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إـعداد

تعتبر الكفاءة الرياضياتية من المجاالت الهامة التي شغلت الباحثين والمربين.

وتعد الرياضيات بطبيعتها التي ترتبط بالمنطق واالستنتاج من المجاالت الخصبة لتنمية

أبعاد الكفاءة الرياضياتية.
ويعد ددد مد ددد

 STEMالتكد دداملي مد ددن المد دددا

التدةيفد ددية الجد د دددة د ددي مجد ددا الكفد دداءة

الرياضياتية التي أشاةت الدةاسات إلى اعليتها ي هذا المجا .
ولددذا هددذا الباددب عددا بنعددداد ر ددام عددا ع علددى التفاع د

واألسلوب المعر ي للمتعلع لتنمية الكفاءة الرياضياتية.
تنامى احفاس الباحب بالمشكلة مدن د

ددين مددد

 STEMالتكدداملي

الخبدرة الشخصديةل والد اةسدات الفدابحةل وتاليد

المندداه ل وعددرض بعددت المددبتمرات وبعددت المفددابحات الدوليددةل و ددي ضددوء الد اةسددة االستكشددا يةل
ددرا الباحددب أت التعلدديع بددالطرة المتبعددة ددب ر سددلبا علددى تنميددة الكفدداءة الرياضددياتية وللمفدداهمة ددي

ع د ج هددذا الكددعل اددات ل احمددا الباددب عددن بعددت المدددا

التدةيفددية تفدداعد علددى تنميددة الكفدداءة

الرياضياتية و ي سبي التصدي لهذه المشكلة حاو الباب الاالي االجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1مد ددا أبعد دداد الكفد دداءة الرياضد ددياتية الواج د د
التعليع األساسي؟

 -2مد ددا

توا رهد ددا لد دددا ت ميد ددذ الصد ددل الفد دداب بمرحلد ددة

د ددوةة البر د ددام المحتد ددرل الحد ددا ع علد ددى مد ددد

 STEMالتكد دداملي د ددي تنميد ددة الكفد دداءة

الرياضياتية لدا ت ميذ مرحلة التعليع األساسي ذوي األسلوب المعر ي التروي /اإل د اع؟

 -3ما اعلية ر ام عا ع على مد

 STEMالتكاملي ي تنمية الكفاءة الرياضياتية اكد

ومهاةاتها الفرعية ا على حده لدا عينة ت ميذ مرحلة التعليع األساسدي ذوي األسدلوب

المعر ي التروي /اإل د اع؟
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مــــدخــــل  STEMالتكــــاملــــي:

عر ه المجلس األمريكي للتنا س االعتصادي بأ ه" مد

تدةيس عالمي عا ع على تكام

المواد الدةاسية وهي العلو والتكنولوجيا والهندسدة والرياضدياتل مدن د

تدو ير يئدة تعلدع ترادح

علد ددى تعلد دديع الت ميد ددذ باالرتشد دداتل واال ت د دراعل االرتشد دداتل واسد ددتخدا مشد ددك ت الايد دداة اليوميد ددة
والمواعل الاياتية")PCAST, 2010( .

ويعر دده البا ددب الا ددالي :أح ددد م دددا

الت دددةيس متع ددددة التخصص ددات الت ددي تمك ددن تلمي ددذ

الصدل الفدداب مدن مرحلددة التعلديع األساسددي ذوي األسدلوب المعر ددي التدروي /اإل ددد اع مدن تكامد
الرياضد دديات(الجبر) امد ددادة أساس د ددية ماوةيد ددة ودمجهد ددا م د ددن د د

تطبيحاتهد ددا مد د د م د دواد العل د ددو

والتكنولوجيد ددا والهندسد ددة عبد ددر مد ددنه تكد دداملي واحد ددد جد د ددد مد دداةس يد دده التعلد دديع بطريح د دة عمليد ددة
باالستحصاء والتجري

الكفاءة الرياضياتية.

وتصدميع المشدروعات اال تكاةيدة الحا مدة علدى التكامد

ينهدال هددت تنميدة

الكفـــــاءة الــــريــــاضيــــاتيــــة:

درا البداتر وا دروت ) (Kilpatrick, K & Saafford & Findel, B, 2001أت

المتعلع ذا الكفاءة الرياضياتية هو المتعلع الحادة على:
 الفه د د ددع المف د د ددا يمي Understandig

 ( Conceptualه د د ددع المف د د ددا يع والعملي د د ددات

والع عات الرياضياتية).

 الط عة اإلج ار ية ( Procedural Fluencyالمهاةة ي تنفيذ اإلجراءات بمرو ة ودعة).

 الكفاءة االستراتيجية ( Strategic Competenceالحدةة على التفكير المنطحي والتأملي
والشرل والتففير والتبرير).

 االسددتدال التكيفددي ( Adaptive Reasoningالحدددةة علددى التفكيددر المنطحددي والتددأملي
والشرل والتففير والتبرير).

 المي إلى اال تاج :المي إلى ةؤية الرياضيات مفيدة.

ويعدرت الباددب الادالي الكفدداءة الرياضدياتية إج ار يددا بأ هدا تعبيددر عدن افداءة تلميدذ الصددل

الفداب ذوي األسدلوب المعر دي التددروي /اإل دد اع مدن مرحلدة التعلدديع األساسدي الرياضدياتية وتعبددر
عن مجموعة من عملياتل ومهاةات التفكيرل التي تعحز تعلع الت ميدذ للرياضدياتل والتدي تتكد
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هددع المفددا يعل او تنفيددذ اإلجدراءات بمرو ددة ودعددة وبشددك م ددعل والحددةة علددى

مددن د

دديا ة

وتمثي د د وح د د المشدددك ت باسد ددتخدا اسد ددتراتيجيات التفكيدددر المنطحد ددي والت ددأمليل وتبريد ددر وتففد ددير

دةاسته لماتوا

الالو ل ويرتبط ذلك بالعح ية والنفعية للرياضيات ي الاياة العمليةل من
وحدات البر ام التجريبي.

األسلوب املعريف (التأمل -اإلندفاع) للمتعلم:

عر تد دده هد ددا ع عبدالمحصد ددود ( )1987بأ د دده" مي د د ل سد ددتجابة الماد ددددة د ددي مواعد ددل ح د د

المشك ت التي تال يها عدد ابير من االستجابات".

وعرت الباب الاالي" التروي /اإل د اع" بأ ه أسلوب إداةاي وض طريحة تلميدذ مرحلدة

التعلددديع األساسد ددي د ددي تند دداو وتجهيد ددح المعلومد دداتل حيد ددب تميد ددح المتام د د بالتد ددا ي د ددي إ د ددداة
االسددتجابة مددن د
مي المند

اسددتخدامه اسددتراتيجيات باددب واستحصدداء عالددة تددبدي إلددى أداء جيدددل ينمددا

إلى سرعة االستجابة وضعل األداء.

التلميــــــذ:

 تنمية أبعاد الكفاءة الرياضياتية لدا ت ميذ مرحلة التعليع األساسي.

املعلمــــــون:

 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.
املوجهون وخمططي املناهج:

 تح ددد ع م ددوذج لبر ددام محت ددرل ع ددا ع عل ددى م ددد

 STEMالتك دداملي لمخطط ددي من دداه

الرياضيات لت ميذ مرحلة التعليع األساسي مكن االسترشاد به لتصميع رام مما لة.

 اعداد اتاب الرياضيات ي ضوء مد

 STEMالتكاملي.

 توجيه أ ظاة الحا مين على رام إعداد الطال
وأهميته ي إعداد الطال

المعلع إلى المدد

المعلع للحرت الاادي والعشروت.

التكداملي ()STEM
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البــــــاحثــــــون:

 اسددتجابة للتوجهددات العالميددة المعا درة التددي تنددادي بكددروةة األ ددذ بمددد
تدةيس الرياضيات.

 توجي د دده أ ظ د دداة الب د دداحثين د ددي التربي د ددة العلمي د ددة إل د ددى م د ددد
من األبااث.



 STEMددي

( )STEMوتناول د دده بمحي د ددد

مكددن اعتبدداة الباددب الاددالي إضددا ة حايايددة للد اةسددات العربيددة الحليلددة التددي اسددتخدمت

مد

 STEMالتكاملي ي تدةيس الرياضيات لتنمية الكفاءة الرياضياتية.

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

اة الفروض التالية:

 -1ال وج ددد ددرة دا إحص ددا يا ددين متوس ددطي دةج ددات ت مي ددذ المجموع ددة التجريبيد ددة ذوا
األس ددلوب المعر ددي الت ددروي ال ددذ ن دةسد دوا بم ددد

 STEMالتك دداملي وت مي ددذ المجموع ددة

الكددابطة ذوا األسددلوب المعر ددي التددروا الددذ ن دةس دوا بالطريحددة المعتددادة ددي التطبيددق

البعدا ال تباة الكفاءة الرياضياتية.

 -2ال وج ددد ددرة دا إحص ددا يا ددين متوس ددطي دةج ددات ت مي ددذ المجموع ددة التجريبيد ددة ذوا
األسددلوب المعر ددي اال ددد اع الددذ ن دةسدوا بمددد

 STEMالتكدداملي و ت ميددذ المجموعددة

الكددابطة ذوا األسددلوب المعر ددي اال ددد اع الددذ ن دةس دوا بالطريحددة المعتددادة ددي التطبيددق

البعدا ال تباة الكفاءة الرياضياتية.

 -3ال وجد ددد د ددرة دا احصد ددا يا د ددين متوسد ددطي دةجد ددات ت ميد ددذ المجموعد ددة التجريبيد ددة ذوا
األس ددلوب المعر ددي الت ددروي ال ددذ ن دةسد دوا بم ددد

 STEMالتك دداملي وت مي ددذ المجموع ددة

التجريبيددة ذوي األسددلوب المعر ددي اإل ددد اع الددذ ن دةس دوا بمددد

التطبيق البعدي ال تباة الكفاءة الرياضياتية.

 STEMالتكدداملي ددي

اعتصر الباب الاالي على الادود التالية:

 -1حددد بش يةددد

 :عينددة م ددن ت ميددذ الصددل الفدداب م ددن مرحلددة التعلدديع األساسددي ددبعت

مداةس إداةة د رب جع التعليمية بماا ظة الشرقية حيب عم الباحب.

 -2ح بش زمني  :الفص الد اةسي الثا ي من العا الدةاسي . 2018-2017
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 -3ح بش مكاني  :مداةس مرحلة التعليع األساسي بماا ظدة الشدرقيةل مدةسدة الدداتوة مامدد
موسى اإلعداد ة بهنيال مدةسة الشهيد عمات للتعليع األساسي بفر ات.
 -4ح بش موضوعي :


ر ددام تدةيفددي محتددرل عددا ع علددى مددد

 STEMالتكدداملي الددذي كامد

ددين أةبعددة

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
شد ددبكة المعلومد دداتل واسد ددتخدا اآللد ددة الااسد ددبة إلج د دراء العمليد ددات الافد ددا يةل واد ددذلك
استخدا رام الكمبيوتر ي تنفيذ األ شطة أو المشروعات.
 وح دددة األع ددداد والجب ددر المح ددرةة عل ددى ت مي ددذ الف دداب م ددن مرحل ددة التعل دديع األساس ددي
بالفص الدةاسي الثا ي للعا الدةاسي ( ) 2018/2017لما تشمله مدن موضدوعات
ةياضياتية متنوعة ت ع مد

 STEMالتكاملي ويمكدن مدن

لهدا تنميدة مهداةات

الا اال داعي للمشك ت والكفاءة الرياضياتية لدا ت ميذ عينة الباب.

أوالً :الكفـــــاءة الـــــريـــــاضيـــــاتيـــــة
 )1مفهوم الكفاءة الرياضياتية
لح ددد مهدددر مصدددطل الكفددداءة الرياضدددياتية ددي تحري ددر المجل ددس ال ددوطني األمريك ددي للبادددوث
( )National Research Council NRC, 2011حيددب عبددر عددن ذلددك بأ دده مددن الكددروةي
لجميد د الطد د ب أت كو د دوا عل ددى الطري ددق الم ددبدي إل ددى الكف دداءة الرياض ددياتية وأر ددد المجل ددس الح ددومي
األمريكددي لمعلمددي الرياضدديات ( )NCTM, 1989ددي و يحددة المندداه والتحددويع؛ علددى أهميددة إعطدداء
الت ميددذ الفددرن لتنميددة الكفدداءة الرياضددياتيةل ويشددير مصددطل الكفدداءة الرياضددياتية إلددى أ دواع المعر ددة
من ماتدوا وتفكيدر وعمليدات وميدو لتعلديع وتعلدع الرياضديات(Kilpartrick, Safford, 2001) .ل
وتشددير الكفدداءة الرياضددياتية إلددى مجموعددة مددن العمليددات والمهدداةات التددي ماةسددها التلميددذ أ ندداء د اةسددته
لمادة الرياضياتل مما فاعد على ح المشك ت الرياضياتية والاياتية.
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ويعددرت الباددب الاددالي الكفدداءة الرياضددياتية إج ار يددا بأ هددا تعبيددر عددن عدددةة تلميددذ الصددل

الفدداب مددن مرحلددة التعلدديع األساسددي ذوي األسددلوب المعر ددي التددروي /اإل ددد اع الرياضددياتية ددي
اسددتخدا مجموعددة مددن عمليددات ومهدداةات التفكيددر والجوا د

للرياضيات وتتك من
م ددع والحدددةة علددى

الوجدا يددة والتددي تعددحز تعلددع الت ميددذ

همه للمفا يع الرياضياتيةل وتنفيذ اإلجراءات بمرو ة ودعة وبشدك

دديا ة وتمثي د وح د المشددك تل باسددتخدا اسددتراتيجيات التفكيددر المنطحددي

والتددأملي وتبريددر وتففددير الالددو ل وي درتبط ذلددك بالفا دددة والمنفعددة لموضددوع ددي الايدداة وذلددك مددن
دةاسته لماتوا وحدات البر ام التجريبي.

 )2أبعاد الكفاءة الرياضياتية:
وجددد للكفدداءة الرياضددياتية أبعدداد مددس متدا لددة ومترابطددة وتةكددوت ددي مجملهددا الكفدداءة
الرياضياتية لدا التلميذ وهي:
( )1-2االستيعـــاب المفـــاهيمـــي:
فددم االسددتيعاب المفددا يمي للتلميددذ بندداء معر ددة جد دددة ندداء علددى ال دربط ينهددا وبددين

المعر ددة الف ددابحة الت ددي تعلمه ددال وه ددذه الطريح ددة أرث ددر ا دددة للتلمي ددذ م ددن الافد د البف دديط للاح ددا ق
واالجدد دراءاتل ه د ددي تع د ددحز الت د ددذار وتش د ددج الط ع د ددة ويعب د ددر ع د ددن الفه د ددع العمي د ددق لكيد د د

الرياضيات)Kilpatrick, K& Saafford, Findel,2001( .

تعمدد د

وعددرت الفهددع المفددا يمي ددي هددذا الباددب بأ دده اسددتيعاب تلميددذ الصددل الفدداب مددن مرحلددة
ة
التعل د دديع األساس د ددي ذوي األس د ددلوب المعر د ددي الت د ددروي /اإل د ددد اع للمف د ددا يع والعملي د ددات والع ع د ددات
الرياضياتيةل ويتكمن الحدةة على تمثي للمواعل الرياضدياتية بدأرثر مدن طريحدة و هدع اإلجدراءات

الرياضياتية المختلفة.
( )1-2الطـــالقـــةاإلجـــرائيـــة:
عددرت البدداتر وأ ددروت ( )Kilpatrick, K Saafford, Findel, 2001الط عددة
اإلج ار ية بأ ها المهاةة ي معر ة وتنفيدذ اإلجدراءاتل ومعر دة متدى دتع اسدتخدا اإلجدراءات بشدك

مناس

لا المشك ت الرياضياتيةل والمهاةة ي األداء بمرو ة ودعة وافاءة.

وتةع ددرت الط ع ددة إلج ار ي ددة إج ار ي ددا بأ ه ددا ع دددةة تلمي ددذ الص ددل الف دداب م ددن مرحل ددة التعل دديع
األساسددي علددى معر ددة اإلج دراءاتل وايديددة اسددتخدا ط دوات ح د المشددك ت واإلج دراءات بشددك

مناس ل والمهاةة ي األداء بمرو ة ودعة وافاءة.
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ويظهر تلميذ الصل الفاب من مرحلة التعليع األساسي ذوي األسلوب المعر دي التدروي/
ة
اإل د اع مهاةته ي الط عة اإلج ار ية ي الباب الاالي من د  :المهداةة دي تنفيدذ اإلجدراءات
بمرو ددة ودعددة وافدداءة وبشددك م ددعل ومعر ددة اإلجددراءات ومعر ددة متددى واي د

فددتخدمها بشددك

م عل الحدةة على تذار طوات اإلجراء وتنفيذها دعة وسرعة.
( )3-2الكفــــاءة اإلستــــراتيجيــــة:
عدرت البداتر وأ دروت ( )Kilpatrick, K & Saafford, Findel, 2001الكفداءة
االستراتيجية بالحدةة على

يا ة وتففير المشك ت الرياضياتيةل وتمثيلهال وحلها.

وتعددرت الكفدداءة اإلسددتراتيجية إج ار يددا بأ هددا الحدددةة علددى

دديا ة وتمثيد وح د المشددك ت

الرياض ددية ي ددر المنطاي ددةل والح دددةة عل ددى تش ددكي التمث ددي ت الرياض ددياتية للمش ددك تل وارتش ددات
ع عات ةياضياتيةل واستنباط طرة واستراتيجيات.
 :الحددةة

على

رما ةظهر التلميذ عدةتده علدى الكفداءة اإلسدتراتيجية دي البادب الادالي مدن د
يغ معرو ة واشتحاة يغ جد ددة
يا ة وتمثي وح المشك ت الرياضياتيةل واستخدا

وح مشك ت ةياضياتية ير مألو ةل اإل داع والمرو ة ي استخدا استراتيجيات ح المشكلة.
( )4-2االستــــدالل التكيفــــي:
عدرت رلبداتر وأ دروت ( (Kilpatrick, K & Saafford, Findel, 200lاالسدتدال
التكيفددي بالحدددةة علددى التفكيددر ددي الع عددات والمفددا يع والمواعددل بشددك منطحدديل وعددد كددوت هددذا
االسد ددتدال

د دداياا وسد ددليما وينب د د ذلد ددك مد ددن د اةسد ددة متأ يد ددة للمعطيد دداتل ومعر د ددة اي د د

تبد ددرة

االستدالالت ي الرياضيات.
ويعددرت االسددتدال التكيفددي إج ار يددا علددى أ دده عدددةة تلميددذ الصددل الفدداب األساسددي علددى
التفكي د ددر المنطح د ددي ح د ددو المف د ددا يع والع ع د دداتل وتفف د ددير وتبري د ددر الال د ددو للمش د ددك ت والمواع د ددل
الرياضياتيةل والتعرت على الفروض ي المشكلة وتاد د تأ ير التغير يها على المشكلة.
ويظهددر التلميددذ ددي هددذا الباددب عدةتدده علددى االسددتدال التكيفددي مددن د

 :الحدددةة علددى

التفكيددر المنطحددي والتأمد والشددرل والتففددير والتبريددرل تبريددر التفكيددر بشددك ةسددميل و يددر ةسددميل
التكيد

مد التغيدرات ددي الفرضديات ويشددم الحدددةة علددى التفكيددر بشدك ةسددمي الحددا ع علددى عواعددد

المنطق والبرهاتل والتفكير بشك

ير ةسمي الحا ع على اال تكاة والفهع.
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( )5-2الميـــل إلى االنتـــاج:
ةعددرت المي د إلددى اإل تدداج عنددد البدداتر وأ ددروت ( Kilpatrick, K& Saafford,
 )Findel,2001بالهدددت الددذي ددتع تاايحدده ددي الرياضددياتل وإلد اة بأ دده مفيدددل وهددو عبددر عددن
ميد المددتعلع وة بتدده لرؤيددة الرياضدديات امددادة ا عدة ومفيدددة وجددد رة باالهتمددا إلددى جا د

اإل مددات

باالجتهاد والكفاءة الذاتية.
ويعرت المي إلى اإل تاج إج ار يا بأ ها عدةة تلميذ الصل الفداب مدن مرحلدة التعلديع األساسدي
علددى ةؤيددة الرياضدديات علددى أ هددا مفيدددة وذات أهميددة لا د المشددك ت الرياضددياتية اليوميددةل والمثددا رة
لتعلع الرياضياتل وارتفاب الثحة ي النفس لمماةسة أ شطة المها والمشك ت الرياضياتية.

ثانيا :مدخل(العلوم ،التكنولوجيا ،اهلندسة ،الرياضيات) التكاملي:
عد مد

"العلو  -التكنولوجيا-الهندسة -الرياضيات" ( )STEMعند ةيد (Read, t,

) 2013, 10مددد

ينيددا للددتعلع تددذوب يدده الادددود الفا ددلة ويحيد الادواجح ددين ددروع المعر ددة

األةب S,T,E,Mل ويكام

ينهالوهو طريحة لتحد ع الماتوا المعر ي ل ويرتكح على التعلع الحا ع

على المشروع ل حيب حد للت ميدذ بدرات تعلدع مدن مواعدل الايداة الواععيدة أرثدر مدن او ده حدد
ححا ق منفصلة مفككة.
 )1مفهوم مدخل  STEMالتكاملي:
عر دده إ د ار يع المايفددن وباةعددة جددا (2015ل  )20أت" STEMهددو ا تصدداة ألةبعددة
علددو معر يددة دةسددها التلميددذ ددي المدةسددة وهددي العلددو والتحنيددة والهندسددة والرياضدديات وتتطل د
التكام د

ددي تعليمهددا وتعلمهددا امددا تتطل د

تجهيددح البيئددات التعليميددة ددي سددياة العددالع الاايحدديل

بايددب تفدداعد الت ميددذ علددى االسددتمتاع ددي وةل العم د والمشدداةي التعليميددةل التددي تمكددنهع مددن
الو و إلى المعر دة الشداملة والمترابطدة للموضدوعات المتعلحدة هدال بعيددا عدن المفدا يع النظريدة
التي تلحو ها بصوةة تحليد ة دا

الفصو الدةاسية".

ويعددرت الباددب الاددالي مددد

 STEMالتكدداملي بأ دده:هو أحددد مدددا

التدددةيس متعددددة

التخصصات التي تمكن تلميذ الصل الفاب من مرحلة التعليع األساسي ذوي األسدلوب المعر دي
الت ددروي /اإل ددد اع م ددن تكامد د الرياض دديات(الجبر) ام ددادة أساس ددية ماوةي ددة ودمجه ددا م ددن د د
تطبيحاتها م مواد العلو والتكنولوجيا والهندسة عبر منه تكاملي واحد جد د ماةس يده التعلديع
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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.
 )2فلسفة مدخل  STEMالتكاملي:
حددو الد ل
دتعلع الحددا ع علددى مددد  STEMعلددى لفددفة مبداهددا تددو ير أ شددطة ومشددروعات
تعليميددة تحددو علددى التكام د

ددين العلددو والهندسددة والتكنولوجيددا والرياضدديات؛ مددن أج د مفدداعدة

الطلبة علدى إ داةة التفكيدر لدد هع وارتفداب المعر دة العلميدة وتطبيحهدا دي مواعدل أ درا مدن العدالع
ددين المدةسددة والمجتم د وسددوة

الاايحددي؛ هدددت ح د ت مشددك ت العددالع الاايحدديل وتاحيددق اتصددا
العم  .ويحتصر دوة المعتلِّع هنا على التوجيه واإلةشادل و ت مح ٍيد من كاءات المعر ة وتيفير
سدةدب الو ددو إليهددا مددن دوت تفلحينهددال هددو عمد مد الطلبددة ددي تاد ددد األسددئلةل وتعيددين المهددا ل
وتدةيبهع علدى ا تداج المعر دة العلميدةل وتطدوير المهداةات االجتماعيدةل امدا أ ده ا تِّديع عمد الطلبدة

الملتِّحن للماتواPresident's Council of .
من ودوت ف
أت كوت المصدة الوحيد للمعلومات أو ة
Advisors on Science and Technology ,2010
 )3مكونات فروع مدخل  STEMالتكاملي:

ويحصد هدا
 العلـــوم :وتتكمن :المعاةتل المهاةاتل ط ار ق التفكيرل وح ت المشك ت .ة
الجوا

تكح على دةاسة العلو الطبيعية بما تشدتمةل ةه مدن عدوا ين
المعر ية العلمية التي تر ة

الطبيعة المرتبطة بالفيحياءل والكيمياءل وعلع األحياءل واذلك الاحا ق والمبداد والمفدا يع
وتطبيحاتها ي جمي التخصصات.
 التكنولوجيا :وتتكدمن :تطبيدق وتوميد

المعر دة العلميدة دي مواعدل جد ددة باسدتخدا

ويحصددد هددا ظددا متكامد
األدوات واألجهدحة المختلفددة .ة
العملي ددات واألجهد دحة واألدوات الت ددي ت ددد
و ت

احتياجات وةغبات األشخان.

تكددوت مددن األشددخان والمعدداةت

ددي إ ت دداج الوس ددا

التكنولوجي ددة الت ددي ةت ِّتلب ددي

 الهندســـة :وتتك ددمن :التطبي ددق المنهج ددي لمب دداد العل ددو والرياض دديات بطريح ددة اعل ددة
ةس يكد المعر دةل مدن
واعتصاد ة انات لتطبيق المعر ةل وتةعتبدر أ ت

دتع التطبيدق
لهدا ت
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المنهجددي لمبدداد العلددو والرياضدديات بطريحددة عمليددة عبددر التصددميع والتصددني وتشددغي
المنتجات بطريحة اعلة واعتصاد ة انات لتطبيق المعر ة.
بعت اآلالت و ة
الكمي ددات وتوميد د
 الرياضـــيا  :وتتك ددمن :د اةس ددة األ م دداط والع ع ددات ددين األةع ددا و ت

الرياض دديات ددي د اةس ددة العل ددو والهندس ددة والتكنولوجي ددال مم ددا ط د تِّدوة ع دددةة الت مي ددذ عل ددى
التالي والتففير وتو ي األ كاة بشك ٍ مناس .

 )4أنشطة التعلم بمدخل  STEMالتكاملي:
عنددد التدددةيس بمددد

 STEMالتكدداملي ج د

التعددرت علددى األ شددطة التددي تددتع دا د

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

 STEMتكددمن دم د وتكام د التخصصدداتل

التعلع الحا ع على االستحصاءل أ شطة التفكير الناعد والمنطحيل التعلع الحا ع على المشروعات.

ثالثا :األسلوب املعريف للمتعلم
األسالي

المعر ية تعتبر أحدد أهدع مظداهر النمدو المت اح دد دي البادوث والد اةسدات النففدية

ددي مجددا علددع الددنفس المعر دديل ويمكددن واسددطتها اشددل الفددروة الفرد ددة ددين األ دراد ددي طددرة

تنظيع المدةاات والخبرات وتكوين وتناو المعلوماتل والتي تمث أسالي

األداء المميحة للفرد ي

تصوةه وإد اةرده وتنظيمده للمتغيدرات التدي تعدرض لهدا دي البيئدة المايطدة بدهل وايد

هذه المثيرات(.أ وة الشرعاويل 227ل.)2003

تعامد مد

مفهوم األساليب المعرفية:
وتعبدر األسددالي

المعر يدة عددن الطريحددة األرثددر تفكدي لدددا الفددرد ددي تنظدديع مددا ماةسدده

من شاط معر ي ي أبعداده المختلفدةل امدا تهدتع بالطريحدة التدي تنداو هدا الفدرد المشدك ت التدي
تعرض لها ي العالع المايط به(.أ وة الشرعاويل 2003ل .)231

أسلوب التعلم (التأمل /االندفاع) على المجال اإلدراكي:
األسددالي

عتب ددر األس ددلوب المعر ددي (التأمد د  -اال ددد اع) عل ددى المج ددا اإلد اةر ددي م ددن أه ددع أبع دداد

المعر يددة التددي الددت عنا ددة ود اةسددة البدداحثين ددي مجددا علددع الددنفسل ومندداه وطددرة

التدددةيسل وذلددك اةجد لدعددة التمييددح ددين األ درادل امددا هددو اةجد لطبيعددة الع عددات االةتباطيددة يندده

وبين متغيرات أ را سواء اا ت اجتماعية أو سيكولوجية.
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لإلجابددة عددن الف دبا األو الددذي ددن" علددى ":مددا أبعدداد الكفدداءة الرياضددياتية الم مددة

لت ميذ الصل الفاب من مرحلة التعليع األساسي" .تع اتباع الخطوات التالية:
 دةاسة ظرية عن أبعاد الكفاءة الرياضياتية..

 تاد د عا مة مبد ية ألبعاد الكفاءة الرياضياتية.

 عد ددرض عا مد ددة األبعد دداد علد ددى الفد ددادة الماكمد ددينل وذلد ددك للاكد ددع عليهد ددال ووضد ددعها د ددي
وةتها النها ية.

لإلجابددة عددن الف دبا الثددا ي الددذي ددن" علددى ":مددا
مد

ددوةة البر ددام المحتددرل الحددا ع علددى

 STEMالتكاملي وتفاعلده مد األسدلوب المعر دي للمدتعلع لتنميدة الكفداءة الرياضدياتية لددا

ت ميذ مرحلة التعليع األساسي تع اتباع الخطوات التالية:

 تاد ددد أسددس ندداء ر ددام عددا ع علددى مددد
مرحلة التعليع األساسيل وذلك من

 دةاسة ظرية عن مد

 STEMالتكدداملي لت ميددذ الصددل الفدداب مددن

:

 STEMالتكاملي.

 دةاسة ظرية عن الكفاءة الرياضياتية وع عتها بمد
 طبيعة مادة الرياضيات.

 مراجعة الدةاسات والباوث التي تناولت مد

 STEMالتكاملي.

 STEMالتكاملي.

 دةاسة صا " ت ميذ مرحلة التعليع األساسي.
 دةاسة طبيعة المجتم المصري.

 االطد ع علددى المشددروعات العالميددة التددي تناولددت تكامد الرياضدديات مد المدواد الد اةسددية
األ را.

 عددرض الحا مددة المبد يددة علددى الخب دراء والمتخصصددين؛ إلج دراء التعددد ت ووضددعها ددي
وةتها النها ية.

 وض الحا مة ي

وةتها النها ية.

 ناء البر ام الحا ع على مد

 STEMالتكاملي ي الرياضيات لت ميذ الصل الفاب من

مرحلة التعليع األساسيل وذلك من

 تاد د أهدات البر ام .

:
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 االطد ع علددى مددنه الرياضدديات(الجبر) المحددرة علددى ت ميددذ الصددل الفدداب مددن مرحلددة
التعليع األساسي للعا الدةاسي.2018/2017

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

 االطد د ع عل ددى م ددنه العل ددو المح ددرة عل ددى ت مي ددذ الص ددل الف دداب م ددن مرحل ددة التعل دديع
األساسي للعا الدةاسي.2018/2017

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

 دةاسة طبيعة و صا " مرحلة التعليع األساسي.
 تاد ددد ماتددوا البر ددام

ددي ضددوء مددد

التكامد

ين(الرياضددياتل العلددو ل التكنولوجيددال

التصميع الهندسي).

 د اةسد د ددة بعد د ددت المشد د ددروعات العالميد د ددة التد د ددي تناولد د ددت تكام د د د الرياضد د دديات م د د د العلد د ددو
والتكنولوجيا.

 تاد د المشروعات واأل شطة المحترحة.

 تاد د ماتوا الجبر والهندسة والعلو والتكنلوجيا التي تحو عليها وحدة البر ام .



يا ة وتنظيع ماتوا وحدات البر ام الحا ع على مد

ا" الدةاسات والباوث الفابحة التي تناولت مد

 اعترال بعت أسالي

واستراتيجيات التنفيذ.

 STEMالتكاملي.

 STEMالتكاملي.

 عددرض البر ددام علددى مجموعددة مددن الخب دراء والماكمددين وعم د التعددد ت ووضددعه ددي
الصوةة النها ية.

 إعددداد دليد المعلددع لتدددةيس الوحدددات المحترحددة ددي الرياضدديات الحا مددة علددى مددد
التكاملي للصل الفاب من مرحلة التعليع األساسيل وذلك من



ا" الكت

STEM

الخطوات التالية:

والم ارجد العربيدة واإلجنبيدة الخا دة بمنداه وطدرة التددةيس وادات ضدمن

أدواتها دلي للمعلع.

 مراجعة الدةاسات والباوث الفابحة التي أجريت ي مجا المناه وطرة التدةيس واات
من ضمن أدواتها دلي للمعلع.
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 االطد ع علددى مجموعددة مددن أدلددة المعلددع ددي تدددةيس مدواد د اةسددية أ ددرا العلددو بالصددل
الفاب من مرحلة التعليع األساسي.

 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

لمه دداةات الكف دداءة الرياض ددياتيةل ويطب ددق بع ددد ا لمعر ددة التغي ددر ال ددذي م ددن المفت ددرض حدو دده تيج ددة
استخدا مد


 STEMالتكاملي ي تدةيس الرياضياتل وذلك بالرجوع للمصادة اآلتية:

ادد" الكت د

والم ارج د العربيددة واألجنبيددة الخا ددة بمندداه وطددرة تدددةيس الرياضدديات

لمعر ة طوات ناء ا تباة الكفاءة الرياضياتية.

 مراجعة الدةاسات والباوث الفابحة التي أجريت ي مجا مهاةات الكفاءة الرياضياتية.

 استش دداةة ع دددد م ددن أس دداتذة المن دداه وط ددرة الت دددةيسل للتأر ددد م ددن م دددا م م ددة أس ددئلة
اال تب دداة للغ ددرض ال ددذي س ددعى لاياس ددهل ولطبيع ددة المرحل ددة العمري ددة الت ددي ةطب ددق عليه ددا
اال تباة من ت ميذ الصل الفاب من مرحلة التعليع األساسي.

 تطبيددق اال تبدداة علددى عينددة اسددتط عية لافدداب
المناس

لتطبيحه.

دددة اال تبدداة و باتدده وتاد ددد الددحمن

 إجراء التجربة الميدا ية.

 التطبيق البعدي ال تباة الكفاءة الرياضياتية لمعر ة محداة النمو ي الكفداءة الرياضدياتية
والاصو على و ل امي وايفي لدةجات اال تباة.

 استخراج البيا ات ومعالجتها إحصا يا.
 تففير ومناعشة النتا .

 تحد ع التو يات والمحترحات.
الف د ا الب  :للتاحددق مددن

دداة الفددرض التجريبددي الثددا ي الددذي ددن" علددى :ال وجددد

ددرة دا إحص ددا يا ددين متوس ددطي دةج ددات ت ميددذ المجموع ددة التجريبي ددة ذوا األس ددلوب المعر ددي

التد ددروي الد ددذ ن دةس د دوا بمد ددد

 STEMالتكد دداملي وت ميد ددذ المجموعد ددة الكد ددابطة ذوا األسد ددلوب

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

اجملموعة

العدد

املتوسط احلسابى اإلحنراف املعيارى قيمة " ت" درجات احلرية مستوى الداللة

اإلستيعاب

جتريبية

32

6.344

2.134

املفاهيمى

ضابطة

34

3.941

1.613

الطالقة

جتريبية

32

6.688

1.306

اإلجرائية

ضابطة

34

3.529

1.581

الكفاءة

جتريبية

32

6.656

1.450

اإلسرتاتيجية

ضابطة

34

3.853

1.617

اإلستدالل

جتريبية

32

6.688

0.931

التكيفى

ضابطة

34

2.529

0.748

امليل إىل

جتريبية

32

6.500

0.984

اإلنتاج

ضابطة

34

5.206

1.175

جتريبية

32

32.875

3.892

ضابطة

34

19.059

3.366

الدرجة الكلية

**5.178

64

دال عند ()0.01

**8.817

64

دال عند ()0.01

**7.398

64

دال عند ()0.01

**20.057

64

دال عند ()0.01

**4.836

64

دال عند ()0.01

**15.453

64

دال عند ()0.01

تك د د مدددن جددددو ( )3-4ومدددا اححددده شد ددك ( )2-4أ د دده توجد ددد د ددروة جوهريد ددة دالد ددة
إحص ددا يا د ددين متوسد ددطى الاي دداس البعد دددا لد دددا ت مي ددذ المجمد ددوعتين التجريبيد ددة والكد ددابطة ذوا
اإلسدلوب المعر ددى التددروا دى مهدداةات الكفدداءة الرياضدياتية وذلددك لصددال الايداس البعدددا لت ميددذ
المجموعة التجريبية ذوا اإلسلوب المعر ى التروا عيد الباب.
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
دةس دوا بمددد

 STEMالتكدداملي وت ميددذ المجموعددة الكددابطة ذوا األسددلوب المعر ددي التددروي

الذ ن دةسوا بالطريحة المعتادة ي التطبيق البعدا ال تباة مهاةات الكفاءة الرياضياتية"" .
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جدول( )2حساب مربع إيتا ( )ε2وحساب حجم التأثري ( )Dللمتغري التجرييب على املهارات
والدرجة الكلية للكفاءة الرياضياتية لدى تالميذ اجملموعة التجريبية ذوي األسلوب املعريف الرتوي
قيمة d

حجم التأثري

ω2

قوة التأثري

األبعــــــــــاد

قيمة " ت "

درجة احلرية قيمة

اإلستيعاب املفاهيمى

5.178

64

0.30

1.30

كبري

0.28

كبري

الطالقة اإلجرائية

8.817

64

0.55

2.20

كبري

0.53

كبري

الكفاءة اإلسرتاتيجية

7.398

64

0.46

1.85

كبري

0.45

كبري

اإلستدالل التكيفى

20.057

64

0.86

5.01

كبري

0.86

كبري

امليل إىل اإلنتاج

4.836

64

0.27

1.21

كبري

0.25

كبري

الدرجة الكلية

15.453

64

0.79

3.86

كبري

0.78

كبري

تكد مددن جدددو ( )4-4أت قيمددة معام د إ تددا لوبعدداد والدةجددة الكليددة إل تبدداة الكفدداءة
الرياضياتية تتراول ما ين ( )0 86 – 0 27ل وأت قيع حجدع التدأ ير المصداحبة لاديع معامد إ تدا
ددى األبعدداد والدةجددة الكليددة إل تبدداة الكفدداءة الرياضددياتية تت دراول مددا ددين ( )5 01 – 1 21وهددى
تمث قيع مرتفعة ل وهو ما د على اعلية المتغير التجريبى المفتخد عيد الدةاسة على األبعداد
والدةج ددة الكلي ددة للكف دداءة الرياض ددياتية ل دددا ت مي ددذ المجموع ددة التجريبي ددة ذوا اإلس ددلوب المعر ددى
التروا .رما شير تا

الجدو إلى أت قيع مرب أوميجدا( )ω2تتدراول مدا دين ()0 86 – 0 25

وه ددى ق دديع مرتفع ددة ش ددير إل ددى ع ددوة ت ددأ ير البر ددام

ددى تنمي ددة الكف دداءة الرياض ددياتية عل ددى ت ميد دذ

المجموعة التجريبية ذوا اإلسلوب المعر ى التروا
الفدددددددد ا ال ددددددددان  :للتاح د د ددق م د د ددن

د د دداة الف د د ددرض التجريب د د ددي الث د د ددا ي ال د د ددذي د د ددن"

علد د ددى":ال وجد د ددد د د ددرة دا إحصد د ددا يا د د ددين متوسد د ددطي دةجد د ددات ت ميد د ددذ المجموعد د ددة التجريبيد د ددة
ذوا األس د د د ددلوب المعر د د د ددي اال د د د ددد اع الد د د د ددذ ن دةسد د د د دوا بم د د د ددد

 STEMالتك د د د دداملي و ت ميدد د د ددذ

المجموع د ددة الك د ددابطة ذوا األس د ددلوب المعر د ددي اال د ددد اع ال د ددذ ن دةسد د دوا بالطريح د ددة المعت د ددادة د ددي
التطبيق البعدا ال تباة الكفاءة الرياضياتية.
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جدول( )3داللة الفروق بني متوسط القياس البعدى فى مهارات الكفاءة الرياضياتية
لدى تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة ذوي األسلوب املعريف اإلندفاع

اجملموعة العدد
املتغريات
اإلستيعاب جتريبية 35
املفاهيمى
36
ضابطة
جتريبية 35
الطالقة
اإلجرائية
36
ضابطة
جتريبية 35
الكفاءة
36
اإلسرتاتيجية ضابطة
اإلستدالل جتريبية 35
التكيفى
36
ضابطة
جتريبية 35
امليل إىل
اإلنتاج
36
ضابطة
جتريبية 35
الدرجة
الكلية
36
ضابطة

املتوسط احلسابي اإلحنراف املعيارى قيمة " ت" درجات احلرية مستوى الداللة
0.561
5.543
دال عند ()0.01
69
**3.340
1.344
4.722
1.061
5.857
دال عند ()0.01
69
**6.555
1.341
3.972
1.597
5.743
دال عند ()0.01
69
**4.608
1.540
4.028
1.004
5.857
دال عند ()0.01
69
**17.368
0.775
2.167
1.592
5.371
دال عند ()0.05
69
*2.558
1.158
4.528
3.343
29.343
دال عند ()0.01
69
**13.514
2.832
19.417

تك د مددن جدددو ( )2أ دده توجددد ددروة جوهريددة دالددة إحصددا يا ددين متوسددطى الايدداس

البعدا لدا ت ميذ المجموعتين التجريبية والكابطة ذوا اإلسلوب المعر ى اإل د اع ى مهاةات

الكف دداءة الرياض ددياتية وذل ددك لص ددال الاي دداس البع دددا لت مي ددذ المجموع ددة التجريبي ددة ذوا اإلس ددلوب

المعر ى اإل د اع عيد الباب.
وهددو مددا ال تفددق م د

دداة الفددرض ال ارب د والددذا ددن" علددى أ دده " ال وجددد ددرة ذو داللددة

إحصددا ية ددين متوسددطي دةجددات ت ميددذ المجموعددة التجريبيددة ذوا األسددلوب المعر ددي اإل ددد اع الددذ ن

دةسوا بمد

 STEMالتكاملي وت ميدذ المجموعدة الكدابطة ذوا األسدلوب المعر دي اإل دد اع الدذ ن

دةسوا بالطريحة المعتادة ي التطبيق البعدا ال تباة مهاةات الكفاءة الرياضياتية".

ولافاب حجع تدأ ير البر دام علدى مهداةات الكفداءة الرياضدياتية تدع حفداب قديع ) ( (η2د ل

مرادل 2000ل  )69وقيمة ( )Dالمحا لة لها ) (Sheskin, 2003ويوض النتا الجدو التالي:
جدول( )4حساب مربع إيتا ( (ε2وحساب حجم التأثري) (Dللمتغري التجرييب على املهارات والدرجة الكلية
للكفاءة الرياضياتية لدى تالميذ اجملموعة التجريبية ذوي األسلوب املعريف اإلندفاع
األبعــــــــــــــــاد
اإلستيعاب املفاهيمى
الطالقة اإلجرائية
الكفاءة اإلسرتاتيجية
اإلستدالل التكيفى
امليل إىل اإلنتاج
الدرجة الكلية
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قيمة ت
9.915
10.698
5.725
18.930
4.047
17.122

درجة احلرية قيمة
0.59
69
0.62
69
0.32
69
0.84
69
0.19
69
0.81
69

قيمة d

2.39
2.57
1.38
4.56
0.97
4.12

حجم التأثري
كبري
كبري
كبري
كبري
كبري
كبري

ω2

0.58
0.61
0.31
0.83
0.18
0.80

قوة التأثري
كبري
كبري
كبري
كبري
كبري
كبري
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تكد مددن جدددو ( )8-4أت قيمددة معامد إ تددا لوبعدداد والدةجددة الكليددة إل تبدداة مهدداةات
الكفاءة الرياضياتية تتراول ما ين ()0 84 –0 19ل وأت قيع حجع التأ ير المصاحبة لايع معام

إ تا ى األبعاد والدةجة الكلية إل تباة الكفاءة الرياضياتية تتراول ما ين ( )4 56 – 0 97وهى

تمث قيع مرتفعةلوهو ما دد علدى اعليدة المتغيدر التجريبدى المفدتخد عيدد الد اةسدة علدى األبعداد
والدةجددة الكليددة لمهدداةات الكفدداءة الرياضددياتية لدددا ط د ب المجموعددة التجريبيددة عيددد الباددب .رمددا
شددير تددا

الجدددو إلددى أت قدديع مرب د أوميجددا( )ω2تت دراول مددا ددين ( )0 83 – 0 18وهددى قدديع
دى تنميدة الكفداءة الرياضدياتية علدى ت ميدذ المجموعدة

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 الد اةسدة علدى األبعداد والدةجدة

الكلية للكفاءة الرياضياتية لدا ت ميذ المجموعة التجريبية.
الفد ا ال الد  :وللتاحددق مددن

دداة الفددرض الفددادس مددن عدمدده الددذي ددن" علددى أت":

ال وجد رة ذو داللة احصا ية ين متوسدطي دةجدات ت ميدذ المجموعدة التجريبيدة ذوا األسدلوب

المعر د ددي التد ددروي الد ددذ ن دةس د دوا بمد ددد

 STEMالتكد دداملي وت ميد ددذ المجموعد ددة التجريبيد ددة ذوي

األسلوب المعر ي اإل د اع الذ ن دةسدوا بمدد

الكفاءة الرياضياتية".

 STEMالتكداملي دي التطبيدق البعددي ال تبداة

جدول ( )4داللة الفروق بني متوسطى القياس البعدى لتالميذ اجملموعة التجريبية
وفقا لألسلوب املعريف (تروي -إندفاع) يف األبعاد والدرجة الكلية للكفاءة الرياضياتية
املتغريات
اإلستيعاب
املفاهيمى
الطالقة
اإلجرائية
الكفاءة
اإلسرتاتيجية
اإلستدالل
التكيفى
امليل إىل
اإلنتاج
الدرجة
الكلية

اإلسلوب املعرفى العدد املتوسط احلسابى اإلحنراف املعيارى قيمة " ت" درجات احلرية مستوى الداللة
تروى
إندفاع
تروى
إندفاع
تروى
إندفاع
تروى
إندفاع
تروى
إندفاع
تروى
إندفاع

32
35
32
35
32
35
32
35
32
35
32
35

6.344
5.543
6.688
5.857
6.656
5.743
6.688
5.857
6.500
5.371
32.875
28.371

2.134
0.561
1.306
1.061
1.450
1.597
0.931
1.004
0.984
1.592
3.892
3.097

*2.142

65

دال عند ()0.05

**2.867

65

دال عند ()0.01

*2.443

65

دال عند ()0.05

**3.500

65

دال عند ()0.01

**3.451

65

دال عند ()0.01

**5.263

65

دال عند ()0.01
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STEM

تك من جدو ( )22وما اححه شك ( )9أ ه توجد روة جوهرية دالة إحصا يا ين
متوسددطى الايدداس البعدددا متوسددطى الايدداس البعدددا للمجموعددة التجريبيددة و حددا لإلسددلوب المعر ددى
(الت ددروا  -اإل ددد اع) ددى المه دداةات والدةج ددة الكلي ددة للكف دداءة الرياض ددياتية وذل ددك لص ددال الاي دداس
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

احصا ية ين متوسطي دةجات ت ميذ المجموعة التجريبية ذوا األسدلوب المعر دي التدروي الدذ ن
 STEMالتكدداملي وت ميددذ المجموعددة التجريبيددة ذوي األسددلوب المعر ددي اإل ددد اع

دةسدوا بمددد

الذ ن دةسوا بمد

 STEMالتكاملي ي التطبيق البعدي ال تباة الكفاءة الرياضياتية ".

جدول( ) حساب مربع إيتا ( (ε2وحساب حجم التأثري) (Dللمتغري التجرييب على املهارات
والدرجة الكلية للكفاءة الرياضياتية وفقا لألسلوب املعريف( تروي -إندفاع) قيد البحث
قيمة d

حجم التأثري

ω2

قوة التأثري

األبعــــــــــــاد

قيمة " ت "

درجة احلرية قيمة

اإلستيعاب املفاهيمى

2.142

65

0.07

0.53

متوسط

0.05

متوسط

الطالقة اإلجرائية

2.867

65

0.11

0.71

متوسط

0.10

متوسط

الكفاءة اإلسرتاتيجية

2.443

65

0.08

0.61

متوسط

0.07

متوسط

اإلستدالل التكيفى

3.500

65

0.16

0.87

كبري

0.14

كبري

امليل إىل اإلنتاج

3.451

65

0.16

0.86

كبري

0.14

كبري

الدرجة الكلية

5.263

65

0.30

1.31

كبري

0.29

كبري

تكد د م ددن ج دددو ( )23أت ق دديع معامد د إ ت ددا لوبع دداد والدةج ددة الكلي ددة إل تب دداة الكف دداءة
الرياضياتية تتراول ما ين ( )0 30 – 0 07ل وأت قيع حجدع التدأ ير المصداحبة لاديع معامد إ تدا
ددى األبعدداد والدةجددة الكليددة إل تبدداة الكفدداءة الرياضددياتية تت دراول مددا ددين ( )1 31 – 0 53وهددى
تمث قيع ما ين (مرتفعة – متوسطة) ل لدا ت ميذ المجموعة التجريبيدة ذوا اإلسدلوب المعر دى
التددروا محاة ددة ددذوا اإلسددلوب المعر ددى اإل ددد اعل امددا تشددير تددا
أوميجا(

2

) تتراول ما ين ( )0 29 – 0 05وهى قيع محبولدة تشدير إلدى عدوة تدأ ير البر دام

تنمية مهاةات الكفاءة الرياضياتية لدا ت ميذ
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أوالً :املـــراجـــع العــــربيــــة:

 -1إ د ار يع ددن عبدددي المايفددنل باةعددة نددت هجددت جددا ( .)2015التطددوير المهنددي لمعلمددي
العلددو ددي ضددوء اتجدداه تكام د العلددو والتحنيددة والهندسددة والرياضددياتSTEMل اتدداب باددوث
م ددبتمر التمي ددح ددي تعل دديع وتعل ددع العل ددو والرياض دديات األو " توج دده العل ددو والتحني ددة والهندس ددة

والرياض ددياتSTEMل مرا ددح التمي ددح الباث ددي ددي تط ددوير تعل دديع وتعل ددع العل ددو والرياض ددياتل

جامعة الملك سعودل 8-6ما ول ن ن.37-13

 -2أح د د د د د د

الشد د د د د ددياة( .)2015أ د د د د د ددر اسد د د د د ددتخدا مناد د د د د ددى العلد د د د د ددع والتكنولوجيد د د د د ددا والهندسد د د د د ددة

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

 -3أمد د األحم ددد( .)2002األس ددالي

المعر ي ددة وع عته ددا ل ددبغت المتغيد درات الشخص دديةل مجل ددة

المعلع/الطال ل معهد التربية لو روا/اليو فكول عماتل األةدت.

 -4أ وة الشرعاوي( .)2003علع النفس المعر ي المعا ر.الحاهرة:مكتبة األ جلو المصرية.
 -5أ ات حفن

ال ( .)2016وحدة محترحدة دي ضدوء مدد

"العلدو  -التكنولوجيدا-الهندسدة-

الرياضد دديات" وأ رهد ددا د ددي تنميد ددة االتجد دداه اد ددوه ومهد دداةات ح د د المشد ددك ت لت ميد ددذ المرحلد ددة
اال تدا يد د ددةل المجلد د ددة التربويد د ددة المتخصصد د ددةلالجمعية األةد يد د ددة لعلد د ددع الد د ددنفسل المجلد د ددد()5ل

العدد()7ل تموز.

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

جامعة النجال.

 -7تفي دددة س دديد أحم ددد( .)2012تص ددميع من دداه المتف ددوعين ددي ض ددوء م ددد

( STEMالعل ددو -

التكنولوجيا -التصميع الهندسي -الرياضديات) دي المرحلدة الثا ويدةل المرادح الحدومي للبادوث
التربوية والتنميةل شعبة باوث تطوير المناه ل و يه.

 -8جمددا ال ددد ن مام ددد الش ددامي( .)2004األسددالي

المعر ي ددة اما ددددات للشخص ددية اإل ف ددا يةل

مجل د ددة البا د ددوث والد اةس د ددات د ددي اآلداب والعل د ددو والتربيةلمجل د ددد()1ل ع د دددد()2ل و ي د ددول ن

ن.56-30
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STEM

 -9حفين مامد الحاطا يل ا ت سدعيد ل ااد ت ( .)2017معوعدات تطبيدق منادى STEM
ددي تدددةيس الرياضدديات ددي المرحلددة المتوسددطة مددن وجهددة ظددر المعلمددين والمشددر ين بمنطحددة

عفيرل مجلة العلو التربوية والنففيةل المراح الحومي للباوثل مجلد()1ل عدد()9ل أرتوبر.

 -10حكمددت إر د ار الفددعيد الفدديد العيفددوي( .)2016اعليددة ر ددام عددا ع علددى المددد

الجددذعي

التكاملي) (STEMي تنمية بعت المهاةات العلمية والميدو المهنيدة لددا ت ميدذ اإلعداد دة
المهنيةل ةسالة ماجفتيرل ير منشوةةل الية التربية جامعة عين شمس.

 -11حمدات مامد علدى اسدماعي ( .)2017أ شدطة إ ار يدة دي الكيميداء عا مدة علدى مدد

العلدو

والتكنولوجي ددا والهندس ددة والرياض دديات ( )STEMددي تنمي ددة ال ددوعي ب ددالمهن العلمي ددة والمي ددو

المهنيددة لط د ب المرحلددة الثا ويددة ذوي اسددتراتيجيات الددتعلع العميددق والفددطايل مجلددة التربيددة

العلميةل مجلد()20ل عدد()2ل ن ن .56-1

 -12حمدي أ و الفتول عطيفة( .)2002منهجيدة البادب العلمدي وتطبيحاتهدا دي الد اةسدات التربويدة
والنففيةل الحاهرة :داة النشر للجامعات.

 -13حمدددي البنددال ماددرز الغنددا ( .)2001التفاع د

ددين بعددت األسددالي

المعر يددة واسددتراتيجيات

التدةيس وأ رها دي تاحيدق بعدت أهددات تددةيس الفيحيداء لددا طد ب الصدل األو الثدا ويل

الجمعي د د د ددة المصد د د د درية للتربي د د د ددة العلمي د د د ددةل الم د د د ددبتمر العلم د د د ددي للتربي د د د ددة العلمي د د د ددة للمواطن د د د ددةل
ن ن .362-317

 -14حمد دددي علد ددى الفرمد دداوي( .)1988اسدددتخدا تحنيد ددات الد ددتعلع بالنمذج ددة د ددي ارتفد دداب األطفد ددا

المند عين ألسلوب التروي المعر يل المبتمر ال اربد لعلدع الدنفسل الجمعيدة المصدرية للد اةسدات

النففيةل جامعة عين شمس.

 -15الددد ددن

ددال الدددغيع( .)2017البنيددة المعر يددة للطالد

المعلددع تخصدد" علددو يمددا تعلددق

بمجاالت توجه (STEMالعلو والتحنية والهندسة والرياضديات)ل د اةسدات دي المنداه وطدرة

التدةيسل عدد()226ل سبتمبرل ن ن.121-86

 -16ليد د ةضد دوات ليد د ( .)2017المماةس ددات التدةيف ددية لمعلم ددي العل ددو بالمرحل ددة الثا وي ددة ددي
ضددوء مددد

التكامد

ددين العلددو والتكنولوجيددا والهندسددة والرياضدديات STEMل مجلددة التربيددة

العلميةل مجلد()20ل عدد()8ل ن ن.107-67

 -17اة د د د د الح د د ددو ل وعم د د دداد الح د د ددو ( .)2003عل د د ددع ال د د ددنفس المعر د د ددي .عم د د ددات :داة الش د د ددروة
للنشر والتوزي .
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 STEMلتنميددة مبدداد اال ت دراع لطف د

 -18اة ددده لطفددي جنددا( .)2016ر ددام عددا ع علددى مددد

الروضةل ةسالة داتوةاةل ير منشوةةل الية ةياض األطفا ل جامعة الملك سعود.
 -19ةشد دددي د ددا منصد ددوة( .)1997حجد ددع التد ددأ ير :الوجد دده المكم د د للداللد ددة اإلحصد ددا يةل المجلد ددة
المصرية للدةاسات النففيةل العدد()16ل المجلد(.)7
 -20ةضددا مفددعد الفددعيد(  .) 2017مندداه العلددو والرياضدديات "بعب د الطد ب" ضددروةة إعددادة النظددر
يهددا لتوار د تكنولوجيددا العصددر وتكشددل عددن المبدددعين والمبتك درينل الفهددع والباددب واالستحصدداء
والمشروعات الصغيرة البد

المناس لتطوير تدةيس الرياضياتل األه ار ل  30ما و.

 -21ةضا مفعد الفعيد( .)2015تعليع لتطوير اإل داعيدة المشدروعات علدى عدا ع مدد

STEM

ددي مصد ددر والد ددوطن العربد دديل المد ددبتمر العلم ددي الفد ددنوي الخد ددامس عشد ددر للجمعيد ددة المص د درية
لتربويات الرياضيات بعنوات :تعليع وتعلع الرياضيات ةتنمية مهاةات الحرت الاادي والعشرينل
أ فطسل ن ن.149-133
 -22سددعيد جددا ر المنددو يل الددد ددن عبدددي المعددثع(.)2014تنميددة الب ارعددة الرياضددية :توجدده جد ددد
للنجددال ددي الرياضدديات المدةسدديةل المددبتمر ال ارب د

ددي تعلدديع الرياضدديات وتعلمهددا ددي التعلدديع

العا ل الجمعية الفعود ة للعلو الرياضية (جفر) 23-21.أرتوبر.
 -23س ددها الف دديد

ددال ( .)2014تص ددوة محت ددرل لبر ددام ت دددةيبي لتنمي ددة مه ددا اة الت دددةيس ل دددا

معلمددات الفيحيدداء بالمرحلددة الثا ويددة ددي ضددوء مبدداد ومتطلبددات التكام د

ددين العلددو والتحنيددة

والهندسددة والرياضدديات ( )STEMبمد نددة حا د بالمملكددة العربيددة الفددعود ةل مجلددة د اةسددات
عربية ي التربية وعلع النفسل جحء()3ل عدد()56ل د فمبرل ن ن .50-17
 -24سددهيلة عفددكرل مامددد الشددمري ( .)2016األسددلوب المعر ي(اال ددد اع-التددروي) لدددا ط د ب
المداةس الثا وية للمتميحينل مجلة الد اةسدات التربويدةل الجامعدة المفتنصدريةلالعدد()49ل ن
ن.280-249
 -25شديماء مامددد علددى حفددن( .)2016اعليددة ر ددام عددا ع علددى اسددتراتيجيات التدددةيس المتمددا ح
د ددي تنميد ددة الكفد دداءة الرياضد ددية لد دددا ط د د ب المرحلد ددة الثا ويد ددةل مجلد ددة تربويد ددات الرياضد ددياتل
المجلد()19ل العدد()15ل الجحء الثا يل أ ري ل ن ن .102 -51
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 -26عبدي ن ميسل أم

ندت مامددلأح

STEM

ندت عدامر( .)2015معحددات معلمدي العلدو ادو

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

توجه العلو والتحنية والهندسة والرياضيات )(STEMل  8-6ما و .2015

 -27عبدي ن سلمات ن هاة ( .)2017أ ر اسدتخدا مدد

 STEMلتددةيس الرياضديات علدى

التاصددي الد اةسددي ومهدداةات التفكيددر لدددا طد ب الصددل الثددا ي المتوسددطل ةسددالة ماجفددتيرل
ير منشوةةل جامعة أ الحرا.

 -28عبدي

ال

ا

زيد( .)2016اعلية ر ام للتنمية المهنية عن بعد ي تعد

معتحدات

معلمدي الفيحيدداء حدو تعلدديع  STEMالحدا ع علددى المشدروعاتل المددبتمر التربدوي الدددولي الددو

بعن دوات المعلددع وعصددر المعر ددة :الفددرن والتاددد ات تاددت شددعاة معلددع متجدددد لعددالع متغيددر

بجامعة الملك الد.

 -29ع ددحت عبدالامي ددد مام ددد ( .)2011اإلحص دداء النفف ددي والترب ددوي تطبيح ددات باس ددتخدا ر ددام
Spss18ل الحاهرةل داة الفكر العربي.

 -30عحي د مامددود مامددود ة دداعي( .)2015بطاعددة األداء المت دوازت امددد

لتحيدديع األداء اإلداةي

لمددد ري مددداةس المتفددوعين ددي العلددو والتكنولوجيددا STEMبجمهوةيددة مصددر العربيددةل اليددة
التربيةل جامعة األزهرل ةبي األو  /نا رل ع( )162ل مجلد()1ل ن ن .377-446

 -31عمداد شدوعي ملحديل مامدد مصدطفى إ د ار يع( .)2010عاليدة اسدتراتيجية عا مدة علدى التفاعد
ين الرياضيات والعلو والتكنولوجيا لتنمية الثحا ة والوعي التكنولوجي لدا المعلمدينل المدبتمر

العلمي العاشر لكلية التربية بالفيو ( الباب التربدوي دي الدوطن العربديل ةؤا مفدتحبلية( ل اليدة
التربيةل جامعة الفيو ل مجلد()2لن ن.331-294

 -32مام ددد إ د د ار يع ن دديع( .)2002اس ددتراتيجيات أداء مه ددا حد د المش ددك ت ل دددا الطد د ب ذوي
األسد د د د ددلوب المعر د د د د ددي" التروي/اال د د د د ددد اع"ل مجلد د د د ددة العلد د د د ددو التربويد د د د ددةل عد د د د دددد()1ل ند د د د ددا رل

ن ن.169-159

 -33مام ددد أمحي ددات( .)2002أس ددلوب التأم /اال ددد اع وع عت دده بال ددذااء وحد د المش ددك تل مجل ددة
الطفولة العربيةل مجلد()3ل عدد()11ل و يول ن ن.56-38

 -34مامد عبدالجواد مامددل إ د ار يع أحمدد مفدلع( .)2008محدمدة دي الجيدوجبرال الريداض :مكتبدة
الملك هد.
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 -35مامد ددد عبد دددالرحمن الشد ددحيراتل أحمد ددد مامد ددد علد ددي الح بد ددي( .)2003أ د ددر الد ددنمط المعر د ددي
اإل ددد اعي والتددأملي علددى بعددت ا تبدداةات الددذاررة وح د المشددك ت عنددد طلبددة اليددة العلددو

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

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

جامعة الوادي الجد د.

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

الجامعة االس مية بغحة.

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

سعودل المملكة العربية الفعود ةل الرياض.

 -39مدريع إ د ار يع أحمددد( .)2016ر ددام تدةيفددي عددا ع علددى مددد

 STEMددي محددرة الكيميدداء

و اعليتدده علددى التفكيددر اال ددداعي والتاصددي الد اةسددي لدددا الطالبددات الموهوبددات بمد نددة جدددةل

جا حة جدة للمعلع المتميحل ةؤية المملكة العربية الفعود ةل و ازةة التربية والتعليع.

 -40مصددطفي مامددد عبدددالرؤت( .)2017تصددوة محتددرل لتطددوير األداء التدةيفددي لمعلمددي العلددو

بالمرحلددة االعداد ددة ددي ض ددوء مع ددا ير توجدده STEMل مجل ددة التربيددة العلمي ددةل مجل ددد()20ل

عدد()7ل وليول ن ن.190-137

 -41مهددا عبدددالمنعع مامددد المصدداةوة ( .)2012أ ددر التدددةيس و ددق اسددتراتيجية عا مددة علددى ال دربط
والتمثي د د الرياضد ددي د ددي الب ارعد ددة الرياضد ددية لد دددا طلبد ددة الصد ددل الفد ددادس األساسد دديل ةسد ددالة
ماجفتيرل ير منشوةةل عمادة الباب العلمي والدةاسات العليال الجامعة الهاشميةل األةدت.

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

 -43مي عمر الفدبي ( .)2015أهميدة مدداةس العلدو ل والتحنيدةل والهندسدةل والرياضديات""STEM
ي تطوير تعليع العلو ل دةاسة ظرية ي إعداد المعلعل باب محد للمدبتمر ال اربد والعشدروت

للجمعية المصرية للمناه وطرة التدةيس (إعداد المعلمين دي الجامعدات مدن أجد التميدح)ل

الجمعية المصرية للمناه وطرة التدةيسل .278-254
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 -44اد ة مامود شري ( .)1982األسالي

STEM

المعر ية اإلدةارية وع عتها بمفهدو التمدا ح النففديل

عالع الفكرل المجلد الثالب عشرل العدد الثا يل وليو-سبتمبرل ن ن.131-109

 -45ا ر الفيد عبدالاميد( .)2017اعليدة مدوذج تددةيس عدا ع علدى أ شدطة  PISAدي تنميدة

مكو ددات الب ارعددة الرياضددية والثحددة الرياضددية لدددا طلبددة الصددل األو الثددا ويل د اةسددات ددي

المناه وطرة التدةيسل عدد()219ل ب ار رلن ن.70-16

 -46هل ددة س دديد أ وعلي ددوة( .)2015د اةس ددة محاة ددة ل ددبعت تطبيح ددات ظري ددة مجتمد د المماةس ددة ددي
التنميددة المهني ددة لمعلم ددي STEMددي ادد مددن الوال ددات المتا دددة األمريكي ددة واوةي ددا الجنوبي ددة
وإمكا ية اإل ادة منها ي جمهوةية مصر العربيةل.

 -47ها ع عبدالمحصود علي( .)1987أ ر تفاع األسالي

المعر يدة –المعالجدات علدى التاصدي

والتذار ي مادة الفيحياءل ةسالة داتوةاةل ير منشوةةل الية التربيةل جامعة الحعازيق.

 -48بددة دباد أحمددد( .)2016اعليددة تدددةيس وحدددة ددي ضددوء توجهددات  STEMلتنميددة مهدداةات
حدد المش ددك ت واالتج دداه ا ددو د اةس ددة العل ددو ل دددا ت مي ددذ المرحل ددة اال تدا ي ددةل مجل ددة التربي ددة

العلميةل الجمعية المصرية للتربية العلميةل )3(19ل .176-129

 -49هند مباة الدوسدري( .)2015واعد تجربدة المملكدة العربيدة الفدعود ة دي تعلديع  STEMدي
ضوء التجاةب الدوليةل اتاب باوث مبتمر التميح ي تعليع وتعلع العلو والرياضديات "توجده
العلو والتحنية والهندسة والرياضيات األو ( .)STEMمراح التميح الباثي ي تطدوير تعلديع

العلو والراضيات .جامعة الملك سعودل  7-5ما ول ن ن.640-599
 -50هنددد مامددد عبدددالعحيح( .)2015اسددتخدا مددد

لتنمي ددة الح دددةة عل ددى حد د المش ددك ت وزي ددادة الميد د

التكام د

ددي تتدددةيس الرياضدديات المدةسددية

ا ددو الد اةس ددة ل دددا طد د ب الص ددل األو

اإلعداديل ةسالة داتوةاةل ير منشوةةل الية التربيةل جامعة عين شمس.

 -51و ازةة التربي د ددة والتعل د دديع ( .)2012عدد دراة( )382ت د دداةي  2012-10-2بش د ددأت ظ د ددا الحب د ددو
والدةاسة واالمتاا ات بمداةس المتفوعين الثا وية ي العلو والتكنولوجيا.

 -52و ازةة التعليع الفعود ة( .)2017عراة وزاةي ةعع  1028تأسيس مراح متخص" ي تطوير
تعليع العلو والتحنية والهندسة والرياضيات STEMل الرياض.

 -53والء عبدالامي ددد الف دديد( .)2010اعلي ددة وح دددة محترح ددة تكامد د
والمجتم

ددين الرياض دديات والتكنولوجي ددا

ي تنميدة التفكيدر االسدتداللي واالتجداه ادو المدادة لددا طد ب المرحلدة اإلعداد دةل

ةسالة ماجفتيرل ير منشوةةل الية التربيةل جامعة عين شمس.
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