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 في تدريس مبحث الفيزياء من وجهة  STEMدرجة توظيف منحى 
 في العراق المدّرسيننظر 
 زيد حميد حمد الدليمي: إعداد

 الدكتور حامد مبارك العويدياألستاذ : إشراف
 صالملخّ 

في تدريس مبحث الفيزياء من  STEMدرجة توظيف منحى  إلىهذه الدراسة التعرف  هدفت
. وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي المسحي، كما تكونت في العراق المدر سينوجهة نظر 

( مدرسة من محافظة 20، و)مدرسا  ( 85ومدرسة، كان منهم ) مدرسا  ( 138) عينة الدراسة من
تم تطوير استبانة ، ولتحقيق أهداف الدراسة م2321/ 2323خالل العام الدراسي  وأقضيتها األنبار

 في العراق المدر سينفي تدريس مبحث الفيزياء من وجهة نظر  STEMمنحى تقيس درجة توظيف 
لى ثالثة مجاالت وهي: مجال التخطيط، ومجال التنفيذ، ومجال ع( فقرة موزعة 03تكونت من )

 التقويم.

في تدريس مبحث الفيزياء من وجهة نظر  STEMمنحى كشفت نتائج الدراسة أن مستوى 
، وجاء في الرتبة األولى مجال التقويم، وفي الرتبة الثانية "مجال متوسطا  كان  في العراق المدر سين

مجال: "التنفيذ"، كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات  جاء األخيرةالتخطيط"، وفي الرتبة 
، في العراق المدر سينحث الفيزياء من وجهة نظر في تدريس مب STEMمنحى  داللة إحصائية في

 لمتغير الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة. تبعا  

وهي إجراء دراسات  وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية تم تقديم توصيات من قبل الباحث:
من وجهة نظرهم  STEMمنحى مماثلة للكشف عن درجة توظيف مدرسي الفيزياء نحو استخدام 

 ية مادة الفيزياء في الحياة اليومية والعلمية للطلبة.ألهم نظرا  
 .STEMتوظيف ، الدرجة، الفيزياءتعليم الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study aimed to verify the degree of employing the STEM approach in teaching 

physics from the viewpoint of teachers in Iraq. The study sample consisted of (108) 

teachers and schools, of whom (85) were teachers, and (23) schools from Anbar 

governorate and their districts during the 2020/2021 academic year. Teachers 

’consideration in Iraq consisted of (30) paragraphs distributed into three areas: the field 

of planning, the field of implementation, and the field of evaluation. 

The results of the study revealed that the level of the STEM approach in teaching 

physics from the point of view of teachers in Iraq was average, and the first rank came 

in the field of evaluation, and in the second rank was the field of planning, and in the 

last rank came the field: “implementation.” The existence of statistically significant 

differences in the STEM approach in teaching physics from the point of view of 

teachers in Iraq, according to the gender variable, academic qualification, and 

experience. 

In light of the results of the current study, recommendations were made by the 

researcher: to conduct similar studies to reveal the degree of employment of physics 

teachers towards using the STEM approach from their point of view given the 

importance of physics in the daily and scientific life of students. 

Keywords: The Degree, Employing the STEM, Teaching Physics. 
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 خلفية الدراسة وأهميتها
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

إنَّ تطور ثورة االتصال ووسائلها، وما يرتبط بها من سرعة انتشار المعرفة والمعلومات يتطلب 

من المؤسسة التعليمية تحقيق المزيد من النشاط والفعالية، واالستحداث والتجديد لمجاراة هذه 

التطور  أهدافها، وفي خضم  ن االهتمام بتطوير التربية والتعليم ي عد هدفا  أساسيا  من أالمتغيرات، و 

متمثلة بمؤسساتها المختلفة  ،الذي هو أحد مالمح األلفية الثالثة تتجه األنظار نحو النظم التربوية

اإلبداعية تطويره وتحرير طاقاته  إلىين وفق منظور تربوي يستند المتعل ملتنهض بمسؤولياتها تجاه 

 (.2313، يـالوفر  )نوفل

دة الفيزياء وباستراتيجيات التدريس أحد المداخل الهامة في تحسين م ماد االعتناء بمعل  ـعفي  

ره هذه بمستوى التعلم المنشود، لما توف   رتقاءواالنوعية التعليم بعامة والتعليم اللغوي بخاصة، 

االستراتيجيات من العوامل وفرص التدريب المؤثرة، التي تتيح للطلبة التفاعل وتوظيف ما لديهم من 

 تعليمية، ومعارف سابقة الكتساب المفاهيم الفيزيائية واستخدامها في مواقف الدرس والحياة.خبرات 

الدور الذي تؤديه استراتيجيات التدريس القائمة على  إلىوتشير عدد من األبحاث العلمية 

التكامل والربط بين تدريس مادة الفيزياء في تحسين نوعية التدريس، وفي تفعيل أدوار الطلبة في 

لتحصيل والتواصل، ويعزز الدور المحوري والتكاملي لمناهج العلوم لألغراض امواقف استعمال 

الخبراء من أن الفيزياء كانت  عامة ومادة الفيزياء خاصة في مراحل التعليم المختلفة، ما يراه بعض

لتعليم تبقى وسيلة التفاهم بين الفرد وبيئته، فهي ليست مادة دراسية فحسب، وإنما هي إطار وس

المعارف والعلوم، وإذا كان هناك شيء من مظاهر العزلة واالنفصال بين بعض المواد الدراسية، 
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فال يمكن أن يكون هذا االنفصال بين مادة العلوم والمناهج الدراسية األخرى علمية كانت أم أدبية 

 (.2330؛  نصر 2330)عبدالحليم، 

رتقاء بكل مام بتحديث استراتيجيات التعليم لإلدت التربية الحديثة على ضرورة االهتـكما وأك

ف مع متطلبات القرن الحالي والتعامل مع أحداثه الجوانب المفيدة للمتعلم وتمكنه من التكي  

دور المشارك  إلىمن دور المتلقي  المتعل موانفتاحاته المعرفية ومستحدثاته التقنية، من خالل نقل 

 (.2330عوض، )بدع والم  

 المتعل مسهم في تنمية تفكير تعلمية متنوعة حديثة ي   –استراتيجيات تعليمية ن استعمال إ

مه ذا معنى وفهم وليس ضيف أنشطة تعليمية تجعل تعل  واكتساب الحقائق والمعلومات والمفاهيم، وي  

 .(2310بدوي، )فقط حفظ المعلومة 

 ،تطوير التعليم الثانوي ة مؤتمرات منها مؤتمر برز التأكيد على أهمية التدريس في عد   ؛ولذلك

د هذا المؤتمر على اعتماد أساليب التدريس الحديثة ـأك   إذ(، 2330عقده في البحرين ) الذي تم  

ين المهارية بما يتالءم مع حاجات المجتمع ومتطلباته المتعل مواستراتيجياته في التعليم لتعزيز قدرات 

 (.2330، )مؤتمر تطوير التعليم الثانوي 

عتمد في ا تتسم به مادة العلوم أنها وحدة واحدة متكاملة، وهو األساس الذي ي  ولعل  أبرز م

تصميم مناهج العلوم وتطويرها في معظم دول العالم بما في ذلك كثير من الدول العربية، وهذا 

يؤكد ضرورة أن يتعامل معلمو العلوم في مواقف التدريس ومستلزماتها من عمليات التخطيط 

م في ضوء طبيعة هذه العالقات وما بينها من ترابط وتداخل، والنظر إليها على أنها والتنفيذ والتقوي

ليست معارف مفاهيمية مجردة فقط، بل البد أن تستثار في تدريسه العمليات العقلية العليا وهو ما 
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رة في عدد من الدول العربية )الدهماني،  ؛ 2330؛ عبد الحليم، 2337تسعى إليه المناهج المطو 

 (.2333، عوض

كما واتجهت الميادين التربوية العلمية لبيان منحى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

باعتباره منحى متعدد التخصصات قادر على دمج محتوى ومهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

ية من خالل والرياضيات معا، ولديه القدرة على أن ينمي حل المشكالت ضمن سياقات واقعية عمل

 .(NRS, 2011مشاريع مرتبطة محاكاة الطلبة فيها ما يمارسه العلماء )

( في الواليات المتحدة األمريكية ضمن الجانبين االقتصادي والعلمي STEMفظهر مشروع )

أكثر قدرة على  ممرحلة ما بعد الدراسة، لجعلهوتهيئتهم ل ،ومواجهة للتحديات التي يواجهها الطلبة

، والتي من أهم شروطها ما يمتلكه الفرد من مهارات العصرمواجهة تحديات و حل المشكالت 

 (.Bybee, 2013وخبرات تلزمه لسوق العمل )

وبهذا فقد سعت المناهج والكتب المدرسية ضمن وزارة التربوية والتعليم وخاصة من خالل كتب 

منها قدرة الطلبة على فهم طبيعة العلوم وتوظيف  ،مادة الفيزياء لتحقيق العديد من المحاور

من مشكالت حياتية  ونهيواجهوما  ،على حل التساؤالت العلمية ينقادر  واالمنهجية العلمية ليكون

وقدرته على إدراك أهمية مادة الفيزياء في  ،باإلضافة لقدرته على ربط المعرفة العلمية بالحياة

 (.Misnistry of Education, 2017التطبيقات الحياتية والتكنولوجية )

ي مدى استخدام معل  يأمل الباحث أن ي   ،وفي ضوء هذه المقدمة مي مادة الفيزياء ؤدي تقص 

د من ـعبأبعاده الثالثة: التخطيط والتنفيذ والتقويم وما يتطلب كل  ب   SREMعينة الدراسة للمنحى 

إجراءات تكاملية في تبصير القائمين على تعليم العلوم، وتطوير مهاراتهم في استخدام هذا المنحى 

لذا تسعى الدراسة الحالية  ،مي الفيزياء المستهدفين بهذه الدراسةالتعليم لدى معل   لتحسين كفاءة
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في  المدر سينفي تدريس مبحث الفيزياء من وجهة نظر  STEMمنحى  درجة توظيفف تعر  

 .العراق

 الدراسة مشكلة

 المتعلمين، إلى الفيزياء منهج تضمنه ما نقل مجرد ليست هي الفيزياء مادة تدريس مهنة إن

 تعليم هو الم درس وظيفة إن إذ واالجتماعية، الوجدانية والمهارات للمعلومات تراكمي بناء هو وإنما

 حل في عليها حصل التي المعلومات وتوظيف الحياة في تعلمه ما ويطبق يفكر كيف المتعلم

 حب وغرس الطبيعة قوانين وتفسير الفيزياء مادة حب تنمية عن فضال تعترضه، التي المشكالت

 .يتبعه الذي واالسلوب للم درس حبه خالل من نفسه في والعلماء العلم

 االصم الحفظ على تعتمد تدريسية وأساليب طرائق يتبعون  مازالوا ومدرسا تها الفيزياء م د رسي إن

 متلقي هو والمتعلم التعليمية العملية محور هو الحالة هذه في الم درس يكون  وبهذا واالستظهار

 للدرس، التشويق وعدم بالملل هإلى شعور  يؤدي مما سلبيا   دوره يصبح وبالتالي والمهارات للمعلومات

 في الشائعة الطرق  وأنَّ  االنبار، محافظة مدارس في كمدرس عمله بحكم الباحث الحظه ما وهذا

 فاعلية أكثر تدريس ووسائل طرائق إيجاد من بد فال العلمي، تحصيلها مستوى  من ترفع ال التدريس

 التدريس طرق  من باعتبارها STEM منحى استراتيجية منها وتحصيلهم الطلبة مستوى  زيادة في

  منها اإلفادة في يسهم مما الطلبة، تحصيل ورفع العلمي، المستوى  في إيجابا   تؤثر التي الحديثة

 النبهان،)و( 2313 الجبوري،)من كل دراسة أكدته ما وهذا اليومية، حياته في جيدة بصورة

2310.) 

 أكثر ممارسة في للمتعلمين فرصة تتيح ال المتبعة التدريسية واألساليب الطرائق ان كما

 المهمة العلمية المواد احدى وهي تطبيقي تجريبي علم هي الفيزياء مادة ان إذ بأنفسهم النشاطات
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 يهتمون  فقد مفاهيمها، تعلم في صعوبة المتعلمون  فيها يالقي والتي اإلنسان بحياة الصلة والوثيقة

 مهمة حلقة هي المتوسطة المرحلة أن من وانطالقا   العملي، الجانب دون  من النظري  بالجانب

 كثيرة مفاهيم على المادة هذه تحتوي  إذ الفيزياء مادة يخص فيما والسيما الالحق التعليم لمواصلة

 الممهدة األساسية المفاهيم من والتي( الخ...الحركة في نيوتن قوانين الصوت، العتالت،) منها

 تدريس وطرائق نماذج استعمال على والمدرسا ت المدرسين حث ينبغي لذلك الالحقة، للمراحل

 الدراسي التحصيل ورفع الفيزيائية المعلومات اكتساب على تساعد  الفيزياء مادة تدريس في حديثة

 الحالية الدراسة هدف فإن لذا حديثة استراتيجيات استخدام من بد ال كان سبق ما ضوء وفي منها،

 نظر وجهة من الفيزياء مادة مبحث تدريس في STEM منحى توظيف درجة على التعرف هو

 :اآلتية األسئلة على اإلجابة خالل من وذلك العراق، في المدرسين

 هدف الدراسة وأسئلتها

 وجهة من الفيزياء مادة مبحث تدريس في STEM منحى توظيف درجة تعرف الدراسة تهدف

 :الدراسة سؤالي عن اإلجابة خالل من. العراق في المدرسين نظر

 وجهة من الفيزياء مادة مبحث تدريس في STEM منحى توظيف درجة هي ما: األول السؤال

 العراق؟ في المدرسين نظر

 :هي فرعية أسئلة هذا السؤال من وتنبثق

 نظر وجهة من التخطيطية الجوانب تنمية في STEM منحى توظيف درجة هي ما -

 العراق؟ في المدرسين

 المدرسين نظر وجهة من التنفيذية الجوانب تنمية في STEM منحى توظيف درجة هي ما -

 العراق؟ في
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 المدرسين نظر وجهة من التقويمية الجوانب تنمية في STEM منحى توظيف درجة هي ما -

 العراق؟ في

 درجة في( α=3035) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  هناك هل: الثاني السؤال

 العلمي، المؤهل الجنس،) الدراسة لمتغيرات تعزى  المدرسين نظر وجهة من STEM منحى توظيف

 ؟(الخبرة سنوات

 أهمية الدراسة 

 مساعدة في تتمثل العملية فأهميتها والعملية، النظرية باألهمية الحالية الدراسة أهمية تتمثل

 االعتيادية الطريقة وتغيير التعليمية العملية في STEM منحى على للتعرف الفيزياء مادة مدرسي

 لمواكبة الفيزياء منهاج تضمين واضحة رؤية وتقديم التدريس فاعلية زيادة أجل من التدريس في

 أدوار وتغيير التدريس، طرائق تطوير في والمساهمة الحديثة، التدريس وطرائق الحديثة التطورات

 .التعلمية التعليمية العملية في والمتعلم المعلم

 مجتمع في تدريسها وأساليب الفيزياء، مناهج على للقائمين صورة إعطاء في أهميتها تتمثل كما

 تبصير على والعمل الفيزياء، مادة تدريس في المهم المنحى بهذا المدرسي أخذ مدى عن الدراسة

 مفهوم على القائمة الرياضية المهارات تنفيذ في العملية اإلجراءات ببعض الفيزياء مادة معلمي

 العلوم مادة مناهج تطوير على القائمين انتباه لفت في الدراسة نتائج تسهم وقد كما ،STEMى منح

 تدريس استراتيجيات تطوير في المنحى بهذا األخذ بوجوب العراق في الفيزياء مادة في وخاصة

 .الفيزياء
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 معلمين من العراق في التربية وزارة في العاملون  منها يستفيد قد أنها في النظرية األهمية وتبرز

 لدى الفيزياء في التحصيل تنمية في STEM بمنحى التدريس أثر معرفة خالل من ومشرفين

 تطوير في منها االستفادة يمكن الحقة لدراسات تصور تقديم في تسهم وقد الفيزياء، مادة مدرسي

 .الفيزياء مدرسي لدى العلوم تعلم مناحي توظيف درجة

 حدود الدراسة

 حدود الرسالة الحالية باآلتي: تحددت

  .ت مادة الفيزياءمدرساطبقت الدراسة على عينة من مدرسي و  الحد البشري:

 .2021- 2020ي تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الجامع الزماني: الحد

 .قضيتهاأو  األنبارفي محافظة  طبقت الدراسة الحد المكاني:

 مصطلحات الدراسة

دراسة العالم الطبيعي كما ( بأنه 2311فه )خليفة عر   ":STEM Educationستيم "منحى 

 مرتبطة مكونات كانتبه، سواء  المرتبطة الطبيعةقوانين  إلى للوصول عالقاته هو، وتحليل

المرتبطة  ئوالمباد الحقائقتطبيق  أواألرض، لمعالجة  وعلم األحياءعلم  أو الكيمياء أوبالفيزياء 

طبيعة العلوم علمية عملية، تقوم على التفكير العلمي وحل   (.2315بهذه التخصصات )الدوسري 

 التعليم قبلالمشكالت، من خالل المالحظة والتجريب، وقد أوصى المؤتمر التربوي لتطوير 

لق ( باالهتمام بالجانب العلمي، ودعم البحوث العلمية التي تتع2337الجامعي في القاهرة )

 بالجوانب التطبيقية في تدريسها(. 
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هو نظام تعليمي، قائم على البحث والتفكير،   STEM( أن منحى 0222ويرى أبو موسى )

ق الطالب ما يتعلمه في ـوحل المشكالت، والتعليم من خالل المشروعات، التي من خاللها يطب  

يقوم على دمج المفاهيم مع الواقع، من  الرياضيات والهندسة باستخدام التكنولوجيا، وهو نهج  و العلوم 

م هذه ـي تعل  م هذه المواد في تسلسل منطقي، وتبن  يتم تعل   إذخالل التطبيق العملي لهذه المفاهيم؛ 

المواد على بعضها البعض، وربطها بالتطبيقات الحقيقية التي يعيشها الطالب، يجمع المنحى 

 لعلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات.بطرق مختلفة بين التخصصات الرئيسة األربعة: ا

م بالمشروع في بأنه توظيف استراتيجيات حل المشكالت، االستقصاء والتعل   إجرائياً ف ويعر  

 المتوسط.تدريس موضوعات الفيزياء للصف الثالث 
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  النظري والدراسات السابقة طاراإل
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 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة طاراإل

 STEMتم في هذا الفصل تناول األدب النظري المتعلق بمنحى سي ،في ضوء هدف الدراسة

دراسات  إلىوتقسيمها  ،تم تناول الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسةسيفي مادة الفيزياء، كما 

  .عربية وأجنبية، وترتيبها من األقدم لألحدث

 النظري  طاراإلأوال: 

وما يحتويه العالم من مجموعة كبيرة  ،التطورات المتالحقة في مجاالت المعرفة والعلم ظل  في 

كان من الطبيعي أن تظهر  ،على سير العملية التعليمية ةوالسلبي ةاإليجابي اتهاتأثير بمن المتغيرات 

عدة مداخل حديثة لتعليم جميع مناحي العلوم المختلفة مثل: الرياضيات والفيزياء واألحياء والفنون 

ونتيجة ، والهندسة والحاسوب وغيرها، مما انعكس على اتساع رقعة التقنيات الحديثة وتطبيقاتها

ة النمو الضخم في البيانات صاحب STEMلتلك التطورات ظهرت إحدى طرق التدريس تحت اسم 

فكان لها تأثير على التربية بشكل عام، ومناهج تدريس مادة  ،والمعلومات والخبرات المختلفة

الفيزياء بشكل خاص، والتي أسهمت بدورها في تغيير الكثير من االعتقادات حول الدور الذي 

 م الفيزياء وتعليمها. يمكن أن تقوم به في تعل  

تمد عليه مادة العلوم عامة والفيزياء خاصة طرق تقديمها للطلبة من خالل لذا فإن أهم ما تع

د ما تحتويه من المادة المقررة قليلة بالنسبة للمواد األخرى، ولجعل مادة ـكتبهم المدرسية، فتع

وجود تعاون وتخطيط متزايد من  إلىحد ما المقررات األخرى لتدريسها نحتاج  إلىالفيزياء تشبه 

 (. 2316لفيزياء لعالج هذه الفجوة )عبد السالم والمختار، المختصين با
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لذا فإن نجاح المادة الدراسية يعتمد على ما يتوصل إليه الطلبة من معلومات بصورة كبيرة، 

ات في فمن أكثر ما يواجهه الطلبة هي تلك المسائل المعقدة، لذا تم استخدام تقنيات حديثة ومعد  

من مفاهيم وقوانين  اهامين فرصة لرفع مستوى فهمهم لمحتو لطلبة والمعل  عطاء اإلتعليم مادة الفيزياء 

 .(Bintas & Camli, 2009لمسائل )لوحل 

 STEMما هو منحى 

من أفضل الخيارات التي استخدمت لتجاوز مشاكل التعليم في القرن الواحد  STEMاعتبر 

والعشرين، فقد احتل أعلى قائمة في أولويات تطوير العملية التعليمية في العديد من الدول، وظهر 

هذا المنحى نتيجة جهود إصالح التعليم في الواليات المتحدة، لذا فقد قام كل من )المحيسن وخجا، 

 .(STEM( بتوضيح مدلوالت الحروف المكونة لكلمة )23، 2315

"اختصار ألربعة علوم معرفية يدرسها الطالب في المدرسة وهي العلوم، والتكنولوجيا، 

مها، كما أن طبيعة هذه والهندسة، والرياضيات، وتتطلب هذه العلوم التكامل والدمج في تعليمها وتعل  

وواقعية، بحيث تساعد الطالب على االستمتاع في  العلوم تتطلب تجهيز بيئات تعليمية حقيقية

المعرفة الشاملة المترابطة  إلىاألنشطة والمشروعات التعليمية التي تمكنهم من الوصول 

 عن المفاهيم النظرية التي يدرسونها بصورة تقليدية داخل الفصل". للموضوعات المتعلقة بها، بعيدا  

منحى تعليمي تم تطويره، وأن هذه المواد تمتلك عالقة قوية تجعلنا نستطيع  STEMويعد 

 STEMتقديمها بشكل متكامل في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فيحاول 

ن الطالب من رؤية واضحة للمعرفة، ـالعمل على تقديم هذه المعرفة في المواد بصورة تكاملية ليمك  

ا ليعمل على تطبيقها ت بأصلها الرياضي والعلمي، ويتعامل مع تطبيقاتها تكنولوجي  فيرى المعلوما

تحقيق هدفها األساسي في تعزيز عملية االستفسار والتحقق والتفكير المنطقي  وبالتاليا، هندسي  



10 

 

والعمل كفريق لدى الطلبة، ثم يحقق هدفه الثاني في معالجة أوجه القصور في المناهج التعليمية 

المجاالت وتحقيق الجودة التعليمية المطلوبة وحل المشكالت المرتبطة بحياة الطالب ليصبح  بهذه

 (.2316العمل أكثر تشويقا ومتعة )عبد السالم ومختار، 

 التكاملي STEMظهور منحى 

من أكبر التعقيدات وأعقدها للتحديات ما يواجه صانعو مناهج العلوم، وطرق صياغتهم  إن

حوله في العالم،  رلما يدو  المتعل مألهدافها العامة؛ وذلك لما يعتبر العلوم من ركيزة األساس في فهم 

اسع على نطاق و  تداوال   األخيرةوقدرته على االندماج في مجتمعه وبيئته، فقد شهد في اآلونة 

 Educational Reformباعتباره أحد نتاجات حركة اإلصالح التربوي ) STEMلمصطلح 

Movement) ،تسعينات القرن الماضي بالتسمية األولية للنموذج إلى يعود تاريخ ظهوره األول  إذ

(SMET) ،  والمتفوقين في العلوم في ذاك الوقت، وكانت  المميزينا في أول ظهوره الطلبة مستهدف

 STEM إلىعناها مفردة في العامية والدارجة لديهم )التراب األسود(، مما دفع لتغيير التسمية تدل م

، لذا 2331، خبيرة اإلصالح التربوي عام (Judith Ramaleyمن قبل األمريكية جوديثراميلي )

لتكمل هدفها في ، ظهرت الجهود إلصالح التعليم العالمي في الواليات المتحدة األمريكية خاصة

تشابه الكلمة مع  الحظواقين، كما لإعداد الطالب لممارسة المعرفة وانتاجها وليس فقط ألسلوب الت

لتخصيصه عند تداوله  Educationوالتي تعني الخاليا الجذعية لذا تم إضافة كلمة  stemمفردة 

 (.2318( )القاضي والربيعة، STEM Educationليصبح على هذه الناحية )

 STEMمفهوم 

إال أنها اتفقت في مجملها  STEMعلى الرغم من تنوع واختالف التعريفات المتعلقة بمنحى 

مرتبطة بالطالب ليعرفه المجلس األمريكي  تكامليةعلى المعنى ذاته والذي تم عرضه بصورة 
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بأنه: "مدخل تدريسي عالمي قائم على التكامل بين المواد الدراسية  STEMللتنافس االقتصادي 

ز على تعليم ـم ترك  وم، والتكنولوجيا والهندسة، والرياضيات، وذلك من خالل توفير بيئة تعل  وهي العل

الطالب باالستكشاف، واالختراع، واستخدام مشكالت الحياة اليومية والمواقف الحياتية وتشجيع 

مواد الطالب على االبتكار من خالل تكامل المواد الدراسية مما يساعدهم على عمل ترابطات بين ال

 .( (Council on competitiveness, 2005, p.2المختلفة والتوصل البتكارات جديدة" )

( بأنها عبارة عن كل ما يتعلق بالمناهج الدراسية المرتبطة بفكرة Elaine J, 2014ويعرفها )

تعليم الطالب في أربعة مجاالت محددة وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تتميز 

 ز على الجانب التطبيقي. ـركي والذي بمنهجها متعدد التخصصات

هو عبارة:  STEM( بأن منحى Felix, et al, 2010: p.30في حين يرى فيلكس وآخرون )

"عن توظيف الهندسة والتصميم التكنولوجي، من أجل تحسين تعلم العلوم والرياضيات، وزيادة 

 ليمية".المشاركة الفاعلة للتالميذ في العملية التع

يعتبر منحى تكاملي للمناهج الثالثة )العلوم، الهندسة، STEM ( لـ2317أما تعريف الشمري )

الرياضيات(، باالعتماد على التطبيقات التكنولوجية واستخدامها في تصميمها على المفاهيم 

 والقدرات الرياضية وتوظيفها. 

( فقد اعتبر STEM Maryland, 2012وفيما يتعلق بتعريف مجلس التعليم بوالية ماريالند )

للتدريس والتعليم، من خالل مجموعة المعايير والمهارات المرتبطة باألنشطة المتكاملة  مدخال  

 للوصول لهدفها الطلبة المبدعين في دراستهم.  STEMلمنحى 
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نه علم متخصص في العلوم والتكنولوجيا والهندسة أ، فيعرفها بPrimer, 2017)) وأما

ستخدم في عالج المناهج الدراسية وتحسين القدرات التنافسية لدى الطلبة في تطوير وي  والرياضيات، 

 .في هذه التخصصات ـرالشواغ العلم والتكنولوجيا، لينعكس ذلك على تطوير القوة العاملة، وملء

م العلوم فقد رأت بأنه عبارة عن تعل   (Briney & Hill, 2013أما تعريف بريني وهيل )

مبدعة ومفكرة تساهم في حل ما تواجهها من  والهندسة والرياضية بشكل ينتج عقوال   والتكنولوجيا

 وتوظف من خاللها كافة التخصصات.  ،مشكالت

بأنه منهج قائم على دمج المفاهيم بما يواجهه مع الواقع  STEMلذا فقد قام الباحث بتعريف 

لتوفر للطلبة ، من خالل التطبيق العملي لمواده األربعة )العلوم، التكنولوجية، الهندسة، والرياضيات(

تتميز هذه المواد بارتباطها مع بعضها البعض وقدرتها على  إذ .م المواد ضمن تسلسل منطقيتعل  

يحث على البحث والتفكير وحل  ا  تعليمي ا  ليعتبر نظام ،ا يعيشه الطالبربط هذه التطبيقات بم

ه في العلوم والرياضيات ونها من خالل ما يتعلمونالمشكالت من خالل قيام الطلبة بمشاريع يطبق

 ليصبح هناك تكامل بين هذه المواد بطرق مختلفة.  ،والهندسة باستخدام التكنولوجيا

 STEMمبادئ وأسس منحى 

للعمل فيه والتي تمت  STEMعدد من المبادئ واألسس التي يعتمد عليها منحى هناك 

 ( وتسبروس وآخرون Garmire & etal, 2006عند وغارمير وآخرون ) ااإلشارة إليه

(Tsupros, et al, 2009:) 

لذا قام المحتسب  STEMر العلمي من أسس ما يعتمد عليه منحى العلمي: يعتبر التنو   رالتنو  -1

الفهم لطبيعة العلم، والمعرفة العلمية واالجتماعية للعلم، من حيث  ( بتعريفه بأنه: "07، 2330)

التأثيرات المتبادلة بين العلم والتكنولوجية والمجتمع، والقدرة على اتخاذ القرار وحل المشكالت 
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م". وبهذا فقد أوضح اسوندا ممارسة مهنة مرتبطة بالعلو  وامتالك اتجاهات نحو العلوم، ونحو

(Asunda, 2012: p.47  بأن التعل ) م القائم على منحىSTEM  يتم تطبيقه لمساعدة الطلبة

 على:

في العالم الطبيعي من خالل وصفها وتفسيرها وتقديم األدلة  ةالمالحظة الدقيقة للظواهر الموجود -أ

 العلمية لها بكفاءة حججها المنطقية إلنتاج المعرفة. 

يتم اكتساب المعرفة العلمية من خالل االستخدامات والتطبيقية ضمن الحياة اليومية والمهنية  -ب

 في المستقبل.

على فهم المفاهيم بصورة عميقة وذلك باكتشاف وفهم التطبيقات العلمية أكثر من أهمية  العمل -ج

 معرفة الوقائع العلمية بصورة نظرية.

ية والتكنولوجية واالقتصادية واالنتاجية على المستوى المحلي على تناول القضايا العلم قدرتها -د

 والعالمي.

الفهم والخبرة التكنولوجية: من المتعارف لدى الكثير من األفراد أن التكنولوجية مرتبطة  دعم -2

الهاتف الذكي، وبهذا ال يمكن الخروج من رؤية التكنولوجيا باعتبارها أداة تمكنك من  بالحاسوب أو

وذلك بابتكار الحلول للمشكالت واستخدامها كصورة جديدة للمعرفة ، ر الحياة أكثر سهولةجعل أمو 

وبث الروح للمعارف الرياضية والعلمية وتحويلها ألدوات عملية يمكن التعامل معها، لذا فقد أشار 

على  عتمدي STEM ( بأن التعلم القائم علىGarmire & etal, 2006: p.21)غارمير وآخرون 

 قادر على: طالبإعداد 
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  فهم التكنولوجيا بأنها تطبيق للمعرفة العلمية وتستخدم لجعل الحياة أسهل، باعتبارها أكثر من

 أجهزة حاسوب.

  استخدامها بشكل مناسب ومفيد لحل ما يواجهه من مشكالت تتعلق بجوانب وعمليات التصميم

 العمل بكل كفاءة ومهارة.بامتالك مهارات االستقصاء العلمي التي تمكنه من 

 .يعد التفكير الناقد من أهم القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا واستخدامها التخاذ القرار المناسب 

: إن أهم ما يبرز في هذا العالم هو تواصل وتقارب المشرق بالمغرب من خالل التواصل -0

وذلك بانغماس الطلبة في األنشطة واألعمال التي  STEMالتطوير، لذلك فإن العمل ضمن منحى 

خرين واالستماع لهم، لذا أفكاره لتمكنه من تطوير قدراته مع اآل إيصالتسمح له بالتعبير عن آراءه و 

وجود أسس من التعلم القائم على  إلى( Tsupros, et al, 2009فقد أشار وتسبروس وآخرون )

 لتحقيق التواصل من خالل: STEMمنحى 

 ب لآلخرين بطرق متنوعة.القدرة على توصيل أفكار الطال .1

تتسم العملية التعليمية بصورة تعاونية أفضل إلعداد الطلبة الذين يتعلمون بشكل تعاوني  .2

 للمهن المستقبلية.

 يحقق التواصل بين المدرسة والمجتمع وسوق العمل.  .0

 :STEMمبادئ وأسس العمل وفق منحى 

إن أهم ما يرتبط به هذا العمل هو ارتباطه العمل على مشاريع ومشكالت مرتبطة بالواقع:  -أ

عليه أن يعمل للوصول الطالب باعتبار المشكالت مشكالته التي يواجهها ويشعر بها، لذا وجب ب

لحلول واالنجازات وتطبيقها من خالل عمل جماعي مع أقرانه، لذا فإن من أفضل الحلول لجعل ل

أن يتم  ،وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات التي تواجهه ،بالمعرفة ا  الب أكثر فاعلية وارتباطالط
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ن هذه المشروعات أكثر و هذا النوع من التعليم من أنشطة ومشروعات ينغمس فيها الطالب، ولتك

 والتي جاءت على النحو اآلتي: .كان ال بد من ذكر مواصفات لها نفعا  

 STEMالقائمة على تعليم منحى  مواصفات المشروعات

( بوضع مجموعة Erdogan & Bozeman, 2015: p.32وبوزمان ) قام كل من اردوغان

 من المواصفات أهمها: 

  .وجود محتوى وتقييم أصيل 

 .المشاريع تحدد من خالل مهام مركبة 

 .اتخاذ القرار وحل المشكالت 

 .أهداف واضحة مع تعليم فردي وجماعي 

  لواقع حقيقي.منتجات حقيقية 

   م مرتكز على الطالب.سر والتعل  م يكون مي  المعل 

 .الوقت محدد 

هو قدرته على الجمع بين  STEMإن من أهم اسس العمل في منحى بين المواد:  التكامل-ب

من موضوعاته ليوفر للجميع مستوى أعلى من اإلدراك لتكامل المفاهيم  أكثر موضوعين أو

 زيادة القدرة على االبتكار واإلبداع.سهم على كما ي  ، وترابطها

بجعل الطالب قادر  STEMيتميز العمل ضمن منحى االستقصاء والبحث العلمي:  توظيف-ج

على مواجهة التحديات وتجاوز العقبات وفق خطوات مدروسة، ضمن ممارسة مهارات البحث 

من  الب لمجموعةمن العمل، وذلك بتعريض الط ا  أساسي ا  العلمي واالستقصاء باعتبارها جزء
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األنشطة والممارسات التي يكتسب من خاللها المعرفة والخبرة العلمية، وبذلك تنغرس لديه أسس 

 مواجهة المستقبل.ل اومتطلبات البحث العلمي واالستقصائي ليعتمد عليه

 STEMأهداف التعليم وفق منحى 

هدفين: أهداف غائية، وأهداف تعليمية وهو ما أشار  إلى STEMتنقسم األهداف في تعليم 

الهدف العام هو انخراط الطالب مع مجتمعه، ولتحقيق هذا الهدف هناك أهداف  بايبي بأنإليها 

( وقام بذكرها Bybee, 2013( عن )KENNEDY, ODELL, 2014راد بعضها )يفرعية قام بإ

(Williams, 2013 :) 

 بعاد ما حولهم. ألتقصي ومعرفة تحفيز فضول الطلبة لالكتشاف وا -

 تحفيز الطلبة في بيئة تعلمهم ودعم منهجهم المدرسي. -

رفع مستوى ثقة الطلبة بما يتعلق بمفاهيم العلوم، من خالل تطبيقها وتوظيفها في حل المشكالت  -

 وتفسير ظواهرها. 

 تحسين ثقافة الطلبة وخاصة التكنولوجية الرقمية بتوظيفها وترشيد استخداماتها.  -

 هي: STEM( إن من أهم أهداف منحى Bybee, 2013: p.5وذكر أيضا )

والتي بدورها من خاللها  سئلةالقدرة على استخدام المعارف والمواقف والمهارات ليتم طرح األ -

ير طبيعة العالم وتصميمه والوصول لالستنتاجات التي ومحاولته لتفس، تساعد على حل المشكالت

 . STEMتقوم على األدلة في القضايا المتعلقة بـ

ف عليها كشكل من المعرفة والتحقق والتصميم للتعر   STEMفهم السمات وكل ما يتعلق بمواد  -

 البشري.

 لحياتنا المادية والفكرية والثقافية. STEMالوعي بكيفية تشكيل المواد  -
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 وأفكاره كمواطن مثقف ومهتم ومتأمل.  STEMة واالستعداد لالنخراط في مجاالت وقضايا الرغب -

أن من أهم  STEMفه على ما وضعه العلماء من نقاط ألهداف وبذلك رأى الباحث من خالل تعر  

 : يليما يميزها ما 

مستوى الطالب من فهمه للمفاهيم العلمية وربطها مع التطبيقات التكنولوجية الخاصة  برفعالقيام  -

 بها.

 الناقد والعلمي.التفكير لمهارات التفكير وخاصة التفكير اإلبداعي و  اكتسابه -

 قدرة الطالب على البحث العلمي والتقصي واالستقصاء. -

 وياتهم العلمية. قدرة الطالب على حل المشكالت واتخاذ القرارات برفع مست -

 قدرة الطالب على القيام باألنشطة المتعلقة بالتطبيقات الهندسية.  -

 .STEMمعرفة الطالب بالعالقات التي تربط بين مجاالت  -

 STEMأهمية منحى 

من متطلبات هذا القرن، وذلك لما تعتمده  ا  أساسي ا  باعتباره متطلب STEMتظهر أهمية منحى 

لدى الطلبة، وإعطاءهم  ا  هذه التخصصات في تحريك اقتصاد المعرفة وجعل باب التنافس مفتوح

للتعلم والتدرب والتعامل مع اآلخرين، وهذا كله سينعكس على عدد العاملين في هذه  ةالفرصة الكامل

، وأن أهمية هذا ة سواء أكان معرفيا  أم اقتصاديا  التخصصات لما تعتبر من مؤشر لقدرة وقوة الدول

قادرا  تطوير إمكانات الفرد المعرفية والعملية والعقلية والشخصية لتصنع شخصا    إلىالمنحى سيؤدي 

 ومطورا .  منتجا   على أن يكون فردا   على مواجهة المستقبل وقادرا  

لنقاط التي تساعد الطلبة في بتحديد أهم ا (Morison, 2006: p.2من هنا اتجه موريسون )

 من خالل اكتسابه:  STEMإظهار أهمية منحى 
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وتصميم الفروض لجمع البيانات وتنظيمها واستخالص  سئلةحل المشكالت: بقيامهم بتحديد األ -1

 االستنتاجات وتطبيق ما فهموه في أساليب جديدة ومبتكرة.

والعلوم والتكنولوجيا في عملية االبتكار: قدرتهم على استخدام مبادئ كل من الرياضيات  -2

 التصميم الهندسي.

هتمام باحتياجات العالم وذلك من خالل إظهار إبداعهم في التصميم واالختبار االاالختراع:  -3

 عادة التصميم وتنفيذ الحلول )العملية الهندسية(.إ و 

مل ضمن وقت تطوير الذات: قدرتهم على استخدام الدافع الذاتي، والثقة بالنفس والمبادرة، والع -4

 وإطار محدد لتحقيق هدف معين.

التفكير المنطقي: العمل على تطبيق عمليات التفكير المنطقي في الرياضيات والعلوم  -5

 والهندسة.

 م.ءمهارات الالزمة لتطبيقها على نحو مالالصف التكنولوجيا وتطوير ثقافة تكنولوجية: فهم و  -6

 قدرته على:  STEMكما تبرز ألهمية منحى 

في تحفيز الطلبة على التوجه لهذه  STEMلقدرات االقتصادية: وذلك بمساهمة تطوير ا -1

التخصصات ومعرفتهم لجوانبها األربعة، مما يزيد في جعل حركة االقتصاد أفضل فقد أكد 

على أهم البرامج التي تبنتها المملكة المتحدة لمنحى  (Harrison, 2011: p.7هاريسون )

STEM ( 2313من خالل دعمها وتمويلها ضمن اإلطار السياسي الشعبي في الفترة- 

مجاالت التقنية والتصميم الهندسي، لتحقق الالة في ( ووضع األنشطة والمهارات الفع  2310
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وسينعكس ذلك على تطوير االقتصاد القومي وخاصة  ،لنظام التعليميابذلك جودة مخرجات 

 في مجال االنتاج الصناعي.

ق الرؤية التكاملية للعلم والعالم: إن قدرة الطالب في تعلمه العلوم والتكنولوجية والهندسة تحقي -2

م كنموذج واحد مترابط ومتماسك والرياضيات ضمن موقف تعليمي واحد يسهل إليه النظرة للعل

 ا  جزاء وال يمكن الفصل بين أجزائه، إال أن الفرد قام بفصل تلك المكونات لتسهيل دراستها ظناأل

إال أنه سرعان ما عاد ليعمل على  ،منه أن تساعد على تطوير قدراته في التعامل مع العالم

 تطوير الرؤية التكاملية وذلك إلثبات أنها تستطيع مساعدته على التطور واإلبداع.

اكتساب مهارات القرن الواحد والعشرين: إن من أهم متطلبات هذا القرن اإلمكانات والمهارات  -3

طلق عليها اسم مهارات القرن الواحد والعشرين ومنها مهارات حل المشكالت، الخاصة وي

 لتحقيقه. STEMومهارات التعاون، ومهارات التواصل الفعال، وهذا ما يسعى منحى 

 ،تنمية أنماط التفكير ومهاراته: تتم هذه الطريقة بوضع الطالب ضمن مواقف تعليمية ومشاريع -4

في  راطخنوااللبحث واالستكشاف باباإلضافة لتكليفه  ،ته المجال لحل بعض المشكالئوإعطا

، ويزيد من قدرته على هاعده على تطوير أنماط تفكيره ومهاراتسعمل هندسي، هذا بالتأكيد سي

 وتطورا . تطبيق هذه الخبرات ضمن مواقف حياته بطريقة أكثر إبداعا  

هو تنمية روح االبتكار  STEMتطوير قدرات االبتكار: إن من أهم ما يسعى إليه منحى  -5

لينعكس ، يساهم في حلهاو الحياتية  همه لتجاوز مشكالتونوهو ما يحتاج، واإلبداع لدى الطلبة

 نخراط في العمل. إلبدوره على المجتمع ويساعده على ا
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  STEMخصائص 

 :كاآلتيSTEM ص خصائ( بتلخيص 2316قام كل من المحيسن وخجا )

 تطبيقاتها التكنولوجية. فهم المفاهيم العلمية في جميع .1

 المهارات المتعلقة بالتفكير العلمي واالبتكاري والفراغي. اكتساب .2

 مهارات البحث والقدرة على التحري وحل المشكالت واتخاذ القرارات.العمل على اكتساب  .0

 مهارات الرياضية األساسية والقدرة على حل المشكالت الرياضية.الاكتساب  .0

 يم األساسية للتصميم الهندسي.القدرة على معرفة المفاه .5

 تنمية قدرات أداء األنشطة المتعلقة بالتطبيقات الهندسية. .6

 (STEM Educationمنحى )معايير التعليم وفق 

تم نشرها من قبل المؤسسة المانحة لشهادات االعتماد  STEMهناك عدد من المعايير لتعليم 

 من أهمها: https://www.advane-ed.org( وعبر موقعها Advancedفي تعليم )

  معاييرSTEM  :والمؤشرات القياسية 

متالكهم للمهارات والمعرفة وقدرتهم على حل المشكالت ا STEMإن أهم ما يتمتع به طلبة 

 سواء أكانت في الدراسة أم العمل.  STEMفي مجاالت  ةيمنهجالالمبتكرة واإلبداعية و 

  المعايير لمتعلميSTEM 

 STEMقيام الطلبة بمشاركة غير تقليدية وذلك بالتواصل مع مجموعات تقوم بتطبيق تعليم  -1

 .أم كليا   سواء أكان التطبيق لهذه األنظمة جزئيا  

 STEMتعاوني ضمن الغرفة الصفية من خالل نظام  أوي الطلبة خبراتهم بشكل مستقل ينم   -2

 لواقعية والهامة. الذي يساعدهم على إيجاد الحلول اإلبداعية لمشاكلهم ا
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لتسهيل تعلمهم  STEMباستخدامهم لبرنامج  STEMيتم توجيه الطلبة من قبل معلمي  -0

 وتخصيص خبراتهم التعليمية.

يستطيع الطلبة توظيف الموارد التكنولوجيا واستخدام البحوث وتنمية تفكيرهم اإلبداعي والنقدي  -0

 .STEMوالعمل بشكل تعاوني من خالل ما يؤهلهم به برنامج 

يتم تقييم أداء الطلبة من خالل قدرتهم على التعبير عن استنتاجاتهم، وتفسيراتهم التفصيلية  -5

 لتفكيرهم.

  معايير تنفيذSTEM Education: 

التركيز على التطبيقات وذلك من خالل ما يشمله المنهج متعدد التخصصات القائم على  -1

 المشكالت. 

كفريق متعدد التخصصات لوضع تخطيط لخبرات تعليمهم لبرنامج  STEMتعاون معلم  -2

STEM .المتكامل وتنفيذه وتحسينه 

 STEM ب لمستوى التالي المتعلقابمعرفة طلبة  STEMيتم توضيح نتائج التعلم  -0

 واالستعداد له.

  STEMمدارس تعليم برنامج 

البرامج التي يتم تطبيقها ضمن المناهج لتصميمها وتدريسها  تعليم بحسبيتم تصنيف مدارس 

(Erdogan, Stuessy, 2015: p.81 :) 

   :لطالب مرتفعي الموهبة  وانتقائهاتميز هذا النوع من المدارس بتقبلها يمدارس انتقائية

ومختصين في المناهج المتقدمة وذلك ، حرفية وخبرة أكثروالدافعية واحتياجها لمدرسين 

 .STEMمن  أكثر أوادها على مجال العتم
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   مدارس مشاركة معSTEM :تميز هذا النوع من المدارس بتركيزها على المهن والتعليم ي

من خالل STEM ت لذا تقوم بتحديد الوظائف لطالبها المتعلقة بمجاال ،الفني والتقني

 .STEMالسماح لهم بتجريب تطبيقاتهم ضمن مجاالت 

   :تقوم بالتركيز على جميع التخصصات وتقبل جميع فئات وأفراد المدارس الشاملة النظامية

 المجتمع.

  :تتميز بقبولها دون وجود أي انتقاء للطلبة، بالرغم من تركيزها على مجال  المدارس العامة

 .STEMأكثر من مجاالت  أو

 في العملية التدريسية  STEMدور منحى 

والتي  STEMتعتمد المناهج واألنشطة واالستراتيجيات التدريسية المبنية على التعليم منحى 

وخاصة ، تعتمد على طريقة علمية حديثة ومبتكرة تساعد الطلبة على إدراك المادة التعليمية وفهمها

وعية حديثة مهارات ن المتعل ملتشكل لدى ، مفاتيح العلوم المختلفة بأسلوب تفاعلي ومندمج مع البيئة

 (.2316مرتبطة بنشاطاته الحياتية )المحيسن وخجا، 

خاصة في مادة العلوم  STEMم بالعديد من البرامج المتعلقة بمنحى كما حظي المعل  

ريزونا لتكامل العلوم أوالرياضيات والتقنية، ومن أهم البرامج التي اهتمت بإعداد المعلم بجامعة 

فكان من أهم أهدافها تصحيح االستخدام غير المالئم  ،توسطةوالرياضيات والتقنية بالمرحلة الم

مته جامعة والية أوهايو برنامجا لنيل درجة الماجستير في م، باإلضافة لما قد  للعملية التعليمية والتعل  

تمويل برنامج للمعلمين قامت بتعليم العلوم والرياضيات والتقنية المتكاملة، وأيضا والية ميرالند التي 

مي التخصصات الثالثة من كل من معل   واعتبر فريقا   الثالثةالتفاعل بين التخصصات  تشجيعل

 (.2312مدرسة بالوالية إلعداد وحدات تخصصات بينية )الشهراني، 
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إن تطوير األداء المهني لمعلمي العلوم بصفة عامة ومعلمي الفيزياء بصورة خاصة من خالل 

بإلقاء الضوء على أسلوب المنظومة  STEMاتجاه التكامل للعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 

التعليمية عامة والفيزياء خاصة وعلى أساليب تدريسها يجب تحسين وتطوير أداء معلم الفيزياء 

ين على مواجهة تلك المتغيرات، فالمعلم هو العنصر المهم في المتعل ماالرتقاء به، بما يساعد و 

 العملية التعليمية والتربوية، والذي يرتبط بها النواتج التعليمية المراد تحقيقها.

وبهذا ظهر أهمية دور معلم الفيزياء في عملية التخطيط والتنفيذ والتقويم للعملية التدريسية، 

ان من الضروري أن يطور أدائه وزيادة في فاعليته وخاصة في ضوء التكامل بين العلوم والتقنية فك

فأصبحت هذه العالقات متطلبا أساسيا ومعاصرا لتطوير تدريس  STEMوالهندسة والرياضيات 

الفيزياء وداعما له لمساعدة الطلبة على كسب مهارات عقلية مناسبة كقدرته على تفسير الظواهر 

طبيعية والنتائج العلمية واتباعهم الستخدام الطرق العلمية في التفكير والبحث واالستقصاء وقدرتهم ال

على تنمية قدراتهم االبتكارية، وذلك باستخدام برامج تدريبية تساهم في تطوير العملية التعليمية 

 بكافة مجاالتها.

المهني عن طريق استخدامه للعديد كما يستطيع معلم العلوم أن يقوم برفع وزيادة من مستواه 

من المعايير التي تم تحديدها من قبل كل من )وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، 

؛ اتحاد دعم وتقييم المعلمين الجدد بالواليات 2330؛ ووزارة التربية والتعليم المصرية، 2338

 (.2336ردن، المتحدة األمريكية؛ وزارة التربية والتعليم باأل

 STEMمتطلبات تطبيق مناهج 

ضمن المناهج والتي أشار إليها  STEMهناك العديد من المتطلبات المتعلقة بتطبيق برنامج 

 (: 2317القثامي )
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    للواقع، وذلك من خالل تغيير رؤية  يجب تدريس مادة العلوم والرياضيات المدرسية وفقا

 تدريس العلوم والرياضيات.

    فهم مادتي العلوم والرياضيات وتطبيقاتهما التكنولوجية من قبل جميع األفراد  إلىل التوص

 وليس فقط الطلبة وذلك لما تسعى إليه من تحقيق وتغيير الرؤية ألهداف التعليم. 

   انغماس الطلبة في العملية التعليمية والمهارات والعادات العقلية من خالل طريقة تدريس

ي وحل المشكالت والتفكير رسة لينعكس ذلك على البحث والتحر  العلوم والرياضيات في المد

 العلمي. 

 STEMفي تنفيذ الدروس وفق منحى  المتعّلمدور المعلم و 

تمركزه حول الطالب، ليبني لديه الخبرة والمعرفة  STEMإن من أهم ما يسعى إليه منحى 

بنفسه، وذلك باتباع المنهجية العلمية واالكتشاف، لذا وجب على المعلم من خالل دوره أن يقوم 

صاغ النواتج التعليمية وت   ،م وتوجيهها وتنظيمها ليكون دور الطالب هو األكبربتيسير عملية التعل  

 (: 2314والتي جاءت على النحو اآلتي )أبوموسى،  ،المتعل معلى شكل توقعات ألداء 

 STEMدور المعلم في تنفيذ الدروس وفق منحى  -أ

 الة من خالل توجيه طلبته وإرشادهم داخل الغرفة الصفية.ـتهيئة الظروف المناسبة والفع   -

 يجب مراعاة الفروق الفردية للطلبة وفهم خصائصهم. -

 .STEMلفلسفة منحى  واستعداداتهمات الطلبة العمل على تصميم الدرس بما يتفق مع قدر  -

 القيام على تشجيع الطلبة للوصول لعملية تعليمية هادفة. -

القيام بتحفيز الطلبة من خالل مشاركتهم داخل الغرفة الصفية ضمن جلسات العصف الذهني  -

 والتفكير.
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 م والمشاركة. إثارة الدافعية لدى الطلبة نحو التعل   -

 .STEMالقيام على تطوير نطاق التخصصات ضمن منحى  -

 STEMفي تنفيذ الدروس وفق منحى  المتعّلمدور  -ب

 قدرته على التفعيل والمشاركة اإليجابية من خالل األنشطة والتعلم. -

 قدرته على التفكير للوصول لحلول للمواقف والمشكالت المعينة. -

 معارف جديدة.إنتاج بمن خالل معارفه المتاحة  البيقوم الط -

 فريق.الرفع روح التعاون مع أقرانه داخل الغرفة الصفية ضمن  -

 قدرته على االكتشاف والبحث والتقصي والتخطيط والتنفيذ. -

 ي لديه التغذية الراجعة من خالل التقويم والتعديل.تنم   -

 له لآلراء والنقاشات باألدلة العلمية بكل مرونة.ـتقب   -

 : STEMتطوير المناهج وفق منحى  -ج

والتي قام  STEMهناك العديد من اإلجراءات التي اتخذت لتطوير نماذج التدريس وفق منحى 

 ة خطوات: ( من خالل عد  2318باإلشارة إليها كل من )شقير، عقل، حسونة، 

 موضوعات المنهاج -د

  .تحديد المفاهيم -1

 تحديد المهارات العملية. -2

 تحديد مهارات التفكير المتضمنة. -0

 كالت التعليمية.تحديد المش -0
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 تخصصات المنحى -هـ

مرتبط بتخصصه وآلية توظيفه مفهوٍم  كلو  ،يتم من خالله تحديد ما يمكن توظيفه من مفاهيم

 لالنتقال للمرحلة األهم في تصميم التعليم.

 هندسة التصميم التعليمي -و

جمع المصادر للوصول لإلنتاج، ثم  إلىتبدأ هذه المرحلة بعملية البحث واالكتشاف، ثم تنتقل 

استشارة الخبراء والمختصين في كل من تخصصات المنحى األربع لتصميم الدرس والمحتوى 

 شكل المشروع الختامي. إلىللوصول  انتهاء   ،والهدف

 التقويم  -ز

 أداء الطلبة ونتاجاتهم التعليمية.  إلىالتقويم جميع ما ذكر من خطوات للوصول  يتضم ن
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 يًا: الدراسات السابقة ذات الصلةثان

 الحالية، وسيتماالطالع على بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة  تم

 األحدث كما يأتي: إلىعرضها تسلسليا  من األقدم 

ف على فاعلية متطلبات التكامل بين دراسة هدفت للتعر   (Merrill, 2001أجرت ميريل )

والتقنية في المختبرات المدرسية بالمرحلة الثانوية بوالية ميرالند األمريكية طويلة العلوم والرياضيات 

ف على مدى إدراك الطالب للمفاهيم المشتركة بين العلوم والرياضيات وقصيرة اآلجل، والتعر  

ليه الدراسة ارتفاع معدالت التحصيل الدراسي للطالب الذين يدرسوا إوالتقنية، وأهم ما توصلت 

 هج المتكاملة مقارنة مع زمالئهم الذين لم يدرسوا المناهج باألسلوب التكاملي. المنا

 لتوضيح مفهوم( دراسة هدفت Capraro and Han, 2014كما أجرى كابرارو وهان )

STEM لالعتقاد بقوة تعليم األصيل؛ نتيجة أوي إطار التعليم الحقيقي فSTEM ،  ومعرفة ما هي

 ،STEMل يمكن للمعلمين االستفادة منها من خال الفوائد التيوما هي  ،STEMت أفضل ممارسا

التعريف بالظاهرة موضوع الدراسة، وأوصت الدراسة معلمي  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في

في دروسهم على وجه التحديد، معلمي الرياضيات والعلوم  STEM الصفوف األساسية بدمج تعليم

 .التكنولوجيا، والمكونات الهندسية في فصولهم الدراسيةوذلك بإدماج  في المدارس المتوسطة

بناء تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس  هدفت ( دراسة2310وأجرت مراد )

 ، STEMالفيزياء في ضوء مبادئ التكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات لدى معلمات

 .الوصفي التحليلي في بناء التصورواستخدمت الباحثة المنهج  ومتطلباته،

برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفايات المهنية لدى ( دراسة هدفت لبناء 2318) أجرى القرني

أعضاء هيئة التدريس بالكليات العلمية بجامعة بيشة في ضوء متطلبات مدخل التكامل بين العلوم 
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احث قائمة بالكفايات المهنية لدى ، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد البSTEMوالتقنية والهندسة 

محاور  6كفاية توزعت ضمن  58 إلىوصلت في صورتها النهائية  ،مدرسي الكليات العلمية

استخدمت في إعداد استبانة تحديد االحتياجات التدريبية لمدرسي الكليات العلمية، وتمثلت عينة 

منهم موزعين على كليات الطب والعلوم، والعلوم التطبيقية، والهندسة، وأظهرت  05البحث في 

 رة في جميع الكفايات المهنية.نتائج الدراسة أن درجة احتياج الفئة المستهدفة للتدريب كبي

 STEMمنحي  إلىلبحث فاعلية برنامج إثرائي مستند ( دراسة هدفت 2318( الشمري وأجرى 

ت الموهوبات في المرحلة المتوسطة بمدينة حائل، طالبا  في تنمية مهارات القوة الرياضية لدى ال

حيث أجريت الدراسة على  استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي أي تصميم المجموعة الواحدة؛

طالبة، تم تطبيق أداة الدراسة وهي اختبار القوة الرياضية، تطبيقين قبلي وبعدي،  03عينة من 

بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح البعدي ما يعني  إحصائيا  وأظهرت النتائج وجود فروق دالة 

 ارات القوة الرياضية.في تنمية مه STEMفاعلية البرنامج اإلثرائي المصمم وفق منحى 

التعرف على مدى فاعلية تدريس العلوم بوحدة  إلىهدفت الدراسة  ( فقد2318المالكي )أما 

 IntelISEFفي تنمية مهارات البحث العلمي بمعايير أنموذج  STEMاألنظمة البيئية وفق مدخل 

لدى طالب الصف الخامس االبتدائي في جدة، أجريت الدراسة باتباع المنهج شبه التجريبي 

واستخدم في القياس ، طالبا   05بتصميم المجموعتين )تجريبية وضابطة(، تضمنت كل مجموعة 

وجود فروق دالة  إلىلت الدراسة ـاختبار مهارات البحث العلمي بتطبيقين: قبلي وبعدي، وتوص  

بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في التطبيق  إحصائيا  

لصالح المجموعة  IntellSEFالبعدي الختبار مهارات البحث العلمي وفق معايير أنموذج 

 .التجريبية
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الكشف عن فاعلية وحدة في العلوم مصممة وفق  إلى( 2314دراسة أبو موسى )وهدفت 

ت الصف التاسع، اتبعت الباحثة طالبا  في تنمية الممارسات العلمية لدى التكاملي  STEMمنحى 

في تلك المنهجين )الوصفي األسلوب التحليلي: تحليل المضمون(، والمنهجية التجريبي تصميم 

: )قبلي بعدي(، وتضمنت مواد وأدوات الدراسة في تحليل محتوى الوحدة الهدف الواحدةالمجموعة 

المقترحة، دليل المعلم لتنفيذ تدريس الوحدة، قائمة الممارسات العلمية،  الوحدة، STEMوفق أبعاد 

ت الصف التاسع طالبا  طالبة من  03بطاقة مالحظة للممارسات العلمية، أجريت الدراسة على 

بمدرسة طيبة الثانوية للبنات مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس، أظهرت نتائج الدراسة وجود 

بين متوسط درجات الممارسات العلمية في  (3031داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) فروق ذات

أثر كبير في  STEMالتطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة، وأن لتدريس العلوم وفق منحى 

 STEMى ت الصف التاسع وقد أوصت الدراسة باستخدام منحطالبا  تنمية الممارسات العلمية لدى 

في تصميم التدريس في المباحث المتكاملة في المراحل المختلفة بتطبيق أحد أنواع التكامل التكاملي 

التكميل، الربط، االتصال والمزج(: للحصول على مخرجات أفضل، التأكيد على ربط  ،)التنسيق

، تدريب المعلمين على NGSSالعاملي مع معايير تعلم العلوم للجيل القادم  STEMى منح

 .نحى التكاملي فيما بينهمالتدريس بالم

فاعلية استخدام منحى العلوم  يتقص إلىدراسة هدفت ( 2314وأجرى أبو صالحة وأبو سارة )

 STEM (Science Technology Engineering, Mathematics)والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

على التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات بفلسطين، وتكونت 

من طالب الصف العاشر األساسي، بمدرسة ابن البيطار األساسية  طالبا  ( 05عينة الدراسة من )

مجموعتين، إحداهما:  إلى، وتم تقسيم أفراد عينة الدراسة 2316/2317الثانية للعام الدراسي 



00 

 

واألخرى ضابطة  STEM)) ى، درست وحدة المنطق باستخدام منحطالبا  ( 20ريبية مكونة من )تج

درست نفس الوحدة بالطريقة االعتيادية، وقد أشارت نتائج الدراسة وجود  ،طالبا  ( 22مكونة من )

في اختبار التحصيل الدراسي البعدي، لصالح المجموعة التجريبية، وأوصت  إحصائيا  فرق دال 

في تعليم الرياضيات لما أظهرته النتائج من فاعلية في  STEMسة بضرورة استخدام منحى الدرا

تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلبة، وبضرورة تدريب معلمي الرياضيات على توظيف 

في تعليمهم للرياضيات، وبتدريب المعلمين على علوم الحاسوب، والبرمجة   (STEM)مدخل

مختصين بالتكنولوجيا والمهندسين والمؤسسات الصناعية؛ لتعزيز مزاولة والتصميم، وبالتنسيق مع ال

 الطلبة األنشطة بحثية في إطار رؤية تربوية واضحة محددة األهداف.

 (Jannah, Nusantara, Sudirman, Sisworo and Yulianto, 2019)وأجرى كل من 

، فقد أجريت الدراسة على  STEMدراسة هدفت إلعادة هيكلة الطلبة المعتمدين على المنحى

أظهرت مستوفين بذلك جميع المعايير،  STEMطالب يدرسون برنامج  18طالبين من أصل 

والمفاهيم في التمثيل الجبري، والتمثيل  الدراسة أنه هناك أخطاء لدى الطالبين في التعريفات العامة،

 .االستيعاب المفاهيميبالتركيز على  العددي، والديكارتي ما يعني ضرورة التزام المعلمين

 التعقيب على الدراسات السابقةثالثا: 

اتفقت مع الدراسات الوصفية كدراسة كابرار  إذأهدافها البحثية التقت معظم الدراسات من حيث 

اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات التجريبية منها (. و Capraro and Han, 2014وهان )

(، في معرفة 2318(، ودراسة الشمري )2316(، ودراسة أحمد )2318كدراسة كل من المالكي )

 في المواد الدراسية. STEMدور منحى 
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ونتيجة الختالف األهداف التي هدفت اليها الدراسات السابقة اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 

(، اختلفت أيضا في مناهجها البحثية المستخدمة مع دراسة كل من )احمد، 2318كي )المال

 ( والتي استخدمت المنهج التجريبي.2318(، ودراسة )الشمري، 2316

 اعتمدت جميع الدراسات على االختبار التحصيلي أداة لجمع البيانات.  -

 تنوعت الدراسات من حيث البيئة، والمراحل الدراسية والصفوف.  -

 أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

من خالل عرض الدراسات السابقة يتضح بأنه يوجد تشابه بين الدراسات السابقة والدراسة 

وأفضلية التدريس ضمن موادها  STEMالحالية، وذلك من خالل االهتمام بمعرفة دور منحى 

 التعليمية. 

إال أن الدراسة الحالية تميزت باختالفها وانفردت عن الدراسات السابقة من خالل تناولها لدرجة 

، باإلضافة لدرجة تطبيق هذا المنحى ضمن وتدريسها لمادة الفيزياء STEMتوظيف منحى 

 لمعرفة مدى استخدام هذه االستراتيجية.  األنبارالمدارس في منطقة 

 الدراسات السابقة في تقديم اإلطار النظري والمنهجية.وقد استفادت هذه الدراسة من 

درجة توظيف مدرسي وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة باعتمادها دراسة 

لمعرفة مدى  التدريس في العراق من وجهة نظرهم أثناء STEMمنحى الفيزياء نحو استخدام 

 تطبيق وتوظيف هذه االستراتيجية في المدارس.

 

. 
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

لمجتمع الدراسة وعينتها وأدوات القياس التي استخدمت فيها،  يتناول هذا الفصل وصفا  

األساليب اإلحصائية التي استخدمت  إلىواإلجراءات التي تم إتباعها، ومتغيرات الدراسة، إضافة 

 في معالجة البيانات.                     

راسة  منَهجيَّة الدِّ

لتحقيق أهداف هذه الدراسة اعتمد الباحث المنهج الوصفي؛ بوصفه األسلوب المناسب للبحث 

 في تدريس مبحث الفيزياء STEMدرجة توظيف منحى في مشكلة الدراسة الحالية المتمثلة في" 

أنه ، وقد استخدمت االستبانة كوسيلة لجمع البيانات حيث في العراق المدر سينمن وجهة نظر 

راسة.  المنهج المناسب لمثل هذه الد ِّ

 مجتمع الدراسة

ن مجتمع الدراسة من جميع مدرسي مادة الفيزياء في المدارس الحكومية التابعة لتربية تكو  

عدادية ( ممن يدرسون مادة الفيزياء للمرحلة اإل062واقضيتها والبالغ عددهم ) األنبارمحافظة 

 . 2323/2321خالل العام الدراسي  والمتوسطة

 عينة الدراسة

تم اختيار عينة طبقية عشوائية من أعضاء هيئة التدريس في المدارس الحكومية التابعة 

قام الباحث بتوزيع أداة  إذع الدراسة، ( من مجتم%03، وتم اختيار ما نسبته )األنبارلمحافظة 

مديرية تربية  في الفيزياء للمرحلة المتوسطة واالعدادية ومدرسة لمبحث ا  ( مدرس123الدراسة على )
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بعض المناطق بسبب  إلى( حيث لم يتسنى للباحث الوصول 113، وتم استرجاع )األنبارمحافظة 

( منها 138ن أنَّ )وبعد مراجعة االستبانات تبي   .األوضاع األمنية الراهنة نتيجة لمرض كورونا

لمتغيرات  تبعا  ( يوضح توزيع أفراد العينة 1صالحة ألغراض التحليل اإلحصائي، والجدول )

 الدراسة.

 (2جدول )ال
 (108للمتغيرات الشخصية )ن= تبعاً توزيع أفراد العينة 

 النسبة المئوية التكرار المستوى  المتغير

 الجنس
 78.7 85 ذكر
 21.0 20 أنَّثى

 133.3 138 المجموع

 المؤهل العلمي
 67.6 70 بكالوريوس

 02.0 05 دراسات عليا
 133.3 138 المجموع

 سنوات الخبرة

 12.0 14 سنوات 5اقل من 
 17.6 20 سنوات 13من  أقل-سنوات  5من 

 73.1 76 سنوات فأكثر 13
 133.3 138 المجموع

 الجدول السابق ما يلي: يالحظ من

(، بينما بلغت النسبة المئوية لإلناث %78.7بلغت النسبة المئوية للذكور في العينة )

(21.0%.) 

( للمؤهل العلمي %02.0لمتغير المؤهل العلمي ) تبعا  بلغت النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة 

 (. %67.6)دراسات عليا(، بينما بلغت النسبة المئوية للمؤهل العلمي )بكالوريوس( )
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( لفترة الخبرة أقل %12.0لمتغير سنوات الخبرة ) تبعا  بلغت النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة 

سنوات(، بينما  13من  اقل – 5( لفترة الخبرة )%17.6سنوات، بينما بلغت النسبة المئوية ) 5من 

 سنوات فأكثر(. 13( لفترة الخبرة )%73.1بلغت النسبة المئوية )

 أداة الدراسة

في تدريس مبحث الفيزياء من  STEMدرجة توظيف منحى  قام الباحث بتطوير استبانة لقياس

والدراسات السابقة كدراسة ، معتمدا  بذلك على األدب السابق في العراق المدر سينوجهة نظر 

(Merrill, 2001; Capraro and Han, 2014;.) 

مقاييس متنوعة ركز الباحث على  إلىاختار الباحث المقياس الخماسي )ليكرت( بعد الرجوع 

المستخدم في مبحث الفيزياء وقد روعي في اختيار  stem العبارات الخاصة بدرجة توظيف منحى

وكذلك روعي في  المدر سينللغوية والتنويع وأنَّ تمثل العبارة رأي العبارات الوضوح والسالمة ا

 إعدادها لمناسبتها عينة الدراسة ومواكبتها للتكنولوجيا والتطور العلمي.

بحيث تم صياغة العبارات ووضعها ، وبعد ذلك قام الباحث بإعداد االستبانة بصورته األولية

وكذلك ، ح في األداءقياس )ليكرت( كما هو موض  في جداول وأمام كل عبارة البدائل الخمسة لم

وقد روعي  ،ستبانةاالكتابة عدد من الفقرات على شكل عبارات تصف المجاالت التي تتكون منها 

تكون هناك عبارات متشابه في الصياغة وذلك للتأكد من صدق االستبانة ثم عرضها  يضا  أنأ

واالختصاص في مجال اللغة العربية لسالمتها اللغوية مين من ذوي الخبرة على مجموعة من المحك  

األداء على مبرمجين  هوكذلك عرض، وكذلك تم عرضها على أساتذة من تخصص القياس والتقويم

عرضت على أساتذة من تخصص تكنولوجيا التعليم وأساتذة ، ثم في الحاسوب من الجامعة األردنية
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الجامعات األردنية وآل البيت واليرموك وجامعة عين على من تخصص مناهج تدريس الفيزياء موز  

 .((2انظر الملحق ))الشرق األوسط  

 طريقة تصحيح األداة

في تدريس  STEMدرجة توظيف منحى للكشف عن" م ليكرت للتدرج الخماسيتم اعتماد سل  

إعطاء اإلجابة  التالي: تم"، وذلك على النحو في العراق المدر سينمبحث الفيزياء من وجهة نظر 

( 0( درجات، واإلجابة موافق بدرجة متوسطة )0( درجات، واإلجابة عالية )5بدرجة عالية جدا  )

 ( درجة واحدة.1( درجتان، واإلجابة قليلة جدا  )2درجات، واإلجابة قليلة )

ثالثة مستويات )درجة  إلىت الحسابية متوسطاوقد قام الباحث بتقسيم درجات المستويات لل

 للمعادلة التالية: عة، درجة متوسطة، درجة متدنية(، ووفقا  مرتف

 الفئة الدنيا –عدد الفئات. وحيث أنَّ المدى هنا = الفئة العليا÷ طول الفئة = المدى 

 .1.00=  0( ÷ 1-5فطول الفئة= )

 ت الحسابية:متوسطاالتالي للحكم على ال المقياس اعتمادوبناء عليه تم 

 كما يلي:وتم احتساب المستويات 

 : بدرجة متدنية.2.00أقل من  -1.33من  -

 : بدرجة متوسطة.0.66أقل من  -2.00من  -

 : بدرجة مرتفعة.5.33-0.66من  -
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 صدق األداة

( محكما  من ذوي االختصاص في 12قام الباحث بعرض االستبانة بصورتها األولية على )

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمناهج تدريس الفيزياء، في جامعة اليرموك وجامعة آل 

(. 0الجامعة المستنصرية كما هو مبين في ملحق ) إلىالبيت وجامعة الشرق األوسط باإلضافة 

إلدالء بآرائهم العلمية في فقرات االستبانة من حيث الصياغة  الباحث من المحكمينحيث طلب 

، إضافة اومدى مناسبة تلك الفقرات لالستبانة الذي تنتمي إليه، فقرة اللغوية ووضوح المعنى في كل

العلمية، رائهم آتقديم أيه تعديالت قد تكون مناسبة. وبناء على ملحوظات األساتذة المحكمين و  إلى

ة بعض الفقرات تم إجراء التعديالت المقترحة من قبلهم. وقد تمثلت مقترحاتهم في إعادة صياغ

 وحذف بعض الفقرات.

 ثبات األداة

للتأكد من ثبات أداة الدراسة وثبات تطبيقها تم توزيع أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة 

بفارق زمني مدته أسبوعان، واستخراج معامل مرتين ، س من خارج عينة الدراسة( مدر  20من )

( بين تقديراتهم في المرتين على أبعاد الدراسة واألداة Pearson Correlationاالرتباط بيرسون )

( على جميع فقرات مجاالت الدراسة Chronbach Alphaككل، وتم تطبيق معادلة كرونباخ ألفا )

 ح معامالت الثبات ومعامالت ارتباط بيرسون.وض  ( الذي ي2) ن في جدولواألداة ككل، كما هو مبي  
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 (0جدول )ال
 (02معامالت الثبات )كرونباخ الفا( ومعامالت ارتباط بيرسون لمجاالت الدراسة واألداة ككل )ن=

 معامل االرتباط معامل الثبات المجال
 *3.70 3.72 التخطيط

 *3.72 3.71 التنفيذ
 *3.70 3.83 التقويم

 *3.70 3.76 درجة التوظيف
 *3.77 3.85 األداة ككل

عند مستوى الداللة  إحصائيا  *دالة  05.0. 

 يلي:يظهر الجدول السابق ما 

جميع قيم معامالت الثبات بطريقة )كرونباخ الفا( كانت مقبولة ألغراض التوظيف، حيث أنَّها  .1

وجمعيها قيم  قبول معامالت الثبات إلى(، وقد أشارت الدراسات 3.83-3.71تراوحت بين )

أنَّ نسبة قبول معامل الثبات  إلىأشارت معظم الدراسات  إذمقبولة ألغراض التوظيف؛ 

(3.63).  

عند مستوى الداللة  إحصائيا  جميع قيم معامالت االرتباط طريقة بيرسون دالة  .2 05.0 ،

 وهذا يدل على ثبات التوظيف.

 تصميم الدراسة

لنوع من الدراسات،  ااستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي كونه األنسب لهذ

، وعليه داخل الغرفة الصفية STEMدرجة توظيف مدرسي الفيزياء في العراق لمنحى ف على للتعر  

 :تياآليمكن تحديد متغيرات الدراسة على النحو 
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 متغيرات الدراسة

 أواًل: المتغيرات المستقلة 

 ة متغيرات:الدراسة عد  تضمنت 

 الجنس: وله مستويان )ذكر، أنَّثى(. -

 .بكالوريوس، دراسات عليا()فئتان المؤهل العلمي وله  -

 .سنوات فأكثر( 13سنوات، 13من  أقل-سنوات  5سنوات،  5فئات )أقل من  أربعالخبرة ولها  -

 ثانيا: المتغيرات التابعة

درجة توظيف مدرسي الفيزياء في تحددت المتغيرات التابعة في هذه الدراسة أفراد العينة على 

 . اخل الموقف الصفيد STEMالعراق نحو استخدام منحى 

 *المعالجة االحصائية:

 اعتمد الباحث في تحليل البيانات الناتجة عن استجابات أفراد العينة على ما يلي:

 (: للتحقق من ثبات التطبيق. (Pearson correlation coefficientمعامل االرتباط بيرسون  -

الستخراج معامالت ثبات أداة  (:Equation Cronbach alphaمعادلة كرونباخ ألفا ) -

 الدراسة.

 تبعا  (: لتوزيع أفراد العينة Frequencies and percentages) التكرارات والنسب المئوية -

 للمتغيرات الشخصية.

 :(Average and standard deviationsحسابية واالنحرافات المعيارية )ال المتوسطات -

في  المدر سينفي تدريس مبحث الفيزياء من وجهة نظر  STEMللتعرف على درجة توظيف منحى 

 .العراق
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للتعرف على (: Three Way ANOVA & MANOVAتحليل التباين الثالثي والمتعدد ) -

لمتغيرات )الجنس، المؤهل  تبعا  الفروق في استجابات أفراد العينة عن مجاالت الدراسة 

 العلمي، سنوات الخبرة(.

 إجراءات الدراسة

 تباع الخطوات واإلجراءات اآلتية:اتحقيق أهداف الدراسة تم ل

 قام الباحث بتحديد مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها ومتغيراتها. -

األدب التربوي والدراسات السابقة والتأكد من صدق  إلىتم إعداد أداة الدراسة من خالل الرجوع  -

 األداة من خالل عرضها على لجنة من المحكمين المختصين.

المدارس  إلى 2321/ 2323قام الباحث بزيارات متعددة خالل الفصل الدراسي األول من عام  -

 بهدف جمع االستبانات.

نتيجة  ل(يميعض استبانات عينة الدراسة عن طريق البريد اإللكتروني )اإلاستلم الباحث ب -

وهنالك بعض المدارس  األوضاع األمنية المتعلقة بجائحة كورونا ولحظر التجوال المتعلق بها،

 القريبة للباحث والتي استطاع استالمها من صندوق بريد المدرسة.

( استبانة صالحة للتحليل 138واسترجاع ) ( استبانة123بلغ عدد االستبانات الموزعة ) -

 .اإلحصائي

 جمع االستبانات وتدقيقها للتأكد من صالحيتها للتحليل اإلحصائي. -

تفريغ استجابات أفراد العينة، ثم ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسوب، ثم معالجة البيانات  -

 (.SPSSباستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية )

 ائج الدراسة ومناقشتها. الحصول على نت -
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 STEMدرجة توظيف منحى ف على هذا الفصل عرضا  لنتائج الدراسة من أجل التعر   يتضم ن

 ، وهي على النحو اآلتي:في العراق المدر سينفي تدريس مبحث الفيزياء من وجهة نظر 

في تدريس مبحث مادة  STEMدرجة توظيف منحى : ما هي المتعلقة بسؤال الدراسةالنتائج 
 ؟في العراق المدّرسينالفيزياء من وجهة نظر 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والمجموع  المتوسطاتلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج 

 STEMدرجة توظيف منحى  ي لهما إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع فقرات مجاالت "الكل  

 ( توضح ذلك.6-0"، جداول ) في العراق المدر سينفي تدريس مبحث الفيزياء من وجهة نظر 

 (3جدول )ال
درجة الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجاالت " المتوسطات

 ؟في العراق المدّرسينفي تدريس مبحث مادة الفيزياء من وجهة نظر  STEMتوظيف منحى 
 (108" مرتبة تنازليا )ن=

 درجة التقييم االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجاالت الرتبة الرقم
 متوسطة 0.65 3.25 التقويم 1 0
 متوسطة 0.34 2.96 التخطيط 2 1
 متوسطة 0.39 2.89 التنفيذ 0 2

 متوسطة 0.34 2.98 األداة ككل

درجة الحسابية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت "  المتوسطاتيظهر من الجدول السابق أنَّ 

"  في العراق المدر سينفي تدريس مبحث مادة الفيزياء من وجهة نظر  STEMتوظيف منحى 

أعالها للمجال "  نا( بدرجة تقييم متوسطة إلجابات المجاالت ك0.25-2.84تراوحت بين )

(، وجاء 2.46(، وثم جاء مجال " التقويم " بمتوسط حسابي )0.25التخطيط " بمتوسط حسابي )
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(، وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل 2.84" بمتوسط حسابي ) التنفيذ " األخيرةفي المرتبة الثالثة و 

ن درجة توظيف ( بدرجة تقييم متوسطة أيضا ، وهذا يدل على وجود درجة متوسطة م2.48)

 التدريس في العراق من وجهة نظرهم. أثناء STEM مدرسي الفيزياء نحو استخدام منحى 

الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات  المتوسطاتكما تم استخراج 

 ح ذلك.( توض  6-0، جداول )هكل مجال من مجاالت الدراسة على حد

 التخطيط.أواًل: مجال 
 (4جدول )ال

الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات التخطيط مرتبة  المتوسطات
 (108تنازليا )ن=

المتوسط  المفردات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقييم

1.  1. 
لجوانب ايركز على األهداف التي تسهم في تنمية 

 الطلبة.االنفعالية لدى 
 مرتفعة 0.97 3.81

 مرتفعة 1.02 0.66 ع في التخطيط األنشطة التعليمية.ينو   .2  .2

0.  0. 
تعليمية تشتمل على مفردات المحتوى  ا  يضع أهداف

 متوسطة 0.91 3.17 الدراسي.

0.  0. 
لتعزيز الجوانب المهارية في تعلم  ا  يقدم أهداف

 متوسطة 0.88 3.14 اللغة.

 متوسطة 0.78 3.06 تنفيذ األنشطة التعليمية.شرك طلبته في ـي   .5  .5

6.  6. 
خطط للدروس بشكل يتناسب مع منحى ي  
(STEM). 

 متوسطة 0.81 3.06

7.  7. 
معرفية متنوعة حسب مستويات بلوم  ا  يضع أهداف

 المعرفية.
 متوسطة 0.95 0.35

 متوسطة 1.00 0.35 خطط ألنشطة تكاملية في تدريس المحتوى.ي   .8  .8

4.  4. 
خطته على التنويع في استراتيجيات  ييبن

 متوسطة 0.99 0.30 التدريس.
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المتوسط  المفردات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقييم

13.  13. 
الرغبة و يضع استراتيجيات تدريسية تعزز المنحى 

 مثل (.STEM)منحى في التدريس باستعمال 
 البنائية وحل المشكالت.

 متوسطة 0.94 3.03

11.  11. 
ركز على الخبرات المباشرة في عملية التخطيط ـي  

 لمواقف التعلم.
 متوسطة 0.77 3.02

 متوسطة 0.81 3.01 خطط للتعلم التعاوني بين الطلبة.ي   .12  .12
 متوسطة 0.34 2.96 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التخطيط كان  المتوسطاتأن ( 0الجدول ) يبي ن

حيث تراوحت  والمرتفع،وقد جاءت فقرات هذا المجال بين المستويين المتوسط  ،متوسطا  

رقم  ة(، حيث جاءت الفقر 3.66وانحراف معياري ) (0.81-0.31الحسابية ما بين ) المتوسطات

" الطلبة.يركز على األهداف التي تسهم في تنمية لجوانب االنفعالية لدى  " والتي تنص على( 1)

( وبمستوى مرتفع، 3.74وانحراف معياري ) (0.81في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

" في المرتبة الثانية ينوع في التخطيط األنشطة التعليمية. ( والتي تنص على "2فقرة )وجاءت ال

( والتي 11( وبمستوى مرتفع. وجاءت الفقرة )3.82( وانحراف معياري )0.73وبمتوسط حسابي )

في المرتبة قبل  "يركز على الخبرات المباشرة في عملية التخطيط لمواقف التعلم.  تنص على "

( وبمستوى متوسط. بينما جاءت الفقرة 3.77( وانحراف معياري )0.32بمتوسط حسابي )و  األخيرة

وبمتوسط حسابي بلغ  األخيرةبالمرتبة يخطط للتعلم التعاوني بين الطلبة." "ونصها ( 12)رقم 

 لمجال التخطيطوبلغ المتوسط الحسابي  متوسط،( وبمستوى 3.81وانحراف معياري ) (0.31)

 (.2.46ككل )
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 ثانيا: مجال التنفيذ

 (5جدول )ال
الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات المجال المعرفي  المتوسطات

 (108مرتبة تنازليا )ن=

المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقييم

 متوسطة 1.00 3.61 واستفساراتهم.تقبل المعلم إلجابات طلبته وأسئلتهم  1  .1
 متوسطة 3.45 0.55 لتفكير االبداعي.لي متالمفتوحة التي تن سئلةيهتم باأل 2  .2

يوفر لطلبته مواقف ومشكالت واقعية تتحدى  0  .0
 تفكيرهم.

 متوسطة 0.79 3.19

 متوسطة 0.72 3.10 يحترم أفكار طلبته وآرائهم. 0  .0

5.  5 
األخذ بمبادئ النظرية البنائية التي تعد  من 

هات  األساسية لتكامل الخبرات المكتسبة. الموج 
 متوسطة 0.82 3.07

6.  6 
يساعد الطلبة على ربط خبراتهم الجديدة بما لديهم 

 من خبرات سابقة.
 متوسطة 0.90 3.02

7.  7 
مراعاة العالقة القائمة بين عناصر الموقف التعليمي 

 .STEMفي تصميم مواقف تدريس المنحى 
 متوسطة 0.96 2.72

8.  8 
التدريس  بأهميةيحرص على امتالك وعي المعلم 

 (.STEM)منحى باستعمال 
ةمنخفض 0.84 1.81  

4.  4 
بمنحى التنسيق مع المعلمين والمختصين في التعليم 

(STEM.) 
 منخفضة 0.80 1.49

 متوسطة 0.39 2.89 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التنفيذ كان  المتوسطاتأن ( 5الجدول ) يبي ن

حيث تراوحت  والمنخفض،وقد جاءت فقرات هذا المجال بين المستويين المتوسط  ،متوسطا  

رقم  ة(، حيث جاءت الفقر 1.33وانحراف معياري ) (0.61-1.04الحسابية ما بين ) المتوسطات

في المرتبة األولى " تقبل المعلم إلجابات طلبته وأسئلتهم واستفساراتهم.والتي تنص على"( 1)
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( 2( وبمستوى متوسط، وجاءت الفقرة )1.33وانحراف معياري ) (0.61وبمتوسط حسابي بلغ )

" في المرتبة الثانية االبداعي.ي التفكير متالمفتوحة التي تن سئلةيهتم باأل والتي تنص على "

( والتي 8( وبمستوى متوسط. وجاءت الفقرة )3.45( وانحراف معياري )0.55وبمتوسط حسابي )

" في  (.STEM)منحى التدريس باستعمال  بأهميةيحرص على امتالك وعي المعلم  تنص على "

( وبمستوى منخفض. بينما 3.80( وانحراف معياري )1.81وبمتوسط حسابي ) األخيرةالمرتبة قبل 

" (.STEM)بمنحى التنسيق مع المعلمين والمختصين في التعليم  "ونصها ( 4)جاءت الفقرة رقم 

وبلغ  منخفض،( وبمستوى 3.83وانحراف معياري ) (1.04وبمتوسط حسابي بلغ ) األخيرةبالمرتبة 

 (.2.84ككل ) التنفيذلمجال المتوسط الحسابي 

 ثالثًا: المجال التقويم. -
 (6جدول )ال

الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال التقويم مرتبة  المتوسطات
 (108تنازليا )ن=

 المتوسط الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقييم

 متوسط 0.99 3.65 التقويم الجوانب المهارية.يراعي في عملية  1  .1

2.  2 
 أثناءاستخدام التقويم القبلي والبنائي والختامي 

 الواحدة.الحصة 
 متوسط 1.07 3.64

0.  0 
تقديم التغذية الراجعة لعملية التقويم البنائي في 

 الحصة الدراسية.
 متوسط 1.03 3.62

 متوسط 1.01 3.62 توظيف ساللم التقدير في عملية التقويم. 0  .0
 متوسط 0.94 3.60 استخدام سجل األداء في عملية التقويم. 5  .5

6.  6 
يحرص على شمول عملية التقويم لمفردات المحتوى 

 الدراسي.
 متوسط 0.88 3.58
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 المتوسط الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقييم

( لمادة STEMاستخدام المالحظة لتقويم األداء ) 7  .7
 الفيزياء لدى الطلبة.

 متوسطة 0.92 3.39

8.  8 
التقويم حسب مستويات يحرص على التدرج في 

 بلوم المعرفية.
 متوسطة 0.96 3.26

4.  4 
يراعي في عملية التقويم الجوانب االنفعالية لدى 

 الطلبة.
 متوسطة 0.96 3.10

 متوسطة 0.65 3.25   

الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التقويم كان  المتوسطاتأن ( 6الجدول ) يبي ن

الحسابية  المتوسطاتحيث تراوحت  متوسط،وقد جاءت فقرات هذا المجال ذات مستوى  ،متوسطا  

 والتي تنص على"( 1رقم ) ة(، حيث جاءت الفقر 3.44وانحراف معياري ) (0.65-0.13ما بين )

 (0.65في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" المهارية.يراعي في عملية التقويم الجوانب 

استخدام التقويم  ( والتي تنص على "2( وبمستوى متوسط، وجاءت الفقرة )3.44وانحراف معياري )

( 0.06" في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي )... الحصة الواحدة أثناءالقبلي والبنائي والختامي 

يحرص على  ( والتي تنص على "8( وبمستوى متوسط. وجاءت الفقرة )1.37وانحراف معياري )

وبمتوسط حسابي  األخيرة" في المرتبة قبل حسب مستويات بلوم المعرفية. التدرج في التقويم

يراعي  "ونصها ( 4)( وبمستوى متوسط. بينما جاءت الفقرة رقم 3.46( وانحراف معياري )0.26)

 (0.13وبمتوسط حسابي بلغ ) األخيرةبالمرتبة " الطلبة.في عملية التقويم الجوانب االنفعالية لدى 

 (.0.25ككل ) لمجال التقويموبلغ المتوسط الحسابي  متوسط،( وبمستوى 3.46وانحراف معياري )

في تدريس مبحث الفيزياء من  STEMمنحى أما فيما يتعلق بدرجة توظيف مدرسي الفيزياء ل

 الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟)الشخصية لمتغيرات  تبعا  في العراق المدر سينوجهة نظر 
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من  STEMلدرجة توظيف منحى الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطاتتم استخراج 

، والجدول لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة تبعا  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 أدناه يوضح ذلك.

 (7جدول )ال
من وجهة نظر  STEMلدرجة توظيف منحى  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات

 لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة تبعاً أعضاء هيئة التدريس 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المستوى  المتغير

 الجنس
 3.01 2.47 ذكر
 3.00 2.44 أنثى

 المؤهل العلمي
 3.00 2.45 بكالوريوس

 3.00 0.31 دراسات عليا

 سنوات الخبرة
 3.05 2.75 سنوات 5أقل من 

 3.08 2.43 13من  أقل-سنوات 5
 3.00 0.11 فأكثر 13من 

لدرجة توظيف  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطاتظاهريا  في  ( تباينا  7الجدول ) يبي ن

)ذكر، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بسبب اختالف فئات متغيرات الجنس  STEMمنحى 

 5سنوات، من  5)أقل من  العلمي )بكالوريوس، دراسات عليا(، وسنوات الخبرة، والمؤهل أنثى(

 المتوسطات. ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين فأكثر( 13سنوات، من  13من  أقل-سنوات

 (.8الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي جدول )
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 (8جدول )ال
درجة توظيف منحى على  العلمي، وسنوات الخبرة الجنس، والمؤهل ألثرالثالثي  تحليل التباين

STEM من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 717. 132. 085. 1 085. الجنس

 785. 075. 048. 1 048. المؤهل العلمي
 405. 907. 582. 2 1.163 سنوات الخبرة

   641. 330 211.498 الخطأ
    334 212.784 الكلي

 اآلتي: (8ن من الجدول )يتبي  

الجنس، حيث بلغت قيمة ف ( تعزى ألثر 3.35=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  -

 .0.717وبداللة إحصائية بلغت  0.132

المؤهل العلمي، حيث بلغت ( تعزى ألثر 3.35=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  -

 .0.785وبداللة إحصائية بلغت  0.075قيمة ف 

سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة ( تعزى ألثر 3.35=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  -

 .0.405وبداللة إحصائية بلغت  0.907ف 
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 الفصل الخامس
 والتوصياتنتائج المناقشة 

راسة والتي هدفت لقياس يتضم ن ا لمناقشة النتائج التي توصلت إليها الد ِّ  هذا الفصل عرض 

، في العراق المدر سينفي تدريس مبحث مادة الفيزياء من وجهة نظر  STEMدرجة توظيف منحى 

 وهي على النحو اآلتي:

في تدريس  STEMدرجة توظيف منحى : ما هي المتعلقة بسؤال الدراسةمناقشة النتائج  -

 ؟في العراق المدّرسينمبحث مادة الفيزياء من وجهة نظر 

منحى أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أنَّ درجة توظيف مدرسي الفيزياء نحو توظيف 

STEM التدريس في العراق من وجهة نظرهم كانت متوسطة، ويعزو  أثناءي مبحث مادة الفيزياء ف

األثر الذي أحدثته الثورة المعلوماتية على الجوانب التعليمية والذي يتمثل  إلىالباحث هذه النتيجة 

إعادة النظر في أسس اختيار  إلىفي الزيادة الكمية والنوعية على المعرفة وفروعها؛ مما أدى 

  إلىأكثر ميال   ون سأصبح المدر   إذ؛ المدر سينحتوى الدراسي من قبل وتخطيط وتنفيذ وتقويم الم

استخدام استراتيجيات حديثة لما لها من أثر في تحسين قدرة الطلبة على الفهم واالستيعاب؛ مما 

الستثمار ميزات االستراتيجيات التعليمية لتنمية مهارات الطلبة في مادة  المدر سيند رغبة لدى ـيول  

يقومون دوما  بالبحث عن وسائل تعينهم على  المدر سينأنَّ  إلىويعزو الباحث هذه النتيجة  الفيزياء،

أداء وظائفهم التعليمية من أجل تقديم المعلومات بالصورة المثلى لطلبة مما يحقق أهدافهم التربوية 

منحى ام استخد إلىيسعون  المدر سينأنَّ  إلىالعامة والخاصة، كما يعزو الباحث هذه النتيجة 

STEM  في عملية التدريس للدور الفاعل الذي تلعبه هذه االستراتيجية كوسيلة تعليمية لقدرته على

 خر.آتقديم من خدمة تعليمية في وسيلة واحدة  األمر الذي يعجز المدرس عن تحقيقه بأي أسلوب 
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في طريقة عرض المادة التعليمية؛  STEMمنحى هناك أثر يعطي استخدام  ويرى الباحث أنَّ 

 إلىفي التدريس ينقل الطالب من المعرفة النظرية المجردة  STEMمنحى حيث أنَّ استخدام 

المعرفة العملية التطبيقية؛ مما يعطي أثرا  واضحا  على تحسين تحصيل الطلبة بالمقارنة مع النتيجة 

منحى أنَّ استخدام  إلىالنتيجة أيضا  التي تعطيها الكلمات المطبوعة على الورق، وتعزى هذه 

STEM. 

سهل عملية تبادل المعلومات ي   STEMمنحى أنَّ استخدام  إلىكما ويعزو الباحث هذه النتيجة 

والتزود  اإلنترنتعملية الدخول لمواقع  STEMمنحى بطريقة مرنة؛ حيث تتيح  المتعل مم و بين المعل  

أنَّ  إلىفي الوقت الذي يناسبه، كما يعزو الباحث هذه النتيجة  المتعل مبالمعلومات حسب رغبة 

مما يزيد من  المتعل مجعلت أنَّشطة التعلم تتمحور بشكل أكبر حول  STEMمنحى استخدام 

 استقالليته.

درجة توظيف منحى  ظهرت النتائج بأنأأما فيما يتعلق بعدم وجود فروق في آراء أفراد العينة 

STEM  لمتغيرات  تبعا   في العراق المدّرسينمادة الفيزياء من وجهة نظر في تدريس مبحث

تشابه البيئة التعليمية لدى  إلىالمؤهل العلمي، الخبرة، ويعزو الباحث هذه النتيجة  الجنس،

المؤثرات، من نفس المجتمع يتأثرون بنفس  المدر ساتو  المدر سين نإ إذ؛ المدر ساتو  المدر سين

كما أنَّهم يدرسون في نفس المدارس ويواجهون أساليب تعليم مماثلة؛ لذا ، هاتتوج  النفس  يحملون 

 .STEMمنحى قارب من االتجاهات نحو استخدام تفهم على قدر م

ما تسمى بالمدارس النموذجية في  أوزين ـكما الحظ الباحث عند زيارته لبعض مدارس المتمي  

ن هذه المدارس أاء في هذه المدارس، الحظ بوالمدر  المدر سينالعراق من خالل زيارة الباحث ولقائه 

خرجات هذه المدارس من ن م  أب غلب البرمجيات الحديثة المستخدمة في مجال الفيزياء علما  أ تطبق 
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مادة الفيزياء  في STEMأهمية استخدام هذه منحى  على، مما يؤكد والمتميزينالطلبة المبدعين 

 وضرورة استخدامها وتعميمها على أغلب المدارس العربية عامة والعراقية خاصة.

وكذلك تطبيق مبدأ المساواة بين المدارس والطلبة على حد سواء وفقا  لما دعت إليه المعايير 

لحالية وبالرغم من أن نتائج الدراسة ا المساواة،ت بضرورة تطبيق مبدأ ( التي نص  NCTMالعالمية )

من وجهة  STEMمنحى أتت متوسطة بالنسبة لدرجة توظيف مدرسي الفيزياء نحو استخدام 

وكذلك قلة ، أهمية استخدام هذه االستراتيجيةب المدر سينر الوعي الكافي عند ــنظرهم بعدم توف  

 وارتباطها في مبحث الفيزياء. STEMمنحى الدورات التدريبية في مجال استراتيجية 

 النتائج

النتائج  إلىبعد إجراء التحليل اإلحصائي إلجابات أفراد العينة عن ألداء الدراسة تم التوصل 

 التالية:

التدريس في العراق من  أثناء STEMمنحى أنَّ درجة توظيف مدرسي الفيزياء نحو استخدام  .1

 وجهة نظرهم كانت متوسطة.

منحى سي الفيزياء نحو استخدام حول اتجاهات مدر   أفراد العينةعدم وجود فروق في آراء  .2

STEM لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي،  تبعا  التدريس في العراق  أثناء في مادة الفيزياء

 الخبرة.

 توصياتال

ومن التوصيات التي يحث عليها الباحث هي إجراء دراسات مماثلة للكشف عن درجة توظيف 

ألهمية مادة الفيزياء في الحياة  نظرا  من وجهة نظرهم  STEMمنحى مدرسي الفيزياء نحو استخدام 

 .اليومية والعلمية للطلبة
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية أوال: 

التكاملي في STEM فاعلية وحدة في العلوم مصممة وفق منحى(، 2314أبو موسى، أسماء )
، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة ت الصف التاسعطالباً تنمية الممارسات العلمية لدى 

 اإلسالمية، غزة، فلسطين. 

الطبعة  مناهج وطرق تدريس التاريخ، أحدثالتاريخ  تدريس (،2310محمد ) عاطفبدوي، 
 القاهرة.األولى، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، 

طالب  تحصيلحل المشكالت في  طريقة(، أثر استخدام 2313علي ) محمد زي، عز الجبوري 
، األساسية التربية ةيمجلة أبحاث كل لهم العلمي،يم وتنمية الفيزياءالصف الرابع العلمي لمادة 

 .0د العد ،13 المجلد

المدخل التكاملي في تعليم اللغة العربية في مراحل التعليم  .(2337، دخل الله بن محمد )الدهماني
المؤتمر العالمي األول للغة  إلىورقة عمل مقدمة  العام: أسسه النظرية وتطبيقاته التربوية.

 .2337نوفمبر  03-28، المنعقد في الفترة ما بين العربية وآدابها

(. أدوار المعلم بين الواقع والمأمول في مدرسة المستقبل " رؤية تربوية". 2317الشمري، مها )
jazirah.com.sa/2017/20170115/wz1.htm-http://pda.al 

وفاعليته في  STEMمنحى  إلىبرنامج اثرائي مستند  بناء .(2318مها بنت مسند ) الشمري،
، المرحلة المتوسطة بمدينة حائلت الموهوبات في طالباً تنمية مهارات القوة الرياضية لدى ال

أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية 
 السعودية.

أثر استخدام نموذج دورة التعلم على تنمية التفكير والتحصيل (. 2334، سعود )الشهراني
)رسالة ماجستير  المتوسطةالدراسي في مادة الرياضيات لدى طالب الصف الثاني بالمرحلة 

 غير منشورة( جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

http://pda.al-jazirah.com.sa/2017/20170115/wz1.htm
http://pda.al-jazirah.com.sa/2017/20170115/wz1.htm
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فاعلية استخدام منحى العلوم والتكنولوجيا  .(2314صالحة، سهيل وأبو سارة، عبد الرحمن )
في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة  (STEM) والهندسة والرياضيات

(، 13)28، لألبحاث والدراسات التربوية والنفسيةمجلة جامعة القدس المفتوحة الرياضيات، 
131-110. 

، القاهرة: دار الفكر 2. طشتات مجتمعات التربية والتنمية(. 2330، احمد المهدي )الحليمعبد 
 العربي.

 المتكاملة المفهوم والمداخل والتطبيقات. العلوم (،2316عبد السالم، مصطفى ومختار، إيهاب )
 .جمهورية مصر العربية: المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة،

، مكة 1، طمداخل تعليم اللغة العربية. دراسة مسحية نقدية(. 2333عوض، أحمد عيد )
 المكرمة، جامعة أم القرى، مركز البحوث. 

، دار الحديثة في تعليم القراءة وتنمية ميولها االتجاهات (،2330عوض، فائزة السيد محمد )

 القاهرة.أتراك للنشر والتوزيع، 

 .STEAM & STEM الممارسة الفعالة دليل (،2318القاضي، عدنان والربيعة سهام)

 ..البحرين: دار الحكمة1ط

أثر استخدام منحى )( لتدريس الرياضيات على التحصيل (، 2316القثامي، عبد الله سليمان. )
)دراسة ماجستير غير منشورة(.  الثاني المتوسطالدراسي ومهارات التفكير لدى طالب الصف 

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفايات المهنية في ضوء م(. 2318القرني، مسفر بن خفير سني. )
لدى أعضاء هيئة  STEM متطلبات التكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

 .. )رسالة ماجستير(. كلية التربية، جامعة بيشةمية بجامعة بيشةالتدريس بالكليات العل

في تنمية مهارات البحث بمعايير  STEMبمدخل (. فاعلية تدريس العلوم 2318المالكي، ماجد. )
ISEF المجلة الدولية للدراسات التربوية . االبتدائيةلدى طالب المرحلة

 105-110(،1)0،والنفسية
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-والتكنولوجيا(. فاعلية تعليم العلوم القائم على توجه العلوم 2330المحتسب، سمية عزمي. )
مجلة ت الصف التاسع األساسي متطلبات التنور العلمي، طالبا  ( في اكتساب STS) المجتمع

 (، جامعة البحرين، البحرين.0)5، العلوم التربوية والنفسية

(. التطوير المهني لمعلمي العلوم في ضوء 2315وخجا، بارعة بهجت ) عبد اللهإبراهيم  المحيسن،
كتاب بحوث مؤتمر التميز في ( (STEM اتجاه تكامل العلوم والتقنية والهندسية والرياضيات

( (STEM تعليم وتعلم العلوم والرياضيات األول "توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
 .07 – 10، جامعة الملك سعود، تعليم العلوم والرياضيات مركز التميز البحثي في تطوير

(. تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس لدى 2310مراد، سهام السيد صالح. )
معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية في ضوء مبادئ ومتطلبات التكامل بين العلوم والتقنية 

مجلة دراسات عربية بالمملكة العربية السعودية.  حائل بمدينة STEM والهندسة والرياضيات
 53-17، (56)0، في التربية وعلم النفس

 (،2330تطوير التعليم الثانوي ) مؤتمر
 www.education.gov.bh/news/index.aspالبحرين.

في تحصيل  الكرتونيةفاعلية التدريس باستخدام برامج  .(2310) مســـلم محمـــد جاســم ،النبهان
 ، رسالة ماجستير غير منشورة،الفيزياء والميل نحوها لدى طالب الصف الثاني المتوسط

 جامعة القادسية، العراق.

(. اتجاهات معلمي اللغة العربية في سلطنة عمان نحو استخدام المنحى 2330نصر، حمدان. )
، كلية التربية، المجلة العلميةريس في ضوء عدد من المتغيرات ذات الصلة. في التد التكاملي

 . 115-70(: 1) 14جامعة أسيوط، 

دار  االولى،الطبعة  ،العلميالتفكير والبحث (: 2313محمد عواد ) وفريـالبكر  دمحم نوفل،
 عمان. والتوزيع،المسيرة للنشر 

، المجلد األول، األمل للطباعة القومية للتعليم في مصرالمعايير (. 2330والتعليم ) التربيةوزارة 
 والنشر، القاهرة.

http://www.education.gov.bh/news/index.asp
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مؤتمر المعايير الوطنية  المعايير الوطنية لتنمية المعلمين المهنية،(. 2336والتعليم ) التربيةوزارة 
 لتنمية المعلمين مهنيا، عمان، األردن. 

. مركز التطوير لعناصر العملية التعليميةالمعايير التربوية (، 2338والتعليم ) التربيةوزارة 
 التربوي، الرياض.
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 الملحقات
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 (2الملحق )
 االستبانة بصورتها األولية

 المحترم/ـة ..........................................حضرة األستاذ الدكتور:

 وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

الماجستير في سيقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية الستكمال متطلبات الحصول على درجة 

" من كلية العلوم التربوية في جامعة الشرق األوسط بعنوان:  تخصص المناهج وطرق التدريس

 ". في العراق المدّرسينفي تدريس مبحث الفيزياء من وجهة نظر  STEMدرجة توظيف منحى 

لما تتمتعون من خبرة ودراية، ولما عهدناه فيكم من تعاون أضع بين أيديكم الصورة  نظرا  و  

 األولية لالستبانة راجيا منكم تحكيمها وإبداء آرائكم بصددها من حيث: 

 وضوح المعنى للفقرة.  .1

 دقة سالمة الصياغة اللغوية. .2

 درجة انتماء الفقرات لمجاالتها. .0

 مناسبة.اضافة أي فقرات ترونها غير  أوحذف  .0

 مثمنًا جهودكم الطيبة واسهامكم في توجيه أداة الدراسة بشكلها المناسب.

 

التعاون  حسن لكم شاكراً   
إشراف الدكتور                                                                  

 الباحث 
 زيد حميد حمد الدليمي       حامد مبارك العويدي

 عامة:الجزء األول: بيانات 
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 دراسات عليا. بكالوريوس   المؤهل العلمي:   

أكثر من   سنوات   22أقل من  – 5من   سنوات 5أقل من          الخبرة:  

 سنوات  22

 STEMالجزء الثاني: درجة توظيف المعلمين لمنحى 

 الفقرات الرقم
 لألداةاالنتماء  الصياغة اللغوية الوضوح

 غير واضحة
 غير جيدة واضحة

غير  منتمية جيدة
 منتمية

 المجال األول: المهاري 
       .(STEMالمدرس على دراية ومعرفة بمنحى )  .2

توفر وزارة التربية دورات للمدرس تتعلق بكيفية   .0
       (.STEM)منحى التدريس باستخدام 

3.  
يعمل المدرس على إشراك طلبته في تنفيذ 

       األنشطة التعليمية.

4.  
طلبته أمام مواقف ومشكالت يضع المدرس 

       واقعية تتحدى تفكيرهم

       يحترم المدرس أفكار وآراء طلبته.  .5

6.  
يتقبل المدرس إلجابات طلبته وأسئلتهم 

       واستفساراتهم.

7.  
 تنميالطلبة المفتوحة التي  أسئلةب يهتم المدرس

 االبداعي لديهم.   التفكير
      

هناك تنسيق بين مدرس الفيزياء والمختصين في   .8
       ( التعليم.STEMمنحى ) استخداممجال 

2.  
ألهمية التدريس  المدر سينهناك وعي بين 

       (.STEMمنحى )باستعمال 

22.  
يمتلك المعلمون مستوى من الخبرة العملية في 

       (.STEMمنحى )التدريس باستعمال 

       (.STEMمنحى )هناك إلمام للمدرسين بأهداف   .22

20.  
في التدريس باستعمال  المدر سينيوجد رغبة بين 

       (.STEMمنحى )
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 الفقرات الرقم
 لألداةاالنتماء  الصياغة اللغوية الوضوح

 غير واضحة
 واضحة

 غير جيدة
 جيدة

غير  منتمية
 منتمية

 المجال الثاني: المعرفي

23.  
األهداف التعليمية على مفردات اشتمال 

       المحتوى الدراسي.

24.  
تنوع األهداف المعرفية حسب مستويات بلوم 

       المعرفية.

25.  
تنمية األهداف للجوانب االنفعالية لدى 

       الطلبة.

تعزيز األهداف للجوانب المهارية في تعلم   .26
       مادة الفيزياء.

27.  
في عملية التركيز على الخبرات المباشرة 

       التخطيط لمواقف التعلم.

       التخطيط للتعلم التعاوني بين الطلبة.  .28

22.  
في  STEMالتخطيط ألنشطة المنحى 

       تدريس المحتوى.

       التنوع في تخطيط األنشطة التعليمية.  .02
       التنوع في التخطيط الستراتيجيات التدريس.  .02

 كان هناك إجراءات أخرى رجاء تدوينها: إذا
- ................................................................................................................ 
- ................................................................................................................ 
- ................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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الر
 الفقرات قم

 لألداةاالنتماء  الصياغة اللغوية الوضوح

 غير واضحة
 غير جيدة واضحة

غير  منتمية جيدة
 منتمية

 المجال الثالث: الوجداني

00.  
عناصر الموقف التعليمي في تصميم مراعاة العالقة القائمة بين 

       مواقف تدريس المنحى التكاملي.

       تقدي م معلم اللغة لطالبه خبرات لغوية متكاملة ومترابطة.  .03

04.  
تكليف الطالب بممارسة نشاطات مصاحبة لعمليات الفهم 

       واالستيعاب.

الربط بين تعلم الفيزياء وتعلم معارف أخرى ذات صلة وهو ما   .05
       يطلق عليه بالتكامل األفقي.

       تمكين الطلبة من ربط خبراتهم الجديدة بما لديهم من خبرات سابقة.  .06
       شمول عملية التقويم لمفردات المحتوى الدراسي.  .07
       التدرج في التقويم حسب مستويات بلوم المعرفية.  .08
       تقويم الجوانب االنفعالية لدى الطلبة.  .02
       تقويم الجوانب المهارية في تعلم اللغة.  .32
       مراعاة التقويم لجوانب النمو للطالب.  .32
       .STEMشمول التقويم في الموقف التعليمي لمنحى   .30
       الحصة الواحدة. أثناءاستخدام التقويم القبلي والبنائي والختامي   .33

التقويم البنائي في الحصة تقديم التغذية الراجعة المناسبة لعملية   .34
 الدراسية.

      

       توظيف ساللم التقدير في عملية التقويم.  .35
       استخدام سجل األداء في عملية التقويم.  .36

37.  
لدى  STEMاستخدام المالحظة لتقويم األداء التكاملي لبرنامج 

       الطالب.

 كان هناك إجراءات أخرى رجاء تدوينها: إذا
- ................................................................................................................ 
- ................................................................................................................ 
- ................................................................................................................ 
- ................................................................................................................ 
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 (0ملحق )ال
 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 

 مكان العمل الرتبة األكاديمية اسم المحكم ت
 جامعة آل البيت / كلية العلوم التربوية دكتوراه طرائق تدريس ممدوح هايل السرور 1
 جامعة آل البيت / كلية العلوم التربوية دكتوراه طرائق تدريس ماهر مفلح الزيادات 2
 جامعة آل البيت / كلية اآلداب دكتوراه تاريخ عليان الجالودي 0
 جامعة الموصل / كلية العلوم التربوية أستاذ دكتور الرزاقزياد عبد اآلله عبد  0
 جامعة تكريت/ كلية العلوم التربوية دكتوراه طرائق تدريس فالح صالح حسين 5
 جامعة الشرق األوسط/ كلية العلوم التربوية دكتور فواز الشحادة 6
 كلية العلوم التربوية جامعة الشرق األوسط/ أستاذ دكتور إلهام الشلبي 7
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 (3)ملحق ال
 االستبانة بصورتها النهائية

 الجزء األول: بيانات عامة:

 وزارة التربية 

 إدارة 

 المدرسة:

 المبحث: 

 الصف: 

 اسم المعلم:

 دراسات عليا. بكالوريوس   المؤهل العلمي:   

سنوات   22سنوات   22أقل من  –سنوات  5من  سنوات  5أقل من  الخبرة:        
 فأكثر

 الجزء الثاني: محاور األداة

 الفقرة الرقم
بدرجة 
 عالية جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

 أواًل: البعد األول: التخطيط: يقوم المعلم في عملية التخطيط بما يأتي:
      على مفردات المحتوى الدراسي.يضع أهداف تعليمية تشتمل   .1
      يضع أهداف معرفية متنوعة حسب مستويات بلوم المعرفية.  .2

يركز على األهداف التي تسهم في تنمية لجوانب االنفعالية   .0
 لدى الطلبة.

     

      يقدم أهداف لتعزيز الجوانب المهارية في تعلم اللغة.  .0
      .(STEMيخطط للدروس بشكل يتناسب مع منحى )  .5
      يشرك طلبته في تنفيذ األنشطة التعليمية.  .6

7.  
يضع استراتيجيات تدريسية تعزز المنحى الرغبة في التدريس 

 مثل البنائية وحل المشكالت. (.STEM) باستعمال منحى
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بدرجة  الفقرة الرقم
 عالية جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

8.  
يركز على الخبرات المباشرة في عملية التخطيط لمواقف 

 التعلم.
     

      بين الطلبة.يخطط للتعلم التعاوني   .4
      يخطط ألنشطة تكاملية في تدريس المحتوى.  .13
      ينوع في التخطيط األنشطة التعليمية.  .11
      يبنى خطته على التنويع في استراتيجيات التدريس.  .12
 كان هناك إجراءات أخرى رجاء تدوينها: إذا

- ................................................................................................................ 
- ................................................................................................................ 
- ................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
 بما يأتي: ثانيًا: البعد الثاني: التنفيذ: يقوم المعلم في عملية التنفيذ

1.  
مراعاة العالقة القائمة بين عناصر الموقف التعليمي في 

      .STEMتصميم مواقف تدريس المنحى 

      يوفر لطلبته مواقف ومشكالت واقعية تتحدى تفكيرهم.  .2
      يحترم أفكار طلبته وآرائهم.  .0
      تقبل المعلم إلجابات طلبته وأسئلتهم واستفساراتهم.  .0

5.  
الطلبة على ربط خبراتهم الجديدة بما لديهم من خبرات يساعد 
 سابقة.

     

6.  
هاتاألخذ بمبادئ النظرية البنائية التي تعد  من   الموج 

 األساسية لتكامل الخبرات المكتسبة.
     

      ي التفكير االبداعي.المفتوحة التي تنم   سئلةيهتم باأل  .7

بمنحى التنسيق مع المعلمين والمختصين في التعليم   .8
(STEM.) 

     

4.  
التدريس باستعمال  بأهميةيحرص على امتالك وعي المعلم 

 (.STEMمنحى )
     

 كان هناك إجراءات أخرى رجاء تدوينها: إذا
- ................................................................................................................ 
- ................................................................................................................ 
- .............................................................................................................. 
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بدرجة  الفقرة الرقم
 عالية جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

 ثالثًا: البعد الثالث: التقويم: يقوم المعلم في عملية التقويم بما يأتي:
      يحرص على شمول عملية التقويم لمفردات المحتوى الدراسي.  .1

2.  
بلوم يحرص على التدرج في التقويم حسب مستويات 

      المعرفية.

      يراعي في عملية التقويم الجوانب االنفعالية لدى الطلبة.  .0
      يراعي في عملية التقويم الجوانب المهارية.  .0

5.  
الحصة  أثناءاستخدام التقويم القبلي والبنائي والختامي 

 الواحدة.
     

6.  
تقديم التغذية الراجعة لعملية التقويم البنائي في الحصة 

 الدراسية.
     

      توظيف ساللم التقدير في عملية التقويم.  .7
      استخدام سجل األداء في عملية التقويم.  .8

( لمادة الفيزياء لدى STEMاستخدام المالحظة لتقويم األداء )  .4
 الطلبة.

     

 كان هناك إجراءات أخرى رجاء تدوينها: إذا
- ................................................................................................................ 
- ................................................................................................................ 
- ................................................................................................................ 
- ................................................................................................................ 

 شاكرًا لكم حسن التعاون 

 زيد حميد حمد الدليمي الباحث


