83

14.09

0.68

مسجفع

بخدلُل الىخاثج اإلاخػمىت بالجدوٌ الظابم ًمىً اطخيخاج وحىد
ؤزبعت اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج بليها عُىت الدزاطت بدزحت مسجفعت،

الترجيب

واخخُاححن جدزٍبُحن جدخاج عُىت الدزاطت بليهما بدزحت مخىطؿت ،وال
جىحد اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج عُىت الدزاطت بليها بدزحت مىسفػت.
177

6

هما ؤن اخخُاج عُىت الدزاطت إلاجاٌ الخلىٍم هيل لخعلُم "ً "STEMمثل
ً
ً
مسجفعا.
اخخُاحا
وٍمىً اللىٌ بإن الىخاثج جكهس وحىد عدة اخخُاحاث جدزٍبُت
لدي عُىت الدزاطت مً معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت ًدخاحىن بلى الخدزٍب
عليها بدزحت مسجفعت  -والتي حعد ألاطاض في بىاء خصمت البرامج الخدزٍبُت
في اإلادىز السابع  -جخمثل على الترجِب في الاخخُاج زكم (.)5 ،2 ،1 ،6

7102

6

وجخفم جلً الاخخُاحاث الخدزٍبُت التي ؤقهستها هخاثج الدزاطت الحالُت في
مجاٌ الخلىٍم لخعلُم " "STEMمع ما ذهسه طخىإلاان ،وآزسون[ ]43مً
اعخماد مىاهج " "STEMفي جطمُمها على الخلىٍم الىاكعي مخعدد
ألابعاد ،واإلاظدىد بلى ؤداء اإلاخعلم؛ وما ذهسه ضالح [ ]16مً ؤن مدزل
حعلُم "ً "STEMسجىص على اإلاشسوعاث الحُاجُت والىاكعُت وبالخالي
اإلاعلمحن ًدخاحىن بلى معسفت هُفُت اطخسدام ؤطالُب جلُُم
اإلاشسوعاث الجماعُت.

جدول 6
يىضح دزجت الاختياج التدزيبي للمجال التكنىلىجي لدي معلمي املسخلت الثانىيت
م

الاختياج التدزيبي في املجال التكنىلىجي

1

اطخسدام الحاطب آلالي وؤلاهترهذ لخلدًم ؤوشؿت
حعلُمُت هاجحت.
بعداد زبراث حعلُمُت جىىىلىحُت جدمج اإلاادة
الخعلُمُت باالطخلطاء العلمي.
اطخسدام وطاثـ اجطاٌ مخىىعت إلزساء فسص الخعلم.
جلُُم البرامج الخعلُمُت الجاهصة لخددًد حىدتها
ودمجها في اإلاىهج.
ازخُاز الخلىُت  /البرامج اإلاىاطبت لليشاؽ الخعلُمي.
مساعاة البعد اللُمي عىد اطخسدام الحاطب آلالي
وؤلاهترهذ.
جىمُت مهازة الؿالب في الاعخماد على مطادز الخعلم
اإلاسخلفت وزاضت السكمُت منها.
دمج الخىىىلىحُا في مىهجُاث الخدزَع الُىمُت.
بجاخت فسص الخعلم مً زالٌ جؿبُم ؤوشؿت
الخىىىلىحُا السكمُت والىمبُىجسٍت.
اإلاجمىع

2
3
4
5
6
7
8
9

دزجت الاختياج
متىسط
كبير
53
41

املتىسط
قليل
29

2.10

الاندسافاث
املعيازيت
0.75

دزجت
الاختياج
مخىطـ

5

62

54

7

2.45

0.60

مسجفع

1

39
41

48
51

36
31

2.02
2.08

0.78
0.77

مخىطـ
مخىطـ

8
6

43
38

45
46

35
39

2.07
1.99

0.80
0.79

مخىطـ
مخىطـ

7
9

57

53

13

2.36

0.67

مسجفع

2

48
51

51
44

24
28

2.20
2.18

0.74
0.78

مخىطـ
مخىطـ

3
4

420

445

242

19.45

0.76

مخىطـ

بخدلُل الىخاثج اإلاخػمىت بالجدوٌ الظابم ًمىً اطخيخاج وحىد
اخخُاححن جدزٍبُحن جدخاج بليهما عُىت الدزاطت بدزحت مسجفعت ،و7
اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج عُىت الدزاطت بليها بدزحت مخىطؿت ،وال
جىحد اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج عُىت الدزاطت بليها بدزحت مىسفػت.
هما ؤن اخخُاج عُىت الدزاطت للمجاٌ الخىىىلىجي لخعلُم " "STEMهيل
ً
ً
اخخُاحا مخىطؿا.
ًمثل
وٍمىً اللىٌ بإن الىخاثج جكهس وحىد اخخُاححن جدزٍبُحن لدي
عُىت الدزاطت مً معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت ًدخاحىن بلى الخدزٍب عليها

الترجيب

بدزحت مسجفعت  -والتي حعد ألاطاض في بىاء خصمت البرامج الخدزٍبُت في
اإلادىز الخامع  -جخمثل على الترجِب في الاخخُاج زكم (.)7 ،2
وجخفم جلً الاخخُاحاث الخدزٍبُت التي ؤقهستها هخاثج الدزاطت
الحالُت في اإلاجاٌ الخىىىلىجي مع ما ذهسه طخىإلاان ،وآزسون [ ]43مً
اعخماد مىاهج" "STEMفي جطمُمها على دمج اإلافاهُم واإلابادت
اإلاخػمىت بها بعملُاث الخدسي والاطخلطاء؛ وغسوزة الاعخماد في
عملُتي الخعلُم والخعلم لخلً اإلاىاهج على مطادز الخعلم اإلاسخلفت
وزاضت السكمُت منها؛ مما ٌعجي بالػسوزة اخخُاج اإلاعلمحن الى الخمىً
منها بطىزة هبحرة ألجها مخؿلب زثِع لخىفُر مىاهج ""STEM

جدول 7
يىضح دزجت الاختياج التدزيبي ملجال النمى املنهي لدي معلمي املسخلت الثانىيت
م

الاختياج التدزيبي في مجال النمى املنهي

1

الحسص على الشساهت مع آلازسًٍ هإولُاء ألامىز،
والازخطاضُحن الاحخماعُحن والىفظُحن.
ؤلاطهام في ؤوشؿت مهىُت لخدىٍل اإلادزطت بلى
بِئت حعلم مىخجت.
اإلاشازهت الفعالت مع شمالء اإلاهىت للخبراث،
وجلدًم حغرًت زاحعت لهم.

2
3

كبير
59

دزجت الاختياج
متىسط
52

قليل
12

2.38

63

49

11

2.42

0.65

65

52

6

2.48

0.59

178

الترجيب

املتىسط

الاندسافاث
املعيازيت
0.66

دزجت
الاختياج
مسجفع

6

مسجفع

5

مسجفع

3

4
5
6

7
8
9

بدزان ؾبُعت ألادواز اإلاخجددة إلاعلم ""STEMفي
غىء فلظفخه وفهمها.
جىفُر ؤبدار بحساثُت جخطل بمشىالث ضفُت
مدددة.
الاطخفادة مً شمالء اإلاهىت في اإلادزطت وزازحها
لدعم الخإمل ،ولحل اإلاشىالث ،للخىضل بلى ؤفياز
حدًدة.
الاطخفادة مً اإلاجخمع اإلادلي في جدلُم ؤهداف
الخعلم.
بعداد زؿـ دزاطُت بشيل حعاووي مع شمالء
اإلاهىت بهدف جِظحر عملُت الخعلُم لدي الؿالب
بىاء ؤدواث جلىٍم جإملُت لخلُُم اإلامازطاث
الخدزَظُت.
10العمل هفسٍم عمل مع اإلاعلمحن آلازسًٍ ؤو
ؤلادازٍحن ؤو اإلاسخطحن.
اإلاجمىع

57

54

12

2.37

0.66

مسجفع

7

47

51

25

2.18

0.75

مخىطـ

8

48

46

29

2.15

0.78

مخىطـ

9

63

55

5

2.47

0.58

مسجفع

4

47

43

33

2.11

0.80

مخىطـ

10

66

53

4

2.50

0.56

مسجفع

1

63

57

3

2.49

0.55

مسجفع

2

578

512

140

23.56

0.68

مسجفع

بخدلُل الىخاثج اإلاخػمىت بالجدوٌ الظابم ًمىً اطخيخاج وحىد
طبعت اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج بليها عُىت الدزاطت بدزحت مسجفعت،
وزالزت اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج عُىت الدزاطت بليها بدزحت مخىطؿت،
وال جىحد اخخُاحاث جدزٍبُت جدخاج عُىت الدزاطت بليها بدزحت
مىسفػت .هما ؤن اخخُاج عُىت الدزاطت إلاجاٌ الىمى اإلانهى هيل ًمثل
ً
ً
مسجفعا.
اخخُاحا
وجكهس الىخاثج الظابلت وحىد عدة اخخُاحاث جدزٍبُت لدي عُىت
الدزاطت مً معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت ًدخاحىن بلى الخدزٍب عليها بدزحت
مسجفعت  -والتي حعد ألاطاض في بىاء خصمت البرامج الخدزٍبُت في اإلادىز
الظادض  -جخمثل على الترجِب في الاخخُاج زكم (،1 ،2 ،7 ،3 ،10 ،9
.)4
وٍمىً اللىٌ بإن جلً الاخخُاحاث الخدزٍبُت التي ؤقهستها هخاثج
الدزاطت الحالُت في مجاٌ الىمى اإلانهي جخفم مع ما ذهسجه دزاطت طتروغ،
وبازاوىض [ ]20مً ؤدواز وممازطاث ًجب ؤن ًدزهها وٍخلنها اإلاعلمحن
خُث ؤجها جمثل ؤخد مخؿلباث جؿبُم مدزل " "STEMالالشم جىافسها
لدي اإلاعلمحن اللاثمحن بدىفُره ،وما ؤشاز الُه مازشاٌ [ ]32مً غسوزة
الاطخفادة مً اإلاجخمع اإلادلي في جدلُم ؤهداف الخعلم.
ولئلحابت عً الظااٌ الثاوي مً ؤطئلت الدزاطت الري ًىظ على "ما
الخطىز اإلالترح لحصمت البرامج الخدزٍبُت الالشمت إلاعلمي اإلادازض الثاهىٍت
لخؿبُم مدزل العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث" "STEMفي
غىء اخخُاحاتهم الخدزٍبُت؟" جم زضد حمُع الاخخُاحاث الخدزٍبُت التي
خددتها عُىت الدزاطت بدزحت اخخُاج مسجفعت فلـ وبعادة جىكُمها
وجسجُبها لىغع الخطىز اإلالترح لحصمت البرامج الخدزٍبُت.
وجدددث ؤهم مالمذ الخطىز اإلالترح في الىلاؽ الخالُت :
 .1مىؿللاث الخطىز اإلالترح
ًىؿلم الخطىز اإلالترح مً:

•ؾبُعت العالكت بحن الاخخُاحاث الخدزٍبُت للمعلمحن والخىمُت اإلاهىُت،
باعخباز ؤن جددًد الاخخُاحاث الخدزٍبُت بطىزة علمُت ًمثل السافد
ألاطاسخي للخىمُت اإلاهىُت وٍمدها باإلااشساث واإلالترخاث بما ًدىاطب مع
الىاكع.
واكع اإلاجخمع اإلاطسي الري ًكهس مدي الحاحت بلى بسامج وزؿـ
جدزٍبُت مىكمت لخىفحر معلمحن واعحن ماهلحن وكادزًٍ على جؿبُم
اإلاىاهج الجدًدة اإلاخعللت بمدزل" "STEMالتي مً شإجها اإلاظاعدة في
بخدار الىمى العلمي والاكخطادي للمجخمع اإلاطسي.
 .2ؤهداف الخطىز اإلالترح وجمثلذ في:
حهدف الخطىز اإلالترح لحصمت البرامج الخدزٍبُت الالشمت إلاعلمي اإلادازض
الثاهىٍت لخؿبُم مدزل " "STEMبلى:
 جلبُت اخخُاحاث هاالء اإلاعلمحن وؤكساجهم لللُام بمهمت حدًدة وهىجؿبُم اإلاىاهج اللاثمت على مدزل" "STEMفي الخعلُم.
 طد الفجىة بحن الىاكع الحالي إلعداد اإلاعلمحن والىغع اإلاإمىٌ منهمفي جؿبُم واطخسدام حعلُم  "STEM".وهى الشخيء الري لم ًخم بعدادهم
بيلُاث التربُت لللُام بمهام جؿبُم هرا اإلادزل ووقاثفه ؛ والخمىً مً
مهازاث مهىُت هىعُت الى خد ما التي كد جيىن حدًدة عليهم.
 جلبُت خاحت ملحت لىشازة التربُت والخعلُم وهي جىفحر معلمحن مخمحزًًإلادازض اإلاخفىكحن في العلىم والخىىىلىحُا في غىء زئٍتها للخىطع في
بوشاء جلً اإلادازض؛ وذلً مً زالٌ اطخسدام خصمت البرامج الخدزٍبُت
مع معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت في اإلادازض الخجسٍبُت ؤو الخاضت.
 .3ؾبُعت الخطىز اإلالترح وجمثلذ في:
 جخمحز خصمت البرامج الخدزٍبُت اإلاخػمىت بالخطىز اإلالترح باإلاسوهت فيجؿبُلها مً خُث الىكذ واإلايان وعدد اإلاشازهحن مً معلمي اإلاسخلت
الثاهىٍت ،وألاهم هى الخدزٍب على مىغىعاتها التي جلبى خاحاث
اإلاخدزبحن وجدلم الهدف مً جلً البرامج الخدزٍبُت.
 خصمت البرامج الخدزٍبُت اإلاخػمىت بالخطىز اإلالترح حعد خصمتمخؿلبا ً
ً
كبلُا لآلزس
مخماطىت مترابؿت مً البرامج الخدزٍبُت؛ بعػها ٌعد
ًجب على معلم ـي اإلا ـسخل ـت الثاهىٍت اإلاسوز بها لُيىهىا كادزًٍ عل ـى جؿبُ ـم

•ؾبُعت الخىمُت اإلاهىُت للمعلمحن وما جخؿلبه مً عمل حاد ،وجسؿُـ
ً
مىكم واطخغالٌ ليل ؤلامياهاث اإلاخاخت ،وضىال بلى جىمُت ؤداء معلم
اإلاسخلت الثاهىٍت اإلاخدزب اإلاخعلم بمهامه ووقاثفه اإلاخجددة وجؿىٍسه.
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مدزل ""STEM
 خصمت البرامج الخدزٍبُت اإلاخػمىت بالخطىز اإلالترح حعد خصمت مخياملتمً البرامج الخدزٍبُت ٌظاعد الىجاح في ؤخدها اإلاخدزب مً معلمي
اإلاسخلت الثاهىٍت في الىجاح واحخُاش البرامج الخدزٍبُت الخالُت.
 ًخؿلب جىفُر ول بسهامج جدزٍبي مً البرامج الخدزٍبُت اإلاخػمىتبالخطىز اإلالترح إلاعلمي اإلاسخلت الثاهىٍت مً زالزت بلى زمظت ؤًام
جدزٍبُت ،بىاكع مً زمع بلى طذ طاعاث جدزٍب ً
ًىمُا.
 .4خصمت البرامج الخدزٍبُت اإلاخػمىت بالخطىز اإلالترح وجمثلذ فى:
• بسامج مخعللت باإلادىز ألاوٌ اإلاجاٌ الخسطصخي وهى زالزت بسامج:

•بعؼ اطتراجُجُاث الخدزَع الاطتراجُجي اإلاخىىعت وؤهمُت ول منها
ً
وهُفُت جؿبُلها مً زالٌ مىاهج " ،"STEMوحشمل هال مً :الخدزَع
الخإملي ،والخعلم الخعاووي ،والعطف الرهجي ،والخعلم الراحي،
واإلاىاكشت ،والاهدشاف ،وجألف الشخاث ،وألالعاب الخعلُمُت.

• ؾبُعت اإلاىاهج البُيُت وؤهمُتها وؤهدافها.

•جطمُم دزوض حعلُمُت باطخسدام بعؼ اطتراجُجُاث الخدزَع
الاطتراجُجي .

•ؾسق حعصٍص الخفاعالث الاحخماعُت وزلم بِئت حعلم مىخجت وممخعت.
•بسامج مخعللت باإلادىز الثالث مجاٌ الخىفُر لخعلُم" "STEMوهى زالزت
بسامج:
•بسهامج الخدزَع الاطتراجُجي وٍخػمً العىاضس الخالُت:
•ماهُخه الخدزَع الاطتراجُجي وؾبُعخه وؤهمُخه وؤهدافه.

•بسهامج اإلاىاهج البُيُت وٍخػمً العىاضس الخالُت:
• الخبراث العاإلاُت واإلادلُت في جؿبُم اإلاىاهج البُيُت.
• ضىز الخيامل والسوابـ بحن مىهج العلىم والسٍاغُاث والخىىىلىحُا
والهىدطت.

•بسهامج الخعلم ؤلالىترووي وٍخػمً العىاضس الخالُت:
•ماهُخه الخعلم الالىترووي وؾبُعخه وؤهمُخه وؤهدافه.
•بعؼ اطتراجُجُاث الخعلم ؤلالىترووي اإلاخىىعت وؤهمُت ول منها
ً
وهُفُت جؿبُلها مً زالٌ مىاهج " ،"STEMوحشمل هال مً :الخعلم
ؤلالىترووي اإلاتزامً وغحر اإلاتزامً؛ والخعلُم اإلاخماًص ،والخعلم ؤلالىترووي
اإلادمج (اإلامصوج) ،والخعلم ؤلالىترووي اإلاظاعد ؤو اإلاىمل.

• ؾبُعت الخبراث الخعلُمُت في غىء اإلاىاهج البُيُت.
• بسهامج جؿبُلاث" "STEMفي الحُاة وٍخػمً العىاضس الخالُت:
• ؤطالُب زبـ اإلاىاد ألاوادًمُت ألازبع بالخؿبُلاث الحلُلُت التي
ٌعِشها الؿالب.

•جطمُم دزوض حعلُمُت باطخسدام بعؼ اطتراجُجُاث الخعلم
ؤلالىترووي .

• الخبراث العاإلاُت واإلادلُت في جؿبُلاث مىاهج" "STEMفي الحُاة.
• ألاشياٌ اإلاسخلفت لخؿبُلاث مىاهج العلىم والسٍاغُاث والخىىىلىحُا
والهىدطت في الحُاة الىاكعُت.

•بسهامج الخدزَع الاطخلطاجي والخياملي وٍخػمً العىاضس الخالُت:
•ماهُت الخدزَع الاطخلطاجي والخياملي وؾبُعت وؤهمُت وؤهداف ول
منهم.

•بسهامج الىخداث الخياملُت اللاثمت على البدث والاطخلطاء وٍخػمً
العىاضس الخالُت:

•بعؼ اطتراجُجُاث الخدزَع الاطخلطاجي والخياملي اإلاخىىعت وؤهمُت
ً
ول منها وهُفُت جؿبُلها مً زالٌ مىاهج " ،"STEMوحشمل هال مً:
ٍ
الخعلم اإلاظدىد بلى اإلاشيلت ،والخعلم باالهدشاف ،والخعلم الدشازوي،
واجساذ اإلاىخى الخياملي في الخعلُم ،والخدزَع ؤلابداعي.

•ؾبُعت الىخداث الخياملُت اللاثمت على البدث والاطخلطاء وؤهمُتها
وؤهدافها.
•ؤطع بىاء الىخداث الخياملُت اللاثمت على البدث والاطخلطاء.
•ؾبُعت اإلاشسوع البدثي وعملُاث الخفىحر عبر جسططاث ""STEM
•بسامج مخعللت باإلادىز الثاوي مجاٌ الخسؿُـ لخعلُم " "STEMوهى
بسهامجحن:

•جطمُم دزوض حعلُمُت باطخسدام بعؼ اطتراجُجُاث الخدزَع
الاطخلطاجي والخياملي .
•بسامج مخعللت باإلادىز السابع مجاٌ الخلىٍم لخعلُم" "STEMوهى
بسهامجحن:

•جطمُم وخداث جياملُت كاثمت على البدث والاطخلطاء.

• بسهامج جطمُم مهماث حعلم خلُلُت وٍخػمً العىاضس الخالُت:

•بسهامج الخلىٍم الراحي واإلاظخمس وٍخػمً العىاضس الخالُت:

•ؤطالُب جطمُم مهام حعلُمُت جىقف معسفت الؿالب في " "STEMفي
مىاكف خُاجُت.

•ماهُت الخلىٍم الراحي وؾبُعخه وؤهمُخه وؤهدافه.
•ؤطالُب الخلىٍم الراحي واطخسداماتها مع الؿالب.
•ؤطالُب الخلُُم لخعدًل ؤطالُب وؾسق الخدزَع اإلاظخسدمت.

•جطمُم مهماث حظمذ للؿالب باطخسدام الخعلم مً مجاٌ معسفي
لخدعُم الخعلم في مجاٌ معسفي ؤزس.
•جطمُم مىاكف حعلُمُت جخؿلب بحساءاث جىفر بؿسق مبخىسة
للمظاعدة في خل اإلاشىالث الحُاجُت.

•ماهُت الخلىٍم الدشخُصخي وؾبُعخه وؤهمُخه وؤهدافه.

•بسهامج جدلُل بِئت الخعلم الطفُت وٍخػمً العىاضس الخالُت:

•ؤطالُب الخلىٍم الدشخُصخي اإلاخىىعت ووقُفت ول منها واطخسداماتها.

•ؤطالُب جدلُل بِئاث الخعلم الطفُت وؤهىاعها.

ليل مً الؿالب واإلاعلمحن.
•فىاثد الخلىٍم الدشخُصخي ٍ

•بِئت الخعلم واطخلاللُت الخعلم.

•ؤطالُب جلُُم اإلاشسوعاث الجماعُت وهُفُت جؿبُلها.
•بسامج مخعللت باإلادىز الخامع اإلاجاٌ الخىىىلىجي وهى بسهامج واخد:

•بىاء ؤدواث جلىٍم ذاحي ومظخمس مخىىعت.
•بسهامج الخلىٍم الدشخُصخي وٍخػمً العىاضس الخالُت:

•جطمُم بِئت الخعلم الابخيازٍت وممحزاتها.
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إلاعلمي اإلاسخلت الثاهىٍت بلي بسامج جدزٍبُت جفطُلُت كابلت للخؿبُم
مخػمىت حمُع عىاضس البرامج الخدزٍبُت.
•العمل على جبجى الخطىز اإلالترح ،وجىلي جىفُره على مظخىي مساهص
ً
الخدزٍب في الادازاث الخعلُمُت وافت ،مع مخابعخه وجلىٍمه باطخمساز
لػمان هجاخه وجؿىٍسه.

•بسهامج الخبراث الخعلُمُت الخىىىلىحُت وٍخػمً العىاضس الخالُت:
•ؾبُعت الخبراث الخعلُمُت الخىىىلىحُت وؤهمُتها وؤهدافها وممحزاتها.
•مطادز الخعلم السكمُت وجىقُفها في حعلُم ""STEM
•ؤطع بىاء الخبراث الخعلُمُت الخىىىلىحُت.
•بعداد زبراث حعلُمُت جىىىلىحُت جدمج اإلاادة الخعلُمُت باالطخلطاء
العلمي.
•بسامج مخعللت باإلادىز الظادض مجاٌ الىمى اإلانهي لخعلُم " "STEMوهى
بسهامج واخد:

•ؤن حعمل وشازة التربُت والخعلُم على جىفحر مخؿلباث جؿبُم الخطىز
ً
اإلالترح وافت باطخمساز لػمان هجاخه وجؿىٍسه وجدلُم ؤهداف الخطىز
اإلايشىدة.
•جبجى آلُاث جفعُل الخطىز اإلالترح وجىفُره مً ؤحل العمل على
الخسلظ مً اإلاشىالث التي جىاحه جدزٍب معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت في
ؤزىاء الخدمت.
الدزاطاث اإلالترخت:
فى غىء هخاثج الدزاطت ًلدم الباخث مجمىعت مً البدىر اإلالترخت
هما ًلي:

•بسهامج مجخمعاث الخعلم وٍخػمً العىاضس الخالُت:
•مجخمعاث الخعلم اإلاهىُت وَشمل :اليشإة واإلافهىم ،والخطاثظ.
•ؤهمُت مجخمعاث الخعلم وؤهىاعها ومخؿلباتها.
•بىاء مجخمعاث الخعلم اإلاهىُت وكُادتها وَشمل :الىماذج والخؿىاث
وؤلاحساءاث.
ً
•بدىر اإلاعلمحن ؤلاحساثُت بىضفها مدزال للخىمُت اإلاهىُت.
 .5آلُاث جفعُل الخطىز اإلالترح وجىفُره وجمثلذ فى:
•العمل على جطمُم مطفىفت البرامج الخدزٍبُت اإلاخػمىت في الخطىز
ول مً فىُاث
اإلالترح وبعدادها مً كبل فسق عمل مخسططت في ٍ
الخدزٍب اإلانهي للمعلمحن ،ومىغىعاث الخدزٍب اإلاسخلفت ،والخسطظ
ألاوادًمي والخىىىلىجي.

•دزاطت مشابهت للدزاطت الحالُت إلاعلمي اإلاسخلت الثاهىٍت على هؿاق
ؤوطع بمدافكاث ؤزسي بجمهىزٍت مطس العسبُت.
•دزاطت مشابهت للدزاطت الحالُت إلاعلمي اإلاساخل الدزاطُت ألازسي
(ؤلاعدادًت والابخداثُت) لخىخمل مطفىفت البرامج الخدزٍبُت إلاعلمي حمُع
اإلاساخل الدزاطُت.
•جؿبُم خصمت البرامج الخدزٍبُت اإلالترخت في هره الدزاطت إلاعلمي
اإلاسخلت الثاهىٍت وجددًد مدي فعالُتها في طد الفجىة في ؤداء اإلاعلمحن
لخؿبُم مدزل""STEM
•دزاطت ملازهت لالخخُاحاث الخدزٍبُت إلاعلمي اإلادازض الحيىمُت (الرًً
ًدزطىن باللغت العسبُت) ومعلمي اإلادازض الخجسٍبُت والخاضت فُما
ًخعلم بمخؿلباث جؿبُم مدزل "."STEM
املساجع
أ .املساجع العسبيت
] [6مُىا ،فاًص مساد ( .)2003كػاًا في مىاهج الخعلُم .اللاهسة :مىخبت
ألاهجلى اإلاطسٍت.
] [7ببساهُم ،هاشم؛ والجصاثسي ،زلىد ( .)2014اعخلاداث معلمي الطف
خىٌ جيامل السٍاغُاث والعلىم في الحللت ألاولى مً الخعلُم
ألاطاسخي في حىىب طىزٍت .مجلت اجداد الجامعاث العسبُت للتربُت
وعلم الىفع.31-11 .)3(12 .
] [9عبد هللا ،ببساهُم مدمـد ( .)2007جؿىٍس مىهج السٍاغُاث باإلاسخلت

•الاهخمام بخىفحر جلً البرامج مً زالٌ مساهص الخدزٍب باإلدازاث
وبساضت في اإلادافكاث التي ًخم فيها الخىطع في بوشاء مدازض
الخعلُمُت
ٍ
اإلاخفىكحن في العلىم والخىىىلىحُا وكبل البدء في افخخاح جلً اإلادازض.
•الاعخماد في حمُع البرامج الخدزٍبُت بالخطىز اإلالترح على اإلاشازهت
ؤلاًجابُت العالُت للمخدزبحن مً معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت؛ والترهحز على
وحىد ؤوشؿت جؿبُلُت في ول بسهامج لخؿبُم حىاهب اإلاعسفت بالبرهامج
بلى واكع مسجبـ بمىاهج ""STEM
•جىفحر جلً البرامج مً زالٌ مىكىمت مخياملت ،ومً زالٌ وطاثل
جدزٍب مخؿىزة ومخعددة جخىافم مع معؿُاث العطس والاججاهاث
اإلاعاضسة للخدزٍب .هخىفحر جلً البرامج مً زالٌ مىاكع الىشازة بدُث
جخم الخيلُفاث بطىزة بلىتروهُت وازخباز عملي في جهاًت الدوزة؛ ؤو
اطخسدام الخدزٍب عً بعد باطتراجُجُاجه اإلاخىىعت.
•العمل بطىزة مخىاشٍت مع جدزٍب معلمي اإلاسخلت الثاهىٍت ؤن ًخم
جدزٍب حمُع فئاث العاملحن (مدًسًٍ و ازخطاضُحن وبدازٍحن) بخلً
اإلادازض لخفهم ؾبُعت مىاهج " "STEMومخؿلباث جؿبُلها إلاظاعدة
اإلاعلمحن إلهجاح هرا الىىع مً الخعلُم الري ًخؿلب جىافس بِئت مدزطُت
مسخلفت بطىزة هىعُت عً اإلاخىافسة ً
بىحه
خالُا في مدازطىا الثاهىٍت
ٍ
عام.
 .7التىصياث
في غىء هخاثج الدزاطت ًلدم الباخث مجمىعت مً الخىضُاث هما ًلي:

ؤلاعدادًت في غىء مدزل جيامل السٍاغُاث والعلىم
والخىىىلىحُا .زطالت دهخىزاة غحر ميشىزة ،ولُت التربُت بالعسَش،
حامعت كىاة الظىَع.
] [13زفاعي ،علُل مدمىد مدمىد ( .)2015بؿاكت ألاداء اإلاخىاشن
همدزل لخلُُم ألاداء ؤلادازي إلادًسي مدازض اإلاخفىكحن في العلىم
والخىىىلىحُا  STEMبجمهىزٍت مطس العسبُت ،مجلت التربُت-
حامعت ألاشهس.445-377 .)1( 162 .
] [14خظً ،وعُمت وآزسون ( .)2012بعداد ازخبازاث لللبىٌ بمدازض
اإلاخفىكحن .اللاهسة :اإلاسهص اللىمي لالمخداهاث والخلىٍم التربىي.

•ؤن جلىم فئت ؤو هُئت مخسططت في بعداد البرامج الخدزٍبُت بترحمت
الخطىز اإلالترح لحصمت البرامج الخدزٍبُت اإلالترخت في هره الدزاطت
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 جطمُم مىاهج اإلاخفىكحن في غىء.)2012(  جفُدة طُد ؤخمد،[ غاهم15]
–  (العلىم – الخىىىلىحُا – الخطمُم الهىدسخيSTEM مدزل
 اإلاسهص اللىمي: اللاهسة.)السٍاغُاث (في اإلاسخلت الثاهىٍت

[10] Bryan, J. A, Fennell, B. D. (2009). Wave modeling: a lesson
illustrating the integration of mathematics, science and
technology through multiple representations. Physics
Education, 44(4), 403-410.
[11] Daugherty, M.; Carter, V.; Swagerty, L. (2014). Elementary
(STEM) Education: the Future for Technology and
Engineering Education?. Journal of (STEM) Teacher
Education, 49(1), 45-55.
[12] Stohlmann, M, & Moore, T. J. & Roehrig, G.H.(2012).
Considerations for teaching Integrated (STEM) Education.

. شعبت بدىر جؿىٍس اإلاىهج.لالمخداهاث والخلىٍم التربىي
 وخدة ملترخت في غىء مدزل "العلىم.)2016( ً آًاث خظ،[ ضالح16]
 السٍاغُاث " وؤزسها في جىمُت الاججاه-  الهىدطت- – الخىىىلىحُا
 اإلاجلت.هدىه ومهازاث خل اإلاشىالث لخالمُر اإلاسخلت الابخداثُت
.217 -186 . جمىش.)7(5 .الدولُت التربىٍت اإلاخسططت
. العلىم الخؿبُلُت اإلاخياملتSTEM .)2015( ً ابساهُم خظ،[ ضالح22]
 مخاخه على.17 .مجلت الخعلُم ؤلالىترووي – حامعت اإلاىطىزة
:السابـ الخالي
-  جددًد الاخخُاحاث الخدزٍبُت.)2006( ً عبد السخم،[ جىفُم38]
 مسهص: اللاهسة.ً الجصء الثام.مىطىعت الخدزٍب والخىمُت البشسٍت
.ًُالخبراث اإلاهىُت لئلدازة بم
 الاخخُاحاث.)2009(  عبحر مدمد، ًدحي مدمد؛ وبزشُد،[ شدًفاث42]
الخدزٍبُت إلاعلمي ومعلماث اللغت ؤلاهجلحزًت إلاسخلت الخعلُم
ألاطاطُت مً وحهت هكسهم في اإلادازض الحيىمُت في مدًسٍت
.93 -65 .)3( 15 . اإلاىازة.التربُت والخعلُم للطبت اإلافسق
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A SUGGESTED PERCEPTION FOR A
PACKAGE OF TRAINING PROGRAMS
REQUIRED TO THE APPLICATION OF
STEM IN THE LIGHT OF THE SECONDARY
SCHOOL TEACHERS TRAINING NEEDS
AYMAN M. ABDULQADER
Alexandria University
ABSTRACT_ The current study aims to prepare a suggested perception of the training package
for secondary school teachers to apply the STEM approach in the light of their training needs. The
researcher used the descriptive approach to determine the requirements of applying STEM
approach through a questionnaire to identify the training needs of six main areas. A number of
needs were formulated for (71) needs falling under six fields (specialization; Planning for STEM
education; Implementation for STEM education; Assessment for STEM education; Education
technology; and Professional development). Its reliability and stability have been verified. The
results of the study showed that there were 33 training needs desirable by the study sample at a
high level, and 38 training needs desirable by the sample of the study with a medium degree
distributed in the six fields. The study presented a suggested Perception for the package of training
programs, including its preliminary points, objectives, nature, a package of training programs,
and activation mechanisms of the suggested Perception and how to implement it. In the light of
this, a set of recommendations and proposed research were presented
KEYWORDS: Training Programs, Secondary School Teachers, Training Needs, STEM
Education.
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