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راجع هذا الكتاب خُمتصون بتكليف من مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم
والرياضيات (أفكر) ،بكلية الرتبية ،جامعة امللك سعود .وقد وافق املركز عىل نرش
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مجيع حقوق النرش حمفوظة .ال يسمح بإعادة نرش أي جزء من الكتاب بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكرتونية أو
آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا بدون احلصول عىل موافقة كتابية
من دار جامعة امللك سعود للنرش.

خأنجز هذا الكتاب بدعم من مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والرياضيات بكلية الرتبية  -جامعة امللك سعود.

نبذة عن المؤلفين
الدكتور حممد بن عيل ا
اجلّلل هو باحث يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم
والرياضيات (أفكر) ،ومرشف العلوم باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض .عمل مرشدً ا علم ًّيا يف
ومعلًم ثم مرش ًفا تربو ًّيا يف التعليم العام ،وله اهتًمم بالتعليم
مؤسسات التعليم غري الرسمي للعلوم،
ً
غري الرسمي للعلوم  ،وتعليم العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات ،والتطوير املهني للمعلمني.
األستاذ الدكتور سعيد بن حممد الشمراين هو أستاذ تعليم العلوم يف كلية الرتبية بقسم املناهج
وطرق التدريس ،ووكيل كلية الرتبية للشؤون األكاديمية بجامعة امللك سعود ،ويدير حال ًّيا مركز
التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات (أفكر) ،وله عدد من البحوث والدراسات
واملؤلفات يف جمال تعليم العلوم.

المقدمة
بدأت مؤسسة العلوم الوطنية ( )National Science Foundation: NSFباستخدام اختصار
( )STEMمنذ تسعينيات القرن العرشين؛ للداللة عىل ختصصات تعد أساسية يف إعداد اجليل القادم
من املثقفني علميا .وأصبح هذا االختصار مألوفا لدى املجتمع الرتبوي بمسمى "تعليم (.")STEM
وحاليا ،يتزايد استخدامه يف سياقات تعرتف بأمهية التكامل ( )Integrationبني التخصصات األربعة
التي يشري إليها اختصار "العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات

( Science, Technology,

.")Engineering & Mathematics
وبالرغم من تداول اختصار ( )STEMتداوال واسعا يف السنوات األخرية عىل املستوى
العاملي ،فإن األدب الرتبوي يؤكد عدم وجود اتفاق عىل تصور حمدد حوله؛ ولذلك نمت اجتاهات
متعددة ،حتمل تصورات متنوعة نتيجة ما سامه ساندرز "هوس (.(Sanders, 2009, p. 20) ")STEM
وهذه التصورات ال تأخذ يف احلسبان رضورة جوهر التخصصات األربعة ،وال التكامل بينها.
وبطبيعة احلال ،تتأثر املامرسات التدريسية املرتبطة بتعليم ) (STEMلدى املعلمني بالتصورات
التي حيملوهنا حول املفهوم ذاته ،وبالتصورات التي تعززها املنظامت املتخصصة .ويشكل كال
التصورين هوية مهنية تؤثر يف فهم الدور الذي ينبغي عىل معلمي ( )STEMأداءه ،وهو ما يؤكد احلاجة
امللحة إىل وجود رؤية واضحة املعامل لتعليم ( ،)STEMوخصوصا كلام اقرتبنا من الفصول الدراسية.
ولذلك سعى هذا الكتاب إىل تقديم إطار مفاهيمي

(Framework

 )Conceptualلتعليم

( .)STEMوأخذ يف احلسبان يف هذا اإلطار ما قدمه األدب الرتبوي حول مفهوم تعليم ( ،)STEMكام
عُولج هذا املفهوم يف سياق التعلم الرسمي وغري الرسمي (.)Formal & Informal learning context
ط

ي
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ويمثل الباب األول من هذا الكتاب األرضية الداعمة لفهم العلوم والتقنية واهلندسة
والرياضيات ) .(STEMيف حني يؤكد الباب الثاين قضية جوهرية يف تعليم ( ،)STEMوهي التكامل
بني هذه التخصصات األربعة ،وأ ّما الباب الثالث فيتناول تطوير تعليم ()STEMنفسه.
تكون يف جمملها إطارا لتكامل التخصصات
وتتوزع عىل أبواب الكتاب ثامنية فصول مرتابطةّ ،
األربعة يف تعليم ( .)STEMوبالرغم من أن الباب الثاين جاء لبسط مفهوم التكامل ،فإن الباب السابق
له قد مهد الستيعابه .وقدم الباب الثالث أفكارا وتداعيات متصلة بالسياق التعليمي ،تؤثر يف تطبيق
التكامل.
واستعرض الفصل األول جذور تعليم ( ،)STEMوداللته وأمهيته .وتناول الفصالن الثاين
والثالث مفهوم ثقافة وممارسات ( )STEMعىل التوايل .أ ّما الفصل الرابع فتناول مفهوم التكامل يف
تعليم ( )STEMمن وجهات نظر متنوعةَ ،
وخ ُلص إىل تقديم عدد من األفكار املشرتكة بني طرق
التكامل وأشكاله .وهدف الفصل اخلامس إىل تقديم املبادئ املوجهة للتكامل يف السياقات التعليمية؛
بغرض الوصول إىل مفهوم واضح وحمدد املعامل لتكامل ( .)STEMوحدد الفصل السادس عددا من
السامت التي تعطي هذا التكامل صفته املميزة؛ لضامن هتيئة التخصصات املكونة لتعليم ( )STEMمعا.
وأخريا ،اشتمل الباب الثالث عىل فصلني يدعامن تطوير تعليم ( .)STEMتناول الفصل
السابع عددا من التحديات التي يمكن أن تواجه املعلمني عند تطوير وحدات العلوم أو الرياضيات
القائمة حاليا يف املدارس ،وإرشادات حول كيفية تقديم وتقويم الوحدات القائمة عىل التصميم
اهلنديس ،بام يدعم تعلم الطلبة .وتضمن الفصل الثامن وصفا حلالة ختصصات ( )STEMالقائمة حاليا
يف اململكة العربية السعودية ،وينبغي مراعاهتا عند االنطالق يف تطوير هذا االجتاه يف اململكة.
واشتملت الفصول الثامنية مجيعها عىل ما قدمه األدب الرتبوي من آراء وأفكار يمكن أن تدعم
بناء فهم لتعليم ( .)STEMهذا إىل جانب خالصات وأسئلة تأملية مرتبطة بكل فصل .واهلدف من
هذا كله هو دفع الباحثني واملامرسني واملهتمني بتعليم ( )STEMإىل مزيد من البحث والتأمل يف
القضايا املتصلة هبذا االجتاه .ولذلك ليس من الرضوري أن يقدم هذا الكتاب إجابات هنائية جلميع
القضايا املتصلة بتعليم ( ،)STEMإال أنه يقدم أرضية متينة يمكن البناء عليها.
ضمن املؤلفان خامتة للكتابُ ،مت َ ّثل خالصته ،وحاوال فيها تقديم
وبعد الفصول الثامنيةّ ،

املقدمة

ك

صورة واحدة مركزة جلميع فصوله .كام اشتملت عىل املربرات التي تدعو إىل إجراء التكامل بني
العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات ( )STEMبقيادة ختصصني رئيسني يوجدان يف مجيع األنظمة
التعليمية ،ومها :العلوم ،والرياضيات .واستخدام التقنية واهلندسة فيام يدعم تعلم الطلبة هذين
التخصصني .كام قدم املؤلفان أنموذجا ينظم العالقة بني تعليم ( )STEMيف السياقني الرسمي وغري
الرسمي.
وقد يلحظ القارئ يف مجيع أجزاء الكتاب أن أسلوب الكتابة تضمن حشد مراجع عديدة يف
تضاعيف النصوص الكتابية ،باإلضافة إىل ترادف املصطلحات اإلنجليزية مع العربية يف مواضع عدة؛
مما قد يعيق تسلسل أفكار القارئ ،وذلك خالفا ألسلوب التأليف املعتاد يف كثري من الكتب العربية
ُفضل وضع املراجع يف هناية الفصل أو هناية الكتاب ،و ُت َق ّل ُل استخدام املصطلحات اإلنجليزية،
التي ت ّ
بيد أن املؤلفني عمدا إىل إضافة املراجع الداعمة لألفكار الواردة فيه ،وكتابة املصطلحات األجنبية
املقابلة للمصطلح العريب ما أمكن؛ لغرض تعريض الباحثني واملهتمني للمصطلحات املستخدمة يف
األدب الرتبوي الذي تناول تعليم ( ،)STEMووضوح املراجع التي يمكن أن تدعم سهولة الوصول
إىل مزيد من األفكار والبحث حول موضوعاهتا بصورة تفصيلية .كام عمد املؤلفان إىل استخدام
عبارات خمترصة ما أمكن؛ للتعبري عن أفكار الكتاب؛ رغبة يف الرتكيز ،وحتاشيا للطول اململ للقارئ،
وتأكيدا ملنهج الكتاب ،الذي حرص فيه املؤلفان عىل تعريض القارئ ملجموعة واسعة من األفكار
ِ
دور يف التوسع يف األفكار التي يرى احلاجة إىل
حول تعليم ) ،(STEMرشيطة أن يكون للقارئ نفسه ٌ
التوسع فيها.
وختاما ،يأمل املؤلفان أن يكون هذا الكتاب إضافة ثرية للمكتبة العربية ،وأن يكون ما ُقدّ م
فيه أداة مساعدة لفهم تعليم ( )STEMعىل مستوى املهتمني واملامرسني والدارسني واملتخصصني يف
تعليم العلوم والرياضيات ،وعىل مستوى صناع القرار يف النظام التعليمي .كام يأمالن أن يسهم يف
دعم احلراك التطويري العلمي والبحثي والتطبيقي احلايل لتعليم العلوم والرياضيات يف العامل العريب
عىل وجه العموم ،واململكة العربية السعودية عىل وجه اخلصوص ،وأن يكون رافدا ألعامل مستقبلية
حملية وإقليمية ودولية ثرية.
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الباب األول

جوهر تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
The Essence of STEM Education
إذا كنت تقرأ هذه العبارة؛ فهذا يعني أنك أحد املهتمني بتعليم العلوم والتقنية واهلندسة
ً
وتصورا مسب ًقا – لو مل
تساؤل حول معنى اختصار (،)STEM
والرياضيات ( ،)STEMوقد حتمل
ً
يكن عمي ًقا  -لدللة هذا الجتاه ،أو ربام تأثرت بالزخم اجلاري والهتامم ا مملوجه إىل هذه
التخصصات األربعة .وعىل أية حال ،فهذا الباب يمكن أن يقدم لك إجابات ملثل هذه التساؤلت،
ويمكن أن يساعدك عىل بناء رؤية حول تعليم ( )STEMضمن املشهد الكيل حلركات اإلصالح التي
شهدها امليدان الرتبوي حول العامل.
يسعى هذا الباب إىل تقديم مفهوم تعليم ( ،)STEMوهيدف إىل تعريف القارئ بجوهر
التخصصات املكونة له ،ويسلط الضوء عىل جوانب أساسية حول جذور املفهوم ،ودللته ،وأمهيته،
وثقافته ،وممارساته التي يسعى إىل حتقيقها .ويتكون من ثالثة فصول ،بياهنا عىل النحو اآليت:
•

الفصل األول :اجلذور والداللة واألمهية.

•

الفصل الثاين :ثقافة العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات.

•

الفصل الثالث :ممارسات العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات.
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الفصل األول

الجذور والداللة واألهمية
The Roots, Indication & Importance
ال ُيعد تعليم العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات ( )STEMاجتاها جديدا يف الرتبية ،بل
هو اجتاه متجدد؛ له جذور تارخيية ،وداللة تعكس تسلسله املنطقي ضمن التغريات اإلصالحية
الرتبوية .وعىل الرغم من أن التغريات الرتبوية الواردة يف هذا الفصل تبدو وكأهنا استهدفت تطوير
تعليم العلوم "الرتبية العلمية"

(Education

)Science؛ فإن األنظمة التعليمية (

Educational

 ،)Systemsومعها ختصصات ( )STEMاألخرى ،قد تأثرت هبذه التغريات ،وبصورة تكاد تكون
مشاهبة ملا جرى يف تعليم العلوم.
وعموما يمكن القول إن إصالح التعليم من بوابة تعليم العلوم ليس بدعا يف عمليات
اإلصالح الرتبوي؛ فاملتأمل يف التحديات العاملية جيدها متصلة بعدد من موضوعات العلوم :كالتغري
املناخي ،والصحة ،وكفاءة الطاقة ،وجودة البيئة ،واستخدام املوارد ،وغريها .وكلها متثل حمركا
للتحديات املحلية .ويمكن لتعليم العلوم أن يسهم يف دعم الطلبة واكساهبم املهارات والقدرات
الالزمة لعامرة األرض يف ظل هذه التحديات .
( )1.1جذور تعليم العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات ( )STEMوداللته
عادة ما ُينظر إىل التعليم بكونه حمركا رئيسا لتحقيق التطلعات نحو التقدم احلضاري والثقايف
واالقتصادي يف املجتمعات .واملتأمل يف عمليات إصالح التعليم يلحظ أن هذه العمليات سعت إىل
3
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حتقيق أهداف مستقبلية عب إصالح الرتبية العلمية؛ لكوهنا أداة يكتسب الطلبة من خالهلا الثقافة
العلمية .ونتيجة لعمليات اإلصالح هذه؛ ظهرت اجتاهات عديدة التي مهدت لظهور اجتاه
(.)STEM
يف أواخر القرن العرشين ،تناولت دراسات عديدة أمهية فهم الدور الوثيق للعلوم
بمجاالت احلياة ،وذلك من منطلق اعتبارها موضوعا ال ينعزل عنها .فظهر اجتاه "العلم والتقنية
واملجتمع-

Technology and Society: STS

التقني مع العامل االجتامعي للطالب

"Science,؛ كونه مسعى يؤكد تالزم العلم والتقدم

(Sabar, 1979; Ziman, 1980; Aikenhead, Fleming, & Ryan,

) .1987; Yager, 1990; Bybee, et al., 1991; Aikenhead, 1992; Yager, 1993ثم أضيفت "البيئة
("Environment: (E؛ ليكون تأكيدها يف هذا االجتاه أوضح ).(Hodson, 1994; Pedretti, 1997
كام شهدت تلك الفرتة صدور عدد من التقارير والدعوات من اجلمعيات املهنية الرتبوية،
مثل :اهليئة الوطنية للتميز يف التعليم ،واجلمعية األمريكية للتقدم يف العلوم ،واملجلس الوطني
للبحث

(National Commission on Excellence in Education, 1983; American Association for

)Advancement of Science, 1989; 1993; National Research Council, 1996

 .theوبينت تلك

التقارير الضعف األكاديمي يف العلوم والرياضيات والتقنية ،وأدى ذلك إىل توجيه دعوات
اإلصالح واملناداة بإنشاء مناهج دراسية أكثر ختصصية ،واإلقرار بأمهية اتساع مفهوم الثقافة العلمية؛
ليشمل القدرة عىل اختاذ قرارات واعية ،والتعامل ّ
اخلالق ،والقدرة عىل حتليل البيانات وتقويمها،
وفهم االتصال بني العلم واملجتمع.
ومع بزوغ فجر القرن احلادي والعرشين ،حتول الرتكيز  -كام يشري مكوماس وموري
) - (McComas & Murie, 2014من القضايا االجتامعية كموضوعات حمورية إىل الرتكيز عىل تعلم
وتطور اجتاه العلم والتقنية واملجتمع ( )STSإىل مفهوم التدريس القائم
املحتوى العلمي األسايس.
ّ
عىل "القضايا العلمية املجتمعية"Socio-Scientific Issues: SSI -؛ ليتضمن ُبعد التقويم األخالقي
) .(Zeidler, 2001; Zeidler, Sadler, Simmons, & Howes, 2005; Zeidler & Keefer, 2003وعكست
الدراسات عناية الرتبية العلمية بالسياق ()Context؛ فتأكدت أمهية اجتاهات تتداخل كثريا مع اجتاه
العلم والتقنية واملجتمع ( ،)STSومنها" :التعلم القائم عىل السياق

learning

،"Context-Based

اجلذور والداللة واألمهية

و"التعلم القائم عىل املشكلة

learning
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 ،"problem-basedو"التعلم القائم عىل املرشوع

Project-

.(Bennett, Lubben, & Hogarth, 2007; King & Ritchie, 2012) "based Learning
وقد برز يف هذا القرن مفهوم االقتصاد القائم عىل املعرفة ()Knowledge-Based Economy؛
بكونه سمة القتصاد القرن احلادي والعرشين الذي يعتمد نموه اعتامدا رئيسا عىل تعلم العلوم
والرياضيات

)on Mathematics and Science Education, 2009

 .(Commissionولذلك ،جاءت

اجلهود الرتبوية املعارصة بام يدعم نمو االقتصاد املعريف ،ويؤكد أن عمليات االستقصاء وحدها غري
كافية ،بل ينبغي عىل الطلبة معرفة الكيفية التي يمكن هبا ممارسة ما تعلموه ،وذلك يف سياق أوضاع
عملية سيواجهوهنا يف حياهتم اليومية

(National Research Council, 2012; NGSS Lead States,

).2013
ومن بني كل تلك التطورات ،يمكن لتعليم ( )STEMأن جيد مكانا لنفسه كامتداد منطقي
الجتاهات الرتبية العلمية السابقة ،بحيث يتناول التخصصات األساسية الالزمة إلعداد اجليل القادم
من املواطنني املثقفني علميا ،ويؤكد رضورة إعداد الطلبة بفعالية يف هذه التخصصات .وذلك كام
يشري إليه هاورد ومكوماس ) ،(Hawward & McComas, 2014من خالل ضامن مشاركتهم يف قضايا
جمتمعية أوسع ،واستيعاهبم العلوم والتقنية عب تلك القضايا ،وإدراكهم أثر العلوم والتقنية يف
السياق املجتمعي ،وليس االكتفاء بتعلم املحتوى العلمي فقط.
ومع أن مؤسسة العلوم الوطنية

)Science Foundation: NSF

 (Nationalبدأت باستخدام

اختصار ( )STEMمنذ تسعينيات القرن العرشين اختصارا للتخصصات األربعة املكونة له ،فإن
هناك  -كام يشري بايبي ) - (Bybee, 2010aجهودا عملت منذ ستينيات ذلك القرن وفق ما يمكن أن
نطلق عليه يف الوقت الراهن ) .(STEMوعالوة عىل هذا ،أصبح اختصار ( )STEMمألوفا لدى
املجتمع الرتبوي بمسمى "تعليم

(Education )STEM

 ،"STEMوأضحى استخدامه متزايدا يف

سياقات تعرتف بأمهية تكامل تلك التخصصات املنفصلة تكامال يزيل احلواجز فيام بينها ،و ُيظهرها
ككيان متامسك

;(Vasquez, Comer, & Villegas, 2017; Evans, Schnittka, Jones, & Brandt, 2016

Kelley & Knowles, 2016; Vasquez, Sneider, & Comer, 2013; Sanders, 2012; Kelley, Brenner,

).& Pieper, 2010
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وإىل جانب التكامل بني ختصصات ( )STEMاألربعة؛ ُتتناول ختصصات أخرى .فزوملان
مثال

)(Zollman, 2011

نادى بتوسيع مفهوم ()STEM؛ ليتضمن الزراعة ،والبيئة ،واالقتصاد،

والتعليم ،والطب .وأضاف تارنوف ) (Tarnoff, 2010الفنون باعتبارها أحد املكونات ذات الصلة
باإلبداع ،ويتطلبها ( )STEMلتحقيق أهدافه .ويرتافق مع مثل هذه التوجهات إضافة اختصارات إىل
( )STEMتعكس تلك التخصصات .ومع هذا ،فهناك إمجاع متزايد عىل أمهية حمتوى العلوم
والرياضيات كتخصصات رئيسة يف تعليم ( ،)STEMتدعمها التقنية واهلندسة

(Bryan, Moore,

Johnson, & Roehrig, 2015; Guzey, Tank, Wang, Roehrig, & Moore, 2014; Moore, et al.,

) ،2014; Tran & Nathan, 2010ويمكن أن تتكامل مع ختصصات أخرى .كام ظهرت اختصارات

جديدة تضيف التخصصات األخرى إىل تعليم ) ،(STEMمثل (STEAM) :و) ،(STREAMإال أن
هذا التجدد ال يؤثر يف مركزية العلوم والرياضيات ،ودور السياق التقني واهلنديس يف فكرة التكامل
األساسية .كام أن تلك الفكرة ذاهتا التي قام عليها تعليم ) (STEMتُرحب بأي جتديد يمكن أن
يضيف مزيدا من التكامل والدعم من ختصصات أخرى.
( )1.2أمهية تعليم العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات ()STEM
يمثل تعليم ( )STEMيف الوقت احلايل اجتاها متداوال عىل املستوى العاملي ،واجتهت
حكومات دول عديدة ،مثل :الواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا وأيرلندا إىل الرتكيز عىل حتسني
جودة تعليم (،)STEMوذلك اعتامدا عىل التقارير واإلسرتاتيجيات الوطنية التي تنظم هذا العمل،
وجتعله متسقا (National Research Council, 2011a; National Research Council, 2011b; National
Research Council, 2012; NGSS Lead States, 2013; Office of the Chief Scientist, 2013; The
)Group, 2016

 .STEM Education Reviewولذلك يعمل أكثر من ( )230رشيكا ينتمون إىل ما

يفوق ( )50دولة ضمن حتالف ) (STEMالعاملي )(Global STEM Alliance: GSA؛ لترسيع تعليم
) (STEMحول العامل ،وذلك عب عدد من البامج التي تنظمها أكاديمية نيويورك للعلوم

(The New

).York Academy of Sciences, 2016
وعىل املستوى األكاديمي ،أصبح تعليم ( )STEMختصصا دراسيا فرعيا ضمن بعض برامج
الدراسات العليا ) ،(Sanders, 2009ففي عام (ُ )2005استحدث برنامج للدراسات العليا يف جامعة
فرجينيا للتقنية

)”Polytechnic Institute and State University “Virginia Tech

 (Virginiaبجهود

اجلذور والداللة واألمهية

أعضاء هيئة التدريس يف برنامج الرتبية التقنية
( )2007إىل برنامج "تعليم  STEMالتكاميل"

(Education
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حتول يف عام
 )Technologyالذي ّ

)STEM Education

 (Integrativeبدال عن "تعليم

 ،"STEMوتوسع ليشمل –حال ًّيا -مخسة برامج دراسات عليا ملرحلتي املاجستري والدكتوراه.
و ُيطرح تعليم ( )STEMبكونه حمورا رئيسا يف مؤمترات مهنية وبحثية عديدة حول العامل.
فمثال :تقيم اجلمعية الوطنية لتعليم العلوم

)(National Science Teaching Association: NSTA

منتدى سنويا لتعليم ) ،(STEMوانطلقت دورته األوىل يف عام ( .)2012كام تناولت أوراق بحثية
مقدمة يف مؤمترات اجلمعية الوطنية للبحث يف تدريس العلوم ( National Association for Research
Science Teaching: NARST

 )inتعليم

)(STEM

من زوايا متنوعة ،واحتل دور العلوم يف تعليم

( )STEMعنوانا للمؤمتر الذي أقيم يف عام ( .)2013ونتيجة هلذا الزخم واالهتامم؛ انطلقت يف عام
( )2014املجلة الدولية لتعليم

)Journal of STEM Education) (STEM

(International؛ لتكون

دورية خمتصة هبذا الفرع ،وتركز عىل جوانب التعلم والتعليم يف احلقول األربعة .كام انعكس ذلك
عىل املستوى املحيل يف اململكة العربية السعودية ،فكان عىل سبيل املثال ال احلرص حمورا رئيسا
لألبحاث املقدمة يف "مؤمتر التميز يف تعليم العلوم والرياضيات األول" عام ( ،)2015املنعقد يف
جامعة امللك سعود يف الرياض.
يأيت ذلك االهتامم الرامي إىل التوجه نحو تعليم ( )STEMمدفوعا بمجموعة من املبرات
التي أشار إليها الباحثون الرتبويون .فعىل سبيل املثال :لدى ختصصات ( )STEMاألربعة قواسم
مشرتكة أكثر من غريها من املواد الدراسية األخرى ) .(Hawward & McComas, 2014ويؤدي ما
يتعلمه الطلبة يف ختصصات ( )STEMإىل تشكيل نموهم الفكري ،وتوجيه اهتاممهم؛ ملواصلة
الدراسة أو العمل يف احلقول املرتبطة بالتخصصات األربعة مستقبال ،وتعزيز قدراهتم عىل اختاذ
قرارات متصلة بشؤون حياهتم ) .(National Research Council, 2011aويمثل تعليم ) (STEMأيضا
األداة املنطقية الكتساهبم املهارات الالزمة للقرن احلادي والعرشين ).(Roberts, 2012
وبالنظر إىل ختصصات ( )STEMيف سياق األنظمة التعليمية ،نجد أن املناهج الدراسية غالبا
ما تتناول ختصيص العلوم والرياضيات ،وتُغفل التقنية واهلندسة

)2014

(White,؛ حتى إن تناوهلا

للعلوم والرياضيات يكون عىل شكل جزر معزولة ،جيعلها تفتقد االتصال فيام بينها

;(Sanders, 2009
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)Harkness, Johnson, & Koehler, 2012; Wang, Moore, Roehrig, & Park, 2011

 .Breiner,كام

يشيع فهم خطأ يتمثل يف اختزال التقنية بداخل احلوسبة ( ،(Sanders, 2009) )Computingواقتصار
دراسة اهلندسة عىل "النوابغ" من املتميزين يف العلوم والرياضيات

(Vasquez, Sneider, & Comer,

) .2013وينطوي عىل هذا كله تشويه للمعنى املقصود من ()STEM؛ ولذلك يأيت هذا االجتاه لتأكيد
إعداد الطلبة إعدادا مالئام يف هذه التخصصات.
ويف إطار املناهج الدراسية ،تشري فاسكيز وسنايدر وكومر

(Vasquez, Sneider, & Comer,

) 2013إىل أن اجتاه ( )STEMيدعو إىل أن تُكامل ممارسات التقنية واهلندسة ،متى ما كان هذا التكامل
يثري خبات الطلبة يف تعلم دروس العلوم والرياضيات القائمة حال ًّيا يف املدارس .ويؤدي هذا
التكامل يف الصف الدرايس أو الوحدة الدراسية أو الدرس إىل إجياد االتصال بني تلك التخصصات
متى ما كان ذلك االتصال ممكنا؛ مما يتيح للطلبة تناول مشكالت واقعية كام هي موجودة يف الطبيعة
).(Moore, et al., 2014
وفيام يتعلق بمناهج العلوم ،يمكن لتعليم ( )STEMأن يقدم الدعم من أجل حتقيق أهداف
تعليم العلوم؛ إذ متثل احلاجة إىل تناول مشكالت العامل الواقعي كام هي موجودة يف الطبيعة مطلبا
لتحقيق هذه األهداف ،ويرى موريسون وبارتليت

)(Morrison & Bartlett, 2009

أن ختصصات

تكون تلك املشكالت؛ لكوهنا جزءا ال يتجزأ عن بعضه بعضا ،وأن حماولة جتزئتها
) (STEMجمتمعة ّ
يصادم سياق التكامل الطبيعي املوجود يف الواقع بني هذه التخصصات.
( )1.3خالصة الفصل األول
قدم هذا الفصل إشارات تعكس اجلذور التارخيية التي قادت إىل ظهور تعليم ()STEM؛
لكونه اجتاها يدعو إىل تفاعل الطلبة تفاعال أكب مع قضايا جمتمعاهتم .باإلضافة إىل إشارات توضح
االهتامم الذي حظي به هذا االجتاه املُستند إىل أمهية التخصصات األربعة املكونة له ،وأمهية إزالة
احلواجز إزالة تظهرها ككتلة واحدة متامسكةُ ،متكن الطلبة من التعامل مع مشكالت واقعهم كام هي
موجودة يف الطبيعة.
ومن املتوقع أن رؤيتك مفهوم تعليم ( )STEMستكون خمتلفة عن رؤية اآلخرين تبعا
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ملوقعك الوظيفي ،واألدوار التي ُيتوقع منك أداؤها .ففي النظام التعليمي مثال ،قد ينْ ُظ ُر املعلمون إىل
هذا املفهوم من الناحية التطبيقية داخل الفصول الدراسية .أ ّما العاملون يف تطوير البامج فرؤيتهم
متأثرة بكيفية بناء البامج بام يتامشى مع األهداف والسياسات التعليمية .يف حني أن العاملني يف
التطوير املهني ُيركزون عىل كيفية تطوير أداء املعلمني ،وممارساهتم التدريسية ذات العالقة هبذا
االجتاه .وهكذا لبقية املواقع الوظيفية .وعىل اجلهة األخرى ،نجد أن املؤسسات التجارية ُتركز عىل
ما يدعم حتقيق األرباح ،والتسويق خلدماهتا ،وضامن استمراريتها.
وعىل أية حال ،تساعدك الفصول اآلتية من هذا الكتاب عىل تكوين مفهومك حول تعليم
( .)STEMوقد يكون من املفيد أن تأخذ يف حسبانك أن لكل ختصص من ختصصات (،)STEM
مكونا فريدا من املعارف واملامرسات الالزمة إلعداد الطلبة بفاعلية يف القرن احلادي والعرشين،
والتي متتزج مع بعضها يف تعليم ( )STEMمكونة مفهوما كل ًّيا جديدا يتمثل يف "ثقافة (-)STEM
) ،"(STEM Literacyوهذا ما سيتناوله الفصل القادم.
( )1.4أسئلة للتأمل
()1

كيف تنظر إىل مفهوم تعليم ()STEM؟

()2

ما اجلوانب التي تكسب تعليم ( )STEMأمهية يف سياقك التعليمي ،وضمن الدور املنوط
بك؟

الفصل الثاني

ثقافة العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
The STEM Literacy
يعكس املصطلح ( )Literacyيف ترمجته احلرفية معنًى مضا ًدا لألمية ،إال أن استخدامه يف
عرب
سياق الرتبية العلمية  -عىل سبيل املثال  -يشري إىل حدٍّ أدنى من الكفاية واملعرفة يف العلوم .و ُي َّ
مصطلح ) (Scientific Literacyبـ "الثقافة العلمية"؛ للتعبري عن الغاية التي تسعى مناهج العلوم يف
التعليم العام إىل حتقيقها .وهذا يعني أن تعليم العلوم خالل مراحل التعليم العام ال يسعى إىل
تكوين علامء أو مهندسني قبل الدراسة اجلامعية .بيد أنه ال يوجد اتفاق عىل الصفات التي متيز الفرد
املثقف علم ًّيا عن غريه؛ ولذلك يتغري هذا املفهوم عرب الزمن بام يتفق مع التحديات العلمية التي
تواجهها املجتمعات .ومن هذا املنظور ،تطور استخدام مصطلح "الثقافة "Literacy؛ ليتناول ُبعدً ا
ثم ظهر مصطلح "ثقافة ) ."(STEM Literacy(-(STEMومن
مرتب ًطا بتخصصات ) ،(STEMومن ّ
املهم قبل الرشوع يف احلديث عن هذا املصطلح احلديث عن مفهوم كل ختصص من ختصصات
( ،)STEMثم احلديث عن مفهوم الثقافة يف سياق تلك التخصصات ،وذلك وفق ما أشارت إليه
مؤخرا.
الوثائق واملصادر
ً
تبدو العلوم والرياضيات أكثر ختصصات ( )STEMاتفا ًقا عىل مدلوهلا؛ إذ تُعنى العلوم
بدراسة العامل الطبيعي ،وتشري إىل جوانب املعرفة العلمية ( ،)Scientific knowledgeوطرق الوصول
إىل هذه املعرفة ،وعادة ما تتفرع إىل علوم فيزيائية ،وعلوم حيوية ،وعلوم األرض والفضاء ،وتشتمل
عىل تاريخ املعرفة العلمية ،وطبيعتها

;(Committee on Integrated STEM Education, 2014

).National Research Council, 1996; National Research Council, 2012
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تصميم هنديس67 ،57 ،51 ،42 ،

ملامرسات73 ،

تعليم العلوم،65 ،63 ،23 ،7 ،6 ،3 ،1 ،
م

83 ،81 ،79 ،75 ،71
تقويم تعلم الطالب69 ،

حمتوى العلوم والرياضيات54 ،50 ،6 ،

تكامل ،35 ،34 ،31 ،26 ،25 ،24 ،8 ،5

مراحل التعليم العام،57 ،21 ،18 ،11 ،

78 ،61 ،52 ،51 ،49 ،47 ،40

85 ،81 ،72

متثيل التخصصات49 ،38 ،

مشكالت هندسية66 ،52 ،

هتيئة التخصصات معا49 ،41 ،

معرفة املعلمني،47 ،46 ،39 ،38 ،37 ،

ث
ثقافة،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،9 ،1 ،
75 ،49 ،44 ،26 ،21
س
سامت وخصائص52 ،50 ،
ص
صانع املنهج67 ،
ع
علامء11 ،

82 ،49
ممارسات،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،8 ،1 ،
،71 ،50 ،49 ،46 ،42 ،35 ،33 ،21
85 ،82 ،79 ،76 ،74 ،73
مهندسني11 ،
مواد املنهج والتدريس 49 ،46
مؤسسة العلوم الوطنية77 ،46 ،26 ،5 ،

