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 الهمخص
ف   دريس العلـك بالمرحلة  STEMهدفت الدراسة ال عرؼ إلى م طلبات  طبيؽ معحى 

االب دااية مف كجهة عظر المشرفات كالمعلمات بمديعة م ة الم رمة، كال شؼ ما إذا  اف هعاؾ 
فركؽ ذات داللة احاااية بيف م كسطات درجات  قدير أفراد العيعة لم طلبات  طبيؽ معحى 

STEM عكع الكظيفة ؛ كل حقيؽ ذلؾ  –سعكات ال دمة  – غيرات سالمؤهؿ العلم   يعزل إلى الم
  فقرة مكزمة ملى رالث 36 ـ اس  داـ المعهج الكاف  ال حليل  ب طبيؽ اس باعة م كعة مف س

ف   دريس العلـك كه  سالمعلـ، المح كل،  STEMمجاالت   علؽ بم طلبات  طبيؽ معحى 
  معلمة 92  مشرفة، كس15داة ملى ميعة الدراسة م كعة مف سالبياة ال عليمية ، كقد طيبقت ان

ف   STEMللمرحلة االب دااية ف  مديعة م ة الم رمة؛ كقد أظهرت الع ااج أف م طلبات  طبيؽ 
 دريس العلـك بالعسبة للدرجة ال لية حالت ملى درجة م كسطة، كحالت م طلبات  طبيؽ 

STEM ملى درجة مف حيث ال ر يب، كيليها مجاؿ بالعسبة لمجاؿ البياة ال عليمية ملى أ
المح كل ال عليم  كمف رـ مجاؿ المعلـ،  ما حالت جمية العبارات ملى درجة م كسطة كذلؾ 

ف   دريس العلـك بالعسبة للمجاالت الرالث كه  سالمعلـ، المح كل،  STEMلم طلبات  طبيؽ 
  عحك 05.0معد مس كل الداللة سالبياة ال عليمية ، بيعما ال  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية 

ف   دريس العلـك بالعسبة لمجاال ه الرالرة سالمعلـ، المح كل، البياة  STEMم طلبات  طبيؽ 
عكع  -سعكات ال دمة الكظيفية  -ال عليمية  بالمرحلة االب دااية يعزل إلى سالمؤهؿ العلم  

كااله ماـ بم طلبات  طبيقه  STEMل كمية بمعحى الكظيفة . كقد أكات الدراسة بالعمؿ ملى ا
 STEMمف قبؿ مامم  المعاهج، ك كفير اإلم اعيات المادية كانجهزة الحديرة ل طبيؽ معحى 

 مف قبؿ كزارة ال عليـ.
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Abstract 
The study aimed at identifying the requirements of implementing 

STEM in the teaching of science in the primary stage from the point of view of 

supervisors and teachers in the city of Makkah and to find out whether there 

are statistically significant differences between the average scores of the 

sample members for the requirements of the STEM application due to the 

variables (scientific qualification, The years of service, the type of job). To 

achieve this, the analytical descriptive method was used to implement a 

questionnaire consisting of (36) paragraphs divided into three areas related to 

the requirements of the STEM application in teaching science (teacher, content, 

educational environment). The tool was applied to the study sample consisting 

of (15) supervisors and (92) teachers for the primary stage in the city of 

Makkah. The results showed that the requirements of applying STEM in 

teaching science. The STEM requirements for the educational environment 

were highest in terms of ranking, followed by the content of the educational 

content and then the teacher's field. All the statements received a medium 

grade for the requirements of the STEM application in teaching science for the 

three fields (The teacher, the content, the educational environment). The results 

of the study showed that there were no statistically significant differences in 

the level of significance of the application of STEM requirements in teaching 

science in its three fields (teacher, content, educational environment). At the 

primary level is due to (academic qualification - years of employment - type of 

job). The study recommended working on awareness of the STEM trend, 

paying attention to the requirements of its application by the curriculum 

designers, and providing the material resources and modern tools to implement 

the STEM approach by the Ministry of Education.  
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 هقدهة:
 م از العلـك بيعها مجاؿ  اب للمعرفة كالمعلكمات، ال    مرؿ إحدل ر ااز ال طكرات 
العلمية كال  عكلكجية ال   ي طلبها المج مة، كف  ظؿ االعفجار المعرف  كالركرة المعلكما ية 

حاالة، أابح لزامان ملى ال ربكييف اإلفادة مف ال قعيات الحديرة، ك حقيؽ ال  امؿ مة العلـك ال
ان رل إلمداد طالب يم ل كف المهارات المطلكبة ف  مالـ اليـك كالمس قبؿ قادريف ملى ا  اذ 
قرارا هـ كحؿ مش ال هـ، كمف هعا  عالت دمكات ال ربكييف، ملى أف مهمة  عليـ العلـك قد 

جاكزت مسيلة  حايؿ المادة العلمية إلى  عمية مهارات الحاكؿ مليها، ك كظيفها، ك كليد  
 المعارؼ الجديد كربطها بما سبقها بما يحقؽ أهداؼ ال ربية العلمية ف  مار المعلكمات.

 STEMمف المدا ؿ الحديرة القادرة ملى  طبيؽ المعرفة العلمية، حيث أف STEM يعد
اج العلـك كالرياضيات كال  عكلكجيا كالهعدسة بطريقة  شجة ملى يسامد الطلبة ف  ام ز 

االس  شاؼ، كاالع راط بال حقيؽ، كالبحث ف  القضايا كال حديات كالمش الت ال    كاجههـ مف 
 الؿ طرح  ساؤالت كال مر ز حكؿ حؿ المش الت، كال حرم، كال طبيؽ الم رؼ لألعشطة 

، كذلؾ بهدؼ  طكير مهارات ال ف ير ال    عع س إيجابيان العملية؛ كال مر ز حكؿ ال برة المحددة
  56: 2016ملى  حايؿ الطالب كعكمية الحياة ال   يعيشها. سشكاهيف، 

  ملى يد ال بيرة 10: 2017ظهر هذا الماطلح للمرة انكلى  ما أشارت الشمرم س
د البشرية ف  كال    اعت المدير المسامد لل عليـ كالمكار  Judith A Ramaleyانمري ية 

ـ، ك اف 2004إلى  2001المجلس الكطع  للعلـك بالكاليات الم حدة انمري ية مف ماـ 
، كيعد هذا STEMكسرماف ما  ـ  غيره ليابح  SMETاال  اار لهذه ال  ااات هك 

المعحى هك ام داد لجهكد إاالح  عليـ العلـك ف  العقديف الماضييف كذلؾ ضمف ا جاه العلـ 
  ييف بغرض اإلاالح ال عليم .مريلجمية ان

 Mini stry of Educationك عرؼ كزارة ال عليـ ف  الكاليات الم حدة انمري ية 
، أك  عزيز  STEM  95: 2010س بيعه: "البرامج ال   ييقاد بها أساسان  كفير الدمـ للعلـك

، كال قعية، كالهعدسة كالرياضيات  ف  المرحلة االب دااية كح ى الراعكية مف  الؿ  STEMالعلـك
 المس كيات العليا بما ف  ذلؾ  عليـ ال بار".

  فيعرفه: "مد ؿ ي ـ مف  الله  عليـ 834: 2013س Kar-Tin & Rodenyأما 
، ال  عكلكجيا، الهعدسة،  الطلبة المفاهيـ ان اديمية مف  الؿ الربط الكظيف  بيف العلـك
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مف  حقيؽ  كااؿ بيف المدرسة كالمج مة كسكؽ العمؿ". كيم ععا  كضيح  كالرياضيات يما يم ف
   كه :45: 2013س Duggerالمجاالت انربعة كال    عاكلها 

: دراسة العالـ الطبيع  م ضمعان القكاعيف المر بطة بالفيزياء، ال يمياء، Scienceالعلـك  .1
ة بهذه الفركع، فالعلـ هك بعاء البيكلكج ، ك طبيقات الحقااؽ كالمبادئ كالمفاهيـ المر بط

مف المعرفة كما ي ضمعه مف معرفة كممليات، ك  ضمف المعارؼ، المهارات، طرااؽ 
 ال ف ير.

:   ضمف ال طبيقات العلمية كالهعدسية كالرقمية كملـك ال مبيك ر، Technologyال قعية  .2
ات اإلدارة كالقدرة ملى  كظيؼ  لؾ ال طبيقات لحؿ المشا ؿ المحيطة، ك س  دـ مملي

 كال ح ـ كالضبط ل كفير اح ياجات اإلعساف.
: كه  هي ؿ المعرفة فمف  اللها ي ـ ال طبيؽ المعهج  لمبادئ Engineeringالهعدسة  .3

ع اج ا الت كالمع جات ك  ـ  العلـك كالرياضيات بطريقة فاملية كاق اادية ل اميـ كا 
رات، ك ع ج أدكات كأجهزة بكاسطة ممليات ال اميـ كاال  راع كحؿ المش الت كالمها

 م عكمة.
: ه  قامدة أساسية مف ملـ انعماط كالعالقات الم علقة Mathematicsالرياضيات  .4

 اس  داـبال عامؿ مة انرقاـ كال ميات كانش اؿ كالفراغات كالعالقات الدا لة فيها كي ـ 
 ممليات ال حليؿ، كال فسير، كاال ااؿ إلع اج حلكؿ للمشا ؿ الرياضية.

ملى مدة أسس كمبادئ،  طرؽ إليها  الن مف مبد الف اح  STEM ما كير  ز معحى 
   كه :10: 2008س  Stephanie  ك7: 2016س

إلى  عليـ العلـك كال  عكلكجيا كالهعدسة كالرياضيات ف  إطار  STEMال  امؿ: يسعى  -
القات بيف م  امؿ مف طريؽ  زكيد الطلبة بانعشطة ال    سامد ملى إيجاد ال رابط كالع

 المفاهيـ ف  القامدة المعرفية لديهـ، ك كليد حلكؿ إبداميه ك برات  عليمية كمهعية.
ملى عقؿ االه ماـ مف المادة الدراسية إلى  STEM كظيؼ االس قااء العلم : ير ز  -

الم علـ كحاجا ه كاه ماما ه كاس عدادا ه، كااله ماـ ب كفير انعشطة كالممارسات القاامة 
قااء إل ساب معارؼ ك برات كمهارات ملمية يم ف  كظيفها ف  إع اج ملى االس 

مع جات   عكلكجيه  لب  ميكؿ كرغبات انش اص كبال ال   سهـ ف    كيف اال جاهات 
 العلمية ك شبة الميكؿ كالحاجات العفسية.
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 STEMأسس 

 ال عكر العلم 
 ال كااؿ

 االس قااء العلم  ال  امؿ

الهعدسة ف  حؿ 
 المش الت

الى ال ر يز ملى العمليات العقلية  STEM كظيؼ الهعدسة ف  حؿ المش الت: يسعى  -
اميـ الحلكؿ مف طريؽ اال  شاؼ كال فسير كحؿ المش الت، كبال ال    يح ك يفية  
إلى ا  شاؼ العلـك كالرياضيات مف  الؿ سياؽ قااـ ملى بعض STEM أعشطة

 المش الت.
يم ف  دريب الطلبة ملى ال علـ كالعمؿ بش ؿ  STEMال كااؿ: فمف  الؿ معحى  -

ملى كجكد  رابط  STEMيحرص   عاكع  ك كايؿ أف ارهـ لأل ريف بطرؽ م عكمة،  ما
 ك كااؿ بيف  الن مف المدرسة كالمج مة كسكؽ العمؿ.

الطلبة ملى فهـ طبيعة العلـ كالمعرفة العلمية  STEMال عكر العلم : يسامد  -
كاالج مامية للعلـ مف حيث ال يريرات الم بادلة بيف العلـ كال  عكلكجيا كالمج مة مة القدرة 
ملى ا  اذ القرار كحؿ المش الت كام الؾ ا جاهات إيجابيه عحك العلـك كهذا ما يقاد 

 ف  كضيح هذه انسس بالش ؿ  كفره. كيم STEMبال عكر العلم  كالذم يعبغ  ملى 
 ال ال :

 
 
 
 
 
 

 STEM: أسس هدخل (1شكل )
، فيرل البعض STEMك   لؼ رؤية الم  ايف فيما ي ص المعهج ف  ضكء 

، فيما يرل STEMاالم ماد ملى المعاهج ال قليدية الم كفرة مة  قديـ المبادئ كال كجيهات كفؽ 
ي ـ فيها االم ماد ملى المجاالت ان رل  STEM ي ركف ضركرة  اميـ معاهج  ااة ل عليـ

 ما  STEMبحيث  ظهر هذه المجاالت    اص كاحد، كمف إح ياجات  اميـ معاهج 
   ضركرة  ضميف ما يل  مف  برات:57: 2009س Lantz أشارت
 معهج  برات م  امؿ م مر ز حكؿ المفاهيـ. -
 ال  عكلكجيا. دريس ير  ز ملى ال حرم، كي مر ز حكؿ حؿ المش الت، كي ضمف  -
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ال طبيؽ العمل ، كالممارسة الم رفة لألعشطة البحرية، كاالس  شافية ب كجيه ذا  ، أك ف   -
 مجمكمات مكجهة مف طريؽ مرشد، أك فرؽ  عاكعية.

  قكيـ يع مد ملى انداء، ك قكيـ كاقع ، مس مر، م عدد انبعاد. -
ما ذ ره  الن مف العمكذج ،   مرؿ في STEM ما كقدـ بعض الباحريف  اااص لدرس 

  :58: 2014  كرحاب الركيل  س28-27: 2017 كارع س
 ر يز الدرس ملى قضايا كمش الت بحيث  ربط الطالب بالعالـ ال ارج  محاكؿ إيجاد  -

 حلكؿ  المش الت االج مامية كاالق اادية كغير ذلؾ.
، حيث ضركرة االس رشاد بال اميـ الهعدس   بدأ مف  حديد المش لة إلى إيجاد حؿ لها -

 ي اح للطلبة  بع  ال طكات المعاسبة لهـ دكف  قيد.
  ميز  STEMااله ماـ باالس قااء كال دريب العلم ، فطريؽ ال علـ كفؽ دركس  -

 بعهايا ها المف كحة.
 العمؿ الجامع  المرمر بيف الطلبة  فريؽ كاحد يحقؽ ع اجات  علـ ذك فاادة  بيرة. -
كف بيف معلم  الماد يف للكاكؿ إلى دمج ربط العلـك كالرياضيات كي كف ذلؾ ب عا -

 ف  عسيج كاحد. STEMأهداؼ درس 
 السماح ب قبؿ إجابات م عددة الاحة ك احيح الفشؿ بام باره جزء مف ال علـ. -

 هشكمة الدراسة: 
مف أهـ اال جاهات الحديرة كال   أرب ت فعالي ها ف   حقيؽ انهداؼ  STEMلما  اف 

ـ بإعشااها 2017 بعت الممل ة العربية السعكدية هذا المعحى ماـ  ال عليمية ف  الدكؿ الم قدمة،
عشاء مدارس مس قلة  طبقه ف  مديعة الرياض كالمديعة  العديد مف المرا ز الم  ااة له، كا 
المعكرة كغير ذلؾ، كف  ظؿ ال كسة ف   بع  هذا المعحى أابحت الحاجة ملحة لل عرؼ إلى 

 م طلبات  طبيؽ هذا المعحى.
ة ل كايات مؤ مر ال ميز ف   عليـ ك علـ العلـك كالرياضيات كالذم أقيـ بجامعة كاس جاب
كالسع   STEM  كال   دمت إلى ضركرة عشر الكم  حكؿ أهمية معحى 2015الملؾ سعكد س

إلى  طكير معاهج بطريقة   املية، حيث  عد العالقات ال  املية بيف العلـك كال قعية كالهعدسة 
، قاـ الباحراف بإجراء بعض المقابالت كالرياضيات م طلبان  معايران ل طكير  دريس العلـك

، حيث أبدل بعضهف STEMالش اية مة بعض المعلمات لل عرؼ إلى يرااهف حكؿ معحى 
 اعكبة  طبيقه بسبب مدـ  كفر معلكمات ك برة  افية لديهف حكؿ هذا المعحى. 
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 مف السؤاؿ الرايس ال ال :ك يسيسان ملى ما سبؽ   حدد مش لة الدراسة ف  اإلجابة 
 في تدريس العموم في الهرحمة االبتدائية بهدينة هكة الهكرهة؟ STEMها هتطمبات تطبيق 

 كي فرع مف السؤاؿ الرايس انسالة الفرمية ال الية:
ما درجة  قدير ميعة مف المشرفات كالمعلمات بمديعة م ة الم رمة لم طلبات  طبيؽ  .1

 ف   دريس العلـك بالمرحلة االب دااية؟ STEMمعحى 
بيف م كسطات  (05.0)هؿ  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة  .2

ف   دريس العلـك بالمرحلة  STEM درجات  قدير أفراد العيعة لم طلبات  طبيؽ معحى
ؿ العلم ، سعكات ال دمة االب دااية ف  مديعة م ة الم رمة  عزل إلى الم غيرات: المؤه

 الكظيفية، عكع الكظيفة؟
 أهداف الدراسة: 

ال عرؼ إلى درجات  قدير ميعة الدراسة بمديعة م ة الم رمة لم طلبات  طبيؽ معحى  .1
STEM .ف   دريس العلـك بالمرحلة االب دااية 

 طبيؽ ال شؼ ما إذا  اف هعاؾ فركقان بيف م كسطات درجات  قدير أفراد العيعة لم طلبات  .2
ف   دريس العلـك بالمرحلة االب دااية ف  مديعة م ة الم رمة  عزل إلى  STEM معحى

 الم غيرات: المؤهؿ العلم ، سعكات ال دمة الكظيفية، عكع الكظيفة.
 أههية الدراسة: 

 قد  فيد الدراسة الحالية:
دااية ف   دريس العلـك بالمرحلة االب  STEMإمداد قاامة بيهـ م طلبات  طبيؽ معحى  .1

 ف  رالث مجاالت كه : المعلـ، البياة ال عليمية، المح كل.
كالذم يم ف مف  الله  قديـ حلكؿ ملمية ل طكير  STEM سليط الضكء ملى  طبيؽ  .2

  دريس العلـك بما يكا ب ال طكرات ال  عكلكجية ف  مجاؿ ال عليـ.
لبات  طبيؽ المسؤكليف مف  طكير المعاهج ال عليمية مف  الؿ ال عرؼ إلى أهـ م ط .3

 ف  المدارس. STEMمعحى 
 حدود الدراسة: 

اق ارت الدراسة ملى ميعة مف مشرفات كمعلمات العلـك بالمرحلة االب دااية بمديعة 
م ة الم رمة، كقد  ـ  طبيؽ أداة الدراسة ف  الفاؿ الدراس  الراع  للعاـ الدراس  
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ف   STEMيؽ معحى ـ، ك مرؿ الحد المكضكم  م طلبات  طب2018/2019هػ 1439/1440
  دريس العلـك مف حيث رالث مجاالت كه  سالمعلـ، المح كل، البياة ال عليمية .

 هصطمحات الدراسة: 
 :STEMهنحى

  مد ؿ لل دريس كال عليـ، (STEM Maryland,2012مرف ه المؤسسة ال ربكية 
، كال  عكلكجيا، كالهعدسة، كالرياضيات، كذلؾ مف  الؿ  ي ضمف   امؿ مح كل كمهارات العلـك

؛ ل حقيؽ أهداؼ معيعة STEMمجمكمة مف المعايير المر بطة بانعشطة الم  املة بمعحى 
 للكاكؿ بالطلبة إلى االبداع ف  فركع الدراسة انربعة.

بيعه: مد ؿ  عليم  ي  كف مف الحركؼ انربعة انكلى للعلـك  STEMكيعرؼ الباحراف 
Sكال  عكلكجيا ،T،  كالهعدسةEكالرياضيات ،M،  ،يسمح بإزالة الحكاجز ال قليدية فيما بيعهـ

 ك قديـ المعرفة بش ؿ م  امؿ ف  عمط كظيف  مر بط بالحياة الكاقعية.
 :STEMهتطمبات تطبيق هنحى 

 عمؿ ملى  حقيؽ المعهج م  امؿ ال برات كررم  مجمكمة مف الم طلبات ال  
ال جارب، ك سعى إلى  حقيؽ فهـ العلـك كالرياضيات ك طبيقا هما ال  عكلكجية بحيث يابح 
الطلبة معهم يف ف  العملية ال عليمية، كه  م طلبات م علقة بالمعلـ، كالمح كل، كالبياة 

 ال عليمية.
 الدراسات السابقة:

ف   STEM  كال   هدفت ال عرؼ إلى مدل  كافر م طلبات 2018دراسة البيز س
مح كل   ب العلـك للافكؼ العليا مف المرحلة االب دااية، كاس  دمت الدراسة المعهج الكاف ، 
ك  كعت ميعة الدراسة مف   ب العلـك المقررة للافكؼ العليا سالرابة، ال امس، السادس ، 

 STEM حليؿ المح كل؛ ك كالت إلى اع فاض درجة  كافر م طلبات  كاس  دمت الدراسة أداة
 ف  مح كل   ب العلـك للافكؼ الرالث.

  ال شؼ مف معكقات  طبيؽ معحى 2017 ما هدفت دراسة القحطاع  كيؿ  حالف س
STEM  ،ف   دريس الرياضيات بالمرحلة الم كسطة مف كجهة عظر المشرفيف كالمعلميف

هج الكاف ، ك ـ  طبيؽ اس باعة ملى ميعة مشكااية بسيطة م كعة مف كاس  دمت الدراسة المع
  مف معلم  كمشرف  الرياضيات بالمرحلة الم كسطة؛ ك شفت الع ااج مف كجكد بعض 103س

كحالت جميعها ملى درجة م كسطة أما مف حيث  ر يبها  STEMالمعيقات ف   طبيؽ معحى 
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درجة،  ليها سالمعيقات الم علقة بالمح كل ، رـ حالت سالمعيقات الم علقة بالطالب  ملى أملى 
 عيقات الم علقة بالبياة الافية .سالمعيقات الم علقة بالمعلـ  كا يران سالم
  إلى كضة  اكر مق رح ل طكير انداء ال دريس  2017كهدفت دراسة مبد الرؤكؼ س

افظة  فر الشيخ كذلؾ ف  مح STEMلمعلم  العلـك بالمرحلة اإلمدادية ف  ضكء معايير  كجه 
بمار، كاس  دمت المعهج الكاف  ال حليل ، ك ـ  طبيؽ الدراسة ملى ميعة قادية مف بيف 

  معلمنا للعلـك مف رالث إدارات  عليمية، ك مرلت 50معلم  العلـك بالمدارس اإلمدادية كمددها س
ال دريس ، ، كقاامة عهااية بالمؤشرات لألداء STEM أدكات الدراسة ف  قاامة بمعايير  كجه

كبطاقة مالحظة انداء ال دريس  ف  ضكء هذه المؤشرات؛ ك كالت الدراسة أف مس كل انداء 
دكف  STEMال دريس  لمعلم  العلـك بالمرحلة اإلمدادية ف  ضكء مؤشرات انداء ل كجه 

 يمكؿ كجاء بدرجة أقؿ مف الم كسط.الم
رات معلم  العلـك عحك هدفت ال عرؼ إلى مس كل  اك    دراسة2017كأجرل الععزم س

STEM :كاس  دمت المعهج الكاف ، ك مرلت انداة ف  اس باعة م كعة مف مجاليف هما ،
كطبقت ملى ميعة مشكااية مف معلم   ،STEM، المعرفة بم طلبات  دريس STEMالمعرفة بػ 

كرات   معلـ،  كالت الدراسة إلى ار فاع مس كل  ا136العلـك ف  المديعة المعكرة بلغ مددهـ س
، كم طلبات  دريسه، بيعما ال  كجد فركؽ ذات داللة STEMمعلم  العلـك حكؿ المعرفة ب كجه 

إحاااية  عزل لم غير ال برة، بيعما  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية  عزل لم غير عكع المرحلة، 
 .STEMكأكات الدراسة بعقد دكرات  دريبية ككرش ممؿ لمعلم  العلـك ل كضيح طبيعة  كجه 

  اس قااء أرر مع قدات معلم  2015بكسعيدم كالحارر  كالشحيمة سهدفت دراسة أك 
كمالق ها ببعض الم غيرات، كاس  دمت الدراسة المعهج  STEMالعلـك بسلطعة مماف عحك 

  معلمان كمعلمة، كقد  ـ امداد مقياس مع قدات عحك 139الكاف ، ك  كعت ميعة الدراسة مف س
عدسة كالرياضيات. كأظهرت الع ااج مف كجكد مع قدات مالية لدل معحى العلـك كال قعية كاله

، بيعما ال  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية ف  مع قدات معلم  STEMالمعلميف عحك معحى 
  عزل إلى م غير الجعس كال برة ال دريسية. STEMالعلـك عحك 

عحك    فهدفت ال عرؼ إلى ا جاهات الطالب2015س Han & Carpenterأما دراسة 
، ك حديد أرر العمكذج ال عليم  ملى STEM طبيؽ عمكذج  عليم  مبع  ملى أساس مد ؿ 

انداء ان اديم  لدل الطالب، كاس  دمت الدراسة المعهج الكاف  ال حليل ، حيث  ـ اس  داـ 
  طالبان  كريان ف  المرحلة الم كسطة؛ 785اس باعة لجمة البياعات، ك  كعت ميعة الدراسة مف س
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كالذم يشمؿ  STEMالت الع ااج إلى اال جاهات اإليجابية لدل الطالب عحك  عليـ ك ك 
محاكر: ال علـ الذا  ، بياة  عليمية  عاكعية، بياة  عليمية معضبطة،  طبيؽ ال  عكلكجيا ف  

 العملية ال عليمية.
ف   حايؿ العلـك  STEM  إلى  قييـ مدل  يرير 2015س James  ما كهدفت دراسة

كالرياضيات لطالب الاؼ السابة، كاس  دمت الدراسة المعهج ال جريب ، ك  كعت ميعة الدراسة 
  طالب ف  المجمكمة الضابطة، ك ـ 350  طالب ف  المجمكمة ال جريبية، ك س281مف س

 طبيؽ ا  بار  حايل  ملى الطالب. ك كالت بيف الطالب الذيف درسكا العلـك كالرياضيات 
بالطريقة الساادة  فكقكا ف   حايلهـ ان اديم  ملى الطلبة الذيف درسكا باس  داـ معحى 

STEM  كهذا يدؿ ملى أف  عليـSTEM  لـ يحقؽ المس كل الميمكؿ ف   حايؿ العلـك
 كالرياضيات.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 ؽ معحىهدفت معظـ الدراسات إلى معرفة كجهات العظر كالمع قداف حكؿ  طبي

STEMال   هدفت ال شؼ مف معكقات  طبيؽ 2017، مرؿ دراسة القحطاع  كيؿ  حالف س  
  ال   2017ف   دريس الرياضيات بالمرحلة الم كسطة، كدراسة مبد الرؤكؼ س STEMمعحى 

هدفت إلى كضة  اكر مق رح ل طكير انداء ال دريس  لمعلم  العلـك بالمرحلة اإلمدادية ف  
  ال   هدفت إلى معرفة مس كل  اكرات 2017، كدراسة الععزم سSTEMه ضكء معايير  كج

  ال   هدفت الى 2015، كدراسة أمبكسعيدم كالحارر  كالشحيمة سSTEMمعلم  العلـك عحك 
كمالق ها ببعض الم غيرات،  STEMاس قااء أرر مع قدات معلم  العلـك بسلطعة مماف عحك 

فت ال عرؼ إلى ا جاهات الطالب عحك  طبيؽ   فهد2015س Han & Carpenterأما دراسة 
، ك حديد أرر العمكذج ال عليم  ملى انداء STEMعمكذج  عليم  مبع  ملى أساس مد ؿ 
 STEM  إلى  قييـ مدل  يرير 2015س James ان اديم  لدل الطالب، بيعما هدفت دراسة

  هدفت 2018ز سف   حايؿ العلـك كالرياضيات لطالب الاؼ السابة؛  ما أف دراسة البي
ف  مح كل   ب العلـك للافكؼ العليا مف المرحلة  STEMال عرؼ إلى مدل  كافر م طلبات 

ف   دريس  STEMاالب دااية؛ اما الدراسة الحالية فهدفت ال عرؼ إلى م طلبات  طبيؽ معحى 
 العلـك ف  المرحلة االب دااية بمديعة م ة الم رمة.
، حيث  مرلت ف  معظـ الدراسات ف  ميعة مف كقد  عكمت ميعات الدراسات السابقة
 ، كدراسة أمبكسعيدم كالحارر  كالشحيمة 2017معلم  العلـك مرؿ دراسة مبد الرؤكؼ س
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  ف اعت ميعة 2017 ، أما دراسة القحطاع  كيؿ  حالف س2017 ، كدراسة الععزم س2015س
دراسة  ات مف الطالب مرؿالدراسة   مرؿ ف  المشرفيف كالمعلميف، كقد  مرلت ميعة بعض الدراس

Han & Carpenter كدراسة2015س   James 2018 ، ك فردت دراسة البيز س2015س  
ب مرؿ ميعة الدراسة فيها مف   ب العلـك المقررة للافكؼ العليا سالرابة، ال امس، السادس ،. 

اسات كيالحظ أف الدراسات السابقة اس  دمت أ رر مف معهج بحر ، كل ف يغلب ملى هذه الدر 
  ال   اس  دمت المعهج ال جريب . ك عكمت 2015س James المعهج الكاف ، باس رعاء دراسة

اندكات المس  دمة ف  الدراسات حسب الهدؼ مف الدراسة كالمعهج المس  دـ فيها، فقد 
  كدراسة 2015س Han & Carpenterاس  دمت بعض الدراسات االس باعة  ما ف  دراسة 

 ، كدراسة القحطاع  كيؿ  حالف 2017 ، كالععزم س2015كالشحيمة سأمبكسعيدم كالحارر  
   ف مرلت أدكات الدراسة ف  قاامة بمعايير  كجه2017 ، أما دراسة مبد الرؤكؼ س2017س

STEM كقاامة عهااية بالمؤشرات لألداء ال دريس ، كبطاقة مالحظة انداء ال دريس  ف  ضكء ،
  بطاقة  حليؿ المح كل، كاس  دمت 2018اسة البيز سهذه المؤشرات دراسة،  ما اس  دمت در 

   ا  بار  حايل . 2015س James دراسة
كأهـ ما   ميز به الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة أعها  سعى إلى  حديد م طلبات 

ف   دريس العلـك ف  المرحلة االب دااية بمديعة م ة الم رمة؛ كقد اس فاد  STEM طبيؽ معحى 
الباحراف مف الدراسات السابقة ف  امداد أداة الدراسة كامداد ال لفية العظرية، ك حديد االساليب 

 .االحاااية المعاسبة كمعاقشة ك فسير الع ااج
ربات  STEMهذا المعحى كيرل الباحراف اه ماـ  لؾ الدراسات ف  البحث مف أهمية  كا 

ك اكاان ف   STEMفاملي ه، كعظران لقلة الدراسات ال    عاكلت م طلبات  طبيؽ معحى 
  دريس العلـك  ي   هذه الدراسة لل شؼ معها.

 : هنهج الدراسة
 STEMاس  دـ الباحراف المعهج الكاف / ال حليل ، بهدؼ  حديد م طلبات  طبيؽ معحى 

 ف   دريس العلـك بالمرحلة االب دااية
 : هجتهع الدراسة وعينتها

  كف مج مة الدراسة مف جمية مشرفات كمعلمات العلـك بالمرحلة االب دااية بالمدارس 
  معلمة، كقد  ـ ا  يار 142  مشرفة، كس26الح كمية ف  مديعة م ة الم رمة، كالبالغ مددهـ س

.92مشرفة كس  15ميعة مشكااية بسيطة م كعة مف س    معلمة ملـك
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 (: هواصفات عينة الدراسة1جدول )
 الهتغيرات

فئات 
 الهتغير

 نوع الوظيفة
 فئات الهتغير

 الهؤهل العمهي
 فئات الهتغير

 سنوات الخدهة
 % العدد % العدد % العدد

 %14 15 مشرفة
أملى مف 
 الب الكريكس

39 36.4% 
 10أ رر مف 
 سعكات

62 57.9 

 %63.6 68 ب الكريكس %86 92 معلمة

 10-5مف
 سعكات

42 39.9 

 5أقؿ مف 
 سعكات

3 2.8 

 %100 107 اإلجمال  %100 107 اإلجمال  %100 107 اإلجمال 
  داة الدراسة:أ

 ـ  اميـ اس باعة  ح كم ملى قاامة بالم طلبات المق رحة، كال    ـ ال كاؿ إليها بعد 
دراسة القحطاع    ك 2018السابقة مرؿ دراسة البيز ساالطالع ملى اندب ال ربكم كالدراسات 

هذا كقد  ـ امداد   ؛2017 ، كدراسة مبد الرؤكؼ س2017 ، كدراسة الععزم س2017كي ركف س
اس باعة مع مدة ملى رالرة محاكر كه  سم طلبات م علقة بالمعلـ، م طلبات م علقة بالمح كل، 

ؼ ملى يراء المشرفات كالمعلمات حكؿ هذه الم طلبات م طلبات م علقة بالبياة ال عليمية  كذلؾ لل عر 
  :2كيم ف  كضيحها ف  الجدكؿ س

 في تدريس العموم بالهرحمة االبتدائية STEM: هتطمبات تطبيق هنحى 2جدول 
 مدد الفقرات الم طلبات

 12 م طلبات م علقة للمعلـ
 12 م طلبات م علقة للمح كل

 12 م طلبات م علقة بالبياة ال عليمية
 وتكونت االستبانة هن جزئين أساسين، هها: 

  ًالبياعات انكلية مف ميعة الدراسة مف حيث: سعكع الكظيفة، المؤهؿ العلم ، مدد  :أوال
 سعكات ال دمة .

  ًالمحاكر الم علقة بالم طلبات ك ش مؿ ملى رالث محاكر كه : سم طلبات م علقة  :ثانيا
بالمعلـ، م طلبات م علقة بالمح كل، م طلبات م علقة بالبياة ال عليمية  ك ـ الربط بيف 
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  م طلبان رايسيان ل ؿ 12المحاكر الرالرة مف  الؿ الم طلبات الرايسية كالبالغ مددها س
لبعكد ل ؿ مجاؿ، كمف رـ مرضت االس باعة ملى مدد مف كقد  ـ اياغة ا مجاؿ،

جراء ال عديالت مف  الؿ حذؼ  المح ميف مف أمضاء هياات ال دريس الم  اايف كا 
  36ك عديؿ كاياغة بعض البعكد، كبلغ مدد بعكد االس باعة بعد اياغ ها العهااية س

 للمجاالت الرالرة.
 : صدق األداة

انكلية ملى مدد مف المح ميف الم  اايف ف  مرض أداة الدراسة ف  اكر ها 
، كذلؾ لل ي د مف ادؽ مح كاها كمدل  حقيقها لألهداؼ ال   كضعت نجلها،   دريس العلـك
كملى ضكء مالحظات المح ميف  ـ إجراء بعض ال عديالت كلـ يكًص أحد بحذؼ بعض 

قركها؛ أيضا  ـ حساب الفقرات، ك رجت االس باعة ف  اكر ها العهااية رـ مرضت مرة راعية في
ادؽ اال ساؽ الدا ل  لفقرات االس باعة بعد  طبيقها ملى ميعة اس طالمية مشكااية قكامها 

  معلمة مف  ارج إطار ميعة الدراسة كلهـ عفس  اااص العيعة ك اعت جمية فقرات 30س
االس باعة كبذلؾ  عد  0.05االس باعة حققت ار باطات دالة مة الدرجة ال لية معد مس كل داللة 

 االحة كمحققه أهدافها.
 : ثبات األداة

 ـ حساب الربات بطريقة ألفا  ركعباخ لجمية محاكر االس باعة بعد  طبيقها ملى العيعة 
  يكضح 3االس طالمية، ك اعت درجة الربات معاسبة جدان كيم ف الكركؽ بها، كالجدكؿ س

 معامالت ألفا  ركعباخ لمحاكر االس باعة:
 هالت ألفا كرونباخ لهحاور االستبانة(: هعا3جدول )

 قيهة هعاهل الثبات الهجاالت
 0.921 هتطمبات هتعمقة بالهعمم
 0.935 هتطمبات هتعمقة بالهحتوى

 0.917 هتطمبات هتعمقة بالبيئة التعميهية
 0.968 االستبانة ككل

  م طلب للمجاالت الرالرة، 36كبذلؾ   كف االس باعة ف  اكر ها العهااية م كعة مف س
   م طلبان رايسيان ل ؿ مجاؿ. 12بكاقة س
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 الطرق اإلحصائية الهستخدهة في الدراسة: 
 مرلت انساليب اإلحاااية ف : ال  رارات كالعسب الماكية إلجابات أفراد العيعة، 

 Tحرافات المعيارية، معامؿ االر باط لحساب ربات االس باعة، ا  بار الم كسطات الحسابية كاالع
 . كام مدت االس باعة مقياس (One way ANOVAلعيع يف مس قل يف،  حليؿ ال بايف انحادم 

في كف  (0.66=2÷3)كمف رـى  (2=1-3)لي رت الرالر  بحيث  حددت درجة ال قدير مف  الؿ 
   ال ال :4كهك  ما يكضحه جدكؿ س 0.66طكؿ ال لية 

 (: تحديد فقرات االستبانة4جدول )
 الهتوسط الحسابي درجة الهتطمبات

 2,34-3,0 مالية
 1,67-2,33 م كسطة
 1,0-1,66 مع فضة

  عرض النتائج وهناقشتها:
، كقد spssبعد  طبيؽ االس باعة ك حليلها إحااايان باس  داـ برعامج الحزمة اإلحاااية 

 ـ اس  راج الم كسطات الحسابية كاالعحرافات المعيارية الس جابات أفراد ميعة الدراسة كالذيف 
داـ شار كا ف  هذه الدراسة ملى  ؿ بعد مف بعكد االس باعة، ككفقان لمقياس لي رت الرالر   ـ اس  

   السابؽ.4المعيار ال ال  للح ـ ملى درجة االس جابة هك مكضح ف  جدكؿ س
 كف  ضكء ما سبؽ ي ـ مرض ع ااج الدراسة كفقان ل ساؤال ها:

 أواًل: النتائج الهتعمقة بالسؤال االول وهناقشتها:
ها درجة تقدير عينة هن الهشرفات  :كيعصُّ السؤاؿ انكؿ مف أسالة الدراسة ملى

في تدريس العموم بالهرحمة  STEMات بهدينة هكة الهكرهة لهتطمبات تطبيق هنحى والهعمه
 االبتدائية؟

 ـ حساب ال  رارات، كالم كسطات الحسابية، كاالعحرافات  كلإلجابة مف السؤاؿ
  مقارعة بيف 5االس باعة، كيظهر الجدكؿ سالمعيارية، كالعسب الماكية ل ؿ مجاؿ مف محاكر 

بالعسبة للمجاالت الرالرة سالمعلـ، المح كل، البياة  STEMدرجة م طلبات  طبيؽ معحى 
 ال عليمية  حسب أراء ميعة الدراسة كهك  ما يل : 
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  STEM: هقارنة بين درجة هتطمبات تطبيق 5جدول 
 الدرجة الترتيب الهتوسط الحسابي الهتطمبات

 م كسطة 3 2,084 بالعسبة للمعلـ STEMم طلبات  طبيؽ 
 م كسطة 2 2,088 بالعسبة للمح كل STEMم طلبات  طبيؽ 
 م كسطة 1 2,158 بالعسبة للبياة ال عليمية STEMم طلبات  طبيؽ 

 هتوسطة - STEM 2.110الدرجة الكمية لهتطمبات تطبيق 
بالعسبة للدرجة ال لية كللمجاالت  STEMحيث حالت م طلبات  طبيؽ معحى 

مف  STEMالمحددة ملى درجة م كسطة كهذا يعع  أعها م طلبات ضركرية ل طبيؽ معحى 
كجهة عظر أفراد العيعة، كمف حيث  ر يب مجاالت هذه الم طلبات فقد حالت م طلبات  طبيؽ 

بالعسبة للبياة ال عليمية ملى أملى درجة، كقد ييعزل حاكؿ مجاؿ البياة  STEMمعحى 
فإعه مف  STEMال عليمية ملى المر بة انكلى إلى أعه بدكف  كفر بياة االحة ل طبيؽ معحى 

الاعب  طبيؽ هذا المعحى؛ ك ليها ف  المر بة الراعية الم طلبات الم علقة بالمح كل، كمف رـ ف  
 الم طلبات الم علقة بالمعلـ.المر بة الرالرة 

 بالعسبة للمجاالت الرالرة: STEMكفيما يل   فايؿ لم طلبات  طبيؽ معحى 
  ال ال  6ف   دريس العلـك بالعسبة للمعلـ؛ كالجدكؿ س STEM: م طلبات  طبيؽ أوالً 

 عة:يكضح ال  رارات، كالم كسطات، كالعسب الماكية، كاالعحرافات المعيارية إلجابات أفراد العي
 في تدريس العموم بالنسبة لمهعمم STEM(: هتطمبات تطبيق 5جدول )

رقم 
 العبارات الفقرة

الهتوسط الحسابي
االنحراف الهعياري 
 

هتطمبات 
 بدرجة كبيرة

هتطمبات 
بدرجة 
 هتوسطة

هتطمبات 
بدرجة 
 هنخفضة

الترتيب
درجة الهتطمبات 

 

 % ت % ت % ت
 م كسطة STEM 2.186 0.551 8 7,5 71 66,4 28 26,2 2كم  المعلـ بمعحى  1

2 
 دريب المعلـ طلب ه ملى 

 ال ااميـ الهعدسية
 م كسطة 1 31,8 34 60,7 65 7,5 8 0.580 2.243

3 
يس هدؼ المعلـ مش الت 
كمكاقؼ  ر بط ببياة الم علـ 

 المحلية
 م كسطة 5 23,4 25 59,8 64 16,8 18 0.633 2.065

4 
ي كااؿ معلـ العلكـ مة 

 STEMزمالاه ف  مجاالت 
 م كسطة 9 23,4 25 56,1 60 20,6 22 0.665 2.028

5 
يقٌكـ المعلـ طلب ه مف بداية 

 ال علـ إلى عهاي ه
 م كسطة 8 23.4 25 57.9 62 18.7 20 0.649 2.046
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6 
يشرؾ المعلـ طلب ه ف  
  اميـ ك  طيط انعشطة

 م كسطة 4 24.3 26 58.9 63 16.8 18 0.639 2.074

7 
يراقب المعلـ كيشرؼ ملى 

م ابعة أداء الطلبة 
 لمشاريعهـ

 م كسطة 12 17.8 19 61.7 66 20.6 22 0.621 1.972

8 
ي طط المعلـ دركس كفؽ 

 STEM اإلم اعيات الم احة
 م كسطة 6 21.5 23 63.6 68 15.0 16 0.603 2.065

9 
يعد المعلـ طلب ه لسكؽ 

 العمؿ
 م كسطة 3 25.2 27 62.6 67 12.1 13 0.600 2.130

10 
ي م ف المعلـ مف ال  امؿ 
كال رابط بيف   ااات 

STEM 
 م كسطة 10 20.6 22 60.7 65 18.7 20 0.629 2.018

11 
يساهـ المعلـ ف   عمية 
مهارات القرف الحادم 
 كالعشريف لدل طلب ه

 م كسطة 7 22.4 24 59.8 64 17.8 19 0.635 2.046

12 
إجابات م عددة  ي قبؿ المعلـ

للمش الت بغرض  عمية 
 ال ف ير

 م كسطة 11 18,7 20 60,7 65 20,6 22 0.629 1.981

 2.0841 الهتوسط العام لمهجال
 0.50696 االنحراف الهعياري لمهجال

ف   STEMي ضح مف الجدكؿ السابؽ أف الم كسط العاـ لدرجة م طلبات  طبيؽ 
  أم بدرجة م كسطة، ف  حيف  راكحت الم كسطات 2,0841 دريس العلـك بالعسبة للمعلـ هك س

  .2.15-2,50الحسابية الس جابات أفراد العيعة بيف س
  كال   عاها "  دريب المعلـ طلب ه ملى ال ااميـ الهعدسية" ملى 2كحالت الفقرة س

حيث أف الطالب يجب أف يم لؾ  STEMال ر يب االكؿ، كهذا أمر ضركرم ير  ز مليه عظاـ 
ع اجها كاس  دامها بش ؿ  القدرة ملى إجراء ال ااميـ الهعدسية ح ى يقـك ب اميـ المشارية كا 

  كال   عاها "يراقب المعلـ كيشرؼ ملى أداء الطلبة 7م  امؿ؛ بيعما حالت الفقرة س
المعحى ف   عليمعا مما  لمشاريعهـ" ملى ال ر يب ان ير. كقد  عزل  لؾ الع ااج لحدارة هذا

ي ر ب مليه مدـ معرفة ال رير ب يفية  طبيقه، باإلضافة إلى مدـ  دريب المعلميف مليه بش ؿ 
 اف  كاالق اار ملى  قديـ دكرات قايرة محدكدة انرر، كقد ي كف  ذلؾ مدـ قعامة المعلميف 

 ب طبيؽ هذا المعحى ع يجة  ررة الضغكطات المدرسية ملى ما ؽ المعلـ.
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ك عد ال ااميـ الهعدسية بهعد جديد بالعسبة للمعلميف كبال ال  قد يجدكا اعكبة ف  
 دريب الطلبة مليه،  ما أف إشراؾ المعلـ لطلب ه ف   حديد انعشطة ك اميمها أمر لـ يع اد 
مليه المعلـ ع يجة بيركقراطية معاهجعا ال عليمية كال    فرض ملى المعلـ  طبيؽ أعشطة معيعة 

يطها ك اميمها بش ؿ مسبؽ، ك  فؽ هذه الع يجة مة دراسة  الن مف مبد الرؤؼ ي ـ   ط
  .2017س

  7ف   دريس العلـك بالعسبة للمح كل؛ كالجدكؿ س STEM: م طلبات  طبيؽ ثانياً 
ال ال  يكضح ال  رارات، كالم كسطات، كالعسب الماكية، كاالعحرافات المعيارية إلجابات أفراد 

 العيعة:
 في تدريس العموم بالنسبة لمهحتوى STEMهتطمبات تطبيق (: 7جدول ) 

 
رقم 
 الفقرة

 العبارات

الهتوسط الحسابي
االنحراف الهعياري 
 

هتطمبات 
 بدرجة كبيرة

هتطمبات 
بدرجة 
 هتوسطة

هتطمبات 
بدرجة 
 هنخفضة

الترتيب
 

درجة الهتطمبات
 

 % ت % ت % ت

1 
يكفر المح كل معلكمات 

 STEMمف 
 م كسطة 6 23.4 25 65.4 70 11.2 12 0.578 2.121

2 
يقكد المح كل الطالب 
إلمداد  طكات ال ااميـ 

 الهعدسية
 م كسطة 1 29.0 31 57.0 61 14.0 15 0.641 2.149

3 
يمهد المح كل  طبيقات 
ملمية لما يحدث ف  

 الحياة الحقيقة
 م كسطة 2 18.7 20 65.4 70 15.9 17 0.615 2.130

4 
يسامد المح كل ملى 
ال كااؿ بيف المدرسة 

 كالمج مة
 م كسطة 12 26.2 28 60.7 65 13.1 14 0.606 2.00

5 
يم از المح كل بكضكح 
 أساليب كأدكات ال قكيـ

 م كسطة 9 18.7 20 63.6 68 17.8 19 0.618 2.065

6 
 ساهـ أعشطة المح كل ف  

إزالة الغمكض مف 
 المكضكع المراد دراس ه

 م كسطة 11 22.4 24 61.7 66 15.9 17 0.597 2.037

7 
يدمـ المح كل مشركمات 

 مجدية كمم عة
 م كسطة 3 19.6 21 64.5 69 15.9 17 0.630 2.130

 م كسطة 4 27.1 29 58.9 63 14.0 15 0.607 2.130ي عاسب المح كل مة  8
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 اإلم اعيات الم احة

9 
 ش مؿ مكضكمات 

المح كل ملى م طلبات 
 سكؽ العمؿ

 م كسطة 5 27.1 29 58.9 63 14.0 15 0.630 2.130

10 
يقدـ المح كل ف  إطار 
م  امؿ بيف ال  ااات 
 مة إزالة الحكاجز بيعهـ

 م كسطة 8 22.4 24 63.6 68 14.0 15 0.600 2.084

11 

ير ز المح كل ملى 
مهارات القرف الحادم 

كالعشريف ال   يف رض أف 
 يم ل ها الطالب

 م كسطة 7 25.2 27 58.9 63 15.9 17 0.637 2.093

12 

ي يح المح كل   شاؼ 
العلـك مف  الؿ سياؽ 
قااـ ملى المش الت 

 كالقضايا

 م كسطة 10 20.6 22 64.5 69 15.0 16 0.596 2.056

 2.0888 الهتوسط العام لمهجال
 0.49437 االنحراف الهعياري لمهجال

ف   STEMي ضح مف الجدكؿ السابؽ أف الم كسط العاـ لدرجة م طلبات  طبيؽ 
  أم بدرجة م كسطة، ف  حيف  راكحت 2,0888 دريس العلـك بالعسبة للمح كل هك س

  .2,00-2,149الم كسطات الحسابية الس جابات أفراد العيعة بيف س
  كال   عاها " يقكد المح كل الطالب إلمداد  طكات ال ااميـ 2كحالت الفقرة س

د ف  الفقرة االملى ف  المجاؿ السابؽ بيف الهعدسية " ملى ال ر يب االكؿ، كهذا ي فؽ مة ما كر 
هذا أمر ضركرم يم ف مف  الله  اميـ المشركمات كالمع جات مف قبؿ الطلبة؛ بيعما حالت 

  كال   عاها " يسامد المح كل ملى ال كااؿ بيف المدرسة كالمج مة " ملى ال ر يب 4الفقرة س
 ان ير. 

  8بالعسبة للبياة ال عليمية؛ كالجدكؿ س ف   دريس العلـك STEM: م طلبات  طبيؽ ثالثاً 
ال ال  يكضح ال  رارات، كالم كسطات، كالعسب الماكية، كاالعحرافات المعيارية إلجابات أفراد 

 العيعة:
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 في تدريس العموم بالنسبة لمبيئة التعميهية STEM(: هتطمبات تطبيق 8جدول ) 

 
رقم 
 الفقرة

 العبارات

الهتوسط الحسابي
 

االنحراف 
الهعياري
 

هتطمبات 
 بدرجة كبيرة

هتطمبات 
بدرجة 
 هتوسطة

هتطمبات 
بدرجة 
 هنخفضة

الترتيب
 

درجة الهتطمبات
 

 % ت % ت % ت

1 

 ساهـ القيادة 
المدرسية ف  
عشر رقافة 
STEM 

 م كسطة 9 25.2 27 59.8 64 15.0 16 0.628 2.102

2 

 جهيز بياة 
يم ف فيها 
ممارسة 
ال ااميـ 
 الهعدسية

 م كسطة 4 29.9 32 57.0 61 13.1 14 0.636 2.168

3 

 كفير بياة 
كاقعية  حا   
بياة الم علـ 
 المحلية

 م كسطة 10 24.3 26 60.7 65 15.0 16 0.622 2.093

4 

 ساهـ البياة 
ف   دريب 
الطلبة ملى 
ال علـ بش ؿ 
 عاكع  فيما 

 بيعهـ

 م كسطة 5 28.0 30 57.9 62 14.0 15 0.636 2.140

5 

البياة  سامد 
ف   عكع 

أدكات ككسااؿ 
 ال قكيـ
 

 م كسطة 6 24.3 26 64.5 69 11.2 12 0.584 2.130
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6 

 كفر البياة 
اس م اع 
الطلبة 

ع راطهـ ف   كا 
انعشطة 
 المقدمة لهـ

 م كسطة 11 24.3 26 60.7 65 15.0 16 0.622 2.093

7 

 هيئ البياة 
ملى إعغماس 
الطلبة ف  
ممؿ 

 المشركمات

 م كسطة 8 26.2 28 59.8 64 14.0 15 0.625 2.121

8 

  كفر انجهزة 
الحديرة 
كبرامج 
الحاسكب 
كال جهيزات 
 المعملية

 م كسطة 1 32.7 35 56.1 60 11.2 12 0.629 2.215

9 

 زكد البياة 
الطلبة بمهف 
غير معركفة 
 اعت لديهـ 

 مسبقان 

 م كسطة 3 29.0 31 60.7 65 10.3 11 0.600 2.186

10 

 سامد البياة 
فهـ العالـ ف  

بش ؿ  ل  
 كغير مجزأ

 م كسطة 12 24.3 26 57.9 62 17.8 19 0.648 2.065

11 
 شجة البياة 
ف   عمية 

مهارات القرف 
 م كسطة 7 27.1 29 58.9 63 14.0 15 0.648 2.130
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الحادم 
 كالعشريف

12 

 هيئ البياة 
الجك المعاسب 

لحؿ 
المش الت 
المقدمة 
 للطلبة

 م كسطة 2 30.8 33 59.8 64 9.3 10 0.599 2.215

 2.1589 الهتوسط العام لمهجال
االنحراف الهعياري 

 لمهجال
0.51211 

ف   STEMي ضح مف الجدكؿ السابؽ أف الم كسط العاـ لدرجة م طلبات  طبيؽ 
  أم بدرجة م كسطة، ف  حيف  راكحت 2,1589 دريس العلـك بالعسبة للبياة ال عليمية هك س

  .2,065-2,215الم كسطات الحسابية الس جابات أفراد العيعة بيف س
  كال   عاها "  كافر انجهزة الحديرة كبرامج الحاسكب كال جهيزات 8حالت الفقرة س

كيم ف مف  STEMث إف  كافرها يم ف مف  طبيؽ معحى المعملية، " ملى ال ر يب االكؿ، حي
 دريس العلـك كالرياضيات باس  داـ ال  عكلكجيا انمر الذم يقـك مليه هذا المعحى ال دريس ، 
 ما أف  كفر الم  برات المعملية كالبياة المعاسبة يم ف مف  طبيؽ هذا المعحى ك حقيؽ أهدافه؛ 

 سامد البياة ف  فهـ العالـ بش ؿ  ل  كغير مجزأ"    كال   عاها "10بيعما حالت الفقرة س
 ملى ال ر يب ان ير.

ك عزل هذه الع يجة الى كجكد قاكر ف   كفير اإلم اعات المادية الالزمة ل كفير 
 انجهزة كالمعامؿ كغير ذلؾ،  ما أف كجكد المباع   STEMالم طلبات ال قعية ال ااة ب طبيؽ 
البعى ال ح ية الالزمة لممارسة ال ااميـ الهعدسية كال علـ المس يجرة للمدارس يمعة  جهيز 

  .2017ال عاكع  كممؿ المشركمات ك  فؽ هذه الع يجة مة دراسة القحطاع  كي ركف س
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 ثانيًا: النتائج الهتعمقة بالسؤال الثاني وهناقشتها:
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية :كيعصُّ السؤاؿ الراع  مف أسالة الدراسة ملى

( بين هتوسطات درجات تقدير أفراد العينة لهتطمبات تطبيق 05.0عند هستوى الداللة )
في تدريس العموم بالهرحمة االبتدائية في هدينة هكة الهكرهة تعزى إلى  STEM هنحى

 الهتغيرات: الهؤهل العمهي، سنوات الخدهة الوظيفية، نوع الوظيفة؟
  عاكؿ  ؿ م غير ملى حدة كه   ال ال :كلإلجابة مف السؤاؿ  ـ 

  لمعرفة كيكضح الجدكؿ t-testا  بار ت س اس  داـ: بالعسبة لم غير عكع الكظيفة، فقد  ـ أوالً 
   ذلؾ: 9س

( لهتوسط استجابات أفراد T-test(: الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية واختبار )9جدول )
في تدريس العموم لمهرحمة االبتدائية حسب هتغير نوع  STEMعينة الدراسة نحو هتطمبات تطبيق 

 الوظيفة.

الهتوسط  العدد الهجهوعة الهجال
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

درجات 
 ت الحرية

القيهة 
االحتهالية 

(Sig.) 

الداللة 
 اإلحصائية

 المعلـ
 0.46921 2.000 15 مشرفة

105 
-

0.691 
0.491 

غير دالة 
 0.51483 2.0978 92 معلمة إحاااية

 المح كل
 0.31623 1.8000 15 مشرفة

105 
-

2.500 
0.222 

غير دالة 
 0.50330 2.135 92 معلمة إحاااية

 البياة
 0.37796 2.000 15 مشرفة

23.94 
-

1.649 
0.112 

غير دالة 
 0.52789 2.1848 92 معلمة إحاااية

1.98   0.05كمس كل داللة  108قيمة ت معد درجة حرية   *  
2.62   0.01كمس كل داللة  108قيمة ت معد درجة حرية   ** 

للمجاالت الرالرة، مما يشير الى  0.05أ بر مف  sig  أف قيمة 9ي ضح مف الجدكؿ س
ات  طبيؽ مدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية بيف م كسطات درجات  قدير أفراد العيعة لم طلب

م غير  ف   دريس العلـك بالمرحلة االب دااية ف  مديعة م ة الم رمة  عزل إلى STEM معحى
عكع الكظيفة سمشرفة، معلمة ، كقد ييعزل ذلؾ إلى معرفة المشرفات كالمعلمات بالكاقة الحال  

عما   ع مد ملى كبما يلـز ل طبيؽ هذا المعحى، أك أف هذه الم طلبات ال   كقؼ ملى الكظيفة كا 
 مدة مكامؿ أ رل.
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: بالعسبة لم غير سعكات ال دمة الكظيفية،  ـ اس  داـ ا  بار سؼ   حليؿ ال بايف ثانياً 
   يكضح ذلؾ: 10انحادم كالجدكؿ س

أ(: الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية لهتوسط استجابات أفراد عينة الدراسة -10جدول )
في تدريس العموم لمهرحمة االبتدائية حسب هتغير سنوات الخدهة  STEMنحو هتطمبات تطبيق 

 الوظيفية

 الهجال

سنوات 10أكثر هن   
(62)ن=  

سنوات 5-10  
(42)ن= (3سنوات )ن= 5أقل هن    

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

 0.5000 1.5000 0.37020 2.0952 0.5735 2.1048 المعلـ
 0.5000 1.5000 0.34587 2.1190 0.56423 2.0968 المح كل
 1.04083 2.1667 0.39025 2.1548 0.56376 2.1613 البياة

 
ب(: نتائج تحميل التباين األحادي لفحص الفروق في هتوسط استجابات أفراد عينة -10جدول )

في تدريس العموم لمهرحمة االبتدائية حسب هتغير سنوات  STEMالدراسة نحو هتطمبات تطبيق 
 الخدهة الوظيفية

هجهوع  هصادر التباين الهجال
 الهربعات

درجة 
 الحرية

هتوسط 
 قيهة ف الهربعات

القيهة 
االحتهالية 

(Sig.) 

الداللة 
 اإلحصائية

 المعلـ
 0.528 2 1.055 بيف المجمكمات

2.096 0.128 
غير دالة 
 0.252 104 26.188 دا ؿ المجمكمات إحاااية

  106 27.243 ال ل 

 المح كل
 0.541 2 1.082 بيف المجمكمات

2.267 0.109 
غير دالة 
 0.239 104 24.824 دا ؿ المجمكمات إحاااية

  106 25.907 ال ل 

 البياة
 0.001 2 0.001 بيف المجمكمات

0.002 0.998 
غير دالة 
 إحاااية

 0.267 104 27.798 دا ؿ المجمكمات
  106 27.799 ال ل 

، كهذا يعع  0.05للمجاالت الرالرة أ بر مف  sigب  أف قيمة -10كيكضح الجدكؿ س
أعه ال  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية بيف م كسطات درجات  قدير أفراد العيعة لم طلبات 

 ف   دريس العلـك بالمرحلة االب دااية ف  مديعة م ة الم رمة  عزل إلى STEM  طبيؽ معحى
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ا المعحى هك معحى جديد بالعسبة سعكات ال دمة الكظيفية، كيعزك الباحراف ذلؾ إلى أف هذ
لمديعة م ة الم رمة حيث أعه  ـ االه ماـ به معذ ف رة ليست بالبعيدة، ك  فؽ ع يجة هذه الدراسة 

  . 2017  كدراسة أمبكسعيدم كالحارر  كالشحيمة س2017مة دراسة الععزم س
دكؿ   كيكضح الجt-testأما بالعسبة إلى المؤهؿ العلم ،  ـ اس  داـ ا  بار ت س

   ذلؾ: 11س
( لهتوسط استجابات T-test(: الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية واختبار )11جدول )

في تدريس العموم لمهرحمة االبتدائية حسب هتغير الهؤهل  STEMأفراد عينة الدراسة نحو تطبيق 
 العمهي

العد الهجهوعة الهجال
 د

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

درجات 
 ت الحرية

القيهة 
االحتهالية 

(Sig.) 

الداللة 
 اإلحصائية

 المعلـ

أملى مف 
الب الكريك 
 س

39 2.0769 0.46649 
105 

-
0.111 

0.912 
غير دالة 
 إحاااية

 0.53211 2.0882 68 ب الكريكس

المح ك 
 ل

أملى مف 
الب الكريك 
 س

39 2.0897 0.45699 
105 0.15 0.988 

غير دالة 
 إحاااية

 0.51790 2.0882 68 ب الكريكس

 البياة

أملى مف 
الب الكريك 
 س

39 2.1923 0.42326 
105 0.510 0.611 

غير دالة 
 إحاااية

 0.55882 2.1397 68 ب الكريكس
1.98   0.05كمس كل داللة  108قيمة ت معد درجة حرية  *  

2.62   0.01كمس كل داللة  108قيمة ت معد درجة حرية   ** 

، كهذا يعع  أعه ال  كجد فركؽ 0.05أ بر مف  sig  عالحظ أف قيمة 11كمف الجدكؿ س
 STEM ذات داللة إحاااية بيف م كسطات درجات  قدير أفراد العيعة لم طلبات  طبيؽ معحى

م غير المؤهؿ العلم ،  ف   دريس العلـك بالمرحلة االب دااية ف  مديعة م ة الم رمة  عزل إلى
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انـ إلى أف المس كل العلم  ليس له  يرير فيما ي علؽ بآراء أفراد العيعة حكؿ كقد ييعزل هذا 
. STEMم طلبات  طبيؽ   ف   دريس العلـك

 التوصيات والهقترحات:
 ف  ضكء الع ااج، يكا  الباحراف بما يل :

 .STEM حقيؽ اح ياجات  دريس العلـك ف  المرحلة االب دااية ف  ضكء معحى  .1
كااله ماـ بم طلبات  طبيقه مف قبؿ مامم  معاهج  STEMالعمؿ ملى ال كمية بمعحى  .2

 العلـك ف  المرحلة االب دااية.
 مف قبؿ كزارة ال عليـ. STEM كفير البياة المعاسبة ل طبيؽ معحى  .3
 باير مامم  المعاهج بضركرة  ر يز مح كل المعاهج ملى ال ااميـ الهعدسية  .4

 ك طكا ها.
 STEMريبية  ر ز ملى  يفية  عفيذ ال ااميـ الهعدسية الهامة ف  معحى مقد دكرات  د .5

 للمعلميف كالمعلمات.
 الهصادر والهراجع

 الهراجع العربية:
 . مع قدات معلم  العلـك سلطعة 2015أمبك سعيدم، مبد اهلل؛ الحارر ، أمؿ؛ الشحيمة، أحالـ. س
مؤ مر ال ميز ف   عليـ ك علـ . STEMمماف عحك معحى العلـك كال قعية كالهعدسة كالرياضيات 

المععقد ف  جامعة الملؾ  STEMالعلـك كالرياضيات:  كجه العلـك كال قعية كالهعدسة كالرياضيات 
 37-13، مايك. ص صسعكد

 .  حليؿ مح كل   ب العلـك بالافكؼ العليا بالمرحلة االب دااية ف  ضكء 2018البيز، دالؿ. س
 .69-1. ص ص57 ،مالـ ال ربية. STEMم طلبات 

ف  ال دريس كفؽ  STEM .  اكر مق رح لبرعامج قااـ ملى المد ؿ الجذم  2014الركيل ، رحاب. س
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 .  اكرات معلم  العلـك ف  الممل ة العربية السعكدية عحك  كجه العلـك 2017الععزم، مبد اهلل. س
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 فلسطيف.
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