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هدفت هذه الدراسة الى تقصي اثر التدريس وفق منحى التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والفن والرياضيات ( )STEAMيف تنمية التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثامن
األساسي مقارنة بالطريقة التقليدية ،حيث طبقت الدراسة ىلع  34طالبة ( 16يف املجموعة
التجريبية 17 ،يف املجموعة الضابطة) ،تكونت ادوات الدراسة من اختبار تفكير رياضي طبق ىلع
املجموعتين قبل التجربة وبعدها .واختبار تحصيلي يتعلق باملجسمات والذي طبق ىلع
املجموعتين قبل التجربة وبعدها ،اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين
املجموعتين عند مستوى ( )0.05=αيف اختبار التفكير الرياضي واختبار التحصيل يف مجموعات
البحث وذلك لصالح املجموعة التجريبية ،ويف ضوء نتائج الدراسة اوصى الباحثون بتعريف معلمي
الرياضيات بمنحى  STEAMوأليات توظيفه يف تدريس الرياضيات.
كلمات مفتاحية :منحى  ،STEAMالتفكير الرياضي ،التحصيل.
Impact of Steam based activities on Jordanian eighth-grade student' achievement and
mathematical thinking
Abstract:
The aim of this study was to investigate the effect of teaching according to the integration of science,
technology, engineering, art and mathematics (STEAM) in the development of mathematical
achievement and thinking among eighth grade students compared to the traditional method.
Mathematical achievement and thinking tests were developed and administered to 34 students (16 in
experimental group, 17 in control) before and after the experiment, The results of the study revealed
that there were significant statistical differences (α=0.05) in the average means of students' responses
on both tests attributed to the method of teaching in favour of the experimental group. In the light of
the results, the researcher recommended introducing mathematics teachers to STEAM and the
mechanisms of employing it in mathematics teaching.
Keywords: STEAM, Mathematical Thinking, Achievement.
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المقدمة:

يتميز العصر الحالي بالكثير من التحوالت والتغيرات السريعة ،وإزاء هذا التقدم العلميي والتكووليو ي والتريول المتسيال يي

المعالف واالكتشا ات والوظريات يي اا ية العليوم والنويور ايرز الحا ية دلي دطيدا الرلاية لمواكاية هيذ التغييرات والرير التيي ي

دل حل المشكالت التي يعاني موها العالم برريقة أكثر اناءة و عالية وقدلًة طل اإلبدا واالبتكال واالكتشاف.
وقد از ا االهتمام بالتقدم العلمي والتقوي ي التعليم ،واز ا ت الجهو التي اذل ي سايل روير  ،ومي و يو كيل العليوم
هاما ،يتصل بكيل طليم مين العليوم ،وهيذا يترليا اهتماميا اا يا
الحديثة والدقيقة ي كل المجاالت دال أر الرياضيات اق خصصا ً
بمعلم ييي الرياض يييات و ييحهيلهم لمحاول يية ر ييوير الرلا يية ليص ييلوا دل ي المس ييتوض ال ييذ يمك ييوهم م يين ييذو الرياض يييات حتيي يس ييتريعوا
استخدامها ي حيا هم بشكل عال ،ويكور لديهم الحس الرياضي الذ يمكوهم من استخدامها ي حيا هم العملية (حمدار.)2005،

وقييد اهتمييع العديييد ميين الييوظم الترموييية العالمييية بترييوير التعليييم و حييديال أنظمتييم ييي مي ي مجاال ييم ،وا ييتملع السياسييات
رييوير قيييم

ياء ييموليا ميين اييالل مسيياطد م طلي
التعليمييية ييي العديييد ميين الالييدار طلي أهمييية الترمييية ميين أ ييل ومييية النيير ومواسييم بوي ً
الرياضيات بالمعالف والمهالات ،ويعتاير التعلييم العاميل المحيرل والموشيك لحراية التغييير المرليوم يي أ مجتمي مين المجتمعيات،
التعليم ضرولة الزمة بل ملحة بالوساة للمجتمعات الوامية دذا ما أ ال ت اللحا براا الحضالة اإلنسانية (احمد.)2001،

و ا ييد اال جاه ييات الحديث يية نح ييو مو يياها الرياض يييات وأس يياليا دليس ييها أر عو ييي ط ييدة أ ييياء ،م يين بيوه ييا أنه ييا أس ييلوم ي
التنكيي يير ،أساسي ييم النهي ييم والموري ييي ،ويعتمي ييد أسي ييلوم االكتشي يياف والمواقشي يية لاوي يياء المعر ي يية والتني يياو
) .)Lutfiyya,1998و عمل بعض الدول طل

اييالل مجموطيية متووطيية ميين الشييراات والهييييات ي

طل يي المعي يياني و ي ييذو الحلي ييول

روير و ومية الاحوث ي التعليم ،حيال يتعاور القرا العام والقريا الخيام مين
ونيييذ ب يراما اا يية ييي العلييوم والتكوولو يييا ،و رييوير الاحييوث و حسييين التعليييم

والتشغيل بهدف حقيي الومو االقتصا  ،و حسين مستوض المعيشية ،و حقييي التقيدم ي مجيال السيالمة والصيحة ،ومين هيذ الايراما
برناما التعليم .)National Academy of Science, 2014( STEM
بدأ مصرلح  STEMوهو ااتصال أللمي الميات لطليوم – كوولو ييا – هودسية – لياضييات ،Technology ،Science
 ،Mathematic،Engineeringي أواسل التسعيوات ي الواليات المتحيدة يي سياسيات الحكومية األمريكيية & Koehler, Bins,
) .)Bloom, 2016يي الادايية اسيتخدم مصيرلح ( SMETالعليوم والرياضييات والهودسية والتكوولو ييا) ،ولكين يم غييير دلي

STEMمن قال الم سسة الوطوية للعلوم  )NSF( National Science Foundationلتاسيك مصرلحا ها ومعواها (National
).Academy of Science, 2007
ونشحت كيرة ل STEMل مين مالحظية ميدض يداال و يرابك الميوا التعليميية باعضيها الياعض ،وهيو نظيام عليميي قياسم طلي

الاحال والتنكير وحل المشكالت واليتعلم مين ايالل المشيروطات ،والتيي مين االلهيا يرايي الراليا ميا يتعلميم يي العليوم والرياضييات
والهودسة باستخدام التكوولو يا .و و ر براما  STEMمساحة متزج يها العلوم والرياضيات والتكوولو يا ،والتيي ترليا االستكشياف

والتعاور م اآلارين ،مظهرة المهالات والمواها النوية والعلمية المشجعة لألطنال والوا يين طل التعلم واالستكشاف والتعيرف طلي

الظيواهر الرايعييية والتعامييل بمهييالة مي أ وات وم يوا يعرضييور ميين االلهييا أ كييالهم المتجييد ة ييي بيييية طمييل تميييز باإلبييدا ييي اييل
واناها (حايك.)2016 ،

ويعتمييد صييميم مويياها  STEMطلي التمراييز حييول الخايرة المناهيمييية المتكامليية ،والتمراييز حييول حييل المشييكالت ،والترايييي

المكثف لألنشرة العملية ،والتمراز حول الخارة المو هة طن طريي اليذات ،والاحيال التجرياي المعمليي ي ئواسييات ،و ير ت والتقيويم
الواقعي متعد األبعا ومستود طل األ اءت والترايز طل قدلات التنكير العلمي ،واإلبداطي ،والواقد (غانم.)2017 ،
ولكين سييرطار مييا اييين أر لسيينة  STEMحتيياج دلي

يييء اير اييي نييتح ييا العقييول الاشيرية ييي االبتكييال واالاتي ار ،

و اين أر النن ( ) Artهو القرعة الواقصة ي لك الاانولاما ،دذ در أحد المجياالت التيي حظييع باالهتميام يي حراية التعلييم العالميية
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اآلر ه ي ييو االنتقي ي ييال مي ي يين  STEMدلي ي ي  ،STEAMوالتي ي ييي ش ي ييمل الي ي ييدا
والتكوولو ي ييا والهودس يية والرياض يييات والن يين (2013

النوي ي ييي ( )STEAM( = )STEM(+ )Aلد السي ي يية العلي ي ييوم

 .)Maeda,حي ييال در م ييا الن يين م ي مج يياالت العل ييوم والتكوولو ي ييا والهودس يية

والرياضيييات يسييتكمل اإلطييال التعليمييي ويجعلييم دطييا ال متكييامال ومترابرييا لتومييية مهييالات االبتكييال والقيييا ة واال صييال ييي مي ي هييذ
المجاالت (اجا.)2018 ،

در حراة  STEAMبويع طل أساس ميا النويور مي مجياالت العليوم والتكوولو ييا والهودسية والرياضييات بحييال يسيتكمل

االط ييال التعليم ييي ويجعل ييم دط ييا ال متك ييامال ومترابر ييا يعا يير ط يين االهتم ييام بتومي يية مه ييالات االبتك ييال والقي ييا ة واال ص ييال ييي مي ي ه ييذ

المجياالت مين ايالل ا ما هيا بشيكل متكاميل ) .(Bequette & Bequette, 2011در التعلييم القياسم طلي التكاميل STEAM

مصرلح ديد ،ولكن التعاور بين النن و STEMليسيع كيرة دييدة ،قيد اانيع قاسمية مويذ أييام المنكيرين والنويانين القيدام مثيل ا
يوشي ،والصلة بين النن والعلوم اانع موذ القدم مجاال للدلاسة والممالسة ويمكن تاعها طار التاليخ )Eisner & Powell, 2002
).

الاعد اإلبداطي والجمالي ي عليم العلوم والتكوولو يا والهودسة والرياضيات ،واستوا ا دل
يهدف عليم  STEAMدل ما ُ
لسنة ور يو ي التجرمة الجمالية واستكشاف أ مشكلة لياضية بسيرة ،إر عليم العلوم والتكوولو يا والهودسة والرياضيات لم

بالنعل ُبعد مالي متح ل يم ،ومن االل د لال هذا الاعد ي مواها العلوم والتكوولو يا والهودسة والرياضيات ،إر المعلم سيكور
أكثر قدلة طل سهيل هذ الخارات الجمالية لرالبم).(Zimmerman, 2017

وقد أول مول و ونسور وميترز ،و وز ) )Moore, Johnson, Peters & Guzey,2016ار أهداف كامل المااحال
المدلسية  STEAMيتم ي سع نقاط أساسية هي:
أوال :استخدام جالم عليمية ذات معو من االل لمك التعليم بالحياة اليومية.
ئانيا :حد الرلاة باستخدام التصميم الهودسي لتروير التنكير الواقد واإلبداطي من االل األنشرة.

ئالثا :قديم قاطدة أساسية من الثقا ة التكوولو ية ،وإطدا الرالم لدلاسة التصميم الهودسي.

لابعيا :غييير طريقية يدليس العليوم ،والرياضييات ي المدلسية بحييال يتحيول الريالم دلي االنخيراط واالنهميال ي المعر ية العلمييية،
والمهالات ،ليقوموا بالاحال ،والتحر  ،وحل المشكالت اإلبداطية ،والتنكير العلمي .دضا ة دل

ونييذ التعلييم واليتعلم التكياملي

بين العلوم والرياضيات والموا ذات الصلة ،مثل األ م والعلوم اإلنسانية والدلاسات اال تماطية.

اامسييا :الترايييي العملييي ،والممالسيية المكثنيية لألنشييرة الاحثييية ،واالستكشييا ية بتو يييم ذا ييي ،أو ييي مجموطييات مو هيية طيين طريييي
مر د ،أو ر عاونية.

سا سا :دليا الرلاة طل التعاور والتوا ل أئواء ونيذ األنشرة التعليمية.

ويشيير مغيراث وميراور ) ) McGrath & Brown, 2005دلي أر النين لدييم دمكانيات حقيقيية لتحسيين اإل لال يي أسيلوم

التعليم  .STEMي حين أر الوتاسا الرسيسية لدلاسة هوريكسين ) )Henriksen, 2011ظهير ار ميا التيدليس يجليا المزييد مين
التحنيز ،والمشالاة والتحئير طل التعلم القاسم طل  .STEAMوالوتيجة جعل الرلاة أكثر دبداطا ،وقدلة طل التنكيير الواقيد والقيدلة
طلي حييل المشييكالت والتوا ييل والتعيياور ،و عييد هييذ ر يية لتغيييير الييتعلم السييلاي و جعييل المعر يية ترييول ميين اييالل طلايية نشييرين
ومادطين ي التصميم و ونيذ األنشرة.
وييدطو و ير ) )Daugherty, 2014دلي

وياول الترميية الهودسيية ي موياها التعلييم  ،STEAMوذليك ألر هويال طالقية

وئيقة بين عليم التصميم الهودسيي ،وايل مين الرياضييات والعليوم ،حييال يسيتخدم التصيميم الهودسيي والعليوم والرياضييات ي و يف
و حليل الايانات ،وو ف ومواء الوماذج ضمن رايقا ها .اما أر األبحاث ،والترايقيات العمليية التيي توياول التكوولو ييا ،والتصيميم
ا لهودسي ،يمكوها دئراء األنشرة التعليمية ،و حقيي األهداف المرغومة

التعليم المعا ر .واذلك حقييي التكاميل بيين العليوم التي
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تضييموها مويياها  . STEAMويضييمن ذلييك رييوير العملييية التعليمييية ميين اييالل طييدة أبعييا موهييا :رييوير معييايير الييتعلم ،واسييتخدام
كوولو يات دليسيية دييدة ،و السية المزييد مين الميداال النعالية ي الموياها ،والرير التدليسيية ،و راييي ميداال زييد مين التناطيل
والتكامل م المجتمي (غيانم .)2017 ،وي ايد د وال ) (Edward,2009طلي أهميية المعر ية ،والمهيالات الهودسيية ،وذليك بيالترايز

طل محتوض المعر ة الهودسية ،والت

عتمد طل التمكن من ماا ئ العلوم ،والرياضيات لجمي الصنوف الدلاسية.

كما أ ال هيلدمار وميل ( )Heldman& Bill, 2010دلي أر موياها  STEAMعتميد طلي موظومية مين طليوم الكماييو ر

اطتمييا اً أساسييياً ،والبييد ميين ييدليس طلييوم الكمايييو ر واياً دلي

وييا طوييد رايييي مويياها  ،STEAMوقييد ييهدت

ييواطة كوولو يييا

المعلومات اهتماما متزايدا بإيجا كوولو يات ديدة للتعليم والتر يم وأكثر من ذلك .حيال اقتير ياكانثيار ()Jayakanthan,2002
أر

واطة ألعام الكمايو ر ،والتي شمل األلعام لألغ ار

التعليمية ،أ اح أكار من

يواطة السييوما والموسييق  ،وقيد يم ريوير

قويات متعد ة الحواس ،ي أ كال مثل الواق اال تراضي ،والمحاكاة ،والرحالت الميدانيية اال ت ارضيية & (Raskind, Smedley,
).Higgins, 2005

وأ احع موضوطات  STEAMمحل الترايز الرسيسي للمعلمين ي العديد من الالدار ،ويمكن القول در االاتصا يين
أ لاوا أهمية النوور ،وأنم ليس مجر دضا ة النن اموضو لموح  ،STEMوإنما أيضا الاحال طن المعايير التي رمك بين هذ
المواضي و ونيذها ي المواها الدلاسية ،كما تيح التكوولو يا مشالاة عالة ي زيا ة مخر ات التعلم ألنها سمح للرلاة بالتعلم
ضمن األنماط المنضلة لديهم ،اما أنها جعل من التعلم جرمة ممتعة ويحنز الرلاة طل التنكير ).)Taljaard, 2016

يعد عليم التنكير بمثابة زويد النر باأل وات التي يحتا ها حت يتمكن من التعامل بناطلية م أ نو من المعلومات أو
المتغيرات التي يح ي بها المستقال .ومن هوا أ احع قضية ومية التنكير من القضايا الترموية التي لق

الرطاية واالهتمام ي

الوظم الترموية الحديثة ،حيال لم يعد هدف العملية الترموية يقتصر طل دكسام الرلاة المعالف والحقاسي وملء طقولهم بها ،بل
عداها دل

ومية قد ال هم طل التنكير السليم.

والتنكير هو العملية التي يوظم بها العقل اا ار م برريقة ديدة لحل مشكلة معيوة بحيال شتمل هذ العملية طل د لال

طالقات ديدة بين الموضوطات أو طوا ر الموقف الم ار حلم مثل د لال العالقات بين المقدمات والوتاسا ،وا لال العالقة بين
الساا والوتيجة ،بين العام والخام ،بين يء معلوم و ار غير معلوم(طايد وطنانة )2003 ،والتنكير طاالة طن منهوم معقد
يتحلف من ئالئة طوا ر تمثل ي العمليات المعر ية المعقدة وطل لأسها حل المشكالت ،واألقل عقيداً كالنهم والترايي ،باالضا ة
دل معر ة اا ة بمحتوض الما ة والموضو م و ر االستعدا ات والعوامل الشخصية المختلنة ،والسيما اال جاهات
والميول)سعا ة .)2003 ،ويعرف التنكير أيضا بحنم ذلك الوشاط العقلي الذ

يستخدمم الرلاة لتومية مها ال هم وقد ال هم العقلية

للتو ل دل حلول للمشكالت التي وا ههم ي مراحل التدليس الثالث (التخريك ،التونيذ ،التقويم) وا خاذ الق ارلات المواساة ي
ضوء اإلمكانات المتاحة ( لويش ،)2004 ،اما يعرف بحنم طاالة طن سلسلة من الوشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ طودما

يتعر

لمثير يتم استقاالم طن طريي واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة  :اللمس والاصر والسم والشم والتذو (الحيلة،

.)2002
والتنكير الرياضي واحد من أنماط التنكير الذ يلجح دليها الدماغ لحل المشكالت الرياضية حال ذهويا ويتحد بالمهالات
التالية :االستقراء ،االستوتاج ،التخمين ،الومذ ة ،التعاير بالرموز ،التنكير المورقي )العيلة .)2012 ،ويعرف بحنم طاالة طن سلسلة
من الوشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ للاحال ي موضو معين ،أو الحكم طل موضو معين ي الرياضيات ،وهذ األنشرة
تميز باطتما ها طل القواطد والرموز والوظريات والاراهين )حمش .)2010 ،ويعرف بحنم سلسلة من الوشاطات العقلية التي يقوم

بها ماغ النر لاحال موضو معين أو الحكم طل واق

يء أو حل مشكلة معيوة ي الرياضيات ،وهذا السلول لم اصاسص
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والرياضيات ( )STEAMفي تنمية التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالبات الصف
الثامن األساسي

محد ة أهمها و و اا ية الرمك ،وهي لمك المعلومات الرياضية بالواق والقدلة طل االستاصال واالاتيال وإطا ة التوظيم (نجم،
.)2007
ويمكيين اطتاييال التنكييير الرياضييي بحنييم التنكييير المصيياحا للنيير ييي موا هيية المشييكالت والمسيياسل الرياضييية و ييي محاوليية

حلها .و حد طدة اطتاالات تعلي بالعمليات العقلية التي تكور موها طمليية الحيل ،والعملييات المورقيية التيي تكيور موهيا طمليية حيل
مساسل مختلنة األنوا  ،والعمليات الرياضية التي يجا أر ستخدم إل ابة س ال المشكلة أو المساسل الرياضية (الخريا.)2006 ،
در استخدام أساليا واست ار يجيات دليسية معا يرة مين أ يل االنتقيال بتعلييم الرياضييات مين الصيولة التقليديية دلي

يولة

حديثة هدف لالل قياء بيالتنكير و وظييم أ كيال الرلاية بصيولة طمليية للمحتيوض األكيا يمي و جعيل الميتعلم ديجابييا يي العمليية التعليميية
التعلمية وهو أمر ي غاية األهمية (حما ة)2009 ،

وانرالقا من أر التعلم وا ل و ناطل ،قد كار طل المدلسة التي نرييد أر عميل طلي أر يتمتي المرميور يهيا بعيد مين

المهيالات التيي سياطدهم طلي

حقييي ا صيال و وا يل و ناطيل ذهويي و كير مي طالبهيم ،و حقييي التيوازر والتيرابك بيين طملييات

التوا يل المختلنية مين أ يل مسياطدة طلايتهم طلي التو يل دلي اسيتوتا ات و عميميات معيوية ،و وقعيات وتهيي دلي

وميية مهيالات

التنكير لديهم (ذيام.)2000 ،
ويوظر دل التنكير الرياضي بصنتم مهالة ترول بالتدليا والممالسة ولمك الخايرات ،وليذا هيو ال يتريول بالصيد ة أو يي

مرحلة معيوة ،لذا ال بد من اضو المتعلم دل مواقف وأنشرة رموية ها ة ومتعد ة ومي لديم التنكيير بمسيتويا م المختلنية .ولهيذا
إنم من الضرولة يو ير اا ية النيرم الترمويية التيي سياطد طلي

وميية التنكيير الرياضيي ليدض الرلاية ،وا ايا اا ية الوسياسل المتاحية

ليذلك ،سيواء بتريوير موياها الرياضييات وموا هيا التعليميية أو با ايا ط ارسيي يدليس وأسياليا قيويم حيديال ،جعيل ليدض الرلاية القيدلة
طل التعامل م المشكالت الحيا ية بشكل ديجابي.
وميين هوييا يياءت هييذ الد السيية لتقصييي أئيير نشيياطات قاسميية طل ي موح ي التكامييل بييين العلييوم والتكوولو يييا والهودسيية والنيين

والرياضيات ( )STEAMي ومية التحصيل والتنكير الرياضي.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

أظهرت نتاسا االمتحانات الدولية ي العلوم والرياضيات) (TIMSSللعام الدلاسي) ، (2007التي الاع يها( )49ولة

يحا ليدض طلاية الصيف الثيامن يي األل ر ) ،أبيو لايدة )2007 ،واميا أظهيرت نتياسا ) (TIMSSللعيام
من بيوها األل ر ،ضيعًنا واض ً
الدلاسي (  (2011التي يالاع يهيا ( )45ولية مين بيوهيا األل ر ،أيضيا ار ي مسيتوض أ اء طلاية الصيف الثيامن يي األل ر طميا
كار طليم ي طيام  .)Mullis et al, 2012)2007اميا اشينع الوتياسا طين ار ي مسيتوض األل ر يي ااتايال الرياضييات للصيف
الثامن ي لTIMSSل بين  2011دل (2015مظهر.)2016 ،

وقد أظهرت الدلاسات الدولية التي أ ريع طام  2010باإلضا ة دل ما كشنع طوم قالير و ازلة الترمية والتعليم ،والمراز

الوطوي لتومية الموال الاشرية ي األل ر من أر مسيتوض التنكيير الرياضيي ليدض طلاية المرحلية األساسيية أقيل مين المسيتوض المقايول
رموياً ،كما أر معلمي الرياضيات ي األل ر ال يتو هور ي دليسهمت طموماً نحو االهتمام بالتنكير الرياضي (القيسي.)2014 ،

دضيا ة دلي أنييم ييتم عليييم المااحيال الد السييية يي األل ر مثيل الرياضيييات والعليوم وغيرهييا امااحيال مونصييلة ومشيكل مسييتقل

طن بعضها الاعض ،مما يجعيل الرلاية ال ييدلاور العالقية واالل اياط بيين الميوا الد السيية المختلنية ،اميا أنهيم ال يرمريور المعلوميات
والمهالات التي يتعلمونها ي لك المااحال باألنشرة المختلنة ي حيا هم اليومية ،وي
طل

هذا الوها بالتالي دل

ًّ
در ي قدلة الرلاة

ومية مها ال هم مثل مهالة حل المشكالت والتنكير اإلبداطي والتنكير الواقد والعمل الجماطي ومهالات اال صال ،اميا ي

الي

ض ييعف الق ييدلة ل ييدض الرلا يية طلي ي لم ييك المعر يية بالحي يياة .ويق ييوم معلمي يوا المااح ييال المدلس ييية المختلن يية ،واا يية معلم ييو الرياض يييات،

بالتييدليس بمعييزل طيين لمييك معييالف ومهييالات لييك المااحييال م ي بعضييها اليياعض ،دذ خلييو العملييية التعليمييية ميين عيياور معلمييي
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الرياضيات م معلمي المااحال المدلسية األارض ي دليس مااحثهم و دليس هيذا الماحيال برريقية مجير ة ال تييح للرلاية النر ية
للتعامل م مواقف حقيقية ي سياقات مختلنة ليحللها ويكتشف ما بيوها من طالقات لياضية ويقو دل

ومية نكيرهم .ليذلك ال يحض

الااحثور قديم نموذج  STEAMاححد الوماذج التعليمية التي يمكن أر سهم ي ومية التنكير الرياضي لدض الرلاة.

وانرالقا مما قدم حاولع الد السة الحالية التعرف طل أئر نشاطات مصممة مين سيياقات مختلنية مثيل العليوم والتكوولو ييا
والهودسة والنن والرياضيات ي ومية التحصيل والتنكير الرياضي ،ومواء طليم يمكن
السؤال االول -هل يو د ر

ياغة مشكلة الدلاسة الحالية باألسيلة التالية:

ال دحصاسياً طود مستوض الداللة ( )0.05=αبيين متوسيري ل يات المجموطية التجريايية والمجموطية

الضييابرة ييي ااتا ييال التحص يييل الرياض ييي يع ييزض لرريق يية الت ييدليس باس ييتخدام أنش ييرة قاسم يية طل ي التكام ييل ب ييين العل ييوم والتكوولو ي ييا

والهودسة والنن والرياضيات ( )STEAMوالرريقة التقليدية؟

ال دحصاسياً طود مستوض الداللة ( )0.05=αبين متوسري ل ات طالاات المجموطة التجرياية

السؤال الثاني-هل يو د ر

والمجموطة الضابرة ي ااتاال التنكير الرياضي يعزض لرريقة التدليس باستخدام أنشرة قاسمة طل

التكامل بين العلوم

والتكوولو يا والهودسة والنن والرياضيات ( )STEAMوالرريقة التقليدية؟
فرضيات الدراسة:

 .1ال يو د ر ال دحصاسياً طود مستوض الداللة ( )0.05=αي حصيل طالاات الصف الثامن األساسي ي وحدة
المجسمات عزض لرريقة التدليس باستخدام أنشرة قاسمة طل التكامل بين العلوم والتكوولو يا والهودسة والنن والرياضيات
( )STEAMمقالنة بالرريقة التقليدية .

 .2ال يو د ر ال دحصاسياً طود مستوض الداللة ( )0.05=αي التنكير الرياضي لدض طالاات الصف الثامن األساسي ي
وحدة المجسمات عزض لرريقة التدليس باستخدام أنشرة قاسمة طل التكامل بين العلوم والتكوولو يا والهودسة والنن
والرياضيات ( )STEAMمقالنة بالرريقة التقليدية.
أهمية الدراسة:

كمن أهمية هذ الدلاسة ي محاولة استكشاف ما يترلام الوظام الترمو األل ني ممثال ي مواهجم طود رايي موح

 STEAMوالوقوف طل مدض حئير رايي هذا الموح طل الرلاة األل نيين ،اضا تا ال اونها األول
طلم الااحثة -التي تواول موح
 STEAMطل

ومرناما Steam

وائر طل

ي االل ر -ي حدو

ومية التحصيل والتنكير الرياضي ،دذ يستود موح

التكامل

ما امسة مجاالت لاسية مختلنة :العلوم  Scienceوالتكوولو يا  Technologyوالهودسة Engineering

والنوور والدلاسات اإلنسانية  Artsوالرياضيات  Mathematicsوذلك من االل قديم أنشرة عليمية ذات معو
والتعلم بالحياة اليومية ،والتعرف طل

ولمك التعليم

لسنة دليس حديثة باستخدام أسلوم دليس قاسم طل المشروطات وحل المشكالت ،بحيال

ومو من االلها مهالات ضرولية للرلاة من قدلة طل التنكير الرياضي ،اما كمن أهمية هذ الدلاسة ي قديم نموذج كاملي ي

عليم الرياضيات يمكن

انعي القرال الترمو

ي األل ر من الترايز طليم ي براما دطدا المعلمين و ضميوم ي أ لة المعلمين

و و يههم الستخدامم .و عد هذ الدلاسة دضا ة لأل م الوظر والدلاسات السابقة ي مجال التو هات الترموية الحديثة التي هدف
دل التكاملية ي عليم المااحال الدلاسية وذلك من االل قديمها لموح .STEAM
أهداف الدراسة:

هييدف الد السيية دل ي

قصييي أئيير نشيياطات قاسميية طل ي موح ي التكامييل بييين العلييوم والتكوولو يييا والهودسيية والنيين والرياضيييات

( )STEAMي ومية التحصيل والتنكير الرياضي لدض طالاات الصف الثامن األساسي ي مديرية الترمية والتعليم ي قصاة دلمد.
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الثامن األساسي

مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:

أنشطة : STEAM

ويعر ها الااحثور ي هذ الدلاسة بحنها أنشرة متكاملة لياضيا وطلميا وهودسيا و كوولو يا و ويا كور طلي

يكل طملييات

وإ راءات يقوم بها الميتعلم حيع د يراف المعليم اايل الصيف الد السيي أو اال يم إلنجياز مهميات ذات أهيداف رمويية خيدم أغي ار
الم ييوها المدلس ييي ،حي ييال تمرا ييز ح ييول الخا يرة ط يين طري ييي االكتش يياف والتح يير والخا يرة اليدوي يية والتنكي يير العلم ييي والمورق ييي
الااحثور لوحدة لاسية ي ما ة الرياضيات لرلاة الصف الثامن األساسي االل النصل الدلاسي الثاني .2018/2017

ييممها

الطريقة التقليدية:هيي الرريقية التيي ييتعلم يهيا الرلاية بمسياطدة المعليم ،ويحايذ المعليم يهيا اليدول األساسيي ،يي وضييح المنياهيم،

و رحها أمام الرلاة م دطراء التغذية ال ار عة للرلاة ،والتي عتمد طل اتام الرالا و ليل المعلم.

التفكيرر الرياضري :هيو قيدلة الرلاية طلي بوياء النرضييات واسيتخالم الوتياسا باسيتخدام اصياسص وطالقيات لياضيية ،وذليك طوييدما

يتعير

الرلاية لموقيف لياضيي معيين واليذ

يتحيد بالمهيالات التاليية )االسيتقراء ،االسيتوتاج ،التخميين ،التعايير بيالرموز ،الموريي

الشكلي ،الومذ ة) ويقاس بالدل ة التي حصل طليها الرلاة ي ااتاال التنكير الرياضي الذ أطد الااحثور.

التحصيل  :هيو مقيدال ميا حقيي طويد الرالايات مين األهيداف التعليميية يي وحيدة المجسيمات ،يي ماحيال الرياضييات نتيجية ميرولهم
بخارات عليمية و م قياسم بالعالمة الكلية للرلاة طل االاتاال التحصيلي الذ أطد الااحثور لهذ الدلاسة حول وحدة المجسمات.

حدود الدراسة ومحدداتها:
تحد الدلاسة باآل ي:

 اقتصر رايي الدلاسة الحالية طل وحدة المجسمات من كتام الرياضيات للصف الثامن األساسي وذلك االل النصل الثانيللعام الدلاسي  2018/2017ي المدالس التابعة لو ازلة الترمية والتعليم بمحا ظة دلمد.

 اطتمد عميم نتاسا هذ الدلاسة طل الدقة والمصداقية ي بواء أ وا ها التي استخدمع يها ومقدال ما و ر لتلك األ وات مناصاسص سيكومترية مقاولة ،ومدض قدلة المعلمين طل لعا الدول المالسم لما يترلام موح  STEAMوما يترلام ومية التحصيل

والتنكير الرياضي.
الدراسات السابقة:

من الدلاسات التي واولع التنكير الرياضيي ،السية يرواو ( )2009هيد ع دلي استقصياء أئير التيدليس بموحي التكاميل

بييين العلييوم والرياضيييات بموظييولين ييي مسييتوض التحصيييل العلمييي والرياضييي لييدض طييالم الصييف الخييامس األساسييي ،و كونييع طيويية

الدلاسة من  99طالاا من طلاة الصيف الخيامس يي المدلسية الوموذ يية يي امعية اليرميول ،و يم ااتيالهيا بالرريقية القصيدية ،و يم
وزي العيوة طشواسيا طل ئالث مجموطات ( 2جرياية و  1ضابرة) وقد طاقع الدلاسة طل العيوة طلي ميدض أسياوطين ونصيف،

و و ييلع الد السيية دلي و ييو ييرو ذات الليية دحصيياسية طوييد مسييتوض الدالليية ( )α=0.05ييي التحصيييل العلمييي والرياضييي لصييالح
المجموطيية التجرياييية مقالنيية مي مجموطيية الرييالم ييي الرريقيية االطتيا ييية ،ييي ضييوء الوتيياسا أو ييع الد السيية الايياحثين الترمييويين أر
يولوا اهتماما بموضو التكامل بين العلوم والرياضيات ،وأر يتم راييي هيذ الد السية طلي م ارحيل مختلنية ،اميا او يع المعوييين مين
الترمييويين ومس ي ولين بعقييد المزيييد ميين الييدولات التدلياييية للمعلمييين لر ي انيياءا هم واالل قيياء ييي اسييتخدام موح ي التكامييل بييين العلييوم

والرياضيييات ،وأو ييع الد السيية أيضييا بتصييميم مويياها ارطييي التكامييل بييين العلييوم والرياضيييات بشييكل واقعييي ممكيين الترايييي مراطييية
لألنشرة والوساسل المالسمة إلنجا التكامل.

كمييا أ ييرض الاكيير والش يوا ( ) 2014السيية هييد ع دل التعييرف طل ي أئل اس ا ام بلم ية عليمية محوسبة ي نمية ال كيل

اللياضي ل ض الميييذ الصييف الخييامس االبتييداسي ييي المملكيية العرمييية السييعو ية ،كونييع طيويية الد السيية ميين  55طالاييا ،و ييم ييوزيعهم

الي مجميوطتين :الم موطة ال ليبية ضمت  28طالايا والم موطة الضابطة وضمت  27طالبا مر طلبة ال ف الخيامس االبتييداسي
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ييي مديويية طرطيير بالمملك يية العرمييية السييعو ية ،حيث م ليس الم موطة ال ليبية باس ا ام البلناما التعليمييي المحوس ييا ،بينما م
ليس الم موطة الضابطة باس ا ام ال عليم االﻋ يا  .حيي ي ييال اس ا م مﻟياس ال كيل اللياضي الذ يح و طل  30ق ي ي يرة ﻟيس
س ة مظاﻫل لل كيل :ال ﻌبيل بييالرموز ،ال ﻌميم ،االس ﻟلاء ،االس الل ،المنطييي الشييكلي ،والبلهار اللياضي .أظهلت الن اسا و و
ﻓل ذ

اللة دح اسية بير ل ات ال كيل اللياضي للطلبة ل الح الم موطة ال ليبية ،أو ت ال السة باس ا ام البلم يات

ال عليمية المحوسبة ي مناها اللياضيات الم لسية واالﻫ مام بال كيل اللياضي مر االل

اي ية

ليم المعلمير طل

ليس

اللياضيات بط يريقة نميم ال كيل اللياضي ،وزيييا ة اهتمييام معلمييي الرياضيييات بتييدليا الرييالم طل ي اسييتخدام الارمجيييات التعليمييية
المحوساة اا ة ي ما ة الرياضيات.
ومن الدلاسات التي واولع موح ( )STEAMما قام بم ي ( )Tae,2016لتقصي أئر التعليم القاسم طل  STEAMي
التنكير و ي خصيات الرالم ي المدالس االبتداسية ،حيال م ااتيال  196طالاا بشكل طشواسي من مدلستين من الصف الثالال
حت السا س من المدالس االبتداسية ،والتيي قي

يي مديوية سييول ،وذليك مين أ يل معر ية ائير بيراما التعلييم القياسم طلي

STEAM

ي التنكير و ي خصييات الريالم .واانيع ها يار المدلسيتار متميائلتين مين حييال الايييات الشخصيية والما يية ،ضيال طين النلسينة
والمواها التعليميةت و م د راء التجرمة لمدة استمرت أكثر من هرين ،م ما مجموطم  12لسة ال لسية  40قيقية لكيل موهميا

للصينوف الثاليال وال اربي و  16لسية للصينوف الخيامس و السيا س ،والتيي أ ارهيا المعلميور اليذين لقيوا التيدليا األوليي يي مايا ئ

وأسيياليا التعليييم القيياسم طل ي

 .STEAMوقييد ييم ييدليس المجموطيية التجرياييية باسييتخدام التعليييم القيياسم طل ي  ،STEAMوالمجموطيية

الضابرة م دليسها و ي الرريقة التقليدية ،واانع الوتياسا االتيالي ،أوال :يحئير التعلييم القياسم طلي  STEAMطلي طيالم الميدالس
االبتداسية ي الرياضيات والعلوم لم يكن اايرا .ئانيا :حسن ااير ي طامل الشخصية وير اك طلي األل يح مي المايا ئ التيي أكيدها
التنكير والتصاميم اإلبداطية .ئالثا :حئير ديجابي ي طالم المرحلة االبتداسية ي العلوم والتكوولو يا ي المجموطة التجرياية .
كما أ رض ايم و شا ) )Kim & Chae, 2016لاسة هد ع دل

التقليدية واار الغر

روير و رايي برناما STEAMطل الثقا ة الكولية

من هذا الاحال هو روير برناما  STEAMيي سييا التعلييم واليتعلم الكيول التقلييد و ونييذ يي

ينوف

المدلسة الثانوية لتحديد عالية برناما  STEAMوأئر ي الرلاة .وقد م روير برناما  STEAMمن االل رييي مين الخايراء،
حي ييال ييحلف ري ييي ر ييوير برن يياما  STEAMم يين ألمع يية أس ييا ذة ييامعيين ،وم ييدير مدلس يية ابتداسي يية ،وألمع يية معلم ييين ييي الم ييدالس
االبتداسية ،ومدلسين ي المدالس المتوسرة ،ومدلس ي مدلسة ئانوية ،واار لديهم ميعا اارة سابقة ي روير برناما STEAM

 .وقد نظر النريي يما دذا ايار يمكين الجمي بيين العليم والنويور معيا .وايار أحيد المكونيات الرسيسيية للارنياما هيو السييا  ،والتصيميم
اإلبداطي ،واللمسة العاطنية ،وقد م ونيذ هذا الارناما لمدة ستة أسابي
طالاا ،وقد م طمل مقابال ت م

يي الصيف الحيا

طشير ،واليذ

يحلف مين سيتة وطشيرين

الرالم الستة والعشرين الذين الاوا ي هذ الدلاسة الاحثيية لتحدييد اييف أ ياح هي الء الريالم

طل بيوة من برناما  STEAMوالتحقي من مدض رايي الارناما .والوتاسا اانع اميا يليي :أ يا الريالم بحهميية وضيرولة التعلييم

 STEAMاحسلوم لتعلم حل المشاكل والذ أ ض ال

روير المناهيم لديهم مين ايالل ايا ل اآللاء والتشياول بييوهم  .وأ يال معظيم

الرالم دل أنهم استنا و من المعر ة التي علموها ي برناما  STEAMي

نهم العلمي ألنيم طيول قيدل هم يي حيل المشيكالت،

وساهم ي روير قد ال هم من االل قديم أ كال ديدة

كما أ رض ال من بالل ويونا وميور وهار ومايك ) (Baek&Han& Byun&yong&Park,2016لاسة واولع منياهيم

وممالسات المعلمين ي مجال العلوم والتكوولو يا والهودسة والنوور والرياضيات ( )STEAMي اوليا الجوومية ،وذلك استوا ا دل

السيية استقصيياسية للمعلمييين ييي المييدالس التييي راييي نمييوذج  .STEAMوأظهييرت الوتيياسا أر غالاييية المعلمييين الكييوليين ،واا يية

المدلسييور ذوو الخا يرة والمعلمييور الييذاول ،حيييال اييار لييديهم نظ يرة ديجابييية طيين ول التعليييم  .STEAMو ييي الوقييع ننسييم ،سييلك
المعلمور الكوليور الضوء طل التحديات المختلنة يي ونييذ هيذا التعلييم يي مجيال العليوم والتكوولو ييا واالبتكيال ،مثيل ديجيا الوقيع
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الالزم لتونيذ لوس  ،STEAMوزيا ة أطااء العمل طليهم ،ونقص الدطم اإل ال والميالي بالوسياة لهيم .و شيير الوتياسا التيي و يلع
دليها الدلاسة دل أر هوال حا ة دل الدطم الكا ي من الحكومة ،وإطا ة بواء المواها الدلاسية الوطوية ،وإ راء التغييرات الهامية يي
نظام التقييم الوطوي من أ ل عزيز التعليم

وأ ييرض هم ييي ( ) 2016الس يية ه ييد ع دلي ي استقص يياء ال ييتعلم الق يياسم طلي ي المش ييروطات ييي م ييدالس عل يييم  STEMللاو ييين

بالسا س من اكتومر ي ميدالس المتنيوقين يي مصير ،حييال هيد ع الد السية لنهيم صيولات الريالم لليتعلم القياسم طلي المشيروطات،
وأ ريع الدلاسة طن طريي ئالئة معلمين متدلمين م سع مجموطات من الرالم و م حليل الايانات و قا لمحولين ،المحيول األول

قاسم طل

صولات الرالم طن التعلم القاسم طل المشروطات والمحول الثاني قاسم طل

عاور الرالم ،وأ الت نتياسا الد السية دلي

أر الرالم قا لور طل التعاير طن صولات تسم بالوضو  ،وأيضا أر الرالم يعتقيدور أر راييي التعلييم القياسم المشيالي سياطد
طل

عزيز علمهم للموضوطات المتكاملة ي مشاليعهم ،واذلك زيا ة عاونهم م بعضهم الاعض ي مجموطات المشيالي  ،وايذلك

شير الوتاسا دل أر مستوض ل ات الرالم المتعرضين للتعلم القاسم طل المشالي قد أئر طل
وقيام اير ( )2017بيإ راء السية هيد ع دلي

صو ال هم طن ذلك التعلم.

قصيي أئير نشياطات قاسمية طلي التكامليية بيين العليوم والتكوولو ييا والهودسيية

والرياضيييات ( ) STEMوالتنكييير مييا ولاء المعر ييي ييي ومييية الايييداغو يا و قييدير الييذات لييدض معلمييي الرياضيييات للمرحليية األساسييية
العليا ي مديوة نابلس حيال استخدم الااحال موهجية مز و ة (كمية ونوطية) ،الموهجية الكمية اطتمدت صميما يام جريايي ،دذ يم

العمل طل بواء أ ا ين من أ وات الدلاسة من ااتاال للمعر ة الايداغو ية قالي ومعد ومقياس لتقدير الذات ،و كونع طيوة الد السية
من ( )40معلما ومعلمة لميا ة الرياضييات ،يم قسييمها دلي مجميوطتين :دحيداهما جريايية ( يدلمع و يي موحي  STEMوالتنكيير ميا
ولاء المعر ييي ) واألا ييرض ض ييابرة ( ييدلمع و ييي الرريق يية التقليدي يية) ،أظه ييرت نت يياسا الد الس يية و ييو أئ يير ديج ييابي ألنش ييرة ()STEM

والتنكير ميا ولاء المعر يي يي وميية المعر ية الايداغو يية ،و قيدير اليذات ليدض مسيتويات المعلميين يي المعر ية الايداغو يية ،حييال يم
استخدام دطال حليل نوطي للمعر ة الايداغو ية ي الرياضيات وا اة حليل امي الستجابات المعلميين والمعلميات طين اسييلة ااتايال
المعر ة الايداغو ية ،او ع الدلاسة بضرولة طقد ولات أو ول ات طمل لمعلمي الرياضيات لتسليك الضوء طل موحي ()STEM

وأهمية هذا الموح
كما او

يي حقييي التكامليية بيين الرياضييات وغيرهيا مين الميوا  ،وأهميية اليرمك بيين الرياضييات وواقي الرلاية والمعلميين،

الااحال بمحاولة نشر كرة وموح ( )STEMو رايقها بشكل موهجي بحيال تواول أطيراف العمليية التعليميية – التعلميية

كلها المعلمين ،والرلاة ،والمواها المدلسية ،والم سسات التعليمية.

وأ رض القثامي( )2017لاسة هيد ع دلي التعيرف طلي أئير اسيتخدام ميدال ( )STEMطلي التحصييل الد السيي ومهيالات

التنكييير لييدض طييالم الصييف الثيياني متوسييك ،واسييتخدم الااحييال ااتاييال حصيييلي وااتاييال مهييالات التنكييير العليييا ومعالجيية جرياييية
باس ييتخدام م ييدال ( ،)STEMوطاق ييع الد الس يية طلي ي طيو يية كون ييع م يين  60طالا ييا 30 ،ييي المجموط يية التجرياي يية و 30طالاي ي ا ييي
المجموطيية الضييابرة ميين طييالم الصييف الثيياني متوسييك ييي مديويية ييدة ييي المملكيية العرمييية السييعو ية ،حيييال أظهييرت الوتيياسا و ييو
ييرو ذات الل يية دحص يياسية ييي التراي ييي الاع ييد

يم ييا يخ ييص ا ييل م يين التحص يييل ،ومه ييالات التنكي يير العلي ييا طو ييد (مس ييتوض التحلي ييل،

الترايا ،التقويم ،المستويات مجتمعة) ولصالح المجموطة التجرياية.

كما أ رض اوال ( )2017لاسة هد ع دل التعرف طل أئير اسيتخدام موحي ( )STEMيي وميية االسيتيعام المنياهيمي

والتنكييير اإلبييداطي ييي الرياضيييات لييدض طلايية الصييف التاسي األساسييي وقييد اطتمييد الااحييال المييوها ييام التجرياييي ،وقييد كونييع طيويية
الد السيية م يين ( )65طالاييا  34ييي المجموط يية التجرياييية و 31طالا ييا ييي المجموط يية الض ييابرة ميين ط ييالم الصييف التاس ي األساس ييي

بمدلسيية بوييي مهيييال اإلطدا ييية للاوييين ،حيييال ييم ااتيييال المدلسيية قصييديا ،وقييد أظهييرت الوتيياسا و ييو ييرو ذات الليية دحصيياسية ييي
الترايييي الاعييد يمييا يخييص اييالًّ ميين االسييتيعام المنيياهيمي والتنكييير اإلبييداطي ولصييالح المجموطيية التجرياييية ،او ييع الد السيية بعقييد
ن ييدوات عريني يية بموحيي ( )STEMللمعلم ييين للتع ييرف طل ي أهميت ييم ،وط يير اس ييتخدامم ،وا ييذلك العم ييل طل ي طق ييد ولات للمعلم ييين،
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لمساطد هم ،و حهيلهم للتدليس و ي هذا الموح  ،واالهتمام والترايز طل التدليس من أ يل االسيتيعام المنياهيمي والتنكيير االبيداطي
و و ير االنشرة والمواقف التي عمل طل

حقيي أ ضل مستويات االستيعام المناهيمي و ومية التنكير االبداطي.
قصييي اطلييية التييدليس و ييي مييوها ( )STEMييي ومييية قييدلة طالاييات المرحليية

كمييا أ ييرت المحمييد ( )2018السيية هييد ع دل ي

الثانويية يي حيل المشيكالت ،حييال يم ااتييال مجموطية ميين المشيكالت التيي يترليا حلهيا معيالف ومهيالات ير اك بيالمحتوض العلمييي

والتكوولييو ي وطلييم الهودسيية ييي سيييا

كوولييو ي ،امييا ييم بويياء ااتاييال لقييياس القييدلة طل ي حييل المشييكالت كييور ميين  10مشييكالت

منتوحة الوهاية ،واطتمدت الدلاسة طل استخدام الموها ام التجرياي القاسم طل

صميم المجموطة الواحدة وااتاال قالي – ومعد ،

حيييال كونييع طيويية الد السيية ميين  30طالايية ميين طالاييات المرحليية المتوسييرة ااتييرر برريقيية قصييدية ،حيييال ييم رايييي ااتاييال حييل
المشكالت قال ومعد د راء التجرمة بعد التحقي من

دقم وئاا م ،وأظهرت نتاسا الدلاسة اطليية التيدليس و يي ميوها ( )STEMيي

ومية قدلة الرالاات المرحلة الثانوية طل حل المشكالت ،أو ع الدلاسة باستخدام موها ) (STEMيي حقييي اليدما بيين العليوم

والرياضيييات والحاسييا اآللييي دمييا ميين اييالل المييوها المدلسييي ،أو طلي األقييل ييي صييميم وحييدات دئراسييية ييوز طلي مييدالس التعليييم
العييام ييي المملكيية ،وطييدا ولات دلياييية مكثنيية للمعلمييين ييي صييميم و ونيييذ الوحييدات التعليمييية و ييي مييوها ) (STEMوإكسييابهم
المعالف والمهالات الالزمة لتحقيي أهدا م.
ومن االل استع ار

الدلاسات السابقة و د ار هوال حسوا ملحوظا ط أر طل

واالستيعام المناهيمي والتحصيل ،اضا تا ال

ا احة اارات ممالسة الاحال والتحر وا خاذ القرال و ومية المهالات الرياضية

االساسية ،قد شابهع الدلاسة الحالية م الدلاسات السابقة ي رايي موح
) )Kim &Chae, 2016و لاسة المحمد

الرلاة ي ومية التنكير وحل المشكالت

 STEAMمثل لاسة ( ،)Tae,2016و لاسة

( ،)2018و لاسة القثامي( )2017و لاسة اوال ( .)2017اما شابهع الدلاسة

الحالية م الدلاسات السابقة ي ومية التنكير الرياضي مثل لاسة نجم ( ،)2012و لاسة الاكر والشوا ( .)2014ومن الدلاسات
ما هد ع دل

قصي مناهيم وممالسات المعلمين ي مجال روير و رايي برناما  STEAMادلاسة ال من ( ار،)2017،

) .(Jho& hong & song, 2016) ،(Baek&Han&Byun&yong&Park,2016ومهذا تني الدلاسة الحالية م
المحمد

لاسة

( ،)2018و لاسة القثامي( ، )2017و لاسة اوال ( ،)2017و لاسة ي ( )Tae,2016ي التدليس و ي موها

.STEAM
استنا ت الدلاسة الحالية من الدلاسات السابقة من حيال موهجية الاحال واألساليا اإلحصاسية ،ونتاسا الدلاسات و و يا ها.
منهجية الدراسة:

قام الااحثور باطتما الميوها يام التجريايي ،باسيتخدام مجميوطتين :مجموطية جريايية يم دليسيها وحيدة المجسيمات و يي

موحي ( ،)STEAMوالمجموطية الضيابرة يم دليسيها بالرريقية التقليديية ،يم راييي ااتايال التنكيير الرياضيي وااتايال التحصييل
طل المجموطتين ،ومعد االنتهاء من دليس الوحدة م رايي ااتاال التنكير الرياضي والتحصيل طل المجموطتين.
عينة الدراسة:

كونيع طيوية الد السية مين طلاية الصيف الثيامن األساسيي يي دحيدض الميدالس الحكوميية يي محا ظية دلميد التابعية لمديريية

قصاة دلمد وذلك ي النصل الدلاسي الثاني من العيام الد السيي  2018/2017م ،حييال يم طشيواسيا ااتييال مدلسية بشيرض األساسيية

للاوات وقد م ااتيال مجموطتين من طالاات الصف الثامن األساسي ،ااتيرت أحداهما برريقة طشيواسية ،امجموطية جريايية كونيع

من  16طالاة م دليسها باستخدام موح  STEAMواألارض ضابرة كونع من  18طالاة م دليسها بالرريقة التقليدية.
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أدوات الدراسة:

أوال :االختبار التحصيلي:

قام الااحثور بإطدا ااتاال حصيلي ي وحدة المجسمات كور من ( )26س اال موضوطيا مين نيو االاتييال مين متعيد ،

وذلك لقياس مقدال ما اكتساتم الرالاات من معالف ومهيالات يي وحيدة المجسيمات ،وقيد يم بوياء هيذا االاتايال بعيد حلييل المحتيوض

لوحدة المجسمات وما ا تمل طليم مين منياهيم و عميميات ومهيالات ،و حدييد الوتا يات المرليوم مين الرالايات حقيقهيا بعيد السيتهن
لهذ الوحدة ،وقد ضموع الوحيدة الد السيية الموضيوطات الرياضيية التاليية :الشياكات ،حجيم الموشيول الثالئيي ومسياحة سيرحم ،حجيم

األسيروانة ومسيياحة سييرحها ،حجييم المخييروط ومسيياحة سييرحم ،حجييم الهييرم ومسيياحة سييرحم ،حجييم الكيرة ومسي احة سييرحها ،معامييل
التغير ،وللتحقي من

د االاتاال م طرضم طل لجوة من المحكمين من ذو الخارة واالاصام من أطضاء هيية التدليس من

المتخصصين ي مجال مواها الرياضيات وأساليا دليسها ومواها وأساليا دليس العليوم ،والقيياس والتقيويم يي بعيض الجامعيات

األل ني يية وط ييد هم ( )9أطض يياء ،وذل ييك به ييدف التحق ييي م يين م ييدض مالءمت ييم لتحقي ييي أه ييداف الد الس يية ،وم ييدض مثي ييل األس يييلة للمحت ييوض
التعليمي ومرابقتها ألهداف الدلاسة ،و ي ضوء لاسهم يم د يراء التعيديالت التيي اقترحهيا المحكميور ،والتيي مثليع بإطيا ة الصيياغة

لعد من األسيلة ولم يتم حذف أ من أسيلة االاتاال ،و كور االاتايال بصيول م الوهاسيية مين ( )26سي اال ،وطويد صيحيح االاتايال
م احتسام طالمة واحدة لكل د ابة

حيحة ومذلك كور الوهاية العظم بالدل ة طل االاتاال (.)26

كم ييا ييم التحق ييي م يين ئا ييات االاتا ييال بترايق ييم طلي ي طيو يية اس ييترالطية م لن يية م يين ( )30طالا يية م يين ا ييالج طيو يية الد الس يية

واسيتغرقع ميدة االاتايال ( )90قيقية ،وقيد يم حسيام معيامالت ئايات اال سيا اليداالي حسيا معا لية ايو ل ليتشا سييور  ،20 -دذ
بلغ ( ،)0.85و عتار هذ القيمة مقاولة لغايات هذ الدلاسة.
ثانيا :ااتاال التنكير الرياضي

قيام الايياحثور بإطيدا ااتاييال التنكييير الرياضيي الييذ

كييور مين  24سي اال موضييوطيا مين نييو االاتيييال مين متعييد  ،وقييد يم بويياء هييذا

االاتاال بعد حديد مهالات التنكير الرياضي )االسيتقراء ،االسيتوتاج ،التخميين ،التعايير بيالرموز ،الومذ ية ،والموريي الشي كلي) ،وذليك
بعييد االطييال طلي الم ار ي والكتييا والد السييات السييابقة ومشيياولة العديييد ميين أهييل االاتصييام ييي مجييال ييدليس الرياضيييات ومجييال
يد االاتايال يم طرضيم طلي لجوية

مواها وطر دليس الرياضيات ومعلميي الرياضييات أ يحام الخايرة الرويلية ،وللتحقيي مين

من المحكمين من ذو الخارة واالاتصام من أطضاء هييية التيدليس مين المتخصصيين يي موياها الرياضييات وأسياليا دليسيها،
ومواها وأساليا دليس العلوم ،والقياس والتقويم ي بعض الجامعات األل نية وطد هم ( )9أطضاء ،وذليك بهيدف التحقيي مين ميدض

مالءمتم لتحقيي أهداف الدلاسة ،و ي ضوء لاسهم يم د يراء التعيديالت التيي اقترحهيا المحكميور والتيي مثليع بإطيا ة الصيياغة لعيد

مين األسييلة ،وليم ييتم حيذف أ ميين أسييلة االاتايال و كيور االاتايال بصيول م الوهاسييية مين ( )24سي اال ،وطويد صيحيح االاتايال ييم
احتسام طالمة لكل د ابة

حيحة ومذلك كور الوهاية العظم بالدل ة طل االاتاال (.)24

كمييا ييم التحقييي ميين ئاييات االاتاييال بترايقييم طلي طيويية اسييترالطية م لنيية ميين ( )30طالايية ميين اييالج طيويية الد السيية واسييتغرقع مييدة
االاتاييال ( )90قيقيية ،وقييد ييم حسييام معييامالت ئاييات اال سييا الييداالي حسييا معا ليية اييو ل ليتشا سييور  ،20 -دذ بلييغ ()0.86
و عتار هذ القيمة مقاولة لغايات هذ الدلاسة ،وياين الجدول ( )1معامالت الثاات ألبعا مستوض التنكير الرياضي:

جدول ( )1معامالت ثبات االتساق الداخلي حسب معادلة كودر ريتشادسون  20 -ألبعاد مستوى التفكير الرياضي
األبعاد

كودر ريتشادسون 20 -

استوتاج

0.71

نمذ ة

0.76

خمين

0.75
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استقراء

0.72

عاير بالرموز

0.72

الموري الشكلي

0.74

الكلي

0.86

ثالثا :المادة التعليمية:

قييام الايياحثور بإطييدا أنشييرة  ،STEAMومييدأت ار يوات دطييدا ها بم ار عيية األ م الوظيير والد السييات السييابقة واالسييتعانة

بذو الخارة واالاتصام ي هذا المجال ،دضا ة دل بعض المواق اإللكترونية المتخصصة ،ومن ئم م حليل المحتوض الرياضيي
ياغة الوحدة المذاولة طلي

يكل أنشيرة ،STEAM

ومواء طليم مع اطا ة
لوحدة المجسمات من اتام الصف الثامن األساسي،
ً
كمييا ييم التحكييد ميين الصييد الظيياهر للمييا ة التعليمييية و قييا لموحي  STEAMحيييال ييم طرضييها طلي لجويية ميين المحكمييين ميين ذو

الخارة واالاتصام مين أطضياء هييية التيدليس مين المتخصصيين يي مجيال موياها الرياضييات وأسياليا دليسيها وموياها وأسياليا
ييدليس العلييوم ييي بعييض الجامعييات األل نييية وطييد هم ( )9أطضيياء ،ومشيير ي الرياضيييات ومعلميهييا ذو الخايرة بالتخصييص ،حيييال
طلا دل ه الء المحكمين دبداء لأيهم بحنشرة  STEAMمن حيال سالمة الصيياغة اللنظيية للوتا يات التعليميية التعلميية ووضيوحها

و قتها ،و مولها للمحتيوض الرياضيي اليوال يي اتيام الراليا و لييل المعليم ،والوضيو والدقية اللغويية والعلميية يي

يياغة نشياطات

التدليس ومدض انتماء نشاطات التدليس واست ار يجيات التقويم المعدة لهدف الد السية ،وميدض مالءمية نشياطات التيدليس واسيت ار يجيات

التقيويم لمسييتوض طالاييات الصييف الثييامن األساسييي ،ووضييو نشيياطات التييدليس واسييت ار يجيات التقييويم وقابليتهييا للتونيييذ بالغر يية الصيينية
واناية الوقع المقتر لتونيذ ال نشاط طل حدة ،واذلك ذار أ مالحظيات بالحيذف أو اإلضيا ة أو التعيديل بميا يي ار ضيروليا ،و يم

األاذ بآلاء المحكمين وإ راء التعديالت الضرولية ،حيثما لزم األمير ،طلي اطتايال أر ذليك يحقيي الصيد الظياهر لمحتيوض أنشيرة

.STEAM

إجراءات الدراسة:

لتحقيي األهداف المر وة من الدلاسة م ا اا اإل راءات التالية:
 دطدا الما ة التعليمية ،حيال مع دطا ة دطيدا ااتاييال التنكييير الرياضيي الييذواحيدة لكيل د ابية

ياغة وحدة المجسمات طل

كل أنشرة .STEAM

كييور مين  24سي اال موضييوطيا ميين نيو االاتيييال ميين متعيد  ،حيييال أطريييع طالميية

يحيحة ،و ينر لكيل د ابية ااطييية واالاتايال التحصييلي يي وحيدة المجسيمات كيور مين ( )26سي اال

موضوطيا من نو االاتيال من متعد  ،حيال أطرييع طالمية واحيدة لكيل د ابية

ول ي موهجية الاحال وأ وات الدلاسة).

يحيحة ،و ينر لكيل د ابية ااطيية )كميا

 بعد ااتيال طيوة الدلاسة م دليا المعلمة التي قامع بعملية التدليس باستخدام أنشرة .STEAM-

م رايي ااتاال التنكير الرياضي طل المجموطتين التجرياية والضابرة قال رايي التجرمة.

-

م رايي االاتاال التحصيلي طل المجموطتين التجرياية والضابرة ،قال رايي التجرمة.

-

ونيييذ التييدليس التجرياييية (التييدليس باسييتخدام نشيياطات قاسميية طلي موح ي التكامييل بييين العلييوم والتكوولو يييا والهودسيية والنيين
والرياضيات ( ))STEAMوالضابرة (الرريقة التقليدية) طل طيوة الدلاسة.

-

ي ييم رايي ييي ااتاي ييال التنكيي يير الرياضي ييي طل ي ي المجمي ييوطتين التجريايي يية والضي ييابرة ،وذلي ييك بعي ييد االنتهي يياء مي يين ي ييدليس وحي ييدة
المجسمات.

م رايي االاتاال التحصيلي طل المجموطتين التجرياية والضابرة ،وذلك بعد االنتهاء من دليس وحدة المجسمات.
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النتائج ومناقشتها:

عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول:

هل يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05=αبين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
اختبار التحصيل الرياضي يعزى لطريقة التدريس وفق منحى  STEAMوالطريقة التقليدية؟
االنحر ات المعيالية لدل ات الرالايات يي ااتايال التحصييل للقياسيين القاليي
ا
لإل ابة طن هذا الس ال حساع المتوسرات الحسابية و

والاعد

اعاً لرريقة التدليس (موح  ،STEAMالرريقة التقليدية) ،وذلك اما يتضح ي الجدول لقم (:)6

جدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات في اختبار التحصيل للقياسين القبلي والبعدي تبعاً
لطريقة التدريس
القياس القبلي
العدد

الطريقة

الوسط الحسابي

القياس البعدي

االنحراف
المعياري

االنحراف

الوسط الحسابي

المعياري

جرياية ()STEAM

16

12.38

3.519

17.06

4.725

ضابرة (التقليدية)

18

11.17

3.130

13.17

3.204

المجمو

34

11.74

3.324

15.00

4.397

ياين الجدول ( )6و و رو ظاهريية بيين األوسياط الحسيابية يي القياسيين القاليي والاعيد الاتايال التحصييل و قيا لرريقية التيدليس
( ،STEAMالتقليدييية) .ولمعر يية يمييا دذا اانييع هييذ النييرو الظاهرييية ذات الليية دحصيياسية ،ييم اسييتخدام حليييل التايياين األحييا

المصاحا ) (One way ANCOVAللقياس الاعد الاتاال التحصيل و قا لرريقة التدليس ( ،STEAMالتقليدية) بعد حيييد أئير
القياس القالي لديهم ،و يما يلي طر

لهذ الوتاسا اما هو ماين ي الجدول (:)6

جدول ( : )7نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ( )One way ANCOVAللقياس البعدي الختبار التحصيل وفقا لطريقة
التدريس ( ،STEAMالتقليدية) بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم

مصدر التباين

درجات

مجموع المربعات

الحرية

متوسط مجموع
المربعات

قيمة
ف

مستوى الداللة

القياس القالي

301.938

1

301.938

45.109

.000

طريقة التدليس

63.112

1

63.112

9.429

.004

الخرح

207.500

31

6.694

الكلي

638.000

33

يتض ييح م يين الج ييدول ( )7و ييو ييرو ذات الل يية دحص يياسية طو ييد مس ييتوض الل يية ( )0.05 = αييي ااتا ييال التحص يييل و ق ياً لرريق يية
التدليس ( ،STEAMالتقليدية) ،قد بلغع قيمة (ف) ( )9.429بداللة دحصاسية مقدالها ( ،)0.004وهي قيمية الية دحصياسياً ،مميا

يعوي و و أئر لرريقة التدليس.

كمييا يتضييح ميين الجييدول ( )7أر حجييم أئيير طريقيية التييدليس اييار اايي اًرت قييد َ سييرت قيميية مرم ي أيتييا ( )η2مييا نسيياتم ( )%23.3ميين
المنسر (المتواح بم) ي المتغير التاب وهو مستوض الكناءة الذا ية.
التااين ُ
ولتحدييد لصيالح ميين عيزض النييرو  ،يم اسييتخراج المتوسيرات الحسييابية المعدلية واألاريياء المعياليية لهييا و قيا لرريقيية التيدليس ،وذلييك

كما هو ماين ي الجدول (:)8
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الثامن األساسي

جدول ( :)8المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لها الختبار التحصيل تبعاً لطريقة التدريس
طريقة التدريس

المتوسط الحسابي البعدي المعدل

الخطأ المعياري

جرياية ()STEAM

16.470

.653

ضابرة (التقليدية)

13.693

.615

شير الوتاسا ي الجدول ( )8دل أر النرو اانع لصالح طريقة موحو  STEAMمقالنة بح ار المجموطة الضابرة.

ويمكن نسير هذ الوتاسا دل أر أنشرة  STEAMطملع طل لمك الخايرات الحيا يية للرالايات بيالمحتوض األكيا يمي ،األمير اليذ
انعكس طل استيعام الرالاات ،اما أر هذ األنشرة ستدطي موهن التنكير ،و راز طل التمراز نحو الميتعلم واسيتخدام اليدوي يييات
أو محسوس ييات ومجموط يية م يين األ وات والوس يياسل التعليمي يية ال ييتي س ييتخدم لش ييير المناهي يييم والوظري يييات الرياضي ييية ،حييال س يييتخدمها
الرالا ييات بحي ي ييال اس ي ييك طلي ي ييه ن اس ي ييتيعام المناهي ي ييم الرياضي ي يية و جعل ي ييهن يتناط ي ييلن م ي ي الم ي ييا ة ،مم ي ييا ي ي ي

مس ييتوض التحصي ييل ي م ييا ة الرياضي يييات باإلضا ييية دلي

ب ي ييدول دل ي ال ن ي ييا

حوي يييل ل يييك المناهي يييم والوظري يييات م ييين المج ييير دلي المحس يييوس ،اميا و ير

ر يية للرالا ييات ييي غيي يير معتق ييدا هن ييي الوظ يير دلي ي العل ييوم والرياض يييات والتكوولو ي ييا امج يير مي يوا مونص ييلة ،وال ييدول التك يياملي
للتكوولو يا والنن ال يوعزل طن الرياضيات والعليوم والهودسية ،وايل ميا سياي يج طلي اكتسيام الرالايات المعيالف والمنياهيم ونقلهيا
كخا يرات واسييت ار يجيات للتعامييل م ي المشييكالت التييي يوا ههن ،دضييا ة دل ي أر العمييل امجموطييات أ ض دل ي

عيياور الرالاييات ذوات

التحصيل المتااين ،وهذا عل ذو التحصيل الموخنض يقالور طل التعلم بناطلية ،حيال و دوا متعة و شويقاً ،وهيذا أ ض دلي اسير

الرو ين وزيا ة الحيوية.

و تني هذ الوتيجة م نتاسا بعض الدلاسات السيابقة ،وموهيا السية المحميد ( )2018والتيي ايار مين أهيم نتاسجهيا نيو المجموطية
التجرياية الخاضعة لتعليم  STEAMطلي الضيابرة ،حييال يم ااتييال مجموطية مين المشيكالت التيي يترليا حلهيا معيالف ومهيالات
ر اك بالمحتوض العلمي والتكوولو ي وطلم الهودسة ي سيا

كوولو ي ،اما م بواء ااتاال لقياس القيدلة طلي حيل المشيكالت كيور

مين  10مشييكالت منتوحيية الوهايية ،حيييال ييم راييي ااتاييال حييل المشيكالت قاييل ومعييد د يراء التجرميية بعييد التحقيي ميين

ييدقم وئاا ييم،

وأظهرت نتاسا الدلاسة اطلية التدليس و ي موها ( )STEMي ومية قدلة الرالاات المرحلة الثانوية طل حل المشكالت.
واذلك تني هذ الوتيجة م نتاسا لاسة القثامي ( )2017التي أئاتع و و أئير ال دحصياسيا لتيدليس الرياضييات باسيتخدام ميدال
( )STEMطل ي التحص يييل ومه ييالات التنكي يير ل ييدض ط ييالم الص ييف الث يياني المتوس ييك ،ام ييا أظه ييرت نتاسجه ييا و ييو ييرو ذات الل يية
دحصيياسية ييي الترايييي الاعييد طوييد مسييتوض ( )0.05≤αيمييا يخييص التحصيييل الد السييي لصييالح المجموطيية التجرياييية ،وو ييو ييرو

ذات اللة دحصاسية ي الترايي الاعد طود مستوض ( )0.05≤αيما يخص مهالات التنكير لصالح المجموطة التجرياية.
عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

هل يوجد فرق دال إحصرائياً عنرد مسرتوى الداللرة ( )0.05=αبرين متوسرطي درجرات طالبرات المجموعرة التجريبيرة والمجموعرة
الضابطة في اختبار التفكير الرياضي يعزى لطريقة التدريس وفرق منحرى  STEAMوالطريقرة التقليديرة؟ لإل ابية طين هيذا السي ال
م حسام المتوسرات الحسابية واالنح ار ات المعيالية لدل ات الرالايات يي ااتايال التنكيير الرياضيي للقياسيين القاليي والاعيد

اعياً

لرريقة التدليس (موح  ،STEAMالرريقة التقليدية) ،ولتحديد لصالح من عزض النرو  ،م استخراج المتوسرات الحسابية المعدلة
واألاراء المعيالية لها و قا لرريقة التدليس ،وذلك اما يتضح ي الجدول لقم (:)2
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جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات في اختبار التفكير الرياضي للقياسين القبلي والبعدي
تبعاً لطريقة التدريس

القياس القبلي
الطريقة

الوسط

العدد

القياس البعدي

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط

الحسابي

المعياري

الخطأ

الحسابي

االنحراف

البعدي المعدل

المعياري

جرياية ()STEAM

16

8.62

2.918

16.19

3.060

16.235

.831

ضابرة (التقليدية)

18

8.11

2.083

10.33

3.481

10.291

.783

المجمو

34

8.35

2.485

13.09

4.393

يعيير

الجييدول ( )2قيييم المتوسييرات الحسييابية واالنح ار ييات المعيالييية الاتاييال التنكييير الرياضييي ،حيييال يتضييح ميين اييالل
يي ايل مجموطية مي مالحظية أر متوسيك القيياس الاعيد الاتايال التنكيير الرياضيي

هذ القيم حسن قيم متوسرات القيياس الاعيد

للمجموطة التجرياية اار أكار ،ويتضح من الجدول و و رو ظاهرية بين األوساط الحسابية ي القياسين القالي والاعد لمسيتوض
التنكير الرياضي و قا لرريقة التدليس ( ،STEAMالتقليدية.
ولمعر ة يما دذا اانع هذ النرو الظاهرية ذات اللة دحصاسية ،م استخدام حليل التااين األحا

المصاحا (One

) way ANCOVAللقييياس الاعيد لمسييتوض التنكيير الرياضييي و قييا لرريقية التييدليس ( ،STEAMالتقليديية) بعييد حيييد أئيير القييياس
القالي لديهم ،و يما يلي طر

لهذ الوتاسا اما هو ماين ي الجدول (:)3

جدول ( :)3نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ( )One way ANCOVAللقياس البعدي لمستوى التفكير الرياضي
وفقا لطريقة التدريس ( ،STEAMالتقليدية) بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم
درجات

متوسط مجموع

قيمة

الحرية

المربعات

ف

القياس القالي

6.268

1

6.268

.571

.455

طريقة التدليس

296.069

1

296.069

26.981

.000

الخرح

340.169

31

10.973

الكلي

636.735

33

مصدر التباين

مجموع المربعات

ياين الجدول ( )3نتاسا حليل التااين األحا

مستوى الداللة

المصياحا لمتغيير التنكيير الرياضيي بيين المجميوطتين يي القيياس الاعيد ،

حيييال بلغييع قيميية (ف) المحسييومة ( )26.981بمسييتوض الليية ( ،)0.000وه ييذا يشييير دل ي و ييو ييرو ذات الليية دحصيياسية ب ييين

المجم ييوطتين ييي ااتا ييال التنكي يير الرياض ييي ييي القي يياس الاع ييد لص ييالح المجموط يية التجرياي يية ،ام ييا ييم حس ييام األوس يياط الحس ييابية

واالنح ار ات المعيالية والوسك الحسابي المعدل للقياسين القاليي والاعيد ألبعيا مسيتوض التنكيير الرياضيي و قياً لرريقية التيدليس ،اميا

هو ماين ي الجدول (.)4

جدول ( :)4األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسط الحسابي المعدل للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد مستوى
التفكير الرياضي وفقاً لطريقة التدريس
القياس القبلي

األبعاد
استوتاج

الطريقة

العدد

الوسط

الحسابي

المعياري

جرياية ()STEAM

16

1.63

.885

القياس البعدي

الوسط

الخطأ

الحسابي

االنحراف

المعياري

المعدل

2.37

.806
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الثامن األساسي

نمذ ة

خمين

استقراء

عاير

بالرموز
الموري

الشكلي

ضابرة (التقليدية)

18

1.22

.878

1.72

.958

المجمو

34

1.41

.892

2.03

.937

.206

1.638

جرياية ()STEAM

16

1.13

.806

2.69

1.138

2.805

.290

ضابرة (التقليدية)

18

1.44

.984

1.67

1.085

1.562

.272

المجمو

34

1.29

.906

2.15

1.209

جرياية ()STEAM

16

1.31

1.138

2.88

.885

2.912

.201

ضابرة (التقليدية)

18

1.33

1.029

1.72

.826

1.690

.189

المجمو

34

1.32

1.065

2.26

1.024

جرياية ()STEAM

16

1.56

1.263

2.69

.704

2.801

.216

ضابرة (التقليدية)

18

1.06

1.259

1.50

1.098

1.399

.202

المجمو

34

1.29

1.268

2.06

1.099

جرياية ()STEAM

16

1.63

1.147

2.75

.931

2.776

.254

ضابرة (التقليدية)

18

1.61

.850

1.94

.998

1.921

.238

المجمو

34

1.62

.985

2.32

1.036

جرياية ()STEAM

16

1.38

.806

2.81

1.109

2.851

.293

ضابرة (التقليدية)

18

1.44

1.199

1.78

1.263

1.743

.275

المجمو

34

1.41

1.019

2.26

1.286

يالحظ من الجدول ( )4و و رو ظاهرية بين األوساط الحسابية والوسك الحسابي المعدل ي القياسين القالي والاعد

ألبعييا مسييتوض التنكييير الرياضييي نييا ا طيين ااييتالف طريقيية التييدليس ( ،STEAMالتقليدييية) ،ييم رايييي حليييل التايياين المص يياحا
األحيا

المتعيد ) .(One way MANCOVAولتحدييد طلي أ بعيد مين األبعيا ايار أئير طريقية التيدليس ،قيد يم د يراء حلييل

التااين األحا

المصاحا ( )ANCOVAلكل بعد طل حدة و قياً لرريقية التيدليس بعيد حيييد أئير القيياس القاليي ليديهم ،وذليك اميا

هو ماين ي الجدول (.)5

جدول ( :)5تحليل التباين األحادي المصاحب المتعدد ( )MANCOVAألثر طريقة التدريس على القياس البعدي لكل
من األبعاد بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم
مجموع

مصدر التباين

درجة

وسط مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

احتمالية

ف

الخطأ

استوتاج القالي (المصاحا)

استوتاج بعد

.001

1

.001

.002

.967

نمذ ة القالي (المصاحا)

نمذ ة بعد

2.418

1

2.418

1.937

.176

خمين القالي (المصاحا)

خمين بعد

5.993

1

5.993

10.000

.004

استقراء القالي (المصاحا)

استقراء بعد

.926

1

.926

1.344

.257

عاير القالي (المصاحا)

عاير بالرموز بعد

.344

1

.344

.360

.554

الموري الشكلي القالي (المصاحا)

الموري الشكلي بعد

.399

1

.399

.313

.581

طريقة التدليس

استوتاج بعد

5.086

1

5.086

7.102

.013

قيمة هو لوا=2.327

نمذ ة بعد

11.387

1

11.387

9.121

.006
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=.000

الخرح

الكلي المصحح

خمين بعد

11.005

1

11.005

18.363

.000

استقراء بعد

14.484

1

14.484

21.030

.000

عاير بالرموز بعد

5.384

1

5.384

5.644

.025

الموري الشكلي بعد

9.050

1

9.050

7.109

.013

استوتاج بعد

18.620

26

.716

نمذ ة بعد

32.458

26

1.248

خمين بعد

15.582

26

.599

استقراء بعد

17.908

26

.689

عايرمالرموز بعد

24.803

26

.954

الموري الشكلي بعد

33.100

26

1.273

استوتاج بعد

28.971

33

نمذ ة بعد

48.265

33

خمين بعد

34.618

33

استقراء بعد

39.882

33

عايرمالرموز بعد

35.441

33

الموري الشكلي بعد

54.618

33

يظهر من الجدول ( )5و و رو

الة دحصاسيا طود مستوض الداللة ( )α≤0.05و قا ألئير طريقية التيدليس (،STEAM

التقليدييية) ييي ميي األبعييا  ،ويتاييين ميين الجييدول ( )4و ييو أئيير لرريقيية التييدليس ذ

الليية دحصيياسية طوييد مسييتوض الدالليية ()0.05

طل القياس الاعد لألبعا مجتمعة ،حيال بلغع قيمة هو ليوا ( )2.327ومداللة دحصاسية بلغع (.)0.000

و ييدل هييذ الوتيياسا طلي أئيير أنشييرة ( )STEAMييي ومييية التنكييير الرياضييي ،وقييد يعييزض سيياا نييو موحي ()STEAM

طل طريقة التدليس االط تيا ية دل اإل راءات التدليسية لكل موهما ،من المعلوم أر طملية التعلم هيي ناطيل بيين الراليا والمعليم،
ونتاج نشاطا هم المونذة برريقة موظمة وممخرك مدلوس ،حيال در موح ( )STEAMااتصال لوها عليم و علم يستود دل

حقيول العليوم والتكوولو ييا والهودسية والنين والرياضي يات (Science Technology, Engineering, Arts,
بحيييال ُيدلس هييذ الحقييول ييي

كاميل

)Mathematics

ييولة وحييدة متماسييكة ،ويترلييا مكييين المعلمييين والمتعلمييين ميين هييم الممالسييات الهودسييية والعلمييية،

والمنيياهيم المتدااليية واأل كييال األساسييية لحقييول ، STEAMبحيييال يسييتمت الرلايية طمييل أنشييرة ومشي الي

عليمييية ،ويتمكوييور ميين

الو ييول دلي المعر يية الشيياملة والمتعمقيية للموضييوطات والقضييايا العلمييية المسييتهد ة ،والتييي عكييس طايعيية العلييم ،بعيييداً طيين المنيياهيم

الوظريية الموعزليية ،و ميا العلييوم اإلنسيانية مي مجياالت العلييوم والتكوولو ييا والهودسيية والرياضييات تسييتكمل اإلطيال التعليمي ي ويجعلييم

دطيا ال متكيامال ومترابريا لتومييية مهيالات االبتكيال والقييا ة واال صييال يي ميي هييذ المجياالت .اميا يو ر بيييية عليميية مواسياة لعملييية

اليتعلم سيو ها لو التعيياور مميا يي

دلي دقاييال الرلاية طلي دنجياز المهيام باإلضييا ة دلي المواقشييات التيي أ ت دلي

وميية مهييالات

التنكير الرياضي (االستوتاج ،االستقراء ،الومذ ة ،التخمين ،التعاير بالرموز والموري الشكلي).

كما يهتم نظام  STEAMبالتعامل م المواقف الواقعية واليتعلم اإلبيداطي القياسم طلي حيل المشيكالت وال يخضي أب ًيدا هيذا

الوظييام الرالييا للييتعلم بييالحنظ أو التلقييين ،ألر طملييية الييتعلم ييتم طيين طريييي مييا المشييكالت بييالواق ومحاوليية حلييم وهييذا ينسيير أئيير
أنشرة  STEAMي ومية مهالة الومذ ة والتخمين لدض الرالاات ،حيال يقيوم الوظيام طويد الايدء بيالتخريك لليدلس بعير

المشيكلة

طل الرلاة ،ويقومور بجم المعلومات الالزمية طين الموضيو  ،ومعيدها يقوميوا بيإ راء التجيالم المختلنية الاتايال و جرمية الوظرييات

المحتمليية ،األميير الييذ يعييد وسيييلة عاليية وذات أئيير ديجييابي ييي ومييية مهييالات التنكييير الرياضييي ،وي يرمك العلييوم الوظرييية بترايقا هييا
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العملييية ولمييك الوميياذج الذهوييية بالعييالم الحقيقييي ،امييا ييزو الهودسيية الرلايية بالمهييالات األساسييية للحييياة العملييية ،مثييل مهييالات الحييس
المكيياني والقييدلة طلي حييل المشييكالت واالستكشيياف والقييدلة طل ي التخمييين ولمييك الحقيياسي واسييتوااط الوتيياسا ،و كسييا أسيياليا التنكييير
السيليمة ،و ومييي د لال الرلايية لخيوام األ ييكال والمجسييمات ،و ومييي اإل لال الن ارغيي والقييدلة طلي لاييية األ يكال ئالئييية األبعييا ييي
النراغ ولمرها بالواق  ،و ومية المالحظة والتجريا والقياس واالستوتاج المورقي.

و تيح النويور يي أنشيرة  STEAMامياً مين األ يكال واألليوار التيي سياطد يي التراييي العمليي طين طرييي التناطيل معهيا

لتومية القدلات العقلية ،ولنتح أبوام الكتسام اارات دييدة ،وهيذا ينسير أئير األنشيرة يي وميية مهيالة االسيتوتاج واالسيتقراء ،حييال
كوين النرو

يقوم طل

والتجريا العلمي واالنغماس ي التعجيا والتسياال و وميية لو االبتكيال والتنكيير الوقيد واإلبيدا  ،و وميية

مهييالات التعيياور والعمييل الجميياطي لييدض الرلايية ،وميين اييالل التراييير طل ي
التعلم أم ار مشوقا ومحنزا ،دضا ة دل

ومية التنكير المورقي ،والموري الشكلي دذ در أنشيرة  STEAMتييح النر ية للرلاية للتمتي

بالقيم الجمالية المو و ة بالنوور ،وهذا يساطد طل
طل

وظيييف أنشييرة استقصيياسية بحسيياليا متووطيية ييإر طملييية

شكيل خصية الرلاة للحكم طل األ ياء من االل أطميالهم اإلبداطيية ،ويعميل

ومية اإللهام واالبتكال والعمليات العقلية.
كمييا أر التكوولو يييا بحنواطهييا عمييل طل ي دطريياء النر يية للرلايية الكتشيياف الايييية ميين حييولهم والتناطييل معهييا وم ي االق يرار

اضييا تا دلي اكتسييام مهييالة الاحييال العلمييي والمسيياطدة طلي

األسيييلة والوقييا  ،األميير الييذ يي

دلي

هييم وإ قييار المنيياهيم ،والو ييول دلي الييتعلم ذ المعوي ميين اييالل دئييالة

ومييية مهييالات التنكييير لييدض الرلايية ،هييو يشييالل اآلايرين المعلومييات التييي يحصييل طليهييا،

يالام اآلاييرور بمييا لييديهم ميين معلومييات ،األميير الييذ يحنييز العقييل طيين طريييي العمييل واكتشيياف الييذات والييتعلم باالكتشيياف والييتعلم
ويشي ُ
الييذا ي ،األميير الييذ يظهيير حماسييا وانييد اطا لييدض الرلايية ،امييا يسيياطد ييي وليييد أ كييال ديجابييية وإبداطييية و ييو ير بيييية عليمييية ايجابييية
ختلف طن بيية اليتعلم االطتيا يية ،األمير اليذ طيزز نجيا و ناطيل الرلاية ،مميا يحقيي المهيالات األساسيية للوشياط المرليوم حسيا
أبعا الموقف التعليمي ،وهذا ي هل الرلاة ال استيعام ومعر ة أ زاء الما ة وطريقة قراء ها واتابتها والتحيدث بهيا ،واالسيتما دليهيا
والتعاي يير طوه ييا ب ييالرموز و مثيله ييا نظري ييا وطملي ييا ،واس ييتعمال وس يياسل عل يييم محسوس يية وإ يراءات طملي يية ا ييد مهم ييات الق يراءة والكتاب يية

واستخدام الرموز ،و مثيالت وضح مدض استيعام الما ة المعر ية وإئراء و عميي طملية التعلم وزيا ة نشاط الرلاة و عياليتهم وم ارطياة
احتيا ييا هم الونسييية ،و حقيييي الخا يرة التييي رسييخ المنيياهيم ييي ذهيين الرلايية ،و ومييي قييدل هم طل ي التوا ييل الشيينهي و شييجعهم طل ي
الحوال واستخدام لغة الرياضيات من االل أنشرة .STEAM
التوصيات:

ي ضوء الوتاسا ومواقشتها و لع الدلاسة دل التو يات اآل ية:

▪

عريف معلمي الرياضيات بموح  STEAMو اوي براما دلياية للمعلمين لزيا ة مها ال هم التقوية والعلمية حول استخدام عليم

 STEAMي دليس الموا العلمية ،وطقد ولات عرينية بالموح للتعرف طل أهميتم وطر استخدامم.
▪

ضمين اتام ليل المعلم نماذج دليسية مثل موح  STEAMوطريقة رايقها بالغر ة الصنية.

▪

استخدام عليم  STEAMلتدليس الرياضيات ي مراحل اارض.

▪

حال معلمي الرياضيات طل

▪

د راء المزيد من الدلاسات الممائلة والمتعلقة بموح  STEAMو حئير ي متغيرات ومناهيم لياضية أارض.

ومية التنكير الرياضي لدض الرلاة االل عليم و علم ما ة الرياضيات ،وهذا سيكور لم طظيم

األئر ي حسين حصيل الرالم ،والترايز طل مهالات التنكير الرياضي و وميتها و رويرها.
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