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STEM

 دادإـع

 الباحثين والمربين. شغلتالكفاءة الرياضياتية من المجاالت الهامة التي تعتبر 
وتعد الرياضيات بطبيعتها التي ترتبط بالمنطق واالستنتاج من المجاالت الخصبة لتنمية 

 . كفاءة الرياضياتيةأبعاد ال
الكفدددداءة  مجددددا التكدددداملي مددددن المدددددا   التدةيفددددية الجد دددددة  ددددي  STEMويعددددد مددددد   

 .هذا المجا  الرياضياتية التي أشاةت الدةاسات إلى  اعليتها  ي
التكدداملي  STEMعددا ع علددى التفاعدد   ددين مددد    ولددذا  هددذا الباددب عددا  بنعددداد  ر ددام 

 لكفاءة الرياضياتية.واألسلوب المعر ي للمتعلع لتنمية ا

تنامى احفاس الباحب بالمشكلة مدن  د   الخبدرة الشخصديةل والدةاسدات الفدابحةل وتاليد  
المندداه ل وعددرض بعددت المددبتمرات وبعددت المفددابحات الدوليددةل و ددي ضددوء الدةاسددة االستكشددا يةل 

الكفدداءة الرياضددياتية وللمفدداهمة  ددي  ددرا الباحددب أت التعلدديع بددالطرة المتبعددة  ددب ر سددلبا  علددى تنميددة 
الكفدداءة  عدد ج هددذا الكددعل اددات لحامددا الباددب عددن بعددت المدددا   التدةيفددية تفدداعد علددى تنميددة

 و ي سبي  التصدي لهذه المشكلة حاو  الباب الاالي االجابة عن األسئلة اآلتية:الرياضياتية 
صدددددل الفددددداب  بمرحلدددددة مددددا أبعددددداد الكفددددداءة الرياضدددددياتية الواجددددد  توا رهددددا لددددددا ت ميدددددذ ال -1

 التعليع األساسي؟
الكفدددداءة  ددددي تنميددددة التكدددداملي  STEMمددددا  ددددوةة البر ددددام  المحتددددرل الحددددا ع علددددى مددددد    -2

 ؟ذوي األسلوب المعر ي التروي/ اإل د اع الرياضياتية لدا ت ميذ مرحلة التعليع األساسي
ضياتية اكد  التكاملي  ي تنمية الكفاءة الريا STEMما  اعلية  ر ام  عا ع على مد    -3

ذوي األسدلوب  ومهاةاتها الفرعية ا   على حده لدا عينة ت ميذ مرحلة التعليع األساسدي
 ؟المعر ي التروي/ اإل د اع
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 :  يــــاملــــالتك STEMل ــــدخــــم
ام  عر ه المجلس األمريكي للتنا س االعتصادي بأ ه" مد   تدةيس عالمي عا ع على تك

المواد الدةاسية وهي العلو  والتكنولوجيا والهندسدة والرياضدياتل مدن  د   تدو ير  يئدة تعلدع ترادح 
علددددى تعلدددديع الت ميددددذ باالرتشدددداتل واال تددددراعل االرتشدددداتل واسددددتخدا  مشددددك ت الايدددداة اليوميددددة 

 (PCAST, 2010) والمواعل الاياتية".
التخصصدددات التدددي تمكدددن تلميدددذ ويعر ددده البادددب الادددالي: أحدددد مددددا   التددددةيس متعدددددة 

تكامدد   مدن ذوي األسدلوب المعر ددي التدروي/ اإل ددد اع الصدل الفدداب  مدن مرحلددة التعلديع األساسددي
الرياضددددديات)الجبر( امدددددادة أساسدددددية ماوةيدددددة ودمجهدددددا مدددددن  ددددد   تطبيحاتهدددددا مددددد  مدددددواد العلدددددو  

ة عمليدددددة والتكنولوجيدددددا والهندسدددددة عبدددددر مدددددنه  تكددددداملي واحدددددد جد دددددد  مددددداةس  يددددده التعلددددديع بطريحددددد
باالستحصاء والتجري  وتصدميع المشدروعات اال تكاةيدة الحا مدة علدى التكامد   ينهدال  هددت تنميدة 

 الكفاءة الرياضياتية.

 ة:ــــاتيــــاضيــــريــــاءة الـــــالكف
أت  (Kilpatrick, K & Saafford & Findel, B, 2001) وا دروت   درا البداتر 

 و المتعلع الحادة على:المتعلع ذا الكفاءة الرياضياتية ه
  الفهدددددددع المفدددددددا يميConceptual Understandig  هدددددددع المفدددددددا يع والعمليدددددددات (

 والع عات الرياضياتية(.
  الط عة اإلجرا يةProcedural Fluency .)المهاةة  ي تنفيذ اإلجراءات بمرو ة ودعة( 
  الكفاءة االستراتيجيةStrategic Competence حي والتأملي )الحدةة على التفكير المنط

 والشرل والتففير والتبرير(.
  االسددتدال  التكيفدديAdaptive Reasoning  الحدددةة علددى التفكيددر المنطحددي والتددأملي(

 والشرل والتففير والتبرير(.
 .المي  إلى اال تاج: المي  إلى ةؤية الرياضيات مفيدة 

اءة تلميدذ الصددل ويعدرت الباددب الادالي الكفدداءة الرياضدياتية إجرا يددا  بأ هدا تعبيددر عدن افدد
مدن مرحلدة التعلدديع األساسدي الرياضدياتية وتعبددر اإل دد اع  ذوي األسدلوب المعر دي التددروي/ الفداب 

عن مجموعة من عملياتل ومهاةات التفكيرل التي تعحز تعلع الت ميدذ للرياضدياتل والتدي تتكد  
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دةة علددى  دديا ة مددن  دد    هددع المفددا يعل او تنفيددذ اإلجددراءات بمرو ددة ودعددة وبشددك  م  ددعل والحدد
وتمثيدددد  وحدددد  المشددددك ت باسددددتخدا  اسددددتراتيجيات التفكيددددر المنطحددددي والتددددأمليل وتبريددددر وتففددددير 
الالو ل ويرتبط ذلك بالعح  ية والنفعية للرياضيات  ي الاياة العمليةل من     دةاسته لماتوا 

 وحدات البر ام  التجريبي.

 اإلندفاع( للمتعلم: -)التأمل األسلوب املعريف
( بأ دددده" ميدددد  ل سددددتجابة الماددددددة  ددددي مواعددددل حدددد  1987)  تدددده هددددا ع عبدالمحصددددودعر 

 المشك ت التي  تال  يها عدد ابير من االستجابات".
وعرت الباب الاالي" التروي/ اإل د اع" بأ ه أسلوب إداةاي  وض  طريحة تلميدذ مرحلدة 

التددددا ي  ددددي إ ددددداة التعلدددديع األساسددددي  ددددي تندددداو  وتجهيددددح المعلومدددداتل حيددددب  تميددددح المتامدددد  ب
االسددتجابة مددن  دد   اسددتخدامه اسددتراتيجيات باددب واستحصدداء  عالددة تددبدي إلددى أداء جيدددل  ينمددا 

  مي  المند   إلى سرعة االستجابة وضعل األداء. 

 :ذــــــالتلمي
 .تنمية أبعاد الكفاءة الرياضياتية لدا ت ميذ مرحلة التعليع األساسي 

   :ونــــــملعلما
 .تحد ع  موذج ال تباة الكفاءة الرياضياتية لدا ت ميذ مرحلة التعليع األساسي 
  تحد ع دلي   لمعلع الرياضيات  مكن أت  فترشد به أ ناء وحددات البر دام  المحتدرلل األمدر

 الذي عد  نمي عدةته على استخدامها  ي تدةيس وحدات دةاسية أ را.

   :جاملوجهون وخمططي املناه
    تحددددد ع  مددددوذج لبر ددددام  محتددددرل عددددا ع علددددى مدددددSTEM   التكدددداملي لمخططددددي مندددداه

 الرياضيات لت ميذ مرحلة التعليع األساسي  مكن االسترشاد به لتصميع  رام  مما لة.
    اعداد اتاب الرياضيات  ي ضوء مدSTEM .التكاملي 
 توجيه أ ظاة الحا مين على  رام  إعداد الطال  المعلع إلى المد( د   التكدامليSTEM )

 .وأهميته  ي إعداد الطال  المعلع للحرت الاادي والعشروت 
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   :ونــــــاحثــــــالب
    اسددتجابة للتوجهددات العالميددة المعا ددرة التددي تنددادي بكددروةة األ ددذ بمدددSTEM  ددي 

 تدةيس الرياضيات.

 (   توجيددددده أ ظددددداة البددددداحثين  دددددي التربيدددددة العلميدددددة إلدددددى مددددددSTEMوتناولددددده بمحيدددددد ) 
 من األبااث.

  مكدددن اعتبددداة البادددب الادددالي إضدددا ة حايايدددة للدةاسدددات العربيدددة الحليلدددة التدددي اسدددتخدمت 
 الكفاءة الرياضياتية.لتنمية التكاملي  ي تدةيس الرياضيات  STEMمد   

 .تحد ع ماياس تصنيفي للت ميذ ذوي األسلوب المعر ي التروي/ اإل د اع 

 : اب  اة الفروض التاليةا تبر الب
ال  وجددددد  ددددرة دا  إحصددددا يا  ددددين متوسددددطي دةجددددات ت ميددددذ المجموعددددة التجريبيددددة ذوا  -1

التكددداملي وت ميدددذ المجموعدددة  STEMاألسدددلوب المعر دددي التدددروي الدددذ ن دةسدددوا بمدددد   
الكدددابطة ذوا األسدددلوب المعر دددي التدددروا الدددذ ن دةسدددوا بالطريحدددة المعتدددادة  دددي التطبيدددق 

 ة الكفاءة الرياضياتية.البعدا ال تبا
ال  وجددددد  ددددرة دا  إحصددددا يا  ددددين متوسددددطي دةجددددات ت ميددددذ المجموعددددة التجريبيددددة ذوا  -2

التكدداملي و ت ميددذ المجموعددة  STEMاألسددلوب المعر ددي اال ددد اع الددذ ن دةسددوا بمددد   
الكددابطة ذوا األسددلوب المعر ددي اال ددد اع الددذ ن دةسددوا بالطريحددة المعتددادة  ددي التطبيددق 

  تباة الكفاءة الرياضياتية.البعدا ال
ال وجددددد  ددددرة دا  احصددددا يا  ددددين متوسددددطي دةجددددات ت ميددددذ المجموعددددة التجريبيددددة ذوا  -3

التكددداملي وت ميدددذ المجموعدددة  STEMاألسدددلوب المعر دددي التدددروي الدددذ ن دةسدددوا بمدددد   
التكدداملي  ددي  STEMالتجريبيددة ذوي األسددلوب المعر ددي اإل ددد اع الددذ ن دةسددوا بمددد   

 ي ال تباة الكفاءة الرياضياتية.التطبيق البعد

 اعتصر الباب الاالي على الادود التالية:
: عيندددة مدددن ت ميدددذ الصدددل الفددداب  مدددن مرحلدددة التعلددديع األساسدددي  دددبعت حددد بش يةددد    -1

 مداةس إداةة د رب  جع التعليمية بماا ظة الشرقية حيب  عم  الباحب.
  .2018-2017سي الثا ي من العا  الدةاسي : الفص  الدةاح بش زمني  -2
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: مداةس مرحلة التعليع األساسي بماا ظدة الشدرقيةل مدةسدة الدداتوة مامدد ح بش مكاني  -3
 موسى اإلعداد ة  بهنيال مدةسة الشهيد  عمات للتعليع األساسي بفر ات.

  :ح بش موضوعي  -4
    ر ددام  تدةيفددي محتددرل عددا ع علددى مددد STEM   ددين أةبعددة التكدداملي الددذي  كامدد 

مجاالت هي العلو  والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ حيب تكوت الرياضديات هدي 
 المادة الماوةية للتكام .

    استخدا  الت ميذ التكنولوجيا اأداة لجم  المعلومات والبيا دات والرسدومات مدن  د
 شددددبكة المعلومدددداتل واسددددتخدا  اآللددددة الااسددددبة إلجددددراء العمليددددات الافددددا يةل واددددذلك

 استخدا   رام  الكمبيوتر  ي تنفيذ األ شطة أو المشروعات.

 علددددى ت ميددددذ الفدددداب  مددددن مرحلددددة التعلدددديع األساسددددي  المحددددرةةاألعددددداد والجبددددر  وحدددددة
 ( لما تشمله مدن موضدوعات 2017/2018بالفص  الدةاسي الثا ي للعا  الدةاسي )

نميدة مهداةات التكاملي ويمكدن مدن   لهدا ت STEMةياضياتية متنوعة ت  ع مد   
  الا  اال داعي للمشك ت والكفاءة الرياضياتية لدا ت ميذ عينة الباب.

 

 ة  ـــــاتيـــــاضيـــــريـــــاءة الـــــالكف: أواًل

 ( مفهوم الكفاءة الرياضياتية1

  ددددي تحريددددر المجلددددس الددددوطني األمريكددددي للباددددوث لحددددد مهددددر مصددددطل  الكفدددداءة الرياضددددياتية
(National Research Council NRC, 2011)  حيددب عبددر عددن ذلددك بأ دده مددن الكددروةي

لجميددد  الطددد ب أت  كو دددوا علدددى الطريدددق المدددبدي إلدددى الكفددداءة الرياضدددياتية  وأردددد المجلدددس الحدددومي 
يع؛ علددى أهميددة إعطدداء  ددي و يحددة المندداه  والتحددو  (NCTM, 1989) األمريكددي لمعلمددي الرياضدديات

الت ميددذ الفددرن لتنميددة الكفدداءة الرياضددياتيةل ويشددير مصددطل  الكفدداءة الرياضددياتية إلددى أ ددواع المعر ددة 
 ل(Kilpartrick, Safford, 2001) من ماتدوا وتفكيدر وعمليدات وميدو  لتعلديع وتعلدع الرياضديات.

التددي  ماةسددها التلميددذ أ ندداء دةاسددته وتشددير الكفدداءة الرياضددياتية إلددى مجموعددة مددن العمليددات والمهدداةات 
 لمادة الرياضياتل مما  فاعد على ح  المشك ت الرياضياتية والاياتية.
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ويعددرت الباددب الاددالي الكفدداءة الرياضددياتية إجرا يددا  بأ هددا تعبيددر عددن عدددةة تلميددذ الصددل 
تية  دددي الرياضدددياذوي األسدددلوب المعر دددي التدددروي/ اإل دددد اع الفددداب  مدددن مرحلدددة التعلددديع األساسدددي 

اسددتخدا  مجموعددة مددن عمليددات ومهدداةات التفكيددر والجوا دد  الوجدا يددة والتددي تعددحز تعلددع الت ميددذ 
ل وتنفيذ اإلجراءات بمرو ة ودعة وبشدك  للمفا يع الرياضياتيةللرياضيات وتتك  من      همه 

طحدددي م  دددع والحددددةة علدددى  ددديا ة وتمثيددد  وحددد  المشدددك تل باسدددتخدا  اسدددتراتيجيات التفكيدددر المن
 ددي الايدداة وذلددك مددن  والتددأملي وتبريددر وتففددير الالددو ل ويددرتبط ذلددك بالفا دددة والمنفعددة لموضددوع

     دةاسته لماتوا وحدات البر ام  التجريبي.
 ( أبعاد الكفاءة الرياضياتية: 2

 وجدددد للكفددداءة الرياضدددياتية أبعددداد  مدددس متدا لدددة ومترابطدددة وتةكدددوت  دددي مجملهدددا الكفددداءة 
 التلميذ وهي: الرياضياتية لدا

 ي: ـــاهيمـــاب المفـــاالستيع (2-1)

 فدددم  االسدددتيعاب المفدددا يمي للتلميدددذ  بنددداء معر دددة جد ددددة  نددداء  علدددى الدددربط  ينهدددا وبدددين 
المعر دددة الفددددابحة التددددي تعلمهددددال وهددددذه الطريحددددة أرثدددر  ا دددددة للتلميددددذ مددددن الافدددد  البفدددديط للاحددددا ق 

ويعبدددددر عدددددن الفهدددددع العميدددددق لكيددددد  تعمددددد  واالجدددددراءاتل  هدددددي تعدددددحز التدددددذار وتشدددددج  الط عدددددة 
 (Kilpatrick, K& Saafford, Findel,2001)الرياضيات. 

وعةددرت الفهددع المفددا يمي  ددي هددذا الباددب بأ دده اسددتيعاب تلميددذ الصددل الفدداب  مددن مرحلددة 
للمفدددددا يع والعمليدددددات والع عدددددات  ذوي األسدددددلوب المعر دددددي التدددددروي/ اإل دددددد اع التعلددددديع األساسدددددي
من الحدةة على تمثي  للمواعل الرياضدياتية بدأرثر مدن طريحدة و هدع اإلجدراءات الرياضياتيةل ويتك
 الرياضياتية المختلفة.

 ة:ـــرائيـــةاإلجـــالقـــالط (2-1)

الط عددة ( Kilpatrick, K Saafford, Findel, 2001) عددرت البدداتر  وأ ددروت 
 دتع اسدتخدا  اإلجدراءات بشدك  اإلجرا ية بأ ها المهاةة  ي معر ة وتنفيدذ اإلجدراءاتل ومعر دة متدى 

 مناس  لا  المشك ت الرياضياتيةل والمهاةة  ي األداء بمرو ة ودعة وافاءة.
وتةعدددرت الط عدددة إلجرا يدددة إجرا يدددا  بأ هدددا عددددةة تلميدددذ الصدددل الفددداب  مدددن مرحلدددة التعلددديع 
األساسددي علددى معر ددة اإلجددراءاتل وايديددة اسددتخدا   طددوات حدد  المشددك ت واإلجددراءات بشددك  

 ناس ل والمهاةة  ي األداء بمرو ة ودعة وافاءة.م
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تلميذ الصل الفاب  من مرحلة التعليع األساسي ذوي األسلوب المعر دي التدروي/ ويةظهر 
مهاةته  ي الط عة اإلجرا ية  ي الباب الاالي من  د  : المهداةة  دي تنفيدذ اإلجدراءات  اإل د اع

اءات ومعر ددة متددى وايدد   فددتخدمها بشددك  بمرو ددة ودعددة وافدداءة وبشددك  م  ددعل ومعر ددة اإلجددر 
 م  عل الحدةة على تذار  طوات اإلجراء وتنفيذها  دعة وسرعة.

 ة:ــــراتيجيــــاءة اإلستــــ( الكف2-3)

الكفداءة  (Kilpatrick, K & Saafford, Findel, 2001) عدرت البداتر  وأ دروت 
 تيةل وتمثيلهال وحلها.االستراتيجية بالحدةة على  يا ة وتففير المشك ت الرياضيا

وتعددرت الكفدداءة اإلسددتراتيجية إجرا يددا  بأ هددا الحدددةة علددى  دديا ة وتمثيدد  وحدد  المشددك ت 
الرياضددددية  يددددر المنطايددددةل والحدددددةة علددددى تشددددكي  التمثددددي ت الرياضددددياتية للمشددددك تل وارتشددددات 

 تيةل واستنباط طرة واستراتيجيات.ع عات ةياضيا
 دي البادب الادالي مدن  د  : الحددةة  لكفداءة اإلسدتراتيجيةرما  ةظهر التلميذ عدةتده علدى ا

على  يا ة وتمثي  وح  المشك ت الرياضياتيةل واستخدا   يغ معرو ة واشتحاة  يغ جد ددة 
 وح  مشك ت ةياضياتية  ير مألو ةل اإل داع والمرو ة  ي استخدا  استراتيجيات ح  المشكلة.

 ي:ــــدالل التكيفــــ( االست2-4)

االسدتدال   Kilpatrick, K & Saafford, Findel, 200l)) وأ دروت  لبداتر ر عدرت
التكيفددي بالحدددةة علدددى التفكيددر  ددي الع عدددات والمفددا يع والمواعدددل بشددك  منطحدديل وعدددد  كددوت هدددذا 
االسددددتدال   دددداياا  وسددددليما  وينبدددد  ذلددددك مددددن دةاسددددة متأ يددددة للمعطيدددداتل ومعر ددددة ايدددد  تبددددرة 

 االستدالالت  ي الرياضيات.
ت االسددتدال  التكيفددي إجرا يددا  علددى أ دده عدددةة تلميددذ الصددل الفدداب  األساسددي علددى ويعددر 

التفكيدددددر المنطحدددددي حدددددو  المفدددددا يع والع عددددداتل وتففدددددير وتبريدددددر الالدددددو  للمشدددددك ت والمواعدددددل 
 الرياضياتيةل والتعرت على الفروض  ي المشكلة وتاد د تأ ير التغير  يها على المشكلة.

اددب عدةتدده علددى االسددتدال  التكيفددي مددن  دد  : الحدددةة علددى  ددي هددذا الب ويظهددر التلميددذ
التفكيددر المنطحددي والتأمدد  والشددرل والتففددير والتبريددرل تبريددر التفكيددر بشددك  ةسددميل و يددر ةسددميل 
التكيد  مدد  التغيددرات  ددي الفرضديات ويشددم  الحدددةة علددى التفكيددر بشدك  ةسددمي الحددا ع علددى عواعددد 

 سمي الحا ع على اال تكاة والفهع.المنطق والبرهاتل والتفكير بشك   ير ة 
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 اج:ـــل إلى االنتـــ( المي2-5)

 ,Kilpatrick, K& Saafford)وأ ددروت  عةددرت الميدد  إلددى اإل تدداج عنددد البدداتر 

Findel,2001)  بالهدددت الددذي  ددتع تاايحدده  ددي الرياضددياتل وإلدةا  بأ دده مفيدددل وهددو  عبددر عددن
عدة ومفيدددة وجددد رة باالهتمددا  إلددى جا دد  اإل مددات ميد  المددتعلع وة بتدده لرؤيددة الرياضدديات امددادة  ا 

 باالجتهاد والكفاءة الذاتية.
ويعرت المي  إلى اإل تاج إجرا يا  بأ ها عدةة تلميذ الصل الفداب  مدن مرحلدة التعلديع األساسدي 
علددى ةؤيددة الرياضدديات علددى أ هددا مفيدددة وذات أهميددة لادد  المشددك ت الرياضددياتية اليوميددةل والمثددا رة 

 رياضياتل وارتفاب الثحة  ي النفس لمماةسة أ شطة المها  والمشك ت الرياضياتية.لتعلع ال

 مدخل)العلوم، التكنولوجيا، اهلندسة، الرياضيات( التكاملي:: ثانيا
 ,Read, t)( عند ةيد STEM) الرياضيات" -الهندسة-التكنولوجيا - عد مد   "العلو 

ادددود الفا ددلة ويحيدد  الاددواجح  ددين  ددروع المعر ددة مددد     ينيددا  للددتعلع تددذوب  يدده ال (10 ,2013
ل ويكام   ينهالوهو طريحة لتحد ع الماتوا المعر ي ل ويرتكح على التعلع الحا ع S,T,E,Mاألةب  

 حد  للت ميدذ  بدرات تعلدع مدن مواعدل الايداة الواععيدة أرثدر مدن او ده  حدد   على المشروع ل حيب
 ححا ق منفصلة مفككة.

  التكاملي: STEMمفهوم مدخل  (1
هدددو ا تصددداة ألةبعدددة  STEM( أت"20ل 2015عر ددده إ دددرا يع المايفدددن وباةعدددة  جدددا )

علددو  معر يددة  دةسددها التلميددذ  ددي المدةسددة وهددي العلددو  والتحنيددة والهندسددة والرياضدديات وتتطلدد  
التكامدد   دددي تعليمهدددا وتعلمهدددا امددا تتطلددد  تجهيدددح البيئدددات التعليميددة  دددي سدددياة العدددالع الاايحددديل 

تفدداعد الت ميددذ علددى االسددتمتاع  ددي وةل العمدد  والمشدداةي  التعليميددةل التددي تمكددنهع مددن بايددب 
الو و  إلى المعر دة الشداملة والمترابطدة للموضدوعات المتعلحدة  هدال بعيددا  عدن المفدا يع النظريدة 

 التي  تلحو ها بصوةة تحليد ة دا   الفصو  الدةاسية".
بأ دده:هو أحددد مدددا   التدددةيس متعددددة التكدداملي  STEMويعددرت الباددب الاددالي مددد   

ذوي األسدلوب المعر دي  التخصصات التي تمكن تلميذ الصل الفاب  من مرحلة التعليع األساسي
تكامدددد  الرياضدددديات)الجبر( امددددادة أساسددددية ماوةيددددة ودمجهددددا مددددن  دددد    مددددن التددددروي/ اإل ددددد اع

واحد جد د  ماةس  يده التعلديع تطبيحاتها م  مواد العلو  والتكنولوجيا والهندسة عبر منه  تكاملي 
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بطريحة عملية باالستحصاء والتجري  وتصميع المشروعات اال تكاةية الحا مة على التكامد   ينهدال 
  هدت تنمية مهاةات الا  اال داعي للمشك ت والكفاءة الرياضياتية.

  التكاملي: STEM( فلسفة مدخل 2
داهددا تددو ير أ شددطة ومشددروعات علددى  لفددفة مب  STEM حددو  الددتعللع الحددا ع علددى مددد   

تعليميدددة تحدددو  علدددى التكامددد   دددين العلدددو  والهندسدددة والتكنولوجيدددا والرياضددديات؛ مدددن أجددد  مفددداعدة 
الطلبة علدى إ داةة التفكيدر لدد هع وارتفداب المعر دة العلميدة وتطبيحهدا  دي مواعدل أ درا مدن العدالع 

المدةسددة والمجتمدد  وسددوة الاايحددي؛  هدددت حدد ت مشددك ت العددالع الاايحدديل وتاحيددق اتصددا   ددين 
العم . ويحتصر دوة المعلتِّع هنا على التوجيه واإلةشادل و ت  محيٍد من  كاءات المعر ة وتيفير 
سددبة  الو ددو  إليهددا مددن دوت تلفحينهددال  هددو  عمدد  مدد  الطلبددة  ددي تاد ددد األسددئلةل وتعيددين المهددا ل 

اعيدةل امدا أ  ده  اديتِّع عمد  الطلبدة وتدةيبهع علدى ا تداج المعر دة العلميدةل وتطدوير المهداةات االجتم
 President's Council of من ودوت أتف  كوت المصدة الوحيد للمعلومات أو المةلحتِّن للماتوا.

Advisors on Science and Technology ,2010 
 التكاملي: STEMمكونات فروع مدخل ( 3

 المشك ت. ويةحصد  هدا وتتكم ن: المعاةتل المهاةاتل طرا ق التفكيرل وح ت : ومـــالعل
الجوا   المعر ية العلمية التي ترتكحة على دةاسة العلو  الطبيعية بما تشدتملةهة مدن عدوا ين 
الطبيعة المرتبطة بالفيحياءل والكيمياءل وعلع األحياءل واذلك الاحا ق والمبداد  والمفدا يع 

 .وتطبيحاتها  ي جمي  التخصصات

 المعر دة العلميدة  دي مواعدل جد ددة باسدتخدا  وتتكدم ن: تطبيدق وتوميد :التكنولوجيا  
ت مددن األشددخان والمعدداةت  األدوات واألجهددحة المختلفددة. ويةحصددد  هددا  ظددا  متكامدد   تكددو 
والعمليتددددات واألجهددددحة واألدوات التددددي تددددد    ددددي إ تدددداج الوسددددا   التكنولوجيددددة التددددي تةلبتِّددددي 

 احتياجات وةغبات األشخان.

 ــة نهجدددي لمبددداد  العلدددو  والرياضددديات بطريحدددة  اعلدددة وتتكدددم ن: التطبيدددق الم :الهندسـ
واعتصاد ة انات  لتطبيق المعر ةل وتةعتبدر أةست  يكد  المعر دةل  مدن   لهدا  دتعت التطبيدق 
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المنهجددي لمبددداد  العلدددو  والرياضدديات بطريحدددة عمليدددة عبددر التصدددميع والتصدددني  وتشدددغي  
 ق المعر ة.بعت اآلالت والمةنتجات بطريحة  اعلة واعتصاد ة انات  لتطبي

  وتتكدددم ن: دةاسدددة األ مددداط والع عدددات  دددين األةعدددا  والكميتدددات وتوميددد   :الرياضـــيا
علددددى الت ميددددذ الرياضددديات  ددددي دةاسدددة العلددددو  والهندسددددة والتكنولوجيدددال ممددددا  طددددوتِّة عددددةة 

 التالي  والتففير وتو  ي  األ كاة بشكٍ  مناس .

 التكاملي: STEMأنشطة التعلم بمدخل ( 4
التكدداملي  جدد  التعددرت علددى األ شددطة التددي تددتع دا دد   STEMس بمددد   عنددد التدددةي

 ر ة الدةاسة والمماةسات التعليمية التي  حو   ها الت ميذ أ ناء التعلع؛ ويذار ماةاوةات وأ روت 
(Marquart,et,al,2012,6   أت الددتعلع بمددد )STEM  تكددمن دمدد  وتكامدد  التخصصدداتل 

 طة التفكير الناعد والمنطحيل التعلع الحا ع على المشروعات. التعلع الحا ع على االستحصاءل أ ش

 : األسلوب املعريف للمتعلمثالثا
األسالي  المعر ية تعتبر أحدد أهدع مظداهر النمدو المتحا دد  دي البادوث والدةاسدات النففدية 
 ددي مجددا  علددع الددنفس المعر دديل ويمكددن  واسددطتها اشددل الفددروة الفرد ددة  ددين األ ددراد  ددي طددرة 

المدةاات والخبرات وتكوين وتناو  المعلوماتل والتي تمث  أسالي  األداء المميحة للفرد  ي تنظيع 
تصوةه وإدةارده وتنظيمده للمتغيدرات التدي  تعدرض لهدا  دي البيئدة المايطدة بدهل وايد   تعامد  مد  

 (.227ل2003هذه المثيرات.)أ وة الشرعاويل 
 مفهوم األساليب المعرفية:

ة عددن الطريحددة األرثددر تفكدي   لدددا الفددرد  ددي تنظدديع مددا  ماةسدده وتعبدر األسددالي  المعر يدد
من  شاط معر ي  ي أبعداده المختلفدةل امدا تهدتع بالطريحدة التدي  تنداو   هدا الفدرد المشدك ت التدي 

 (.231ل 2003 تعرض لها  ي العالع المايط به.)أ وة الشرعاويل 
 أسلوب التعلم )التأمل/ االندفاع( على المجال اإلدراكي:

اال ددددد اع( علددددى المجددددا  اإلدةارددددي مددددن أهددددع أبعدددداد  - عتبددددر األسددددلوب المعر ددددي )التأمدددد 
األسدددالي  المعر يدددة التدددي  الدددت عنا دددة ودةاسدددة البددداحثين  دددي مجدددا  علدددع الدددنفسل ومنددداه  وطدددرة 
التدددةيسل وذلددك ةاجدد  لدعددة التمييددح  ددين األ ددرادل امددا هددو ةاجدد  لطبيعددة الع عددات االةتباطيددة  يندده 

 أ را سواء اا ت اجتماعية أو سيكولوجية. وبين متغيرات
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أبعددداد الكفددداءة الرياضدددياتية الم  مدددة  مددداالدددذي  دددن" علدددى:"  األو لإلجابدددة عدددن الفدددبا  
 لت ميذ الصل الفاب  من مرحلة التعليع األساسي". تع اتباع الخطوات التالية:

 اضياتية..دةاسة  ظرية عن أبعاد الكفاءة الري 
 .تاد د عا مة مبد ية ألبعاد الكفاءة الرياضياتية 
  عدددددرض عا مدددددة األبعددددداد علدددددى الفدددددادة الماكمدددددينل وذلدددددك للاكدددددع عليهدددددال ووضدددددعها  دددددي

  وةتها النها ية.
الددذي  ددن" علددى:" مددا  ددوةة البر ددام  المحتددرل الحددا ع علددى  الثددا يلإلجابددة عددن الفددبا  

لمعر دي للمدتعلع لتنميدة الكفداءة الرياضدياتية لددا التكاملي وتفاعلده مد  األسدلوب ا STEMمد   
 ت ميذ مرحلة التعليع األساسي تع اتباع الخطوات التالية:

    تاد ددد أسددس  نددداء  ر ددام  عدددا ع علددى مدددSTEM  مدددن  التكددداملي لت ميددذ الصدددل الفدداب
 مرحلة التعليع األساسيل وذلك من    :

    دةاسة  ظرية عن مدSTEM .التكاملي 
 بمد    وع عتهاة عن الكفاءة الرياضياتية دةاسة  ظريSTEM .التكاملي 
 .طبيعة مادة الرياضيات 
    مراجعة الدةاسات والباوث التي تناولت مدSTEM .التكاملي 
 .دةاسة  صا " ت ميذ مرحلة التعليع األساسي 
 .دةاسة طبيعة المجتم  المصري 
 اضدديات مدد  المددواد الدةاسددية االطدد ع علددى المشددروعات العالميددة التددي تناولددت تكامدد  الري

 األ را.
  عددرض الحا مدددة المبد يددة علدددى الخبدددراء والمتخصصددين؛ إلجدددراء التعددد  ت ووضدددعها  دددي

  وةتها النها ية.
 .وض  الحا مة  ي  وةتها النها ية 
    ناء البر ام  الحا ع على مد STEM  التكاملي  ي الرياضيات لت ميذ الصل الفاب  من

 وذلك من    : مرحلة التعليع األساسيل
 . تاد د أهدات البر ام 
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  االطدد ع علددى مددنه  الرياضدديات)الجبر( المحددرة علددى ت ميددذ الصددل الفدداب  مددن مرحلددة
 .2017/2018التعليع األساسي للعا  الدةاسي

  االط ع على منه  الرياضيات)الهندسة( المحرة على ت ميذ الصدل الفداب  مدن مرحلدة
 .2017/2018التعليع األساسي للعا  الدةاسي

  االطدددد ع علددددى مددددنه  العلددددو  المحددددرة علددددى ت ميددددذ الصددددل الفدددداب  مددددن مرحلددددة التعلدددديع
 .2017/2018األساسي للعا  الدةاسي

  االطدد ع علددى مددنه  الكمبيددوتر تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت المحددرة علددى ت ميددذ
 .2017/2018الصل الفاب  من مرحلة التعليع األساسي للعا  الدةاسي

 بيعة و صا " مرحلة التعليع األساسي.دةاسة ط 
  تاد ددد ماتددوا البر ددام   ددي ضددوء مددد   التكامدد   ين)الرياضددياتل العلددو ل التكنولوجيددال

 التصميع الهندسي(.
   دةاسددددددة بعددددددت المشددددددروعات العالميددددددة التددددددي تناولددددددت تكامدددددد  الرياضدددددديات مدددددد  العلددددددو

 والتكنولوجيا.
 .تاد د المشروعات واأل شطة المحترحة 
  ا الجبر والهندسة والعلو  والتكنلوجيا التي تحو  عليها وحدة البر ام .تاد د ماتو 
    يا ة وتنظيع ماتوا وحدات البر ام  الحا ع على مد STEM .التكاملي 
   ا" الدةاسات والباوث الفابحة التي تناولت مد STEM .التكاملي 
 .اعترال بعت أسالي  واستراتيجيات التنفيذ 
 مددن الخبددراء والماكمددين وعمدد  التعددد  ت ووضددعه  ددي  عددرض البر ددام  علددى مجموعددة

 الصوةة النها ية.
    إعددداد دليدد  المعلددع لتدددةيس الوحدددات المحترحددة  ددي الرياضدديات الحا مددة علددى مدددSTEM 

 التكاملي للصل الفاب  من مرحلة التعليع األساسيل وذلك من     الخطوات التالية:
 خا دة بمنداه  وطدرة التددةيس وادات ضدمن  ا" الكت  والمراجد  العربيدة واإلجنبيدة ال

 أدواتها دلي  للمعلع.
  مراجعة الدةاسات والباوث الفابحة التي أجريت  ي مجا  المناه  وطرة التدةيس واات

 من ضمن أدواتها دلي  للمعلع.
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  االطدد ع علددى مجموعددة مددن أدلددة المعلددع  ددي تدددةيس مددواد دةاسددية أ ددرا العلددو  بالصددل
 األساسي. الفاب  من مرحلة التعليع

  ا تياة مجموعة الباب من ت ميذ الصل الفاب  من مرحلة التعليع األساسي من إحدا
 مداةس إداةة د رب  جع التعليمية.

 .تطبيق ماياس التأم / اإل د اع على عينة الباب 
  إعدداد ا تبداة لايداس الكفداءة الرياضدياتيةل  ةطبدق عبليدا   هددت التعدرت علدى مددا امدت   الت ميدذ

ات الكفددداءة الرياضدددياتيةل ويطبدددق بعدددد ا  لمعر دددة التغيدددر الدددذي مدددن المفتدددرض حدو ددده  تيجدددة لمهددداة 
 التكاملي  ي تدةيس الرياضياتل وذلك بالرجوع للمصادة اآلتية: STEMاستخدا  مد   

  اددد" الكتددد  والمراجددد  العربيدددة واألجنبيدددة الخا دددة بمنددداه  وطدددرة تددددةيس الرياضددديات 
 اءة الرياضياتية.لمعر ة  طوات  ناء ا تباة الكف

 .مراجعة الدةاسات والباوث الفابحة التي أجريت  ي مجا  مهاةات الكفاءة الرياضياتية 
  استشدددداةة عدددددد مددددن أسدددداتذة المندددداه  وطددددرة التدددددةيسل للتأرددددد مددددن مدددددا م  مددددة أسددددئلة

اال تبدددداة للغددددرض الددددذي سددددعى لاياسددددهل ولطبيعددددة المرحلددددة العمريددددة التددددي  ةطبددددق عليهددددا 
 يذ الصل الفاب  من مرحلة التعليع األساسي.اال تباة من ت م

  تطبيددق اال تبدداة علددى عينددة اسددتط عية لافدداب  دددة اال تبدداة و باتدده وتاد ددد الددحمن
 المناس  لتطبيحه.

  .إجراء التجربة الميدا ية 
  تباة الكفاءة الرياضياتية لمعر ة محداة النمو  ي الكفداءة الرياضدياتية الالتطبيق البعدي 

 ل امي وايفي لدةجات اال تباة.والاصو  على و 
 . استخراج البيا ات ومعالجتها إحصا يا 
 .  تففير ومناعشة النتا 
 .تحد ع التو يات والمحترحات 

ال  وجددد  للتاحددق مددن  دداة الفددرض التجريبددي الثددا ي الددذي  ددن" علددى: الفدد ا الب :
ي دةجدددات ت ميدددذ المجموعدددة التجريبيدددة ذوا األسدددلوب المعر دددي  دددرة دا  إحصدددا يا  دددين متوسدددط
التكدددداملي وت ميددددذ المجموعددددة الكددددابطة ذوا األسددددلوب  STEMالتددددروي الددددذ ن دةسددددوا بمددددد   

 المعر ي التروا الذ ن دةسوا بالطريحة المعتادة  ي التطبيق البعدا ال تباة الكفاءة الرياضياتية.
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 لقياس البعدى فى مهارات الكفاءة الرياضياتيةداللة الفروق بني متوسطى ا (1جدول )
 لدى تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة ذوي األسلوب املعريف الرتوي

 املتغريات اجملموعة العدد املتوسط احلسابى اإلحنراف املعيارى قيمة " ت" درجات احلرية مستوى الداللة

 **5.178 64 (0.01دال عند )
اإلستيعاب  جتريبية 32 6.344 2.134

 ضابطة 34 3.941 1.613 املفاهيمى

 **8.817 64 (0.01دال عند )
الطالقة  جتريبية 32 6.688 1.306

 ضابطة 34 3.529 1.581 اإلجرائية

 **7.398 64 (0.01دال عند )
الكفاءة  جتريبية 32 6.656 1.450

 ضابطة 34 3.853 1.617 اإلسرتاتيجية

 **20.057 64 (0.01دال عند )
اإلستدالل  جتريبية 32 6.688 0.931

 ضابطة 34 2.529 0.748 التكيفى

 **4.836 64 (0.01دال عند )
إىل  امليل جتريبية 32 6.500 0.984

 ضابطة 34 5.206 1.175 اإلنتاج

 **15.453 64 (0.01دال عند )
 جتريبية 32 32.875 3.892

 الدرجة الكلية
 ضابطة 34 19.059 3.366

( أ دددده توجددددد  ددددروة جوهريددددة دالددددة 2-4( ومددددا  اححدددده شددددك  )3-4 تكدددد  مددددن جدددددو  )
إحصددددا يا   ددددين متوسددددطى الايدددداس البعدددددا لدددددا ت ميددددذ المجمددددوعتين التجريبيددددة والكددددابطة ذوا 
اإلسدلوب المعر ددى التددروا  دى مهدداةات الكفدداءة الرياضدياتية وذلددك لصددال  الايداس البعدددا لت ميددذ 

 . ة ذوا اإلسلوب المعر ى التروا عيد البابالمجموعة التجريبي
وهو ما ال  تفق م   اة الفرض الثا ى والذا  ن" على أ ه " ال  وجدد  درة ذو داللدة 
إحصا ية  ين متوسطي دةجات ت ميذ المجموعة التجريبية ذوا األسدلوب المعر دي التدروا الدذ ن 

األسدددلوب المعر دددي التدددروي التكددداملي وت ميدددذ المجموعدددة الكدددابطة ذوا  STEMدةسدددوا بمدددد   
  الذ ن دةسوا بالطريحة المعتادة  ي التطبيق البعدا ال تباة مهاةات الكفاءة الرياضياتية". "
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εحساب مربع إيتا ) (2جدول)
 ( للمتغري التجرييب على املهاراتDوحساب حجم التأثري ) (2

 ذوي األسلوب املعريف الرتويوالدرجة الكلية للكفاءة الرياضياتية لدى تالميذ اجملموعة التجريبية 

 قوة التأثري ω2 حجم التأثري d قيمة قيمة  درجة احلرية " ت "  قيمة ادــــــــــاألبع

 كبري 0.28 كبري 1.30 0.30 64 5.178 اإلستيعاب املفاهيمى

 كبري 0.53 كبري 2.20 0.55 64 8.817 الطالقة اإلجرائية

 كبري 0.45 كبري 1.85 0.46 64 7.398 الكفاءة اإلسرتاتيجية

 كبري 0.86 كبري 5.01 0.86 64 20.057 اإلستدالل التكيفى

 كبري 0.25 كبري 1.21 0.27 64 4.836 امليل إىل اإلنتاج

 كبري 0.78 كبري 3.86 0.79 64 15.453 الدرجة الكلية

( أت قيمددة معامدد  إ تددا لوبعدداد والدةجددة الكليددة إل تبدداة الكفدداءة 4-4 تكدد  مددن جدددو  )
( ل وأت قيع حجدع التدأ ير المصداحبة لاديع معامد  إ تدا 86 0 – 27 0رياضياتية تتراول ما  ين )ال

( وهددى 01 5 – 21 1 ددى األبعدداد والدةجددة الكليددة إل تبدداة الكفدداءة الرياضددياتية تتددراول مددا  ددين )
بعداد تمث  قيع مرتفعة ل وهو ما  د  على  اعلية المتغير التجريبى المفتخد  عيد الدةاسة على األ

والدةجددددة الكليددددة للكفدددداءة الرياضددددياتية لدددددا ت ميددددذ المجموعددددة التجريبيددددة ذوا اإلسددددلوب المعر ددددى 
ωرما  شير  تا   الجدو  إلى أت قيع مرب  أوميجدا) التروا.

( 86 0 – 25 0( تتدراول مدا  دين )2
ذ وهدددى قددديع مرتفعدددة  شدددير إلدددى عدددوة تدددأ ير البر دددام   دددى تنميدددة الكفددداءة الرياضدددياتية علدددى ت ميددد

 المجموعة التجريبية ذوا اإلسلوب المعر ى التروا 
الددددددددذي  ددددددددن"  الثددددددددا يللتاحددددددددق مددددددددن  دددددددداة الفددددددددرض التجريبددددددددي  :الفدددددددد ا ال ددددددددان 

ال  وجدددددددد  دددددددرة دا  إحصدددددددا يا  دددددددين متوسدددددددطي دةجدددددددات ت ميدددددددذ المجموعدددددددة التجريبيدددددددة :"علدددددددى
التكدددددددددداملي و ت ميددددددددددذ  STEMذوا األسددددددددددلوب المعر ددددددددددي اال ددددددددددد اع الددددددددددذ ن دةسددددددددددوا بمددددددددددد   

عدددددة الكدددددابطة ذوا األسدددددلوب المعر دددددي اال دددددد اع الدددددذ ن دةسدددددوا بالطريحدددددة المعتدددددادة  دددددي المجمو 
 .التطبيق البعدا ال تباة الكفاءة الرياضياتية
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 مهارات الكفاءة الرياضياتية داللة الفروق بني متوسط القياس البعدى فى (3جدول)
 ندفاع لدى تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة ذوي األسلوب املعريف اإل

 املتغريات اجملموعة العدد احلسابياملتوسط  اإلحنراف املعيارى قيمة " ت" درجات احلرية مستوى الداللة

 اإلستيعاب جتريبية 35 5.543 0.561 **3.340 69 (0.01دال عند )
 ضابطة 36 4.722 1.344 املفاهيمى

 **6.555 69 (0.01دال عند )
ة الطالق جتريبية 35 5.857 1.061

 ضابطة 36 3.972 1.341 اإلجرائية

الكفاءة  جتريبية 35 5.743 1.597 **4.608 69 (0.01دال عند )
 ضابطة 36 4.028 1.540 اإلسرتاتيجية

اإلستدالل  جتريبية 35 5.857 1.004 **17.368 69 (0.01دال عند )
 ضابطة 36 2.167 0.775 التكيفى

امليل إىل  جتريبية 35 5.371 1.592 *2.558 69 (0.05دال عند )
 ضابطة 36 4.528 1.158 اإلنتاج

الدرجة  جتريبية 35 29.343 3.343 **13.514 69 (0.01دال عند )
 ضابطة 36 19.417 2.832 الكلية

( أ ددده توجددد  دددروة جوهريدددة دالدددة إحصددا يا   دددين متوسدددطى الايددداس 2تكدد  مدددن جددددو  ) 
تين التجريبية والكابطة ذوا اإلسلوب المعر ى اإل د اع  ى مهاةات البعدا لدا ت ميذ المجموع

الكفددداءة الرياضدددياتية وذلدددك لصدددال  الايددداس البعددددا لت ميدددذ المجموعدددة التجريبيدددة ذوا اإلسدددلوب 
 المعر ى اإل د اع عيد الباب.

وهددو مددا ال  تفددق مدد   دداة الفددرض الرابدد  والددذا  ددن" علددى أ دده " ال  وجددد  ددرة ذو داللددة 
ة  ددين متوسددطي دةجددات ت ميددذ المجموعددة التجريبيددة ذوا األسددلوب المعر ددي اإل ددد اع الددذ ن إحصددا ي

التكاملي وت ميدذ المجموعدة الكدابطة ذوا األسدلوب المعر دي اإل دد اع الدذ ن  STEMدةسوا بمد   
 ".دةسوا بالطريحة المعتادة  ي التطبيق البعدا ال تباة مهاةات الكفاءة الرياضياتية

) د ل  (η2) تدأ ير البر دام  علدى مهداةات الكفداءة الرياضدياتية تدع حفداب قديعولافاب حجع 
 ويوض  النتا   الجدو  التالي: (Sheskin, 2003) ( المحا لة لهاD) ( وقيمة69ل 2000مرادل 

ε)حساب مربع إيتا ) (4)جدول
املهارات والدرجة الكلية  للمتغري التجرييب على (D)وحساب حجم التأثري 2

 لرياضياتية لدى تالميذ اجملموعة التجريبية ذوي األسلوب املعريف اإلندفاعللكفاءة ا
 قوة التأثري ω2 حجم التأثري dقيمة  قيمة درجة احلرية قيمة ت ادــــــــــــــــاألبع

 كبري 0.58 كبري 2.39 0.59 69 9.915 اإلستيعاب املفاهيمى
 كبري 0.61 كبري 2.57 0.62 69 10.698 الطالقة اإلجرائية

 كبري 0.31 كبري 1.38 0.32 69 5.725 الكفاءة اإلسرتاتيجية

 كبري 0.83 كبري 4.56 0.84 69 18.930 اإلستدالل التكيفى
 كبري 0.18 كبري 0.97 0.19 69 4.047 امليل إىل اإلنتاج

 كبري 0.80 كبري 4.12 0.81 69 17.122 الدرجة الكلية
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لوبعدداد والدةجددة الكليددة إل تبدداة مهدداةات  ( أت قيمددة معامدد  إ تددا8-4 تكدد  مددن جدددو  )
(ل وأت قيع حجع التأ ير المصاحبة لايع معام  84 0 –19 0الكفاءة الرياضياتية تتراول ما  ين )

( وهى 56 4 – 97 0إ تا  ى األبعاد والدةجة الكلية إل تباة الكفاءة الرياضياتية تتراول ما  ين )
المتغيدر التجريبدى المفدتخد  عيدد الدةاسدة علدى األبعداد تمث  قيع مرتفعةلوهو ما  دد  علدى  اعليدة 

رمددا  والدةجددة الكليددة لمهدداةات الكفدداءة الرياضددياتية لدددا طدد ب المجموعددة التجريبيددة عيددد الباددب.
ω شددير  تددا   الجدددو  إلددى أت قدديع مربدد  أوميجددا)

( وهددى قدديع 83 0 – 18 0( تتددراول مددا  ددين )2
الكفداءة الرياضدياتية علدى ت ميدذ المجموعدة   دى تنميدة مرتفعةل مما  شير إلدى عدوة تدأ ير البر دام 

 التجريبية ذوا اإلسلوب المعر ى اإل د اع عيد الباب.
وهو مدا  دد  علدى  اعليدة المتغيدر التجريبدى المفدتخد  عيدد الدةاسدة علدى األبعداد والدةجدة 

 الكلية للكفاءة الرياضياتية لدا ت ميذ المجموعة التجريبية.
احددق مددن  دداة الفددرض الفددادس مددن عدمدده الددذي  ددن" علددى أت:" وللت :ال الدد الفدد ا 

ال وجد  رة ذو داللة احصا ية  ين متوسدطي دةجدات ت ميدذ المجموعدة التجريبيدة ذوا األسدلوب 
التكدددداملي وت ميددددذ المجموعددددة التجريبيددددة ذوي  STEMالمعر ددددي التددددروي الددددذ ن دةسددددوا بمددددد   

التكداملي  دي التطبيدق البعددي ال تبداة  STEMاألسلوب المعر ي اإل د اع الذ ن دةسدوا بمدد   
 الكفاءة الرياضياتية".

 لتالميذ اجملموعة التجريبية داللة الفروق بني متوسطى القياس البعدى (4جدول )
 إندفاع( يف األبعاد والدرجة الكلية للكفاءة الرياضياتية -)تروي وفقا لألسلوب املعريف

 املتغريات اإلسلوب املعرفى العدد املتوسط احلسابى حنراف املعيارىاإل قيمة " ت" درجات احلرية مستوى الداللة

اإلستيعاب  تروى 32 6.344 2.134 *2.142 65 (0.05دال عند )
 إندفاع 35 5.543 0.561 املفاهيمى

الطالقة  تروى 32 6.688 1.306 **2.867 65 (0.01دال عند )
 إندفاع 35 5.857 1.061 اإلجرائية

الكفاءة  تروى 32 6.656 1.450 *2.443 65 (0.05) دال عند
 إندفاع 35 5.743 1.597 اإلسرتاتيجية

اإلستدالل  تروى 32 6.688 0.931 **3.500 65 (0.01دال عند )
 إندفاع 35 5.857 1.004 التكيفى

امليل إىل  تروى 32 6.500 0.984 **3.451 65 (0.01دال عند )
 إندفاع 35 5.371 1.592 اإلنتاج

الدرجة  تروى 32 32.875 3.892 **5.263 65 (0.01دال عند )
 إندفاع 35 28.371 3.097 الكلية
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( أ ه توجد  روة جوهرية دالة إحصا يا   ين 9( وما  اححه شك  )22 تك  من جدو  )
لمعر ددى متوسددطى الايدداس البعدددا متوسددطى الايدداس البعدددا للمجموعددة التجريبيددة و حددا  لإلسددلوب ا

اإل دددد اع(  دددى المهددداةات والدةجدددة الكليدددة للكفددداءة الرياضدددياتية وذلدددك لصدددال  الايددداس  -)التدددروا 
 . البعدا للمجموعة التجريبية ذوا اإلسلوب المعر ى التروا 

وهو ما ال  تفق م   اة الفرض الفادس والذا  ن" على أ ه " ال وجد  رة ذو داللة 
مجموعة التجريبية ذوا األسدلوب المعر دي التدروي الدذ ن احصا ية  ين متوسطي دةجات ت ميذ ال

التكدداملي وت ميددذ المجموعددة التجريبيددة ذوي األسددلوب المعر ددي اإل ددد اع  STEMدةسددوا بمددد   
  التكاملي  ي التطبيق البعدي ال تباة الكفاءة الرياضياتية ". STEMالذ ن دةسوا بمد   

ε)حساب مربع إيتا ) ( جدول)
 للمتغري التجرييب على املهارات (D)ثريوحساب حجم التأ 2

 إندفاع( قيد البحث -والدرجة الكلية للكفاءة الرياضياتية وفقا لألسلوب املعريف) تروي

 قوة التأثري ω2 حجم التأثري d قيمة قيمة  درجة احلرية " ت " قيمة ادــــــــــــاألبع

 وسطمت 0.05 متوسط 0.53 0.07 65 2.142 اإلستيعاب املفاهيمى

 متوسط 0.10 متوسط 0.71 0.11 65 2.867 الطالقة اإلجرائية

 متوسط 0.07 متوسط 0.61 0.08 65 2.443 الكفاءة اإلسرتاتيجية

 كبري  0.14 كبري  0.87 0.16 65 3.500 اإلستدالل التكيفى

 كبري 0.14 كبري  0.86 0.16 65 3.451 امليل إىل اإلنتاج

 كبري  0.29 كبري  1.31 0.30 65 5.263 الدرجة الكلية

( أت قددديع معامددد  إ تدددا لوبعددداد والدةجدددة الكليدددة إل تبددداة الكفددداءة 23 تكددد  مدددن جددددو  ) 
( ل وأت قيع حجدع التدأ ير المصداحبة لاديع معامد  إ تدا 30 0 – 07 0الرياضياتية تتراول ما  ين )

( وهددى 31 1 – 53 0 ددى األبعدداد والدةجددة الكليددة إل تبدداة الكفدداءة الرياضددياتية تتددراول مددا  ددين )
متوسطة( ل لدا ت ميذ المجموعة التجريبيدة ذوا اإلسدلوب المعر دى  –تمث  قيع ما  ين )مرتفعة 

امدددا تشدددير  تدددا   الجددددو  إلدددى أت قددديع مربددد  ل التدددروا محاة دددة  دددذوا اإلسدددلوب المعر دددى اإل دددد اع
البر دام   دى  ( وهى قيع محبولدة تشدير إلدى عدوة تدأ ير29 0 – 05 0( تتراول ما  ين )2أوميجا)

 تنمية مهاةات الكفاءة الرياضياتية لدا ت ميذ 
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 :ةــــربيــــالعع ـــراجـــاملأواًل: 

(. التطددوير المهنددي لمعلمددي 2015إ ددرا يع  ددن عبدددي المايفددنل باةعددة  نددت  هجددت  جددا ) -1
ل اتدداب باددوث STEMلرياضددياتالعلددو   ددي ضددوء اتجدداه تكامدد  العلددو  والتحنيددة والهندسددة وا

مدددبتمر التميدددح  دددي تعلددديع وتعلدددع العلدددو  والرياضددديات األو " توجددده العلدددو  والتحنيدددة والهندسدددة 
مرادددح التميدددح الباثدددي  دددي تطدددوير تعلددديع وتعلدددع العلدددو  والرياضدددياتل  لSTEMوالرياضددديات

 .37-13ما ول ن ن 8-6جامعة الملك سعودل
العلددددددددددددع والتكنولوجيددددددددددددا والهندسددددددددددددة (. أ ددددددددددددر اسددددددددددددتخدا  مناددددددددددددى 2015أحدددددددددددد   الشددددددددددددياة) -2

(  ي تنمية التفكير اال دداعي وتاصدي  العلدع لددا طلبدة الصدل الثالدب STEMوالرياضيات)
 األساسيل ةسالة ماجفتير  ير منشوةةل جامعة الفلطات عا وس.

(. األسددددالي  المعر يددددة وع عتهددددا لددددبغت المتغيددددرات الشخصدددديةل مجلددددة 2002أمدددد  األحمددددد) -3
 لتربية لو روا/اليو فكول عماتل األةدت.المعلع/الطال ل معهد ا

 (. علع النفس المعر ي المعا ر.الحاهرة:مكتبة األ جلو المصرية.2003أ وة الشرعاوي) -4

-الهندسدة-التكنولوجيدا -(. وحدة محترحدة  دي ضدوء مدد   "العلدو 2016أ ات حفن  ال ) -5
يدددددذ المرحلدددددة الرياضددددديات" وأ رهدددددا  دددددي تنميدددددة االتجددددداه  ادددددوه ومهددددداةات حددددد  المشدددددك ت لت م

 (ل 5اال تدا يدددددددةل المجلدددددددة التربويدددددددة المتخصصدددددددةلالجمعية األةد يدددددددة لعلدددددددع الدددددددنفسل المجلدددددددد)
 (ل تموز.7العدد)

(. أ در  ر دام  تعليمدي عدا ع علدى البراعدة الرياضدية  دي التاصدي  2016إ ناس  بي  ةضوات) -6
جفدتيرل والتكير الرياضي لدا طلبدة الصدل الفداب  األساسدي  دي ماا ظدة علحيليدةل ةسدالة ما

 جامعة النجال. 

 -)العلدددو  STEM(. تصدددميع منددداه  المتفدددوعين  دددي ضدددوء مدددد   2012تفيددددة سددديد أحمدددد) -7
الرياضديات(  دي المرحلدة الثا ويدةل المرادح الحدومي للبادوث  -التصميع الهندسي -التكنولوجيا

 التربوية والتنميةل شعبة باوث تطوير المناه ل و يه.

ألسدددالي  المعر يدددة امادددددات للشخصدددية اإل فدددا يةل (. ا2004جمدددا  الدددد ن مامدددد الشدددامي) -8
(ل  و يدددددول ن 2(ل عددددددد)1مجلدددددة البادددددوث والدةاسدددددات  دددددي اآلداب والعلدددددو  والتربيةلمجلدددددد)

 .56-30ن
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 STEM(. معوعدات تطبيدق منادى 2017حفين مامد الحاطا يل  ا ت سدعيد ل  ااد ت ) -9
والمشددر ين بمنطحددة   ددي تدددةيس الرياضدديات  ددي المرحلددة المتوسددطة مددن وجهددة  ظددر المعلمددين
 (ل أرتوبر.9(ل عدد)1عفيرل مجلة العلو  التربوية والنففيةل المراح الحومي للباوثل مجلد)

(.  اعليدددة  ر دددام  عدددا ع علدددى المدددد   الجدددذعي 2016حكمدددت إردددرا  الفدددعيد الفددديد العيفدددوي) -10
د دة  ي تنمية بعت المهاةات العلمية والميدو  المهنيدة لددا ت ميدذ اإلعدا (STEM)التكاملي

 المهنيةل ةسالة ماجفتيرل  ير منشوةةل الية التربية جامعة عين شمس.

(. أ شدطة إ را يدة  دي الكيميداء عا مدة علدى مدد   العلدو  2017حمدات مامد علدى اسدماعي ) -11
(  ددددي تنميددددة الددددوعي بددددالمهن العلميددددة والميددددو  STEMوالتكنولوجيددددا والهندسددددة والرياضدددديات )
وي اسددتراتيجيات الددتعلع العميددق والفددطايل مجلددة التربيددة المهنيددة لطدد ب المرحلددة الثا ويددة ذ

 .56-1(ل ن ن 2(ل عدد)20العلميةل مجلد)
(. منهجيدة البادب العلمدي وتطبيحاتهدا  دي الدةاسدات التربويدة 2002حمدي أ و الفتول عطيفة) -12

 والنففيةل الحاهرة: داة النشر للجامعات. 

األسدددالي  المعر يدددة واسدددتراتيجيات (. التفاعددد   ددين بعدددت 2001حمدددي البندددال مادددرز الغندددا ) -13
التدةيس وأ رها  دي تاحيدق بعدت أهددات تددةيس الفيحيداء لددا طد ب الصدل األو  الثدا ويل 
 الجمعيدددددددددة المصدددددددددرية للتربيدددددددددة العلميدددددددددةل المدددددددددبتمر العلمدددددددددي للتربيدددددددددة العلميدددددددددة للمواطندددددددددةل 

 .362-317ن ن 
ارتفدددداب األطفددددا  (. اسددددتخدا  تحنيددددات الددددتعلع بالنمذجددددة  ددددي 1988حمدددددي علددددى الفرمدددداوي) -14

المند عين ألسلوب التروي المعر يل المبتمر الرابد  لعلدع الدنفسل الجمعيدة المصدرية للدةاسدات 
 النففيةل جامعة عين شمس.

(. البنيددة المعر يددة للطالدد  المعلددع تخصدد" علددو   يمددا  تعلددق 2017 الددد  ددن  ددال  الدددغيع) -15
ل دةاسدات  دي المنداه  وطدرة ) العلو  والتحنية والهندسة والرياضديات(STEMبمجاالت توجه
 .121-86(ل سبتمبرل ن ن226التدةيسل عدد)

(. المماةسدددات التدةيفدددية لمعلمدددي العلدددو  بالمرحلدددة الثا ويدددة  دددي 2017 ليددد  ةضدددوات  ليددد ) -16
ل مجلددة التربيددة STEMضددوء مددد   التكامدد   ددين العلددو  والتكنولوجيددا والهندسددة والرياضدديات 

 .107-67(ل ن ن8(ل عدد)20العلميةل مجلد)
 (. علدددددددع الدددددددنفس المعر دددددددي. عمدددددددات: داة الشدددددددروة 2003ةا ددددددد  الح دددددددو ل وعمددددددداد الح دددددددو ) -17

 للنشر والتوزي .
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لتنميدددة مبددداد  اال تدددراع لطفددد   STEM(.  ر دددام  عدددا ع علدددى مدددد  2016ةا دددده لطفدددي جندددا) -18
 الروضةل ةسالة داتوةاةل  ير منشوةةل الية ةياض األطفا ل جامعة الملك سعود.

حجددددع التددددأ ير: الوجدددده المكمدددد  للداللددددة اإلحصددددا يةل المجلددددة  (.1997ةشدددددي  ددددا  منصددددوة) -19
 (.7(ل المجلد)16المصرية للدةاسات النففيةل العدد)

(. مندداه  العلددو  والرياضدديات "بعبدد  الطدد ب" ضددروةة إعددادة النظددر  2017ةضددا مفددعد الفددعيد)  -20
ستحصددداء  يهددا لتوارددد  تكنولوجيددا العصدددر وتكشددل عدددن المبدددعين والمبتكدددرينل الفهددع والبادددب واال

 ما و. 30والمشروعات الصغيرة البد   المناس  لتطوير تدةيس الرياضياتل األهرا ل 

 STEM(. تعليع لتطوير اإل داعيدة المشدروعات علدى عدا ع مدد   2015ةضا مفعد الفعيد) -21
 ددددي مصددددر والددددوطن العربدددديل المددددبتمر العلمددددي الفددددنوي الخددددامس عشددددر للجمعيددددة المصددددرية 

تعليع وتعلع الرياضيات ةتنمية مهاةات الحرت الاادي والعشرينل  لتربويات الرياضيات بعنوات:
 .149-133أ فطسل ن ن

(.تنميددة البراعددة الرياضددية: توجدده جد ددد 2014سددعيد جددا ر المنددو يل  الددد  ددن عبدددي المعددثع) -22
للنجددال  ددي الرياضدديات المدةسدديةل المددبتمر الرابدد   ددي تعلدديع الرياضدديات وتعلمهددا  ددي التعلدديع 

 أرتوبر. 23-21)جفر(. ية الفعود ة للعلو  الرياضيةالعا ل الجمع

(. تصدددوة محتدددرل لبر دددام  تددددةيبي لتنميدددة مهددداةا التددددةيس لددددا 2014) سدددها  الفددديد  دددال  -23
معلمددات الفيحيدداء بالمرحلددة الثا ويددة  ددي ضددوء مبدداد  ومتطلبددات التكامدد   ددين العلددو  والتحنيددة 

لعربيدددة الفدددعود ةل مجلدددة دةاسدددات ( بمد ندددة حا ددد  بالمملكدددة اSTEM) والهندسدددة والرياضددديات
 .50-17(ل د فمبرل ن ن 56عدد) (ل3عربية  ي التربية وعلع النفسل جحء)

التددروي( لدددا طدد ب -(. األسددلوب المعر ي)اال ددد اع2016) سددهيلة عفددكرل مامددد الشددمري  -24
(ل ن 49المداةس الثا وية للمتميحينل مجلة الدةاسدات التربويدةل الجامعدة المفتنصدريةلالعدد)

 . 280-249ن

(.  اعليددة  ر ددام  عددا ع علددى اسددتراتيجيات التدددةيس المتمددا ح 2016شديماء مامددد علددى حفددن) -25
 ددددي تنميددددة الكفدددداءة الرياضددددية لدددددا طدددد ب المرحلددددة الثا ويددددةل مجلددددة تربويددددات الرياضددددياتل 

 .102 -51(ل الجحء الثا يل أ ري ل ن ن 15(ل العدد)19المجلد)
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(. معحددات معلمدي العلدو   ادو 2015ندت عدامر)عبدي  ن  ميسل أم   ندت مامددلأح     -26
مناى العلو  والتحا ة والهندسة والرياضيات وع عتها  بعت المتغيراتل مراح التميدح الباثدي 
  ددي تطددوير العلددو  والرياضددياتل مددبتمر التميددح  ددي تعلدديع وتعلددع العلددو  والرياضدديات األو "ل

 .2015ما و  8-6 ل(STEM) توجه العلو  والتحنية والهندسة والرياضيات
لتددةيس الرياضديات علدى  STEM(. أ ر اسدتخدا  مدد  2017) عبدي  ن سلمات  ن  هاة -27

التاصددي  الدةاسددي ومهدداةات التفكيددر لدددا طدد ب الصددل الثددا ي المتوسددطل ةسددالة ماجفددتيرل 
  ير منشوةةل جامعة أ  الحرا.

بعد  ي تعد   معتحدات (.  اعلية  ر ام  للتنمية المهنية عن 2016عبدي  ال   ا   زيد) -28
الحدا ع علددى المشدروعاتل المددبتمر التربدوي الدددولي الددو   STEMمعلمدي الفيحيدداء حدو  تعلدديع 

بعندددوات المعلدددع وعصدددر المعر دددة: الفدددرن والتادددد ات تادددت شدددعاة معلدددع متجددددد لعدددالع متغيدددر 
 بجامعة الملك  الد. 

باسدددتخدا   ر دددام  (. اإلحصددداء النففدددي والتربدددوي تطبيحدددات 2011عدددحت عبدالاميدددد مامدددد ) -29
Spss18.ل الحاهرةل داة الفكر العربي 

(. بطاعددة األداء المتددوازت امددد   لتحيدديع األداء اإلداةي 2015عحيدد  مامددود مامددود ة دداعي) -30
بجمهوةيدددة مصدددر العربيدددةل اليدددة  STEMلمدددد ري مدددداةس المتفدددوعين  دددي العلدددو  والتكنولوجيدددا

 .377-446(ل ن ن 1ل مجلد)( 162التربيةل جامعة األزهرل ةبي  األو / نا رل ع)
 التفاعد  علدى عا مدة اسدتراتيجية (.  عاليدة2010عمداد شدوعي ملحديل مامدد مصدطفى إ درا يع) -31

 المعلمدينل المدبتمر لدا التكنولوجي والوعي الثحا ة لتنمية والعلو  والتكنولوجيا الرياضيات  ين

ل اليدة ) مفدتحبلية بديل ةؤا العر   دي الدوطن التربدوي  الباب) بالفيو  التربية لكلية العاشر العلمي
 .331-294(لن ن2التربيةل جامعة الفيو ل مجلد)

(. اسددددتراتيجيات أداء مهددددا  حدددد  المشددددك ت لدددددا الطدددد ب ذوي 2002مامددددد إ ددددرا يع  ندددديع) -32
  نددددددددددا رل  (ل1األسددددددددددلوب المعر ددددددددددي" التروي/اال ددددددددددد اع"ل مجلددددددددددة العلددددددددددو  التربويددددددددددةل عدددددددددددد)

 .169-159ن ن
م /اال دددد اع وع عتدددده بالدددذااء وحدددد  المشدددك تل مجلددددة (. أسددددلوب التأ2002مامدددد أمحيدددات) -33

 .56-38(ل  و يول ن ن11(ل عدد)3الطفولة العربيةل مجلد)
(. محدمدة  دي الجيدوجبرال الريداض: مكتبدة 2008مامد عبدالجواد مامددل إ درا يع أحمدد مفدلع) -34

 الملك  هد.
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عر دددددي (. أ دددددر الدددددنمط الم2003مامدددددد عبددددددالرحمن الشدددددحيراتل أحمدددددد مامدددددد علدددددي الح بدددددي) -35
اإل دددد اعي والتدددأملي علدددى بعدددت ا تبددداةات الدددذاررة وحددد  المشدددك ت عندددد طلبدددة اليدددة العلدددو  

 (. 47التربوية  ي جامعة مبتةل مجلة جامعة دمشقل مجلد)

(.  اعلية  ر ام  عا ع على التمثي ت الرياضية لتنمية الكفاءة 2016مامدإ را يع حفن علي) -36
ديل ةسدالة ماجفدتيرل  يدر منشدوةةل اليدة التربيدةل الرياضية لدا ت ميذ الصل األو  اإلعددا

 جامعة الوادي الجد د.

(. أ ر استخدا  استرا جية التعلع بالدماغ ذي الجا بين على تنمية 2017مامود ةا د الكا ي) -37
البراعة الرياضية لدا ط ب الصل الفادس األساسدي بغدحةل ةسدالة ماجفدتيرل اليدة التربيدةل 

 الجامعة االس مية بغحة.

(. مدبتمر التميدح  دي تعلديع 2015راح التميح الباثدي  دي تطدوير تعلديع العلدو  والرياضديات)م -38
ل جامعدة الملدك STEMالعلو  والرياضيات األو : توجه العلو  والتحنية والهندسة والرياضيات

 سعودل المملكة العربية الفعود ةل الرياض.
 ددي محددرة الكيميدداء  STEM(.  ر ددام  تدةيفددي عددا ع علددى مددد   2016مددريع إ ددرا يع أحمددد) -39

و اعليتدده علددى التفكيددر اال ددداعي والتاصددي  الدةاسددي لدددا الطالبددات الموهوبددات بمد نددة جدددةل 
 جا حة جدة للمعلع المتميحل ةؤية المملكة العربية الفعود ةل وزاةة التربية والتعليع.

لددو  (. تصددوة محتددرل لتطددوير األداء التدةيفددي لمعلمددي الع2017مصددطفي مامددد عبدددالرؤت) -40
(ل 20ل مجلدددة التربيدددة العلميدددةل مجلدددد)STEMبالمرحلدددة االعداد دددة  دددي ضدددوء معدددا ير توجددده 

 .190-137(ل  وليول ن ن7عدد)
(. أ ددر التدددةيس و ددق اسددتراتيجية عا مددة علددى الددربط 2012مهددا عبدددالمنعع مامددد المصدداةوة ) -41

لة والتمثيدددد  الرياضددددي  ددددي البراعددددة الرياضددددية لدددددا طلبددددة الصددددل الفددددادس األساسدددديل ةسددددا
 ماجفتيرل  ير منشوةةل عمادة الباب العلمي والدةاسات العليال الجامعة الهاشميةل األةدت.

اال د اع( وع عتده بدالتفكير اال دداعي  -األسلوب المعر ي)التام  (.2012مهند اامع عباس) -42
 لدا طلبة الصل الخامس العلمي المتميحين دةاسيا.

" STEMوالتحنيدةل والهندسدةل والرياضديات"(. أهميدة مدداةس العلدو ل 2015مي عمر الفدبي ) -43
 ي تطوير تعليع العلو ل دةاسة  ظرية  ي إعداد المعلعل باب محد  للمدبتمر الرابد  والعشدروت 
للجمعية المصرية للمناه  وطرة التدةيس )إعداد المعلمين  دي الجامعدات مدن أجد  التميدح(ل 

 . 278-254الجمعية المصرية للمناه  وطرة التدةيسل 
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(. األسالي  المعر ية اإلدةارية وع عتها بمفهدو  التمدا ح النففديل 1982مامود شري )  اد ة -44
 .131-109سبتمبرل ن ن-عالع الفكرل المجلد الثالب عشرل العدد الثا يل  وليو

 دي تنميدة  PISA(.  اعليدة  مدوذج تددةيس عدا ع علدى أ شدطة 2017 ا ر الفيد عبدالاميد) -45
الرياضدددية لددددا طلبدددة الصدددل األو  الثدددا ويل دةاسدددات  دددي  مكو دددات البراعدددة الرياضدددية والثحدددة
 .70-16(ل  برا رلن ن219المناه  وطرة التدةيسل عدد)

(. دةاسدددة محاة دددة لدددبعت تطبيحدددات  ظريدددة مجتمددد  المماةسدددة  دددي 2015 هلدددة سددديد أ وعليدددوة) -46
 دددي اددد  مدددن الوال دددات المتاددددة األمريكيدددة واوةيدددا الجنوبيدددة  STEMالتنميدددة المهنيدددة لمعلمدددي

 . ا ية اإل ادة منها  ي جمهوةية مصر العربيةلوإمك

المعالجدات علدى التاصدي  –(. أ ر تفاع  األسالي  المعر يدة 1987ها ع عبدالمحصود علي) -47
 والتذار  ي مادة الفيحياءل ةسالة داتوةاةل  ير منشوةةل الية التربيةل جامعة الحعازيق.

لتنميددة مهدداةات  STEMت (.  اعليددة تدددةيس وحدددة  ددي ضددوء توجهددا2016 بددة  ددباد أحمددد) -48
حددد  المشدددك ت واالتجددداه  ادددو دةاسدددة العلدددو  لددددا ت ميدددذ المرحلدددة اال تدا يدددةل مجلدددة التربيدددة 

 .176-129(ل 3)19العلميةل الجمعية المصرية للتربية العلميةل 
 دي  STEM(. واعد  تجربدة المملكدة العربيدة الفدعود ة  دي تعلديع 2015هند مباة  الدوسدري) -49

يةل اتاب باوث مبتمر التميح  ي تعليع وتعلع العلو  والرياضديات "توجده ضوء التجاةب الدول
(. مراح التميح الباثي  ي تطدوير تعلديع STEMالعلو  والتحنية والهندسة والرياضيات األو )
 .640-599ما ول ن ن 7-5العلو  والراضيات. جامعة الملك سعودل 

تتدددةيس الرياضدديات المدةسددية  (. اسددتخدا  مددد   التكامدد   ددي2015هنددد مامددد عبدددالعحيح) -50
لتنميدددة الحددددةة علدددى حددد  المشدددك ت وزيدددادة الميددد   ادددو الدةاسدددة لددددا طددد ب الصدددل األو  

 اإلعداديل ةسالة داتوةاةل  ير منشوةةل الية التربيةل جامعة عين شمس.

بشدددددأت  ظدددددا  الحبدددددو   2012-10-2(  تددددداةي  382(. عدددددراة)2012وزاةة التربيدددددة والتعلددددديع ) -51
 متاا ات بمداةس المتفوعين الثا وية  ي العلو  والتكنولوجيا.والدةاسة واال

 تأسيس مراح متخص"  ي تطوير  1028(. عراة وزاةي ةعع 2017وزاةة التعليع الفعود ة) -52
 ل الرياض.STEMتعليع العلو  والتحنية والهندسة والرياضيات 

والتكنولوجيددددا  (. اعليددددة وحددددة محترحددددة تكامددد   ددددين الرياضددديات2010والء عبدالاميدددد الفددديد) -53
والمجتم   ي تنميدة التفكيدر االسدتداللي واالتجداه  ادو المدادة لددا طد ب المرحلدة اإلعداد دةل 

 ةسالة ماجفتيرل  ير منشوةةل الية التربيةل جامعة عين شمس.



2020 (3ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 419 

(.  اعليدة  مدوذج محتدرل لمهداةات الميتامعر يدة  دي تعدد   أسدلوب 2002وليد ةضوات النفاج) -54

 ة التربيةل جامعة المنو ية.الترويل الي -اال د اع

 دديفي عددا ع علددى األ شددطة اليدويددة  ددي  STEM(.  اعليددة  ر ددام  2016 اسددر سدديد حفددن) -55

تنمية التفكير التصميمي واإلستيعاب المفا يمي لدا ت ميذ المرحلة اإلعداد ةل مجلدة التربيدة 

 (.2(ل عدد)19العلميةل مجلد)
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