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يف تنمية  (STEM) فاعلية التدريس وفق منهج
 قدرة طالبات املرحلة الثانوية على حل املشكالت

 *نجوى بنت عطيان املحمدي

 

 

على تنمية قدرة طالبات املرحلة الثانوية في حل  (STEM) هدفت الدراسة الحالية الى تقص ي فاعلية التدريس وفق منهج _ امللخص

من تصميمات املناهج القائمة على الدمج بين العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة، بحيث تتمركز  (STEM) املشكالت، ويعد منهج

حول املتعلم، كما يعد من التصميمات املتمركزة حول املشكالت، حيث تم اختيار مجموعة من املشكالت التي يتطلب حلها معارف ومهارات 

وعلم الهندسة، في سياق تكنولوجي، كما تم بناء اختبار لقياس القدرة على حل املشكالت تكون من  ترتبط باملحتوى العلمي والتكنولوجي

 - ( مشكالت مفتوحة النهاية. واعتمدت الدراسة على استخدام املنهج شبه التجريبي القائم على تصميم املجموعة الواحدة واختبار قبلي10)

طالبات املرحلة املتوسطة، اخترن بطريقة قصدية. تم تطبيق اختبار حل املشكالت قبل ( طالبة من 30بعدي، تكونت عينة الدراسة من )

في تنمية قدرة طلبة املرحلة  (STEM) وبعد إجراء التجربة بعد التحقق من صدقه وثباته، أظهرت نتائج الدراسة فاعلية التدريس وفق منهج

 الثانوية على حل املشكالت. 

 

 .، املناهج املدمجة، حل املشكالت، طالب املرحلة الثانوية(STEM) : منهجالكلمات املفتاحية
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في تنمية قدرة طالبات املرحلة الثانوية  (STEM) فاعلية التدريس وفق منهج

 املشكالتعلى حل 
 املقدمة. 1

سعى العديد من الباحثين إلى بناء عدة مشاريع تستهدف دمج      

التكنولوجيا مع منهج الرياضيات ومنهج العلوم، بحيث يتم تقديم املعرفة 

بصورة تكاملية تسهم في تحويل املعرفة إلى منتج قادر على تلبية حاجات 

واهتمامات كل من املتعلمين واملجتمع على حد سواء، وكان من بين هذه 

، وكانت (Judith A. Ramaley) التجارب الرائدة تجربة العاملة األمريكية

تشغل منصب املدير املساعد للتعليم وتنمية املوارد البشرية  في املؤسسة 

 إلصالح 2004-2001الوطنية للعلوم في الفترة )
ً
(، حيث شكلت فريقا

املناهج الدراسية في تخصصات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 

، (Science, Technogym, Engineering, and mathematics) والهندسة

واختصار لهذه املواد تم أخذ أول حرف من كل تخصص  وتم إعادة ترتيبها 

 (STEM) [1].  لتصبح أسهل في عملية التداول والتي اشتهرت مصطلح

[ إلى أن اململكة املتحدة تبنت مشروع لتضمين 2ويشير هاريسون ]     

( وذلك بإضافة أنشطة ومهارات 2010-2004في الفترة ) (STEM) منهج

في مجال التكنولوجيا والتصميم الهندس ي، بهدف تحسين مخرجات فّعالة 

 إلى تطوير االقتصاد القومي 
ً
النظام التعليمي والتي بدورها ستؤدي تباعا

 .وخاصة في مجال اإلنتاج الصناعي

من املداخل الواعدة في مجال التربية  (STEM) ومن هنا نجد أن منهج     

 دمج العلوم والهندسة والتكنولوجيا العلمية والتكنولوجية، والذي بدأ في

(SET)[3].، ثم تم تطويره بإضافة الرياضيات ليصبح (STEM)  

  (STEM)ويعد اتجاه تكامل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات      

امتداد لجهود إصالح تعليم العلوم في الواليات املتحدة األمريكية على 

جاه العلم لجميع األمريكيين مدار العقديين املاضيين، وذلك ضمن ات

الذي كان مصمما لتوجيه اإلصالح التعليمي، والذي يعد ذا أهمية حاسمة 

ملعالجة التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية التي يعتقد أنها النقاط 

 ].4املرجعية ملحو األمية العلمية ]

عتمد على من املناهج ذات التصميم املدمج الذي ي (STEM) ُيعد منهج       

إزالة الحواجز بين مواد العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، 

حيث أثبت فعاليته من خالل التجارب التي تمت في العقود الثالثة املاضية 

 في الواليات املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة، وجنوب إفريقيا غانم

االتجاهات، واملداخل من أهم  (STEM) ؛ األمر الذي جعل من منهج[5]

العاملية في تصميم املناهج املدرسية فهو منهج يعتمد على التعلم من 

خالل تطبيق األنشطة العملية التطبيقية من خالل توظيف املعرفة 

الرياضية والعلمية والهندسية مع أنشطة التكنولوجيا الرقمية بصورة  

ت التي تعتمد في متمركزة حول املتعلم من خالل طرح العديد من املشكال 

حلها على أسلوب االكتشاف، وأنشطة التفكير العلمي، واملنطقي، واتخاذ 

 .القرار

على التمركز حول الخبرة املفاهيمية  (STEM) يعتمد تصميم منهج    

املتكاملة؛ والتمركز حول حل املشكالت، والتحري، والتطبيق املكثف 

ة، واملوجهة عن طريق لألنشطة العملية؛ والتمركز حول الخبرة املحدد

الذات؛ والبحث التجريبي املعملي في ثنائيات، وفرق؛ والتقويم الواقعي 

متعدد األبعاد واملستند على األداء؛ والتركيز على قدرات التفكير العلمي، 

 ].5واإلبداعي، والناقد ]

 (STEM) تصميم املناهج وفق منهج

يستخدم التصميمات على الدمج بين املنهج البيني و  STEM يقوم منهج  

املتمركزة حول املتعلم، والتصميمات املتمركزة حول املشكالت، ويتم فيها 

تحديد املشكالت الواقعية بهدف طرحها للمتعلمين بحيث تضم جوانب 

من علوم مختلفة كالهندسة والعلوم والرياضيات والتصميم الهندس ي، 

 :ما يلي (STEM) ومن التصميمات الرئيسية ملنهج

 :(Learner-Centered Design) التصاميم املتمركزة حول املتعلمأوال: 

، (-Child) ومن أمثلة هذه التصاميم: التصاميم املتمركزة حول املتعلم

منهج النشاط، املنهج القائم على الخبرات التعليمية، والتصميم اإلنساني 

[6.[ 

ومن  :(Problem-Centered Design) ثانيا: املنهج املتمركز حول املشكالت

 ].7أمثلة هذا املنهج تصميم املواقف الحياتية، التصميم الجوهري ]

 (STEM) أسس تصميم املناهج القائمة على منهج 

هناك ستة أسس رئيسة يجب مراعاتها عند تصميم املناهج القائمة على    

 ]3] هي: غانم  (STEM)منهج

لرياضيات: التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والتصميم الهندس ي وا. 1

ويتضمن هذا األساس املفاهيم الكبرى ذات الطبيعة البينية واملتداخلة 

بين أساسيات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتوفير 

مجموعة من األنشطة البينية التي تحقق التكامل بين هذه املواد، وتقديم 

ت خبرات املنهج من خالل مشكالت وخبرات تكاملية تضم التخصصا

 .األربعة

إجراء عملية االستقصاء وتنمية طرق التفكير: يعتمد املنهج مجموعة . 2

من األنشطة التي تعتمد على االستقصاء، وتحفيز التفكير العلمي 

واالبتكار مع توفير املصادر التعليمية املناسبة، كما يتضمن تطبيق 

 .البحثاستراتيجيات التعلم بعد املدرسة لتطبيق أنشطة تتمركز حول 

دراسة وتطبيق عملية التصميم الهندس ي: يعتمد املنهج على التصميم . 3

الهندس ي لحل املشكالت الواقعية، واستخدام املهارات الرياضية 

الحسابية والخوارزميات ملعرفة أساسيات فروع التصميم الهندس ي، كما 

 .يتضمن ربط التدريس في املدرسة بوقع الخبرة واإلنتاج التكنولوجي

تدعيم التعليم باستخدام القدرات التكنولوجية وبرامج الكمبيوتر:  .4

على التعليم االلكتروني سواء  (STEM) تعتمد املناهج املصممة وفق منهج

أكان ذلك بشكل متزامن أو غير متزامن، أو دمج التعليم اإللكتروني 

 .بالتعليم التقليدي

 الواقعي: منهجتقويم الطالب باستخدام أدوات التقويم الشامل و . 5

(STEM)  يعتمد على تقويم األداء والتصميم والحلول لكل مشكلة من

 ].8مشكالت املنهج على حّدٍّ سواء بصورة واقعية ]



 (STEM)  
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ربط الطالب ببيئته ومجتمعه املحلي: وهذا يتطلب تعزيز األنشطة . 6

التدريبية والبحثية ذات صلة باملجتمع بحيث يتم ربط الطالب ببيته 

 ].3] ليومجتمعه املح

 :في التعليم ما قبل الجامعي (STEM) إدخال منهج

اقترح املجلس الوطني األمريكي للعلوم خطة من عشر سنوات لتحول 

 : املدارس األمريكية للتدريس بهذه االستراتيجية، وفق أربعة مراحل كما يلي

[3] Bybee10] ؛ الرشدان[ 

لوحدات منتقاة ملدة عامين يتم املرحلة األولى: تطبيق االستراتيجية  -1

خالها تصميم وتطوير وحدات خاصة ومحددة بهذه االستراتيجية وتكون 

 .التغيرات هنا بسيطة لكن آثارها كبيرة

املرحلة الثانية: ويتم فيها تغيير السياسات والبرامج والتطبيقات على  -2

 .( سنوات6املستوى العام لتطبيق االستراتيجية وذلك عبر أول )

املرحلة الثالثة: وتتضمن بناء القدرة على املستوى العام لتطوير برامج  -3

 .العلوم والتكنولوجيا املستمر وتستمر ملدة عامين

 .املرحلة الرابعة: التقويم، ويتم باتباع أسلوب التقييم املستمر للعملية -4

 :في التعليم ما قبل الجامعي (STEM) متطلبات إدخال منهج  

في التعليم العام  (STEM) لبات أساسية لتطبيق منهجهناك ثالثة متط

 ]8لتحويل املنهج التقليدي إلى منهج متكامل الخبرات وهي: ستيفاني ]

تغيير رؤية تدريس العلوم والرياضيات بحيث تتحول من االعتماد على . 1

 .املعارف الى االهتمام بتطبيقاتها العملية

الرياضيات والعلوم في املدرسة، بحيث يتم التركيز تغيير طرائق تدريس . 2

على إدماج املتعلمين بأنشطة الرياضيات والعلوم، واالهتمام 

 .باالستقصاء، وحل املشكالت االبداعية، والتفكير العلمي

تغيير الرؤية في أهداف التعليم العام بحيث يتم توجيهها إلى تحقيق . 3

طبيقاتهما التكنولوجية من قبل الفهم العميق للعلوم والرياضيات، وت

 .جميع أفراد املجتمع وليس لفئة من الصفوة العلمية فقط

 :في التعليم العام (STEM) مميزات استخدام منهج  

في التعليم العام  (STEM) [ عدة مزايا الستخدام منهج11أورد صالح ]

 :وهي

تحسن من درجة استيعاب واكتساب املتعلمين للمهارات العلمية، . 1

 .والتفكير العلمي

 .تنمية مستوى تحصيل املتعلمين وتزيد من دافعيتهم للتعلم. 2

تتيح الفرصة للمتعلمين لتطبيق مجموعة من األنشطة املتنوعة . 3

التطبيقية، والرقمية، والتي تتمركز حول الخبرة، وأنشطة االستقصاء، 

املساهمة بشكل واالكتشاف، وأنشطة الخبرة اليدوية، مما يمكنهم من 

 .إيجابي في بناء تعلمهم

تحقيق مبدأ التعلم املستمر مدى الحياة، والتربية من أجل تحقيق . 4

 .التنمية املستدامة

املساهمة في تغيير الرؤى حول مناهج العلوم والرياضيات وتغيير . 5

 .أهدافها

املساهمة في تقديم وتدعيم طرائق حديثة في تدريس الرياضيات . 6

 .والتي تركز على التكامل بينها والعلوم

تطوير مهارات املعلمين وقدراتهم وتحويلهم إلى التدريس الفاعل في . 7

 .ضوء التحديات العاملية والتكنولوجية

تعزيز استخدام تقنيات التعليم والوسائل التكنولوجية، واإلنتاج ودمج  8

 .التكنولوجيا في منهجيات التدريس اليومية

في التدريس يمكن  (STEM) إلى أن إدخال منهج[ 12ويشير ياسين ]

املتعلمين من أن يكونوا قادرين على إجابة املسائل املعقدة والبحث في 

 :القضايا العاملية لتطوير التحديات واملشكالت العاملية من خالل

 .إثبات فهم محتوى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات -5

 .ولوجيا والهندسة والرياضياتتطبيق محتوى العلوم والتكن -6

 .دمج محتوى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات -7

اهتمام العديد  (STEM) وهذا قد نال موضوع تصميم املناهج وفق منهج   

من الباحثين على الصعيد العربي واألجنبي، فأجريت العديد من 

اسات وفق الدراسات في هذا املوضوع، وفيما يلي عرض لبعض هذه الدر 

 :تسلسل حدوثها من األقدم إلى األحدث

دراسة هدفت إلى استخالص قائمة معايير وفق [ 13] أجرى حسن     

التي يمكن االستناد إليها عند تطوير منهج الرياضيات  MST مدخل

باملرحلة اإلعدادية، وخلصت الدراسة إلى بناء قائمة باملعايير اشتملت 

باألهداف العامة، وتحديد املحتوى وتنظيمه، وتحديد على معايير خاصة 

 .طرق واستراتيجيات التدريس، وتحديد أساليب التقويم

التي هدفت إلى بناء وحدة الكثافة للصف الثاني [ 14] دراسة حسن     

والتحقق من فاعليتها في تنمية حل  STEM اإلعدادي في ضوء مدخل

 لحل املشكالت املشكالت الرياضية، واستخدمت الدراسة ا
ً
ختبارا

الرياضية، كما تّم وضع األسس املعيارية التي ينبغي على أساسها إعادة 

، ودراسة فعالية هذه الوحدة STEM بناء الوحدة في ضوء مدخل

الدراسية وحجم تأثيرها على املشكالت الرياضية، وتكونت عينة الدراسة 

ستين مختلفتين. من مجموعتين من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في مدر 

وقد بّينت نتائج التحليل ضرورة إعادة النظر في مناهج الرياضيات بجميع 

مراحل التعليم العام في ضوء مدخل تكامل الرياضيات والعلوم 

 .والتكنولوجيا

بدراسة وصفية استهدفت تقييم درجة تضمين [ 15] قام روالند        

مريكية لعملية التصميم مناهج التعليم العام في الواليات املتحدة األ 

الهندس ي وفق املعايير القومية األمريكية ملناهج التعليم العام، تكونت 

عينة الدراسة من كافة املعايير القومية ملناهج التعليم العام في الواليات 

( والية أمريكية 41الخمسين، وأظهرت النتائج أن معايير املناهج في )

معايير العلوم والتكنولوجيا، تضمنت عملية التصميم الهندس ي في 

وتضمنت والية واحدة عملية التصميم الهندس ي في مناهج الرياضيات، 

 .وبعض الواليات تضمنت بعض املعايير املنفصلة

[ دراسة تجريبية هدفت إلى تحديد أبعاد تصميم مناهج 3أجرت غانم ]     

للصف  ؛ وبناء منهج مقترح(STEM) املرحلة الثانوية القائمة على مدخل

الثاني الثانوي في نظام األرض، وقياس أثره في تنمية مهارات التفكير في 

األنظمة. وأعدت الباحثة قائمة باملهارات األساسية في التفكير في األنظمة، 

وإعداد التصور املقترح لتدريس وحدتين )األغلفة املكونة لنظام األرض، 

إلى وجود أثر للمنهج  التفاعل بين أغلفة نظام االرض(، وتوصلت الدراسة

في تنمية مهارات التفكير في األنظمة لكل من مهارات:  (STEM) املقترح

التفكير في النظام كسبب، والتفكير الدينامي، والتفكير العملياتي، 

 .والتفكير كعروة مغلقة، والدرجة الكلية ملهارات التفكير
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برنامج تدريبي  [ دراسة هدفت التعرف على فاعلية16وأجرى الشهراني ]     

لتنمية مهارات األداء التدريس ي ملعلمي الفيزياء في ضوء متطلبات التكامل 

بين العلوم والرياضيات والتقنية، وأعدت الباحثة البرنامج املقترح، 

( 31وبطاقة مالحظة مهارات األداء التدريس ي،  وتكونت عينة الدراسة من )

 لتحديد االحتياجات التدريبية، و )
ً
( معلم فيزياء للصف األول 15معلما

الثانوي لتطبيق بطاقة املالحظة بمحافظة خميس مشيط، وأظهرت 

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات معلمي 

الفيزياء في ضوء متطلبات التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية، وفي 

لصالح التطبيق كل من التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة و 

البعدي، كما أسفرت النتائج عن فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية 

مهارات األداء التدريس ي ملعلمي الفيزياء في ضوء متطلبات التكامل بين 

 .العلوم والرياضيات والتقنية

 من لو وتساي وتسنج وشاية ]     
ً
[ دراسة هدفت إلى تقص ي 17وأجرى كال

لى املشكالت في تحسين اتجاهات الطالب املرحلة أثر التدريس القائم ع

الثانوية نحو منهج الدمج بين العلوم والرياضيات والتصميم الهندس ي 

، وتحديد مجال التعلم باملستقبل، واستخدمت (STEM) والرياضيات

الدراسة برنامج تدريبي، ومقياس اتجاهات، واستمارة مقابلة، وتكونت 

ي املرحلة الثانوية في مدينة تايوان، تم ( طالبة ف40عينة الدراسة من )

 لدراسة موضوع تصميم سيارة رافعة باستخدام 18تقسيمهنَّ إلى )
ً
( فريقا

الطاقة الشمسية، وأظهرت النتائج فاعلية التدريس القائم على املشكالت 

، وتحديد مجال التعلم (STEM) في زيادة االتجاه نحو تعلم منهج

قابلة أن املعالجة التجريبية أسهمت في باملستقبل، وأظهرت نتائج امل

تحقيق تطبيق املعرفة العلمية والرياضية بصورة متقنة ويزيد من 

 .الخبرات والقدرات في مجال التكامل والتطبيق بين املعلومات

[ دراسة وصفية هدفت إلى تقص ي إسهامات شركة 18أجرى العويشق ]     

، وتعد شركة  STEM تطوير للخدمات التعليمية السعودية في مجالت

تطوير للخدمات التعليمية شركة سعودية مملوكة بالكامل للدولة، وقد 

أظهرت الدراسة أن شركة تطوير للخدمات التعليمية قد اهتمت منذ 

تأسيسها بالتوجهات الحديثة في تعلم العلوم والرياضيات والتقنية، وكانت 

برزها برنامج التي تضمنت عدة مشروعات تطويرية من أ  STEM مبادرة

تطوير العلوم والرياضيات باململكة العربية السعودية، ومشروع املراكز 

العلمية حيث اشتمل مشروع تطوير تعلم العلوم والرياضيات على 

مشروع نوعي للتطوير املنهي املتمازج ملعلمي العلوم والرياضيات قام على 

ب عن بعد ملدة مبدأ تدريب املعلمين بمنحيين التدريب املباشر، والتدري

زادت عن عام دراس ي، ومشروعات في التجارب العلمية البديلة، وتوفير 

يدويات مادة الرياضيات والتدريب عليها، كما اشتمل مشروع املراكز 

العلمية على إيجاد مراكز علمية منهجية متخصصة تساند وتحقق 

كحاضنات لعلماء  STEM التكامل مع التعليم الرسمي في مجالت

مراكز علمية في ثالث مناطق تعليمية  3املستقبل، إذ تم تأهيل وتشغيل 

 .داخل اململكة العربية السعودية

 [ دراسة هدفت التعرف على أثر استخدام مدخل19وأجرى القثامّي ]     

STEM  على التحصيل الدراس ي ومهارات التفكير لدى طالب الصف الثاني

، واختبار مهارات التفكير متوسط، واستخدم الباحث اختبار تحصلي

، وطبقت الدراسة على STEM العليا، ومعالجة تجريبية باستخدام مدخل

( طالب في 30( في املجموعة التجريب، )30( طالب، )60عينة تكونت من )

املجموعة الضابطة من طالب الصف الثاني متوسط في مدينة جدة. 

طبيق البعدي فيما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الت

يخص كل من التحصيل، ومهارات التفكير العليا عند )مستوى التحليل، 

 .التركيب، التقويم، املستويات مجتمعة( ولصالح املجموعة التجريبية

  نجد أن بعضها       
ً
في ضوء ما تم عرضه من الدراسات السابقة جميعا

 دراسة حسنمثل  STEM اهتم باستخالص معايير للتدريس وفق منهج

، ومنها ما استهدف البحث عن درجة تضمين مناهج التعليم ملواقف [13]

، وبعضها  Roland et al [15]كدراسة  STEM تعليمية تتوافق مع منهج

في وحدات تعليمية في مواد وموضوعات   STEM اهتم في تطبيق منهج

، [14] مختلفة كالكثافة، ونظام األرض، والكيمياء مثل دراسة حسن

، ومنها ما استهدف تدريب [19] ، ودراسة القثامي[3] راسة غانمود

[، وبعضها 16] كدراسة الشهراني  STEN املعلمين على التدريس وفق منهج

استهدف  تقص ي إسهامات شركة تطوير للخدمات التعلية السعودية في 

  STEM [18] مجالت

؛ [3] ؛ غانم[14] وبهذا تتفق الدراسة الحالية مع دراسة كل من حسن      

، إال أنها تختلف عنها في أنها STEM في التدريس وفق منهج[ 19] القثامي

دمجت بين موضوعات وحدتين في الرياضيات والعلوم على شكل مواقف 

تعليمية يعرض كل موقف بشكل مدمج ملوضوعات الرياضيات والعلوم 

 .والهندسة والتقنية بشك يزيل الحواجز الفاصلة بينها

 لدراسةمشكلة ا. 2

في تحقيق  (STEM) أثبتت العديد من البحوث والدراسات فاعلية منهج     

أبعاد متعددة للتعلم إلكساب املتعلمين املعارفـ، ومهارات العلم وعملياته، 

وإكسابهم اتجاهات إيجابية نحو العلوم والرياضيات والهندسة والتقانة، 

، ويتم هذا بصورة تكاملية بح
ً
يث تمكنهم من حل وتنويرهم تكنولوجيا

املشكالت الحياتية وخاصة التي تتطلب معلومات ومهارات ومبادئ 

متنوعة تتطلب تداخل وتمازج فيما بينها، مما يوفر االستعداد لإلنتاج 

املعرفي والصناعي في مجاالت العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، 

، (STEM) منهج أن  ,Lou, Tsai, Tseng & Shih [17] فقد أثبتت دراسة

أسهم في تحقيق تطبيق املعرفة العلمية والرياضية بصورة متقنة ويزيد 

من الخبرات والقدرات في مجال التكامل والتطبيق بين املعلومات. وأكدت 

[ أن تقديم مناهج متكاملة تجمع بين الرياضيات 20دراسة هوسمان ]

املتعلمين لتتعلم هذه يجذب   (STEM)والعلوم والهندسة والتكنولوجيا

املواد وتشجعهم على اختيار مجال التكنولوجيا عند خروجهم لسوق 

 
ً
 .العمل مستقبال

إال أننا عند مراجعة مناهج املرحلة الثانوية في اململكة العربية       

السعودية نجد أنها صممت وفق منهج املواد املنفصلة، وتعتمد على 

أساس ي، ويؤكد ذلك املواد الدراسية املعارف والخبرات التحصيلية بشكل 

التي تدرس في املدارس الحكومية واألهلية في اململكة العربية السعودية في 

هذه املرحلة، حيث تتضمن مواد منفصلة مثل: الفيزياء، الكيمياء، 

األحياء، علوم األرض، والرياضيات والحاسب اآللي بشكل مستقل عن 

 .اآلخر

عنى بتطوير التعليم في وبالرغم من إيجاد شركة     
ُ
تعليمية حكومية ت

اململكة العربية السعودية وهي " شركة تطوير للخدمات التعليمية 
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حيث قدمت مشروع املراكز  (STEM) السعودية"، وسعيها إلى تفعيل منهج

 للتطوير املنهي 
ً
 نوعيا

ً
العلمية لتطوير تعلم العلوم والرياضيات، ومشروعا

الرياضيات قام على مبدأ تدريب املعلمين بمنحيين املتمازج ملعلمي العلوم و 

التدريب املباشر، والتدريب عن بعد، إال أن هذه التجارب ما زالت 

 [21] متواضعة، ومما يؤكد ذلك نتائج الدراسة التي قامت بها الدوسري 

والتي أظهرت وجود فجوات في تجربة اململكة العربية السعودية في 

واملتوسطة، من حيث غياب السياسات بين العالية   (STEM)تعليم

والتشريعات التعليمية، والخطط الوطنية، وعدم وجود تعليم رسمي 

 .في اململكة حتى اآلن (STEM) نظامي لتعليم

 من هنا سعى البحث الحالي إلى بناء برنامج تدريبي مقترح قائم على منهج

(STEM)  ت، وذلك في تنمية قدرة طالب املرحلة الثانوية على حل املشكال

 :من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس االتي

في تنمية قدرة طالبات  (STEM) ما فاعلية برنامج تدريبي قائم على منهج

 املرحلة الثانوية على حل املشكالت؟

 دراسةالأسئلة أ. 

 :سعى البحث لإلجابة عن السؤال االتي

طالبات املرحلة في تنمية قدرة  (STEM) ما فاعلية التدريس وفق منهج

 الثانوية على حل املشكالت؟

 دراسةالأهداف ب. 

 :هدف البحث الحالي الى

تصميم مواقف تعليمية تدمج بين العلوم والرياضيات والهندسة . 1

، وتقص ي فاعليتها في تنمية قدرة طالبات (STEM) والتكنولوجيا وفق منهج

 .املرحلة الثانوية على حل املشكالت

 :بحثاالستفادة من ال •

مساعدة القائمين على املناهج املدرسية على تحقيق التكامل بين مواد . 1

العلوم والرياضيات وتكنولوجيا التعليم من خالل تقديم نموذج لوحدة 

 STEM  مقترحة مصممة وفق منهج

تقدم ملعلمي التعليم العام باملرحلة الثانوية مجموعة من الخطط . 2

 STEM  التدريس وفق منهجالتدريسية لتنفيذ 

قد يسهم املنهج املتبع في تصميم الوحدة املقترحة طالب الدراسات . 3

العليا في مجال املناهج وطرق التدريس في تقديم نموذج عملي يستند إلى 

قواعد علم تصميم التدريس في تصميم الوحدات التعليمية القائمة على 

واملناهج املتمركزة حول  تصاميم املناهج املدمجة واملناهج الواسعة،

 .املتعلم

 الطريقة واإلجراءات. 3

 ألدوات   
ً
 ألفراد الدراسة، ووصفا

ً
يتناول هذا الجزء من البحث، وصفا

 :البحث ومواده، وإجراءات تنفيذها، والتحليل اإلحصائي للبيانات

 الدراسة مجتمعأ. 

لثانوي اختير أفراد الدراسة بطريقة قصدية من طالبات الصف الثالث ا   

من مدرسة )الثانوية العاشرة للبنات( في إدارة تعليم )جدة( في العام 

 .( طالبة30ه، وبلغ عدد األفراد )1437/1438الدراس ي 

 دراسةالأدوات ب. 

يتضمن البحث اختبار حل املشكالت، ومجموعة من املواقف التعليمية    

املقترحة(، وفيما يأتي دليل املعلمة لتدريس الوحدة  (STEM وفق منهج

 :عرض لكل منهما

: اختبار حل املشكالت
ً
 أوال

تم الرجوع إلى أدوات بعض الدراسات السابقة باإلضافة الى خبرة        

الباحثة في مجال املناهج وطرق التدريس، وفي مناهج الرياضيات 

والحاسوب، بهدف بناء اختبار يقيس القدرة على حل املشكالت تأخذ 

 تك
ً
 بين العلوم والرياضيات والهندسة من النوع املفتوح، وتكون طابعا

ً
امليا

دوران ملف في  -( مشكالت في موضوعات )قانون اوم10االختبار من )

تطبيقات على القيم  -املعدالت املرتبطة بالزمن -مجال مغناطيس ي

القصوى(، وتم التحقق من صدق االختبار، بعرضه على لجنة تحكيم من 

صين في مجال املناهج وطرق التدريس، وفي مجال تكنولوجيا الخبراء واملخت

 على صدق 
ً
التعليم، والقياس والتقويم، وقد ُعّدت آراء املحكمين دليال

محتوى االختبار. وتم تطبيق االختبار وحساب معامل الثبات بالطريقة 

-النصفية، وبلغ معامل الثبات بعد تصحيحه باستخدام معادلة سبيرمان

 (.0.86)براون، وبلغ 

: املواقف التعليمية وفق منهج ستيم
ً
 (STEM)  ثانيا

، باإلضافة الى (STEM) ، حول منهج [6,9]تم الرجوع إلى األدب التربوي      

خبرة الباحثة في هذا املجال، وبناء على ما سبق تم إعداد دليل للمعلمة 

( حصة صفية توزعت 16دروس(، بواقع ) 6( لقاءات تعليمية )6شمل )

( أسابيع.  وتم التحقق من صدق الدليل، بعرضه على لجنة 6)على 

التحكيم التي حكمت اختبار حل املشكالت، وقد ُعّدت آراء املحكمين 

 على صدق محتوى الدليل
ً
 .دليال

 :تصميم البحث ومنهجيته

استخدمت الباحثة املنهج التجريبي القائم على تصميم املجموعة      

بعدي( وذلك للتحقق من صالحية الوحدة  –الواحدة واختبار )قبلي 

في تنمية قدرة طالبات املرحلة الثانوية على   (STEM)املختارة وفق منهج

 .حل املشكالت

  :إجراءات تنفيذ التجربة

: الحصول على إذن بتطبيق التجربة من قسم املناهج وطرق التدريس 
ً
أوال

 .بجامعة جدة

: تحديد املدرسة املشمولة بعينة الد
ً
 .راسة بالطريقة القصديةثانيا

: إعداد أدوات ومواد الدراسة
ً
 .ثالثا

: التطبيق القبلي الختبار حل املشكالت، وتصحيحه ورصد نتائجه 
ً
رابعا

 .ه16/5/1438لغاية الضبط اإلحصائي للتجربة، بتاريخ 

: تطبيق التجربة ملدة ست اسابيع، ابتداء من 
ً
ه، إلى 19/5/1438خامسا

  .هـ29/6/1438

:
ً
بعد االنتهاء من تنفيذ التجربة، تم تحديد موعد موحد ألفراد  سادسا

الدراسة، من أجل التطبيق البعدي ألداتي البحث. وكان لكل فقرة أربعة 

عالمات وزعت كما يلي: عالمة واحدة لتحديد مشكلة الدراسة، عالمة 

واحدة البتكار خطة الحل، عالمة واحدة لتنفيذ الحل بشكل سليم، 

لتحقق من صحة الحل.  ثم فرغت النتائج على الحاسوب عالمة واحدة ل

من أجل متابعة املعالجات االحصائية واستخراج النتائج واختبار فرضية 

 .الدراسة
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 :املعالجة االحصائية

تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي ممثلة باملتوسطات الحسابية       

ى حل املشكالت، واالنحرافات املعيارية، لوصف قدرة أفراد الدراسة عل

 باختبار "ت" للعينات 
ً
وكذلك استخدام اإلحصاء االستداللي ممثال

املترابطة لفحص وجود فرق دال إحصائيا بين أداء أفراد الدراسة على 

 .التطبيق القبلي والبعدي الختبار حل املشكالت

 النتائج. 4

في  (STEM) هدف البحث الحالي إلى تقص ي فاعلية التدريس وفق منهج

ية قدرة طالبات املرحلة الثانوية على حل املشكالت، وتضمنت تنم

، وفيما يلي 
ً
 وبعديا

ً
 قبليا

ً
إجراءات البحث، اختبار حل املشكالت، ، تطبيقا

 :عرض للنتائج وفق تسلسل أسئلة الدراسة

في  (STEM) النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما فاعلية التدريس وفق منهج

 املرحلة الثانوية على حل املشكالت؟تنمية قدرة طالبات 

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت املتوسطات الحسابية والنحرافات 

املعيارية واختبار )ت( للعينات املترابطة، وحجم األثر لدرجات أفراد 

 :الدراسة على اختبار حل املشكالت

 1 جدول 

 ين درجات أفراد الدراسة على اختبار حل املشكالتنتائج اختبار )ت( للمقارنة ب

 املتوسط التطبيق املتغير التابع

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 الداللة قيمة)ت( درجات الحرية

 اإلحصائية

 مربع إيتا

 0.53 0.000 3.898 29 7.60899 20.5250 التطبيق القبلي حل املشكالت

 4.75280 26.2250 التطبيق البعد

 عند مستوى الداللة1يتبين من الجدول )       
ً
 ( وجود فروق دالة احصائيا

(α=0.05)  بين متوسط استجابات أفراد الدراسة على التطبيق القبلي

 إلى قيمة)ت( 
ً
والتطبيق البعدي الختبار حل املشكالت وذلك استنادا

(، وبقيمة احتمالية محسوبة وهي أقل من 3.898)اإلحصائية؛ حيث بلغت 

 ، وتعود هذه الفروق لصالح (α=0.05)  مستوى الداللة

 .التطبيق البعدي إذ جاء عند أعلى من متوسط األداء بالتطبيق القبلي

(. وتشير 0.53( أن قيمة مربعا إيتا املحسوبة )1كما يتبين من الجدول )    

التأثير التي أحدثها البرنامج التدريبي في تنمية مهارة هذه القيم إلى أن درجة 

[ املعايير 22حل املشكالت لدى طالبات املرحلة الثانوية؛ إذ حدد كوهن ]

 االتية للداللة على حجم التأثير:

 2جدول 

 0.70أكبر من  0.70-0.41 0.41اقل من 

األثر متوسطحجم  حجم األثر صغير  حجم األثر كبير 

 النتائج مناقشة. 5

 بين إحصائية داللة ذي فرق  وجود الحالية الدراسة نتائج أظهرت      

 على الدراسة أفراد الستجابات والبعدي القبلي الحسابيين املتوسطين

 الباحثة وتعزو  وذلك، البعدي التطبيق ولصالح املشكالت، حل اختبار

 الدراسة ألفراد ووفر ،(STEM) منهج وفق التدريس أن إلى النتيجة هذه

 والتقنية والرياضيات العلوم إلى النظر في معتقداتهم تغيير في فرصة

 وعمليات أنشطة على منه كبير جانب في ركز بل منفصلة، مواد كمجرد

 التكاملي والدور  العلوم، لتعلم وميسرة كخادمة الرياضيات الى النظر مثل

 أنها وعلى والهندسة والعلوم الرياضيات عن عزلها يمكن ال التي للتقنية

 اكتساب على شجع سبق ما وكل واآللة، واإلنسان األفكار بين تفاعل

 كخبرات ونقلها( STEM) بمنهج تتعلق ومفاهيم ملعارف املتعلمين

 اختيار  عليهم وسهل تواجههم، التي املشكالت مع للتعامل واستراتيجيات

 بطبيعة وعالقتها إليها، الحاجة مدى وتحديد املناسبة املعرفة مصادر

 مع النتيجة هذه وتتفق. وحلها مواجهتها بصدد هن التي املشكلة وأبعاد

 ضوء في الكثافة وحدة تدريس فاعلية أظهرت والتي[  14] حسن دراسة

 حل على اإلعدادي الثاني الصف طالب قدرة تنمية في STEM مدخل

 أظهرت التي[ 3] غانم دراسة نتائج مع تتفق كما. الرياضية املشكالت

 تنمية وفي األرض، نظام في الثانوي  الثاني للصف مقترح منهج فاعلية

 .األنظمة في التفكير مهارات

 

 

 التوصيات. 6

( STEM) منهج استخدام في توص ي الباحثة فإن الدراسة نتائج ضوء في     

 خالل من إما اآللي والحاسب والرياضيات العلوم بين الدمج تحقيق في

 مدارس على توزع إثرائية وحدات تصميم في األقل على أو املدرس ي، املنهج

 دورات بإعداد االهتمام بضرورة توص ي كما اململكة، في العام التعليم

 منهج وفق التعليمية الوحدات وتنفيذ تصميم في للمعلمين مكثفة تدريبية

(STEM)، استخدام أهداف لتحقيق االزمة واملهارات املعارف وإكسابهم 

 .التعليم في( STEM) منهج

 املراجع

 العربية املراجعأ. 

 مقترح منهج وأثر( STEM) مناهج تصميم أبعاد(. 2013. )تفيدة غانم،[ 3]

 األنظمة في التفكير مهارات تنمية في األرض لنظام ضوئها في

(Systems Thinking )كلية مجلة. الثانوية املرحلة طالب لدى 

 .180-115 ديسمبر، عدد سويف، بتي جامعة التربية

 العلوم ملعلمي املنهي التطوير(. 2015. )إبراهيم واملحيسن، بارعة خجا،[ 4]

 والرياضيات والهندسة والتقنية العلوم تكامل اتجاه ضوء في

(STEM .)األول  والرياضيات العلوم وتعلم تعليم في التميز مؤتمر 

 في املنعقد(. STEM) والهندسة والرياضيات والتقنية العلوم توجه"

 .الرياض سعود، امللك جامعة م،7-2015/5/5 الفترة

 التصميم-التكنولوجيا-العلوم) STEM مناهج(. 2015. )تفيدة غانم،[ 5]

 ،(STEM) مدخل ضوء في املناهج تصميم(: الرياضيات-الهندس ي
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-http://stem :الرابط على متوفر

curriculum.blogspot.com/2015/12/stem.html 

استراتيجيات التدريس تحويل  STEM(. 2015الرشدان، منال )[ 10]

النظريات و األرقام إلى منتجات ، موقع نتعلم: أول مجتمع عربي 

ـ مسترجع 21للمعلمين عبر اإلنترنت ، ملهارات التدريس في القرن 

 http://cutt.us/zwx6م  من موقع:22/3/2017بتاريخ 

. املتكاملة التطبيقية العلوم STEM(. 2015) .حسن إبراهيم صالح،[ 11]

 :الرابط على متوفر ،(17) اإللكتروني، التعليم مجلة

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=41&page=

news&task=show&id=523 

 والهندسة والتكنولوجيا العلوم(. 2015. )اسماعيل ياسين،[ 12]

 اليوبيل مركز -"  ستيم مركز"  مشروع مدير ،"ستيم" والرياضيات

  التربوي  للتميز

 لتطوير مقترح تصور (. أ -2007. )هللا عبد محمد إبراهيم حسن،[ 13]

 الرياضيات تكامل مدخل ضوء في الرياضيات مناهج منظومة

-182 ،(2) سعيد، ببور  التربية كلية مجلة. والتكنولوجيا والعلوم
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 في مقترحة وحدة فاعلية(. ب -2007. )هللا عبد محمد إبراهيم حسن،[ 14]

 حل تنمية في والتكنولوجيا والعلوم الرياضيات تكامل مدخل ضوء

 كلية مجلة. اإلعدادية املرحلة تالميذ لدى الرياضية املشكالت

 .258-226 ،(2)سعيد ببور  التربية

 مهارات لتنمية مقترح تدريبي برنامج(. 2013. )يحيى فهد الشهراني،[ 16]

 ضوء في الثانوية باملرحلة الفيزياء معلمي لدى التدريس ي األداء

 رسالة. والتقنية والرياضيات، العلوم، ببين التكامل متطلبات

  .خالد امللك جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير

 للخدمات تطوير شركة إسهامات(. 2015. )محمد ناصر العويشق،[ 18]

 العلوم وتعلم تعليم في التميز مؤتمر(. STEM) مجاالت في التعليمية

 والهندسة والرياضيات والتقنية العلوم توجه" األول  والرياضيات

(STEM)، سعود، امللك جامعة م،7-2015/5/5 الفترة في املنعقد 

 .الرياض

 STEM مدخل استخدام أثر(. 2017. )سلمان بن هللا عبد القثامّي،[ 19]

 لدى التفكير ومهارات الدراس ي التحصيل على الرياضيات لتدريس

 منشورة، غير دكتوراه أطروحة متوسط، الثاني الصف طالب

 املكرمة مكة القرى، أم جامعة

 العربية اململكة تجربة واقع(. 2015. )مبارك هند الدوسري،[ 21]

 مؤتمر. الدولية التجارب ضوء على STEM تعليم في السعودية

 العلوم توجه" األول . األول  والرياضيات العلوم وتعلم تعليم في التميز

 الفترة في املنعقد ،(STEM)والهندسة والرياضيات والتقنية

 .الرياض سعود، امللك جامعة م،2015/5/5-7

 األجنبية املراجعب. 
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ABSTRACT_ This study investigates the effectiveness of STEM-Based teaching in improving problem 

solving skill among high school students. STEM approach is considered one of the curriculum designs 

that adopts a blended mixture of science, math, technology and engineering as it focuses on student-

centered learning and problem solving skills as well. A group of problems that require knowledge and 

skills of science, technology and engineering within an IT context have been identified. Then a test 

that consists of 10 open-ended questions has been developed to measure students' abilities to solve 

these problems. This study is designed based on a semi experimental approach which targets one 

group in a pre and post tests. A purposeful sample of participants consists of 30 intermediate stage 

female students. The pre and post tests were given to the participants preceded by validity and 

reliability verifications. Findings indicated a significance effectiveness of STEM-based teaching in 

improving the students' problem solving skill. 

 

KEYWORDS: STEM, blended curricula, problem-solving, high school students. 

 

 

 

 

 

 

 

 


