
تصدر عن اللجنة اإلعالمية ملؤمتر التميز يف تعليم العلوم  دورية  »نشرة 
والرياضيات األول: توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات«.

رسالة الموتمر
"املركز ممول من وزارة التعليم، ضمن برنامج مراكز التميز البحثية"

يف  التميز  مل�ؤمتر  العلمية  اللجنة  تلقت 

تعليم وتعلم العل�م والريا�ضيات الأول ) ت�جه 

بلغ  البحثية،  امل�ضاركات  من  (عدداً   STEM
جمم�عها 124 بحثاً. وقد ذكر مقرر جلنة الأبحاث 

اأن  العمر  عبدالعزيز  الدكت�ر  الأ�ضتاذ  العلمية 

جميع هذه امل�ضاركات البحثية خ�ضعت للتحكيم 

 .60.5% منها  قبل  ما  ن�ضبة  وبلغت  العلمي، 

بح�ث  بني  البحثية  امل�ضاركات  هذه  وتراوحت 

بحثاً(،   17( اإجرائية  وبح�ث  بحثاً(،   71( كاملة 

وملخ�ضات بحثية )15 بحثاً(، التجارب امليدانية 

�ضيتم  باأنه  اأ�ضار  (، كما  21( واملمار�ضات 

العرو�ض  خالل  من  امل�ضاركات  هذه  تقدمي 

واملل�ضقات   ،)PowerPoint( التقدميية 

اجلدارية )Posters(. كما ذكر اأن امل�ؤمتر �ض�ف 

يت�ضمن معر�ضاً م�ضاحباً، وور�ض عمل، وم�ضاركة 

متحدثني رئي�ضيني من خارج اململكة. علماً باأن 

فعاليات امل�ؤمتر �ضتقام يف به� اجلامعة للرجال، 

للطالبات،  اجلامعية  باملدينة  يف  ولل�ضيدات 

مبنى 31، مدرج رقم 1.

كبار  من  عدداً  امل�ؤمتر  وي�ضت�ضيف  هذا 

والريا�ضيات،  العل�م  تدري�ض  جمال  يف  اخلرباء 

واإقامة  متخ�ض�ضة،  م�ضاركات  لإلقاء  وذلك 

وتدري�ض   ،STEM ح�ل  العمل  ور�ض  بع�ض 

العدد،  هذا  يف  و�ضنقدم  والريا�ضيات،  العل�م 

م�جزاً  اهلل- تعريفاً  –باإذن  القادمة  الأعداد  ويف 

التي  العمل  وور�ض  وعرو�ضهم،  باملتحدثني، 

�ضيقيم�نها �ضمن فعاليات امل�ؤمتر.

124 بحثًا تلقتها اللجنة العلمية مل�ؤمتر التميز
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الأ�ضتاذ الدكت�ر: اأ.د. بيل بادرز:

Professor Bill Badders

�ضرية م�جزة

بيل بادرز ه� الرئي�ض ال�ضابق للجمعية ال�طنية 

املتحدة  بال�ليات   )NSTA( العل�م  ملعلمي 

مقاطعة  عا�ضمة  مدر�ضة  من  تقاعد  الأمريكية. 

كليفالند )CMSD( مبدينة كليفالند، ب�لية اأوهاي�، حيث عمل، لأكرث من 

اأربعة عق�د، مدر�ضاً يف املدار�ض البتدائية واملت��ضطة، ومدر�ضاً مل�ضادر 

مدير  من�ضب  �ضغل  كما  للعل�م.  ال�طنية  للم�ؤ�ض�ضة  ومديراً  العل�م،  مادة 

والأمني  الرئي�ض  من�ضب  بادرز  �ضغل  ولقد  باجلمعية.  املدراء  فريق  ق�ضم 

واجلمعية   )CRCST( العل�م  ملعلمي  الإقليمي  كليفالند  ملجل�ض  املايل 

امُلنتخب  املمثل  باعتباره  )SEPA(. كما عمل  الرئا�ضية  للمنح  الأ�ضا�ضية 

عن مقاطعته يف جمل�ض اإدارة تعليم العل�م ب�لية اأوهاي� )SECO(، وكان 

اأي�ضاً ع�ض�اً يف فريق كتابة املعايري ال�طنية لتعليم العل�م. وط�ال حياته 

العل�م. فقد ح�ضل على اجلائزة  لإ�ضهاماته يف تعليم  املهنية مت تكرميه 

كما   ،)1992( العام  يف  والعل�م  الريا�ضيات  تدري�ض  يف  للتميز  الرئا�ضية 

يف  و�ضارك   .)2000( الف�لربايت  لربنامج  ال�رشف  معلم  منحة  على  ح�ضل 

العديد من اللجان ال�ضت�ضارية ال�طنية والإقليمية التابعة للتق�مي ال�طني 

لتط�ر التعليم )NAEP(، والأكادميية ال�طنية للعل�م، واملجل�ض الق�مي 

.)NSF( وم�ؤ�ض�ضة العل�م ال�طنية )NRC( للبح�ث

ملخ�ض ال�رقة العلمية التي �ضيقدمها الأ�ضتاذ الدكت�ر بيل بادرز 

يف امل�ؤمتر، وعن�انها:

تعليم العل�م والتكن�ل�جيا والهند�سة 
والريا�سيات، ومعايري العلم للجيل القادم.

 STEM Education and the Next Generation
Science Standards

العل�م والهند�ضة لي�ضت مبعزل عن غريها، بل هي م�ج�دة يف كل وجه 

والتكن�ل�جيا  العل�م  تعليم  فاإن  ولهذا  تقريباً.  احلديثة  احلياة  اأوجه  من 

وقد  مل�ضتقبلنا.  الأهمية  غاية  يف   )STEM( والريا�ضيات  والهند�ضة 

املتحدة  ال�ليات  يف   )NGSS( القادم  للجيل  العل�م  معايري  ط�رت 

الناجح  التعليم  ويتيح  امل�ضتقبل.  يف  العل�م  تعليم  روؤية  ر�ضم  اأجل  من 

القائم على ت�جه العل�م والتكن�ل�جيا والهند�ضة والريا�ضيات 

بالعل�م  معرفة،  وبناء  العلم،  جمال  تقدير  للطالب   ))STEM

والهند�ضة، ت�ضاعدهم يف مناق�ضة ال�ض�ؤون العامة، واأن يك�ن�ا م�ضتهلكني 

حذرين للمعل�مات العلمية، والتكن�ل�جية، املرتبطة باحلياة الي�مية، واأن 

يتمتع�ا باملهارات الالزمة لبدء احلياة املهنية التي يختارونها. 

ُيبنى  باأن  ت��ضي  التي  املعايري،  تلك  على  العر�ض  هذا  يركز  و�ض�ف 

اأبعاد متكاملة: املمار�ضات الهند�ضية والعلمية،  تعليم العل�م على ثالثة 

واملفاهيم ال�ضاملة، والأفكار الأ�ضا�ضية التخ�ض�ضية. و�ضتتم مناق�ضة �ضبل 

العل�م،  بتطبيقات  ارتباطاتها  تناول  اإىل  بالإ�ضافة  الأبعاد.  تلك  اإدماج 

وطبيعتها.

ملخ�ض ور�ضة العمل التي �ضيقدمها اأ.د.: بيل بادرز

ربط العل�م بالقراءة والكتابة من اأجل نتائج 
اأف�سل للطالب.

 Workshop: Linking Science and Literacy for
:Improved Student Outcomes

تعد القراءة والكتابة مك�ناً اأ�ضا�ضياً يف تط�ير الفهم العلمي والريا�ضي. 

كما اأن البحث لي�ض عمالً يدوياً فقط؛ فالعلم، حمت�ى واأن�ضطة بحثية، يتم 

القراءة،  على  الطالب  قدرات  يدعم  وهذا  والقراءة.  الكتابة  من  �ضياق  يف 

والكتابة، واملناق�ضة، يف �ضياق التعلم القائم على املحت�ى. اإن ا�ضتخدام 

البيانات الثان�ية، واملعل�مات، والن�ض��ض، ي�ؤدي اإىل فهم اأعمق. وت�جد 

منها:  والكتابة  القراءة  مع  والريا�ضيات  العل�م  لدمج  كثرية  اأ�ضباب 

فالتعلم  وحدها؛  اخلربة  اأو  وحده  الن�ض  على  اقت�رش  اإذا  التعلم  حمدودية 

به  يق�م  مما  اأ�ضا�ض  جزء  والكتابة  والقراءة  املحت�ى،  جمال  �ضياق  يف 

والكتابة  والقراءة  العل�م  اأن  كما  والريا�ضيات،  العل�م  يف  املتخ�ض�ض�ن 

تدعم بع�ضها البع�ض، وت�جد طرق عديدة لتاأكيد تداخلها. 

ويجب النظر اإىل كل من العل�م والريا�ضيات والقراءة على اأنها جمالت 

الن�ض��ض  متن�عة مثل:  لذلك ن�ض��ضاً  ن�ضتخدم  اأن  لال�ضتق�ضاء. وميكن 

الكتابية، ومقالت اجلرائد، و�ضحف ال�قائع، واملقالت، واملجالت العلمية، 

للعل�م  الطالب  فهم  يدعم  الن�ض��ض  ا�ضتخدام  اإن  الإنرتنت.  وم�ضادر 

والريا�ضيات، ويزيده عمقاً. بالإ�ضافة اإىل اأن ربط العل�م والقراءة والكتابة 

يزيد من التقارب بينهما. و�ض�ف تبحث هذه ال�ر�ضة اإ�ضرتاتيجيات الربط 

القراءة  على  الطالب  قدرات  تدعم  التي  والكتابة،  والقراءة  العل�م  بني 

والكتابة واملناق�ضة، يف �ضياق العل�م والتعلم القائم على ال�ضتق�ضاء.

، ضمن  2012م  مايو   18 يف  تأسست   – للدولة  بالكامل  مملوكة  حكومية  – رشكة  التعليمية  للخدمات  تطوير  رشكة 

مجموعة رشكات »رشكة تطوير التعليم القابضة«، لتتوىل  – حرصياً – مهمة تنفيذ برامج الخطة االسرتاتيجية لتطوير 

لتطوير  العزيز  عبد  بن  عبدالله  امللك  والتي طّورها مرشوع  السعودية ومشاريعها،  العربية  اململكة  العام يف  التعليم 

التعليم العام »تطوير«.



اأ.د. ليندا ق�جاك:

Professor Linda Gojak

�ضرية م�جزة

ليندا ق�جاك هي الرئي�ض املبا�رش ال�ضابق للمجل�ض ال�طني ملعلمي الريا�ضيات بال�ليات املتحدة، وقد بداأت حياتها يف مهنة 

التدري�ض -كمعلمة �ضف- لل�ضف اخلام�ض البتدائي. وكانت اأول من ح�ضل على تدريب متخ�ض�ض يف تدري�ض الريا�ضيات ملرحلة 

)1-8( يف ولية اأوهاي�، وذلك يف العام 1976م. وبعد تدري�ضها للريا�ضيات يف ال�ضف�ف )4-8( ملدة 28 عاماً، اأ�ضبحت ليندا 

اأول مدير ملركز تعليم الريا�ضيات، والتدري�ض والتكن�ل�جيا يف جامعة ج�ن كارول، وقد عملت مع معلمي مرحلة )1-8( من جميع اأنحاء ال�ليات املتحدة، 

لتح�ضني تدري�ض الريا�ضيات من خالل الرتكيز على تنمية فهم الطالب. عملت ليندا يف جمل�ض اإدارة العديد من املنظمات املتخ�ض�ضة، مبا يف ذلك �ضغلها 

رئا�ضة جمل�ض كليفالند الكربى ملعلمي الريا�ضيات، وجمل�ض ولية اأوهاي� ملعلمي الريا�ضيات، واملجل�ض ال�طني مل�رشيف الريا�ضيات واملجل�ض ال�طني 

ملعلمي الريا�ضيات. كما قامت بتاأليف �ضل�ضلة علمية ح�ل حل امل�ضكالت لل�ضف�ف 3-6، بعن�ان “الطريق اإىل حل امل�ضكالت”، وكتاب مرجعي للمعلم 

بعن�ان: ما هي م�ضكلتك مع الريا�ضيات؟”

ملخ�ض ال�رقة العلمية لالأ�ضتاذة ليندا ك�جاك:

الربط بني التطبيقات الريا�سية والعلمية 
والهند�سية

 Presentation: Linking the Mathematical,
Scientific and Engineering Practices

STEM املتميزة يف املراحل البتدائية، والإعدادية، والثان�ية،  برامج 

بالعل�م،  املتعلقة  التطبيقات  بني  العالقة  اعتبارها  يف  تاأخذ  اأن  يجب 

والريا�ضيات، والهند�ضة، ونتائج الطالب. و�ض�ف ندر�ض هنا جمم�عة من 

املمار�ضات امل��ض�فة يف ال�ثائق ال�ضادرة م�ؤخراً يف ال�ليات املتحدة، مبا 

يف ذلك املعايري الأ�ضا�ضية امل�ضرتكة للريا�ضيات، ومعايري العل�م للجيل 

يفكرون،  وكيف  الطالب،  يعمل  كيف  املمار�ضات  هذه  وت�ضف  القادم. 

ب�ضاأن الريا�ضيات والعل�م والهند�ضة. 

املمار�ضات  هذه  بني  الروابط  اأن  كيف  امل�ضارك�ن  و�ضيناق�ض 

والهند�ضة،  والتكن�ل�جيا،  للعل�م،  جيد  برنامج  لت�ضميم  اأ�ضا�ضاً  ت�ضكل 

 .STEM والريا�ضيات

ملخ�ض ور�ضة العمل:

ت�سميم مبنى مع ا�ستخدام الريا�سيات والعل�م 
والهند�سة.

 Workshop: Design a Building:  Incorporating
Mathematics, Science and Engineering

�ضيتلقى امل�ضارك�ن يف هذه ال�ر�ضة در�ضاً عملياً لل�ضف�ف املت��ضطة 

والذي   ،STEM والريا�ضيات  والهند�ضة،  والتكن�ل�جيا،  العل�م،  يف 

�ضي�ضمل مفاهيم وتطبيقات ريا�ضية م��ض�عية، واأ�ضئلة علمية، ومبادئ 

وال�ضطح  احلجم  جمال  يف  الريا�ضية  املفاهيم  �ضم  و�ضيتم  هند�ضية. 

)والقيم الكربى وال�ضغرى( يف الدر�ض. 

و�ضتك�ن مبادئ الت�ضميم الهند�ضي والبحث العلمي هما نقطة تركيز 

اأن�اع  ح�ل  مناق�ضات  بدء  ه�  الب�ضيط  الدر�ض  هذا  وغر�ض  الن�ضاط.  هذا 

والذي   ،STEM والريا�ضيات  والهند�ضة  والتكن�ل�جيا  العل�م  اأن�ضطة 

ولكنه  بالفعل،  يعرف�نه  ما  لتطبيق  الفر�ضة  فقط  الطالب  يعطي  لن 

تطبيقهم  اأثناء  والعلمي،  الريا�ضي،  املحت�ى  تعلم  على  �ضي�ضاعدهم 

املبادئ الهند�ضية.

أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم
كلية التربية - جامعة الملك سعود

ترجمة: اأ.د. ن�ضال بنت �ضعبان الأحمد

�ست خ�سائ�س لدر�س 
من�ذجي مبني على  

*STEM
ميع ملواد  ج

ت
رد � ضيات« STEM  ليس مج إن توجه »العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والر�اي

ا التالميذ،  تا�ج ضية معيقة، �اي تلفة. إنه ماولت لتطو�اي أسس عملية ور�اي ذات مواضيع مخ

. إن أهدافه  خ �اي القرن احلادي والع�رش اي 
خ

العمل، � اي سوق 
خ

املنافسة � خ عىل  قادر�اي ليكونوا 

و- أي STEM- يسىع إىل تطو�اي منظومة 
خ

تذهب إىل أبعد من إعداد الطالب ملهن مددة؛ �

، والتعليل،  م؛ مثل التفك�اي االت حيا�ت تلف مج اي مخ
خ

اي يستخدهما الطالب �
من املهارات، ال�ت

 لوحده، بل هو وسيلت لدمج 
ً
ا
مئ
 قا�

ً
جا بداع. وهو ليس م�خ ، واالإ ، والتقصاي ماعاي والعمل احلج

. ج الدراساي اي امل�خ
خ

تلفة � مواد مخ

:STEM اي اختصار
ماذا يع�خ

. العلوم )Science(: دراسة العامل الطبيىعاي

نسان  التكنولوجيا )Technology(: تعريف STEM للتكنولوجيا يتضمن أي منتج صنعه االإ

كن اعتبار الكرساي تكنولوجيا،  ية-  إال أنه �اي
ت

 ما تكون ر�
ً
لتلبية حاجاته -ولو أن التكنولوجيا غالبا

كن اعتباره تكنولوجيا.  �اي
وأيضا القمل. وأي منتج يعمل التمليذ حلل املشلكهت

اي يستخدهما التالميذ حلل املشالكت.
اهلندسة )Engineering(: معلية التصم�اي ال�ت

بة لكث�اي من  اي تبدو مستغر
شاكل، و المكيات، ال�ت

مئ
رقام، و اال

مئ
ضيات )Math(: لغة اال الر�اي

ا. ، أو عالقة بي�خ التالميذ لعدم وجود صلت

حيان 
مئ
اي بعض اال

خ
 ما تبدو  دروس STEM اممثلت لدروس العلوم، والتجارب العملية، و�

ً
ا وكث�اي

العمىلاي  التدريب  صيلت هاي عىل 
مئ
العملية اال ات  �ج ها، حيث إن احلخ خ �اي

ت
� ا وهلا  تلفة ع�خ تبدو مخ

ى بعض االختالفات  ، س�خ واالستقصاء. ولكن إذا نظر�خ إىل أساسيات درس STEM املثاىلاي

وهرية. احلج

خ  لتعاون مع املعمل�اي . وذلك الستخداهما، �ج اي وذ�ج
خ
�  STEM وف�اي يىلاي ست خصائص لدرس

ضيات: اي العلوم والر�اي
خ

ستخدام التكنولوجيا ملا يتعمله الطالب � ، لبناء دروس �ج خ خر�اي
آ
اال

كز دروس STEM عىل قضا�اي ومشالك العامل احلقيقية: حيث يواجه ويعالج الطالب  1 - �ت

عية واالقتصادية والبيئية احلقيقية، ويبحثوا عن حلول هلا. املشالكت االج�ت

:  حيث توفر معلية التصم�اي  شد بعملية التصم�اي اهلندساي 2 - دروس STEM  توجه وتس�ت

اد  ج ، إىل خلق وإ�اي خ ، أو التحدي لتصم�اي مع�اي ديد مشلكهت
ت

خذ التالميذ من �
مئ اهلندساي مرونة �ت

. حل هلذه املشلكهت

نت سنجد العديد من الرسوم  ن�ت « عىل االإ ثنا عن » أشاكل لعملية التصم�اي اهلندساي وإذا �ج

ساسية، امم يسمح  للتالميذ 
مئ
طوات اال ، ولكن معظم هذه الرسوم هلا  نفس احلخ رشاد�خ البيانية الإ

معال السابقة، وتطو�اي أفاكر متعددة للحلول، و إنشاء 
مئ
، واالطالع عىل اال لتعرف عىل املشلكهت �ج

- مثل 
ً
يبا ، ومن �رش اختبار وتقي�اي وإعادة تصم�اي هلذا النموذج. وقد يبدو هذا –تقر وىلاي

مئ
النموذج اال

موعات من الطالب  ؛ حيث يتاح ملج معليات العمل، ولكن من خالل معلية التصم�اي اهلندساي
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موعات تكرار  ميع املج يقة معينة، ح�ت يتس�خ حلج ارب العلوم بطر ج
ت

 تصمم �
ً من التعمل: أحيا�خ

ا. والفكرة من تدريس التالميذ  ج نفهسا، أو التحقق من فرضية معينة، أو دح�خ
مئ

النتا�

مع  لتعامل  �ج والنتيجة  للسبب  م 
خ

قبة، وتصور و� �رش نظرة  توف�اي  للعلوم هاي  خ  متوًى مع�اي

ات. املتغ�اي

ت  إجا�ج عىل  للحصول   
ً
فرصة ا- 

مئ
–دا�  STEM دروس توفر  ذلك  من  النقيض  وعىل 

دث،  ية حللول مبتكرة. وقد �اي الت ال�رش متعددة الصحة، حيث تقدم بيئة STEM االح�ت

 ، اي حل املشلكهت
خ

موعات وتفشل � ولية -، أن تتع�رش املج
مئ
ذج اال - عندما ي�ت تصم�اي واختبار ال�خ

اول مرة أخرى. ويعد الفشل خطوة 
ت

موعة امم حدث من خطأ، و� ومن املتوقع أن تتعمل املج

كتشاف وتصم�اي احللول. اي الطريق إىل ا
خ

ابية � ج إ�اي

:STEM بناء دروس

اي الشبكة املعلوماتية للحصول عىل دروس STEM، وسوف تسفر 
خ

لبحث � كن البدء �ج �اي

نه ليس لك ما يدعاي أنه درس 
مئ
ج عن الكث�اي من الدروس، ولكن علينا االختيار، ال

مئ
النتا�

اي املعاي�اي أعاله.  اي تل�ج
STEM هو كذلك، ولذا فعلينا اختيار الدروس ال�ت

حة للبحث عن دروس STEM  مثل: وهناك مواقع مق�ت

 Design Squad Nation, NASA STEM lesson, National Geographic Education,

STEMWorks, TeachEngineering, and The Air Force Collaboratory

اي حالت عدم العثور عىل درس مناسب، فباستطاعة املعمل النظر إىل أهداف املقرر، 
خ

و�

اص به. ت العامل احلقيقية، ومن �رش  كتابة خطة الدرس احلخ د�اي
ت

و�

يث يكون  خطاء. �ج
مئ
تلف، والتعمل من اال ج مخ اذ �خ خ فاكر، وا�ت

مئ
م املبنية عىل اال و�رش بوا �ج ر ج أن �اي

 عىل تطو�اي احللول.
ً
مه منصبا خ ك�اي �ت

اي عىل االستقصاء، واالستكشاف 
ذب التالميذ إىل التدريب العمىلاي املب�خ ج

ت
� STEM 3 - دروس

ن قيود )تنطوي   اية، ولكن �خ اي دروس STEM مفتوح ال�خ
خ

اية: الطريق إىل التعمل � املفتوح ال�خ

لتجريب العمىلاي  القيود عادة عىل املواد املتاحة(. إن معل التالميذ خالل درس STEM يتمثل �ج

م لتبادل  ا. بعدها ي�ت التواصل بي�خ اي توصلوا  إل�اي
اذ قرارات حول احللول ال�ت خ ، وا�ت اي

والتعاو�خ

م حسب احلاجة. فالتالميذ هنا مسئولون عن تنظ�اي أفاكرمه،  اذ�ج
خ
فاكر، وإعادة تصم�اي �

مئ
اال

وتصم�اي استقصاءمه.

اعاي مثمر:  تساعد دروس STEM التالميذ  اي معل �ج
خ

ك التالميذ � 4 - دروس STEM ت�رش

ا تصبح أهسل  إذا معل  . إال أ�خ ، كفريق واحد منتج، وهذه  ليست  هممة هسلت
ً
عىل العمل معا

ستخدام نفس اللغة،  ، وذلك �ج ماعاي اي العمل املدرساي معا، لتطبيق العمل احلج
خ

� STEM معملو

واالإجراءات، والتوقعات للتالميذ. 

اي دروس 
خ

ضيات، وعلوم، صعب ومعقد، لتعل�اي الطالب: � 5 - دروس STEM تقدم متوى ر�اي

ضيات  خ مدساي الر�اي لتعاون ب�اي ضيات والعلوم، وذلك �ج STEM، ي�ت ربط ودمج املتوى من الر�اي

كن التالميذ من رؤية  اي نسيج واحد، امم �اي
خ

� STEM والعلوم للتوصل إىل دمج  أهداف درس

ا تعمل معا عىل حل  ، ولك�خ ا ليست موضوعات منعزلت ضيات، وأ�خ خ العلوم والر�اي التاكمل ب�اي

 يستخدم 
ً
اي دروس STEM أيضا

خ
ضيات والعلوم. و� مهية تعملهم للر�اي

مئ
املشالكت. امم يشعرمه �ج

م. اصة �ج التالميذ التكنولوجيا بطرق مناسبة، ويصمموا املنتجات احلخ

اي تصم�اي املنتجات؛ 
خ

� 
ً
 حاامس

ً
. فالفن يلعب دورا

ً
اك مدرس مادة الفنية أيضا فضل إ�رش

مئ
ومن اال

الفنون، يصبح اختصار  يلت و جذابة. وعند إضافة  ا �ج أن تكون منتجا�ت يد  �ت موعات  فاملج

ضيات. STEM، هو STEAM العلوم والتكنلوجيا واهلندسة والفن والر�اي

 
ً
ور�اي  �خ

ً
عتباره جزءا ت متعددة الصحة، وتصحيح الفشل �ج جا�ج 6 -  تسمح دروس STEM الإ

* Jolly, A. (2015). Six Characteristics of a Great STEM Lesson. 
Education Week. Retrieved 152015-2- from http://www.edweek.org/tm/
articles/201417/06//ctq_jolly_stem.html
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: STEM كتب ح�ل

التكاملية ووحدة 
د  املعرفة تع�سّ

STEM فل�سفة

1: سورة امللك، آية 3.

2: سورة املؤمنون، آية 91.

3: من إصدارات املطبعة الوطنية األكادميية، يف واشنطن دي يس، يف الواليات 

املتحدة.

د. حممد بن عبداهلل النذير

أستاذ مناهج وتعليم الرياضيات المشارك
كلية التربية- جامعة الملك سعود

توّجه    
ّ

يعد  -
ً
ديدا

حت
� – االعتبار  ابطها. وهلذا  و�حت ا  املعرفة، ووحد�حت املتعمل مع�ىن 

العملية  املفاه�مي  ن  تق�حت تلفة؛ حيث  املىن التعمل  االت  ملج  
ً
متعددا  

ً
منظورا  STEM

ىن  بط ما ب�مي مي سياقات �حت
ىن

ساليب تطبيقية؛ �
أ
، ع�ج تناوهلا �ج مي

الدقيقة مع العامل احلقي�حت

فادة  كن االإ مي صورة تطبيقات �مي
ىن

يع العملية، و� تمع، والبيئة، واملشار املدرسة، واملج

ها. ا وتطو�مي م�ىن

امج STEM لدمج العلوم  ومن زاوية”التاكملية”، و”وحدة املعرفة”؛ �حت تصم�مي �ج

 STEM امج دف �ج مي الصفوف الدراسية، إذ �حت
ىن

ضيات � والتقنية واهلندسة والر�مي

مشالكت  و 
ىن

� ��االت  املج تلك  توظيف   ع�ج  بعامة،  التفك�مي  ىن  املتعمل�مي لتعل�مي 

 STEM Integration in K-12  « كتاب3  مؤلفو  يش�مي  حيث   ، الواقعمي العامل 

Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research “، إىل فكرة 

هداف، 
أ
: اال ت، همي بعة مكو�ىن قيق التاكمل التعليممي لتوّجه  STEMع�ج أر

حت
�

ج 
أ

نتا� الكتاب إىل  نفسه. ويش�مي  التوجه  ال  والتنفيذ، وطبيعة ومج رجات،  واملىن

قوة  أن  أكدت  مي 
ال�حت بوية،  ال�حت والعلوم   ، مي

ىن
املعر� النفس  ال عمل  مي مج

ىن
� اث  �ج

أ
اال

مي سياقات معرفية متنوعة؛ 
ىن

تبط بتصور هذه املعرفة � بناء الوحدات املعرفية �حت

يد  ىن ، والبنائية املعرفية، امم �مي دراك العقلمي مر الذي يضاعف التعمل، وتناممي االإ
أ
اال

، وتقوية قدرات الطالب عل التخيل  نتاج العملمي ، واالإ مي
ىن

من تعاظم النمو املعر�

ة. �ج و احلىن
ىن
بداع، واالستيعاب العام، و� ، واالإ العملمي

تكز عل أن  مي عام �مي
ن توّجه STEM يتسق مع توّجه فلس�ىن

أ
كن القول: �ج و�مي

 ، مي الوقت نفسه متآلفة، ومتعاضدة، ومتاكملحت
ىن

ا � مي الكون، ولك�ىن
ىن

املعرفة مبثوثة �

مي 
الق سبحانه، فليس من املنط�حت  ملصدرها الواحد؛ وهو احلىن

ً
- واحدة نظرا

ً
- أيضا وهمي

، واملمارسات  ، والتعل�مي مي املناهج
ىن

أن تكون فكرة الشتات املعرفية همي السائدة �

ذا التوجه هو أحد أمه احللول للتوافق مع الفلسفة املعرفية الكونية، 
ىن

الفعلية، �

ابطة، ويصبح للتعمل مع�ىن ومغزى، يؤدي  ا تظهر املعرفة كوحدة م�حت مي بتطبي�حت
وال�حت

. مي
دا�أ

أ
، واال مي

ىن
مي املنظور املعر�

ىن
داء، �

أ
رجات تعملية فائقة اال قيق مىن

حت
اية إىل � مي ال�ىن

ىن
�

 من املعرفة 
ً
ية بعامة عىل اعتبار أن نوعا ي املعرفة الب�رش

ف
تقوم فكرة »التاكملية« �

ا  ب أن تكون متآلفة، ومنسجمة مع بع�ف ج ا �ي ي الكون احملسوس، وأ�ف
ف

� 
ً مبثو�رش

ي 
ف

ا، ولذلك فاملعارف والعلوم - � كن أن يكون هناك تناقض ف�ي بي�ف ، وال �ي
ً
بعضا

ا  بستمولوجية، ولك�ف
أ
- هي وحدة  واحدة من حيث الفلسفة اال ي

املنظور الكو�ف

ي 
ف

ا، وهي � تلفة، أو مستقلهت بذا�هت االت، قد تبدو مف زوا�ي نظر معرفية، تعكهسا مج

ا واحدة متعاضدة. حقيق�هت

ي كتابه أسملة املعرفة« املبادئ العامة وخطة 
ف

ي �
هت

ويذكر الدكتور إامسعيل الفارو�

ة عىل »وحدة احلقيقة«، وهذه 
أ
ا قا� ية املعرفة« فإ�ف العمل« ما يتعلق »بنظر

الوحدة مستمدة من وحدانية هللا – تعاىل- املطلقة، فامس«احلق« هو أحد أامسء 

؛ ويستدل عليه من مثل قوهل تعاىل : هللا احلس�ف

ُ ِمن   اللهَّ
َ

ذ
فَ اُوٍت﴾1، وقوهل تعاىل : ﴿َما ا�هتهَّ

َ
ف
َ
ت ِن ِمن  َ حمْ الرهَّ ِق 

مْ
ل

َ
ي خ ِ

ف
ى � َ �هتَ ا  ﴿مهَّ

ٍض   َبعمْ
َ

ممْ َعىل ُ ُ �ف َعال َبعمْ
َ
 َول

َ
ق

َ
ل

َ
ا خ َ

ٍ �جِ
َ

 ِإهل
ُّ ُ

َهَب ك
َ

ذ
هَّ
ا ل

ً
ٍ ِإذ

َ
 َمَعُه ِمنمْ ِإهل

َ
ن

َ
ٍد َوَما ك

َ
َول

كن أن تتعدد احلقيقة ومصدرها واحد؛  ﴾2؛ فلذلك ال �ي
َ

ون
ُ
ا َيِصف هَّ

َ
ِ ع

هَّ
 الل

َ
َحان ُسبمْ

فل  ء ما �ف ي ج كن أن �ي ي الكون صافية، فال �ي
ف

هلا، واستودهعا � ف فاملوىل –سبحانه- أ�ف

ي نطاق ما 
ف

ي تدخل �
ي احلقيقة الواقعية. واحلقائق، ال�هت

ف
 عن ما �

ً
تلفا به الوحي مف

ي خلقه، 
ف

ف هللا � ي هي س�ف
ف الطبيعة، ال�هت ي قوان�ي

ف
يط به عل العقل، متضمنة � �ي

، وتستخدم  ف كن أن تكتشف تلك احلقائق، وتق�ف بتة، ومن هنا �ي ة �رش
أ
ف دا� وهي س�ف

نسانية.  ملصاحل االإ

ي كتابه »وحدة املعرفة« إىل أن الك من العقل 
ف

ويش�ي الدكتور ممد كمل �

ف مها من معدن  ، اللذ�ي ف ف النظام�ي والكون مها نظامان، واملعرفة هي مطابقة هذ�ي

ف الستحالت  ما من اتساق، ولو مل يكو�ف متسق�ي ما ممكنة، ملا ف�ي واحد، واملطابقة بي�ف

ما ممكنة ما عمل أحد شيئا! املعرفة، ولو مل تكن املطابقة بي�ف

ضيات املعروف بـ STEM  يؤكد  ور توّجه العلوم والتقنية واهلندسة والر�ي إن �ف

ك�رش من  ذا التوّجه STEM  أ
ف

فكرة “التاكملية” املؤسسة عىل “وحدة املعرفة”، �

ضيات،  لعلوم والتقنية واهلندسة والر�ي االت املعرفة املتعلقة �ج ف عىل مج ك�ي رد ال�هت مج

ي التعمل، 
ف

ك�ج وأعق � حة مساحة أ �هت ج متاكمل، ومتعدد التخصصات؛ الإ و �ف
ف

�

ي تعمله، لتتحول بذلك عليات 
ف

ض أن يقوم املتعمل بدور نشط � وبناء عليه، يف�هت

ي 
ف

التعمل والتعل�ي إىل االكتشاف وحل املشالكت، إضافة إىل تطبيقات املعرفة �

تلفة. االت احملف احملج

بعة: العلوم الطبيعية  االت املعرفية أر �يّ من احملج ف وف�ي يبدو أن توّجه STEM �هت

كتطبيقات  التقنية واهلندسة  �يّ  ف ا، و�هت م�هت �ج للحياة  أساسية  كعلوم  ضيات  والر�ي

ي 
ف

املعر� ا  بشق�ي املعرفة  صيل 
هت

ي�هت � أن  هو  املراد  ن 
أ
فاك احلياة،  ي 

ف
� العلوم  لتلك 

بعة  ر
أ
االت اال ، وبذلك يكون هناك مع�ف للتعمل، وقد تكون هذه احملج ي

والتطبي�هت

ا  االت معرفية أخرى، ويلح�هت خذ مج
أ
كن أن �ي ي أوسع، �ي

هي بداية ملنظور فلس�ف

ن سياق هذا التوجه،  حلاق “الفن” �ف - الإ
ً
ناك ماوالت- أيضا

ف
� ،  STEM بتوّجه

 . ي
الوجدا�ف واحلس  واالبتاكر،  بداع،  لالإ العقلية  القدرة  لتوسيع  أداة  عتباره  �ج

ي 
ف

� التاكملية  فلسفة  من  جزء  ساس 
أ
اال ي 

ف
� هي   STEM لتوّجه العامة  فالصورة 

ي احلياة 
ف

ا � ، وتطبيقا�هت ي
ف

افظ عىل سياق بناء الفكر املعر�
هت

ي �
ا، ال�هت املعرفة ووحد�هت

والكون، مكنظومة متسقة، متناسقة، تش�ي إىل االنتظام والتآلف، الذي يقوي لدى 


