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إىداء 

 

إُف كالدم، ككالديت اللذاف ربيآف صغَتان فأسأؿ اهلل أف يوفقٍت لرب٫تا، كٯتد٫تا بالصحة 
. كالعافية

كٖتملت ا١تتاعب ألجل أف أرل اٟتلم ، إُف زكجيت شريكة حيايت اليت قاٝتتٍت العناء
. حقيقية

إُف إخوآف كأخوايت الذين شجعوٓف على التعلم كا١تثابرة فلهم مٍت كل التقدير 
. كاالحًتاـ

 ................. كفيصل،كرياف، إُف قرة عيٍت كفلذة كبدم لياف
أك خربة اٟتياة، أك أسدل إِف ، إُف كل من علمٍت يف حيايت عرب مقاعد الدراسة

. نصيحة كانت ٢تا أثر يف حيايت، من أساتذيت، أك أقاريب، أك زمبلئي
. إُف كل من ينتفع هبذا العلم

 

,,,,,,,,,,,, ُأىدي ىذا العمل المواضع

 

الباحث 
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شكر وتقدير 

أٛتد اهلل العلي القدير خالق الناس أٚتعُت موزع األرزاؽ على العا١تُت شاكران نعمائو علّي، كتوفيقو 
: ِف، كأصلي كأسلم على النيب العريب القرشي األمُت ا١ترسل رٛتة للعا١تُت، كبعد

فمن مبدأ رد الفضل ألىلو كعرفانان ألىل اٞتميل، كحيث أف الشكر كاجب على طالب العلم، 
سعيد حامد ٤تمد ٭تِت أستاذ / فيسعدٓف، كيشرفٍت، أف أتقدـ ٓتالص الشكر كالعرفاف إُف سعادة الدكتور

ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو ا١تشارؾ، ا١تشرؼ على ىذا البحث على ما قدمو ِف من توجيهات، كنصائح 
اكتسبت من خبل٢تا مهارات البحث العلمي، كدكره الكبَت يف إ٧تازات ىذا البحث، فأساؿ اهلل أف ٬تزؿ لو 
العطاء، كيرزقو التوفيق، داعيان اهلل العلي القدير أف ٯتتعو بالصحة كالعافية، كأتوجو ّتزيل الشكر كالتقدير إُف 

 –إبراىيم بن عبد اهلل احمليسن أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو بكلية الًتبية / سعادة األستاذ الدكتور
 –٘تاـ إٝتاعيل ٘تاـ أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو بكلية الًتبية / جامعة طيبة كسعادة األستاذ الدكتور

. جامعة ا١تلك خالد على تفضلهما بقبوؿ مناقشة البحث كإثرائو
٤تمد بن سعيد بن / الدكتور: كما يسرٓف أف أتقدـ شكران كعرفانان ألىل الفضل بعد اهلل لكٍل من

عبد اهلل بن سعد / ٭تِت عبد اهلل الرافعي ككيل كلية الًتبية، كالدكتور/ عطاؼ عميد كلية الًتبية، كالدكتور
ظافر بن فراج / العمرم ككيل كلية الًتبية للشؤكف األكادٯتية سابقان عميد الدراسات العليا حاليان، كالدكتور

/ الشهرم رئيس قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس سابقان ككيل كلية الًتبية للشؤكف األكادٯتية حاليان، كالدكتور
٤تمد صاٌف الشهرم رئيس قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس نظَت متابعتهم الدائمة، كا١تستمرة لطبلب 

. الدراسات العليا، كدكرىم إل٧تاز ىذا البحث فأسأؿ اهلل أف ٬تزؿ ٢تم الثواب
كما ال يفوتٍت أف أشكر أصحاب السعادة أساتذيت يف ا١تناىج كطرؽ التدريس عامةن، كطرؽ تدريس 
العلـو خاصةن، على ما قدموه ِف من توجيهات قيمة، كمضيئة طيلة فًتة الدراسة األكادٯتية، كأثناء إ٘تاـ ىذا 

. البحث فأطاؿ اهلل أعمارىم على طاعتو، كبارؾ ٢تم يف صحتهم، ككتب ٢تم األجر كالثواب
كالشكر موصوؿ أيضان إُف السادة احملكمُت ألدايت البحث، كمتطلبات التكامل بُت العلـو 

. كالرياضيات كالتقنية كالربنامج التدرييب من أساتذة متخصصُت كمشرفُت تربويُت كمعلمُت أكفاء
كإُف ٚتيع زمبلئي يف الدراسات العليا كافةن، الذين زاملتهم طيلة فًتة الدراسة، كخبلؿ إعداد ىذا 

. البحث فلهم مٍت خالص الدعاء، كأجزلو
كختامان أسأؿ اهلل عز كجل أف يوفق اٞتميع لكل خَت كأٛتده سبحانو على إ٘تاـ ىذا البحث، فإف 

أصبت فبتوفيق اهلل كتسديده، كإف أخطئت أك قصرت فحسيب أف الكماؿ هلل كحده، كآخر دعوام أف 
. اٟتمد هلل رب العا١تُت

الباحث 



 ج

    

مستخلص البحث باللغة العربية 
 .جامعة ا١تلك خالد: الجامعة
 .كلية الًتبية: الكلية
 .قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس: القسم

 .ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو: التخصص
برنامج تدرييب مقًتح لتنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف : عنوان البحث

 .ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
. فهد ٭تِت علي الشهرآف: اسم الباحث
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المستخلص 

تنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة ؿ  مقًتحتعرؼ فعالية برنامج تدرييبىدؼ البحث اٟتاِف إُف 
، كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ مت تصميم برنامج تدرييب ٭تتوم الثانوية يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

تكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية الواجب توفرىا يف مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة اؿمتطلبات على 
االحتياجات  كقياس فعاليتو يف تنمية مهارات األداء التدريسي، كمت إعداد أدايت البحث ا١تتمثلة يف استبانو لتحديد الثانوية

تنمية مهارات األداء التدريسي يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات ؿالتدريبية ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية 
تقؤف األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف ضوء التكامل بُت العلـو كالرياضيات ؿبطاقة ا١تبلحظة  ككالتقنية
. كالتقنية

معلمان لتطبيق بطاقة  (15)معلما لتحديد االحتياجات التدريبية ك (31)كتكونت عينة البحث ا١تختارة من 
ا١تبلحظة عليهم كٚتيعهم معلمُت ١تادة الفيزياء بالصف األكؿ الثانوم ٔتحافظة ٜتيس مشيط باإلدارة العامة للًتبية كالتعليم 

استبانو ٖتديد )ٔتنطقة عسَت، كاستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي لتصميم كبناء الربنامج التدرييب، كأداة البحث 
بطاقة )لتطبيق ٕتربة البحث، كقد مت تطبيق أداة البحث ( نظاـ اجملموعة الواحدة)، كا١تنهج التجرييب (االحتياجات التدريبية

قبليان على عينة البحث هبدؼ التعرؼ على مستول أدائهم التدريسي، كبعديان هبدؼ تعرؼ الفركؽ بُت التطبيق  (ا١تبلحظة
. القبلي كالبعدم ألداة البحث

بُت متوسطي درجات معلمي  (0.01)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول كقد أسفرت النتائج عن كجود 
الفيزياء يف متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف كل من التطبيقُت القبلي كالبعدم لبطاقة ا١تبلحظة لصاٌف 

تنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء كما أسفرت النتائج عن فعالية الربنامج التدرييب يف . التطبيق البعدم
، كيف ضوء النتائج قدـ الباحث بعض بالصف األكؿ الثانوم يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 استخداـ مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات ل علعلـو إعداد كتدريب معلمي اؿ:التوصيات كا١تقًتحات من أ٫تها
حث اإلدارات التعليمية ، ككالتقنية كإعداد الربامج كا١تشركعات اليت تتضمن اٞتوانب األكادٯتية كالًتبوية اليت ٘تكنو من ذلك

 الستخداـ مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف فيزياء اؿمكا١تشرفُت كا١توجهُت على إتاحة الفرصة أماـ معلم
. الفيزياء با١ترحلة الثانويةتدريس مقررات كدركس 

- الفيزياء ١تعلمي التدريسي األداء مهارات- الفيزياء لعملي ا١تهنية التنمية- مقًتح تدرييب  برنامج:الكلمات المفتاحية
. كالتقنية كالرياضيات العلـو بُت التكامل
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Abstract 
The current research aimed to recognize the efficiency of  proposed Training Program to 

develop the skills of Teaching performance to Physics Teachers of Secondary School in the light 
of integration requirements between Science, Mathematics and Techniques should be existed 
in the Teaching performance skills to Physics Teachers Secondary School, and measure its 
efficiency in developing the skills of Teaching performance, the research tool was in form of 
questionnaire to find out the training needs of Secondary Physics Teachers to develop the 
Teaching Skills in the light of requirements of integration between Science, Mathematics and 
Techniques, and comment card to evaluate the Teaching performance for Secondary School 
Physics Teachers in the light of integration between Science, Mathematics and Techniques. 

     The selected research sample consisted of (31) Teachers to determine the Training needs 
and (15) Teachers to application of comment card on them, all are Physics Teachers of First 
Secondary Grade in Khamis Mushayt Province, General Directorate of Education in Aseer 
Region, the researcher has used descriptive method to design and build the Training Program, 
the research tool (Questionnaire to identify the training needs), Experimental Method (one 
group system) to application the research experiment, the research tool was applied (remark 
card) prior on the research sample in order to know the level of their Teaching performance, 
and later to identify the differences between the Pre and Post performance of the research 
tool. 

     The results revealed existence of statistically significant differences at the level of (0.01) 
between average scores of Physics Teachers in integration requirements between Science, 
Mathematics and Technique in both Pre and Post applications of remark card to the favor of 
Post application. The results also revealed the effectiveness of Training Program in developing 
Teaching Performance Skills for Teachers of Physics in the First Secondary Grade, in the light of 
integration requirements between Science, Mathematics and Techniques, in the light of results 
the researcher has presented some recommendation and proposals the most important were: 
Preparing and Training Science Teachers to the use of Introduction to Integration between 
Science, Mathematics and Techniques, in Teaching Physics subjects in the Secondary period.  

Keywords: Proposed Training Program – Professional Development for Physics Teachers – 
Performance Skills for Physics Teachers – Integration between Science, Mathematics and 
Techniques.  
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 حتويات البحثقائمة م
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 أ إىداء
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ج مستخلص البحث باللغة العربية 

د مستخلص البحث باللغة اال٧تليزية 
 ققائمة ٤تتويات البحث 
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مدخل إلى البحث ال
: مقدمة البحث

يتصف العصر اٟتاِف بأنو عصر التقدـ السريع يف العلـو كالتقنية، حيث نتج عن ذلك إحداث 
تغيَتات مهمة يف اٟتياة بظركفها االجتماعية كاالقتصادية كالفكرية، كلعل من أبرز ىذه التغيَتات استخداـ 

التقنية يف شىت أ٨تاء ا١تعرفة اٟتديثة، ك١تواكبة ىذا التغَت البد من تطوير طرائق التدريس ٔتا ٭تقق كحدة 
حيث إف لتطور العلـو كالرياضيات كالتقنية . ا١تعرفة كمن ضمن تلك الطرائق فكرة تكامل ا١تناىج الدراسية

. يف العقود األخَتة تأثَتات كاضحة على اجملتمع اإلنسآف
 ىو إعداد الطبلب للقياـ (MST)التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية مدخل  فمن أىداؼ 

بدكر بناء كعملي يف ٣تتمع تقٍت، حيث يكوف الطبلب قادرين على استخداـ العلـو كالرياضيات كالتقنية 
فتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية يساعد الطبلب على . لتحسُت حياهتم، كحياة اآلخرين يف اجملتمع

(. CMST،1998)العمل يف بيئة تعليمية جيدة يف القرف اٟتادم كالعشرين 
كمع تعقد العلـو ، كعليو فإف حاجة العلـو إُف الرياضيات جلية، فقوانُت العلـو كمية يف أغلبها

كتقدمها تتوطد صلتها بالرياضيات، أم أنو من الصعب فهم العلـو دكف استيعاب كفهم للرياضيات، كأف 
أم تقدـ يف العلـو إ٪تا يُعّوؿ على فهٍم أكسع للرياضيات، كلعل ىذا ما يعزز الدعوة إُف التكامل بُت العلـو 

 (.2002، عابد كأمبوسعيدم)كالرياضيات كالتقنية 
كتقـو فلسفة التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية على مبدأ كحدة ا١تعرفة كشكلها الوظيفي، 

كيعٍت ىذا أف يكوف ا١توقف التعليمي ٤تور نشاط متسع ٗتتفي فيو اٟتواجز بُت كل من العلـو كالرياضيات 
الذم مت  "كالية مونتانا" كالتقنية، ٦تا ٬تعل لو أثران كبَتان يف تطوير الربامج التعليمية القائمة عليو، مثل برنامج

(. 2002، عبيد)فيو تقدٔف الرياضيات بأسلوب متكامل مع العلـو كالتقنية 
كلعل تنفيذ فكرة التكامل بُت ا١تقررات الدراسية تتم من خبلؿ إ٬تاد عبلقات بينية فيما بينها 

 ؛2004، ا١تومٍت) دراسيت كل منحيث أكصت ، كتعزيزىا با١تشكبلت العامة اليت هتم الطالب كاجملتمع
بإعداد كحدات يف العلـو كالرياضيات يف ضوء فكرة التكامل بُت العلـو كالرياضيات  (، أ2007، حسن

كالتقنية يف مراحل التعليم ا١تختلفة ْتيث تتناكؿ تلك الوحدات ا١تفهـو الواحد كتعاٞتو من الناحيتُت العلمية 
كما أكدت على أ٫تية تفعيل كاستخداـ التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية كمدخل ، كالرياضية

 . تدريسي يف ٚتيع ا١تراحل التعليمية

                                                             

Science, Mathematics, and Technology Approach1 
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 على أف العبلقة بُت العلـو كالرياضيات (Hurley &Normandia, 2005)كتؤكد ىيورِف كنورمنديا 
عبلقة كثيقة، حيث ٘تتلك العلـو كالرياضيات العديد من الصفات كا٠تصائص ا١تشًتكة كالتيقن بأ٫تية 

. كىي مفاتيح ٚتيع االكتشافات، كأ٫تية النقد كجزء من ا١تعرفة العلمية، كالتفاعل بُت ا٠تياؿ كا١تنطق، الفهم
 ,Lina, 2001; Berry, Reed, Ritz, Lin, Hsiung &Frazier) كل من يتكما أشارت دراس

 إُف تزايد اٟتاجة لبيئة تعليمية متكاملة مصممة بطريقة صحيحة للعلـو كالرياضيات كالتقنية، كاليت (2005
  .ٯتكن أف تزيل اٟتواجز كا١توانع بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية كبُت خربات اٟتياة الواقعية لطبلب ا١تدارس
كلذا أكصى مشركع تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية باستخداـ الطريقة العلمية للبحث كطريقة 
حل ا١تشكبلت كوسيلة أساسية للتدريس، حيث إف فهم العلـو كالرياضيات كالتقنية يعٌت بالضركرة فهم 

اجملاالت الثبلثة، كما أف العلـو كالرياضيات مهماف لفهم العمليات التقنية؛ لذلك فإف تكاملهما مع منهج 
 (.Childress, 1994) التقنية يعد أمران حيويان 

 ا٠ترباء على أف ا١تعلومات تصبح كسيلة نافعة للطبلب إذا قدمت بطريقة  ٣تموعة منكقد أٚتع
كظيفية، ٔتعٌت أف ٬تد الطبلب فيها ما يرتبط ْتاجتهم، كيساعدىم على فهم أنفسهم كما ٭تيط هبم من 

كيف ضوء التطورات التقنية اٟتالية، أصبحت العبلقة التكاملية بُت العلـو . أشياء كعبلقات كظواىر طبيعية
(. 2007، عبد اهلل)كالرياضيات كالتقنية متطلبان معاصران لتطوير التدريس، كداعمان لو 

كمن الضركرم إلقاء الضوء على منظومة التعليم عامة كالفيزياء خاصة كعلى كاقع تدريسها يف 
مدارسنا، بقصد ٖتسُت كتطوير أداء معلم الفيزياء كاالرتقاء بو، ٔتا يساعد ا١تتعلمُت على مواجهة تلك 

(. 2001فهمي كعبدالصبور، )ا١تتغَتات 

 ٖتقيقها ا١تراد التعليمية النواتج بو ترتبط كالذم التعليمية كالًتبوية، العملية يف ا١تهم العنصر ىو فا١تعلم
 ما على إ٬تابيان  لتنعكس التدريسية ٦تارساتو ٖتسُت يف تسهم ا١تعلم باألدكار اليت يقـو أف الضركرم فمن

 يكتسب حىت بذلك يقـو أف ٯتكن كال متنوعة، كقيم ،كإتاىات ، كمهارات،معارؼ من طبلبو يكتسبو
يقـو  أف ا١تعلم يستطيع كال كجو، أكمل على بواجبو للقياـ تؤىلو الصف داخل تدريسية ٯتارسها كفايات

 تشغل اإلعداد كالتدريب عملية أصبحت كلذلك كتدريبو؛ إعداده حسن خبلؿ من إال كاألدكار ا١تهاـ بتلك
(. 2004 متوِف،)العملية التعليمية  على كالقائمُت الًتبويُت من الكثَتين باؿ

ْتاجة مستمرة ألف يطور نفسو يف ٗتصصات ا١تدخل الثبلثة كىذا  (MST) دخلاَفكا١تعلم يف ىذا 
يعمل على تنمية ا١تعلم مهنيان كفنيان، فمشركع تطوير النمو ا١تهٍت يف تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية من 
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، 1999، 1998خبلؿ فيزياء الفضاء ا١تموؿ من خبلؿ منحة إيزهناكر تضمن كرشتُت صيفيتُت عامي 
إلمداد ا١تعلم بنماذج لتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية؛ كلقد أظهرت مشاركة ا١تعلمُت يف ا١تشركع زيادة 

 (.,Bowman 2000)معرفتهم باحملتول العلمي كالرياضي كالتقٍت 

كمن ىذا ا١تنطلق، حظي ا١تعلم يف مرحلة ما قبل ا٠تدمة كأثناء ا٠تدمة بالعديد من برامج تكامل 
العلـو كالرياضيات كالتقنية، كمن ىذه الربامج برنامج إعداد ا١تعلم ّتامعة أريزكنا لتكامل العلـو كالرياضيات 

كالتقنية با١ترحلة ا١تتوسطة كمن أىداؼ ىذا الربنامج تصحيح االستخداـ غَت ا١تبلئم للتقنية يف عملية 
التعليم كالتعلم، كما تُقدـ جامعة كالية أكىايو برنا٣تان لنيل درجة ا١تاجستَت يف تعليم العلـو كالرياضيات 

 بتمويل برنامج للمعلمُت يشجع التفاعل Marylandكالتقنية ا١تتكاملة، كما قاـ قسم الًتبية بوالية مَتالند 
بُت التخصصات الثبلثة كيُعد فريقان من معلمي التخصصات الثبلثة من كل مدرسة بالوالية إلعداد كحدات 

 .(,Berlin &White 2002)ٗتصصات بينية 
الدراسات الًتبوية إُف تدٓف مستول مهارات األداء التدريسي ك  البحوثكقد أشارت ٣تموعة من

 كاليت (Merrill, 2001)١تعلم العلـو يف توظيف التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية كدراسة مَتيل 
 على األسلوب التكاملي بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية  كالرياضياتأكصت بضركرة تدريب معلمي العلـو

كاليت أكصت بضركرة إعداد  (، ب2007)كدراسة حسن . عند تدريس مقررات ا١تواد العلمية كالرياضيات
 على استخداـ التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية كإعداد الربامج  كالرياضياتكتدريب معلمي العلـو

.  كا١تشركعات اليت تتضمن اٞتوانب األكادٯتية كالًتبوية اليت ٘تكنو من ذلك
ك٪توه ا١تهٍت، كاف من ، كأل٫تية دكر معلم الفيزياء يف عملية ٗتطيط كتنفيذ كتقؤف عملية التدريس

الضركرم تطوير أدائو كزيادة فاعليتو يف أداء مهامو يف ضوء التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية حيث 
تعد العبلقات التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية متطلبان معاصران لتطوير تدريس الفيزياء، كداعمان لو 
هبدؼ مساعدة ا١تتعلمُت على كسب مهارات عقلية مناسبة مثل تفسَت الظواىر الطبيعية كالنتائج العلمية 

كإتباع الطريقة العلمية يف التفكَت كالبحث كاالستقصاء كتنمية قدراهتم االبتكارية، كىذا ما سعى إليو 
.  البحث اٟتاِف

 :مشكلة البحث
كنظران ١تا يشهده العاَف يف ىذا . َف يعد منطقيا يف ىذا العصر تقدٔف ا١تعرفة كعلـو منفصلة عن التقنية

القرف من ثورة تقنية يف ٚتيع ٣تاالت ا١تعرفة، خاصة اجملاالت الًتبوية، أصبح من الضركرم على ا١تؤسسات 
التعليمية أف تعيد النظر يف تطوير كٖتسُت أداء معلم الفيزياء كرفع مستواه ا١تهٍت ليساعده ذلك يف ٖتقيق 

.  التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
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كلقد أكصت بعض البحوث كالدراسات كا١تؤ٘ترات بضركرة تطوير كٖتسُت كتنمية مهارات أداء معلم 
بضركرة  (، أ2007)الفيزياء يف ضوء التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية، حيث أكصت دراسة حسن 

( 2010)كأكدت دراسة سيفُت ك٤تمد . ٖتسُت مهارات األداء التدريسي للمعلم يف ضوء ىذا التكامل
على دكر التفاعل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف تنمية مهارات األداء التدريسية لدل ا١تعلمُت من 

. خبلؿ تدريسهم ١توضوعات تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية
كلكي يؤكد الباحث إحساسو با١تشكلة صمم بطاقة مبلحظة ١تعرفة مستول مهارات األداء 

التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية، متطلبات التدريسي لبعض معلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف ضوء 
 (1)معلمان، كاٞتدكؿ  (17)كمت تطبيق البطاقة على ٣تموعة من معلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية بلغ عددىم 

 (1) ملحق .يوضح النتائج اليت مت اٟتصوؿ عليها
( 1)جدكؿ 

 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةمتطلبات متوسطات مهارات األداءات التدريسية يف ضوء 

تنمية فهم العبلقة بُت العلـو 
كالرياضيات كالتقنية  

تنمية مهارات حل ا١تشكبلت 
 العلـو تتكامل فيهابصورة 

كالرياضيات كالتقنية 

تنمية مهارات التفكَت الناقد بصورة 
 العلـو كالرياضيات تتكامل فيها

كالتقنية 
ا١تهارة 
الفرعية 

درجة ا١تتوسط 
التحقق 

ا١تهارة 
الفرعية 

درجة ا١تتوسط 
التحقق 

ا١تهارة 
الفرعية 

درجة ا١تتوسط 
التحقق 

 منخفضة 1.59 1 متوسطة 1.88 1متوسطة  1.88 1
 منخفضة 1.41 2 متوسطة 1.88 2منخفضة  1.24 2
 منخفضة 1.35 3 منخفضة 1.47 3متوسطة  1.76 3
 منخفضة 1.65 4 منخفضة 1.56 4منخفضة  1.59 4
متوسطة  1.76 5 منخفضة 1.53 5متوسطة  1.82 5
 منخفضة 1.41 6 منخفضة 1.59 6منخفضة  1.53 6
 منخفضة 1.47 7 منخفضة 1.29 7منخفضة  1.59 7
 منخفضة 1.53 8 منخفضة 1.47 8   
 متوسطة 2.06 9 منخفضة 1.41 9   
 متوسطة 1.94 10      

مهارة 
البعد 
كامبلن 

منخفضة  1.63
مهارة 
البعد 
كامبلن 

منخفضة  1.57
مهارة 
البعد 
كامبلن 

منخفضة  1.61
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يتضح أف ىناؾ مستويات منخفضة لكل بعد من أبعاد مهارات األداء التدريسي  (1)من اٞتدكؿ 
لبعض معلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف عينة الدراسة حوؿ متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات 

. كالتقنية
من ىنا ٧تد أف مشكلة البحث اٟتاِف ٖتددت يف تدٓف مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء 
با١ترحلة الثانوية يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية كسعى ىذا البحث إُف تنمية 

مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات 
 .كالتقنية من خبلؿ الربنامج التدرييب ا١تقًتح

: أسئلة البحث 
: ٯتكن ٖتديد مشكلة البحث يف اإلجابة عن األسئلة التالية

متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية الواجب توفرىا يف مهارات األداء  ما .1
التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية؟ 

ما االحتياجات التدريبية ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف ضوء متطلبات التكامل بُت  .2
العلـو كالرياضيات كالتقنية؟ 

 ما فعالية الربنامج التدرييب ا١تقًتح يف تنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة  .3
الثانوية يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية؟ 

: أىداف البحث
: ىدؼ البحث اٟتاِف إُف ما يلي

تكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية الواجب توفرىا يف مهارات األداء اؿٖتديد متطلبات  .1
. التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية

لتنمية مهارات األداء التدريسية تعرؼ االحتياجات التدريبية ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية  .2
.  يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

إعداد برنامج تدرييب لتنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف ضوء  .3
.  متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

تعرؼ فعالية الربنامج التدرييب يف تنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة  .4
. الثانوية يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
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: أىمية البحث
: تتضح أ٫تية البحث اٟتاِف فيما يلي

متطلبات مهارات األداء التدريسي يف ضوء بناء أدكات موضوعيو مثل بطاقة مبلحظة تتضمن  .1
 مستول ييمالتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية ٯتكن أف يستخدمها ا١تشرؼ الًتبوم يف تق

 . با١ترحلة الثانوية الفيزياءمأداء معلم
 يف برامج إعداد تضمينهاتوفَت قائمة ٔتتطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية ٯتكن  .2

 .معلمي الفيزياء قبل ا٠تدمة بكليات الًتبية
تقدٔف برنامج تدرييب لتنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل  .3

إدارة التدريب الًتبوم كاالبتعاث بوزارة الًتبية منو ف تستفيد أبُت العلـو كالرياضيات كالتقنية ٯتكن 
 .كالتعليم لتدريب معلمي الفيزياء يف أثناء ا٠تدمة

األمر  ، التدريسيمعلمي الفيزياءٯتكن أف ٖتدد نتائج ىذا البحث جوانب القوة كالضعف يف أداء  .4
 .يساعد ا١تعلمُت على تعزيز جوانب القوة كعبلج جوانب الضعف يف أدائهمقد الذم 

: مصطلحات البحث
: Training Programالبرنامج التدريبي 

 بطريقة التعليم كالتدريب لغرض مصمم ٥تطط" بأنو التدرييب الربنامج (2002)بوقس  عرفت
 من الربنامج عناصر كتتكوف .التدريس يف كدكره ٣تالو يناسب ٔتا ا١تعلم أداء لتطوير كذلك مًتابطة؛

 بصورة كالتقؤف، ا١تستخدمة كالوسائل كاألدكات كا١تواد كالتعلمية، التعليمية كاألنشطة كاحملتول، األىداؼ،
 (84. ص)". منظمة

، كا١تخطط ٢تا لتزكيد ا١تتدربُت ٔتهارات كمعارؼ، اٞتهود ا١تنظمة" بأنو (2007)عّرفو الطعآف 
كسلوكهم من أجل ، كإتاىاهتم، كتستهدؼ إحداث تغيَتات إ٬تابية مستمرة يف خرباهتم، كخربات متجددة

 (14. ص)". تطوير كفاية أدائهم
 إجرائية كخطوات منظم، ك٤تتول ٤تددة، أىداؼ ذات شاملة خطة: كيعرفو الباحث إجرائيان بأنو

كا١تقصودة؛ لتنمية مهارات  كا١تنظمة كا١تخططة ا٢تادفة كاألنشطة األساليب، من يف ٣تموعة تتمثل متتابعة،
 يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات بالصف األكؿ الثانوماألداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء 

 .كالتقنية
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 :Teaching Performanceاألداء التدريسي 
ما يصدر عن الفرد من سلوؾ لفظي أك مهارم، كىو " األداء بأنو (2004)عرؼ اللقآف كاٞتمل 

يستند إُف خلفية معرفية ككجدانية معينة، كىذا األداء يكوف عادة على مستول معُت، يُظهر منو قدرتو أك 
(  21. ص)". عدـ قدرتو على أداء عمل ما

إ٧تاز مهاـ يف شكل أنشطة أك سلوكيات آنية " بأنو (2006)كعرفتو كزارة الًتبية الوطنية با١تغرب 
( 18. ص)". كعلى مستول متميز من الدقة كالوضوح، ك٤تدكدة قابلة للمبلحظة كالقياس

كل ما يقـو بو معلم الفيزياء من : أما األداء التدريسي ١تعلم الفيزياء فيعرفو الباحث إجرائياَ بأنو
٦تارسات تربوية كتعليمية من ٗتطيط كتنفيذ كتقؤف كما يرتبط بذلك من مسئوليات مهنية داخل الفصل 

تساعد على ٖتقيق متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية عند تدريس موضوعات مقرر الفيزياء 
 .للصف األكؿ الثانوم

: (MST)التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية 
مدخل بيٍت لتكامل ٤تتول مناىج العلـو كالرياضيات كالتقنية، يركز " بأنو (، أ2007)عرفو حسن 

على العبلقات التفاعلية بُت كل من العلـو كالرياضيات كالتقنية؛ كذلك من خبلؿ تنظيم ٤تتول الدراسة 
. ص)".حوؿ قضايا أك مشاكل عامة يف اٟتياة، تزيل اٟتواجز بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية عند دراستها

191 )
 يف صورة مفاىيم متدرجة كمًتابطة  بصورة كظيفيةتقدٔف ا١تعرفة الفيزيائية: كيعرفو الباحث إجرائيان بأنو

دكف ٕتزئة أك تقسيم ْتيث تزكؿ اٟتدكد الفاصلة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية عند دراستها كالًتكيز على 
. مدل التفاعل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية حوؿ ا١تفاىيم كالقضايا كا١تشكبلت ا١ترتبطة باٟتياة

: حدود البحث
: مايلييقتصر البحث اٟتاِف على 

 -فهم العبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية)  متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية .1
مهارات التفكَت الناقد  -مهارات حل ا١تشكبلت بصورة تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية

 يف تنمية مهارات األداء التدريسي ىمكاليت ستس (بصورة تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية
  .١تعلمي الفيزياء

 . عينة من معلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف منطقة عسَت .2
 . ىػ1434-1433لعاـ الدراسي األكؿ من ا يف الفصل ْتثمت تطبيق أدكات اؿ .3



  
 

الفصل الثاني 
 اإلطار النظري للبحث

 .التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية: المبحث األول
 مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةمفهـو . 
 ة مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةفلسف. 
 ك٦تيزاتو الًتبوية  التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةدخلمربرات األخذ مب.  
  التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةمدخلصعوبات كمعوقات تطبيق . 
 التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةدخلمبادئ تضمُت ـ . 
 العبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية. 
 مكونات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية. 
 ا١تشركعات العا١تية للتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية. 
 التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةدخلمعلم الفيزياء يف ضوء ـ . 

. مجاالت األداء التدريسي لمعلم الفيزياء: المبحث الثاني
 التدريسٗتطيط . 
 تنفيذ التدريس. 
 تقؤف التدريس. 
 مهنية معلم الفيزياء. 

. تدريب معلم الفيزياء في أثناء الخدمو: المبحث الثالث
  ةأثناء ا٠تدـيف مفهـو التدريب. 
 يف أثناء ا٠تدمة أىداؼ التدريب. 
  تدريب يف أثناء ا٠تدمةاؿأ٫تية. 
 أنواع التدريب. 
 ةأثناء ا٠تدـيف تدريب ؿا١تبادئ األساسية ؿ. 
  ةأثناء ا٠تدـيف دكاعي التدريب. 
 أساليب التدريب الفعاؿ. 
  علمُت يف أثناء ا٠تدمةاَفاالٕتاىات اٟتديثة يف تدريب. 
  علماَفالتدريب كتنمية مهنية. 
 تصميم الربامج التدريبية. 
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الفصل الثاني 
 اإلطار النظري للبحث

:    مقدمة
، حيث يتأثر مسار كطبيعة التطور العاـ للدكؿ قٍتتعيش اجملتمعات ا١تعاصرة عصر التقدـ العلمي كالت

 كا١تدل الذم ُتستخدـ فيو ىذه قنيةكاجملتمعات بالنمو ا١تتسارع ١تعدالت االكتشافات العلمية كاالبتكارات الت
. لظركؼ ا١تختلفة يف مناشط اٟتياة اليومية ٔتا ٭تقق رفاىية اجملتمع كاألفرادمع اا١تعارؼ بقصد التكيف 

 من أكثر ا١تواد الدراسية ارتباطان بأنشطة اجملتمع؛ كذلك من خبلؿ تطبيقاهتا ا١تتعددة يف فيزياءكتعترب مادة اؿ
الرياضيات كالتقنية يف ٥تتلف جوانب اٟتياة اليومية، ك٣تاالت اٟتياة اليومية؛ كىذا يتطلب توثيق الصلة بُت العلـو 

 يف ٣تاالت اٟتياة قنية كالتنظريات الرياضية ُتشكل أساسيات اؿعلمية اؿتطبيقاتفا١تبادئ األساسية كالقواعد كاؿ
تقدٔف برنامج تدرييب مقًتح لتنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء ك١تا كاف البحث اٟتاِف يتناكؿ  .ا١تختلفة

 ؛ لذا كاف من الضركرم التعرض(MST) با١ترحلة الثانوية يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
يتناكؿ ىذا الفصل عرضان لئلطار ك، كاألداء التدريسي ١تعلم الفيزياء ككذلك الربامج التدريبية ((MST دخلَف

 كيتناكؿ :التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية: المبحث األول :باحث كىيـثبلثة خبلؿ من النظرم 
 كمبادئ تضمينو، كالعبلقة بُت العلـو ، كمعوقاتوكصعوباتو ، الًتبويةمفهومو، كفلسفتو، كمربرات األخذ بو ك٦تيزاتو

دكر ك اليت اىتمت بالتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية،  العا١تيةا١تشركعاتك كمكوناتو، كالرياضيات كالتقنية،
، ٗتطيط التدريس كيتناكؿ :مجاالت األداء التدريسي لمعلم الفيزياء: المبحث الثاني و. ىذا ا١تدخلا١تعلم يف

تدريب معلم الفيزياء في أثناء : المبحث الثالثو. كمهنية معلم الفيزياء، تقؤف التدريس، تنفيذ التدريس
، االٕتاىات اٟتديثة يف التدريب، أساليبو، دكاعيو، مبادئو، أنواعو، أ٫تيتو، أىدافو، قمفهـوكيتناكؿ  :الخدمة

 :كفيما يلي تفصيل لذلك. كتصميم الربامج التدريبية، التدريب كتنمية مهنية معلم الفيزياء
 .التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية: المبحث األول

إعداد الطبلب للقياـ بدكر بناء إُف ( MST)التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يهدؼ مدخل 
كعملي يف ٣تتمع تقٍت، حيث يكوف الطبلب قادرين على استخداـ العلـو كالرياضيات كالتقنية لتحسُت حياهتم، 

فتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية يساعد الطبلب على العمل يف بيئة تعليمية جيدة . كحياة اآلخرين يف اجملتمع
. يف القرف اٟتادم كالعشرين

 . التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةمفهوم مدخل: أوالً 
: ؛ كلكن ٯتكن القوؿMSTكاضحة حوؿ تعريف مدخل صيغة َف يتوصل منظركا ا١تنهج كال ا١تمارسوف إُف 

إف مفهـو التكامل من مفاىيم التنظيم اليت ٯتكن أف يُنظر إليها من طرؽ ٥تتلفة حيث يؤكد ساتشويل كليوب 
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(2002، Satchwell &Loepp)  لتصميم ا١تنهج ٯتكن استخدامها لتحقيق ا١تناسبةأنو يوجد عدد من ا١تداخل 
:  االرتباطات بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية منها

كيركز ىذا ا١تدخل على التعلم داخل حقل  :Interdisciplinary Approachمدخل التخصصات البينية - أ
 102) كيعرؼ شايلدرز .كاحد مع تدعيم احملتول داخل ىذا اٟتقل بارتباطات ضمنية من التخصصات األخرل

،1994، Childress)  يف   كاحد يعملوف كفريقثبلثة معلمُتمدخل يرتبط جوىريان ب"مدخل التخصصات البينية بأنو
سلسلة متصلة من التغيَتات اليت "كٯتكن تعريف مدخل التخصصات البينية بأنو . "مشًتكةٗتصصات تعليم 

، (MSTE Project ،5،2001 ) "مشًتكةيصنعها معلمو مناىج العلـو كالرياضيات كالتقنية لتطوير كحدات ٗتصص 

كحدات مصممة ْتيث يشًتؾ "كحدات التخصصات البينية بأهنا  (Rossiter ،51،2002 ) كما عرؼ ركزيًت
. " مثل االستكشاؼ كالفضاء مشًتكة حوؿ فكرة رئيسة عامةأنشطة صفيةالطبلب يف 

منهج التكامل ىو منهج كلى ككاحد مصحوب باستيعاب  :Integration Approachمدخل التكامل - ب
مفاىيم من ٗتصصات متعددة، كما يعطى ا١تنهج عناية متساكية لتخصصُت أك أكثر حيث ؿكاضح كصريح ؿ

تنظيم كتنسيق ا٠تربات التعليمية ا١تقدمة للطفل " بأنو MSTمدخل  (229، 1992)تُعرؼ أبو غريب ك٤تمد 
بطريقة تساعده على ٖتقيق نظرة موحدة كمتسقة ألم موضوع من موضوعات ا١تنهج كتساعده أيضان على أف ينمو 

يعرؼ البورت  ك."مع ربط ا١تفاىيم الدراسية باٞتوانب التطبيقية ( اٍف000مهاريان، كمعرفيان، ككجدانيان، )كليان 
تصميم أنشطة إلحداث التكامل بُت مناىج " بأنو MSTمدخل  (Laporte &Sanders ،17،1993 ) كساندرس

العلـو كالرياضيات كالتقنية يف ا١ترحلة ا١تتوسطة من خبلؿ مدخل الربط، حيث ُيصمم النشاط مع تطبيق 
مدخل  (Scarborough &White ،31،1994 )كيعرؼ سكاربوركؼ ككايت  ."الرياضيات كالعلـو كهدؼ أساس

 الطبلب يف شكل ىمتكامل الفيزياء كالرياضيات كالتقنية ْتيث يتعلم"تكامل الفيزياء كالرياضيات كالتقنية بأنو 
على أف تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية  (7، 1999)كيتفق معهما الدسوقي كيوسف  ."كثيق الصلة كمناسب

تنظيم كتنسيق ا٠تربات التعليمية با١تنهج بطريقة تساعده على ٖتقيق نظرة موحدة تتسق مع موضوعات "يقصد بو 
ٗتطيط الرتباطات بُت ٗتصصات العلـو "بأنو  (Berlin &White ،2000، 97)يف حُت يعرفو برلُت ككايت  ".ا١تنهج

. "كاستخداـ ىذه االرتباطات لبناء فهم أعمق كالرياضيات كالتقنية،
إُف أف مدخل التكامل يُقابل بنجاح احتياجات منهج تكامل العلـو  (Huntley ،1999)كيشَت ىانتلى 

بسبب اىتمامو  Integrating Mathematics, Science, and Technology (IMaT) كالرياضيات كالتقنية
 Aمشركع العاَف يف حركة : العلـو الثبلثة فيها با١تساكاة بُت التخصصات الثبلثة، كمن أمثلة ا١تناىج اليت تكامل

World in motion كالتقنية العلـو كالرياضيات كمشركع تكامل (MST)الذم ُنشر بواسطة البورت كساندرس  
(1993، Laporte &Sanders). 
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: على أنو (MST ) ١تدخل إجرائيان من تلك التعريفات ٯتكن للباحث أف يستخلص تعريفان 

 يف صورة مفاىيم متدرجة كمًتابطة دكف ٕتزئة أك تقسيم ْتيث تزكؿ  بصورة كظيفيةتقدٔف ا١تعرفة الفيزيائية
اٟتدكد الفاصلة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية عند دراستها كالًتكيز على مدل التفاعل بُت العلـو كالرياضيات 

. كالتقنية حوؿ ا١تفاىيم كالقضايا كا١تشكبلت ا١ترتبطة باٟتياة

. التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةفلسفة مدخل : ثانياً 
؛ فًتابط عناصر اٟتياة يفرض  َف يعد منطقيان ا١تعلوماتانفجار  تقسيم ا١تعرفة إُف علـو منعزلة يف عصر إف

كإف التفاعل بُت ا١تواد الدراسية بعضها البعض جدير بفتح ٣تاالت ىائلة لؤلفكار "عبلقات كثيقة بُت ا١تناىج، 
اٞتديدة كتوليد طاقات مستحدثة كاكتشافات مبتكرة قادرة على توسيع مدارؾ اإلنساف كاتساع أفقو كىى بالقطع 

 (.103، 1997، هباء الدين)" خطوة ىامة على طريق تكامل ا١تعرفة

، فالعاَف الطبيعي كا١تشكبلت اليت تواجهها اإلنسانية ةتقـو فلسفة التكامل على أساس أف الطبيعة متكاملك
٢تا طبيعة موحدة كال ٯتكن ردىا إُف ٣تاؿ معريف بعينو؛ كمن مث فإف العلم كمحاكلة لتزكيدنا بفهم للعاَف الطبيعي 
من حولنا لو ىدؼ كاحد ك٤تتول كاحد كطريقة كاحدة تعترب أكثر داللة من االختبلؼ بُت لغة كٗتصص العلـو 

 ، ا١تختلفة؛ كلذا فإف التعاكف بُت العلـو ا١تختلفة حوؿ ٤تور معُت يعمل على ٖتقيق التكامل بُت ىذه العلـو
كتكامل ا٠تربة، كتكامل شخصية ا١تتعلم، فمن خبلؿ التكامل يتمكن ا١تتعلم من اكتساب ا١تعارؼ كا١تعلومات 

 (.1999، ؛ احمليبلٓف2000، أٛتد)كاألفكار كالنظريات من فركع ا١تعرفة ا١تختلفة 
 على النظرة الكلية غَت اٞتزئية للمعرفة من خبلؿ إزالة اٟتواجز بقدر MSTكمن مث تقـو فلسفة مدخل 

حيث يرتكز ىذا ا١تدخل "ا١تستطاع بُت العلـو الثبلثة ا١تتكاملة ْتيث ٖتل مكاف العلـو ا١تنفصلة ٗتصصات بينية 
يف فلسفتو عند تنظيم الربنامج التعليمي على مبدأ كحدة ا١تعرفة يف شكلها الوظيفي كيعٌت ىذا أف يكوف ا١توقف 

 .(147 ،1999، عبد ا١تنعم كإبراىيم)" التعليمي ٤تور نشاط متسع ٗتتفي فيو اٟتواجز بُت العلـو ا١تتكاملة
كلذا أخذ ا١تفهـو ا١تنهجي للتكامل أك الدراسات البينية اىتمامان كبَتان يف السنوات األخَتة كحل لتنمية 

كأف ىناؾ اىتمامان ضمن حقل تعليم التقنية كاف موجهان لتكامل العلـو "، تدريسية كتعليمية متكاملةخل امد
كالرياضيات كالتقنية؛ كلذا دعمت األدبيات األخَتة يف ٣تاؿ التقنية فكرة تكامل ا١تواد األكادٯتية مع التقنية، 

" كأكدت أف ىناؾ أسبابان سيكولوجية كفلسفية لبعض ا٠ترباء لتكامل ىذه ا١تواد من أجل ٖتديث كٖتسُت التعليم
(36 ،1993،  Scarborough) .

إذا كاف تعليم التقنية يلعب دكره ا١تأموؿ يف  (Daugherty &Wicklein ،1993)كيؤكد دكرتى ككيكلُت 
تزكيد التخصصات البينية بتطبيقات ا١تفاىيم كا١تهارات الرياضية كالعلمية، فيجب أف تبذؿ جهود لفهم تلك 

إذا كنا جادين حوؿ ٖتسُت  (Stern ،1991)التخصصات كفهم كيفية اختيار ا١تشاركة الفعالة، كيضيف سًتف 
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ٖتصيل الرياضيات كالعلـو كٖتسُت األداء الًتبوم العاـ لطبلبنا؛ فبلبد أف نستكشف طرقان ٥تتلفة لتعلم كتنظيم 
ا١تناىج، كتعليم التقنية ىو أحد تلك الطرؽ؛ كلذا ىناؾ تأكيد جديد بدأ يأخذ مكانو كىو تقدٔف مفاىيم 

. الرياضيات كالعلـو يف إطار تقٍت
كمن مث ىناؾ تأكيد على أف تعليم التقنية سوؼ يكوف االٕتاه الغالب يف ا١تستقبل، كىنا ينبغي أف يتجاكز 
تعليم التقنية صورة الدراسات العلمية التقليدية؛ بل سيتكامل مع ا١تواد الدراسية األخرل؛ لُيعد الفرد إعدادان تقنيان 

 (.1988، لبيب)متكامبلن سواء على مستول التعامل اليومي أـ على ا١تستول ا١تهٍت 
إُف أف إدخاؿ التقنية باعتبارىا عنصران أساسيان يف العملية التعليمية ال  (1999)كيشَت الدسوقي كيوسف 

يتأتى إال بالتكامل بُت فركع ا١تعرفة ا١تختلفة؛ كالتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية لبلستفادة من ىذه التقنية 
. يف تطوير تدريس الرياضيات كالعلـو

 على الدكر ا١تهم الذم تقـو بو األنشطة التقنية يف إكساب الطبلب القدرة على (1999)قاسم كيؤكد 
التفكَت بأنفسهم يف ا١تشكبلت ا١تتضمنة هبا، كما تظهر أ٫تيتها يف إمكانية توظيف ا١تعلومات كالبيانات يف ا١تواد 

الدراسية ا١تختلفة بصورة متكاملة؛ للوصوؿ إُف حلوؿ متنوعة للمشكبلت التقنية كما تقـو بدكر مهم يف ربط 
الطبلب بالواقع؛ باإلضافة إُف إمكانية تنمية مهارات التفكَت العليا كاليت تتمثل يف التحليل كالتقؤف كالًتكيب 

 .كاالستنتاج
؛ فاآلف يستطيع ا١تعلموف إجراء نشاطان ملموسان كلذا تثَت التقنية   يف قاعات دركس الرياضيات كالعلـو

التجارب بدكف اٟتاجة للمواد الكيميائية عالية التكلفة، ككذلك بدكف ا٠توؼ من اإلنفجارات ككل ىذا يؤكد قوة 
 .(Stinson, 1993; Newberry, 1999) التقنية كدكرىا يف تعليم الرياضيات كالعلـو

 : فيما يليأبعادان رئيسة لتكامل ا١تنهج (Beane  ،1996)  بُتحددكما 
.  اٟتقيقيَفيُنظم ا١تنهج حوؿ العا- 
. ثيق الصلة بدكف اعتبار ٠تطوط ٣تاؿ ا١توضوعيف شكلٍ كتُنظم ا١تعرفة - 
. التعلم ليس قائمان على اختبار هنائي؛ كلكن باألحرل على احملتول- 
 .ُيستعمل التطبيق اٟتقيقي كحل ا١تشكبلت لربط احملتول بتطبيقات العاَف اٟتقيقي- 

مث ٬تب كمن التطبيقات التقنية بالرياضيات ك العلـو عامةن كالفيزياء خاصةن مادة ٦تا سبق يتضح مدل ارتباط 
، أك يف صورة نشاطات تقنية يف مناىجنا إما مرتبطة بغَتىا من موضوعات ا١تنهج كالرياضيات كاؿالعلـوتقدٔف 

 تقنية يف الرياضيات كاؿ العلمية أك خارجها تسمح بإمكانية توظيف ا١تعلومات كالبياناتفصوؿ٥تتلفة داخل اؿ
 .بصورة متكاملة
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. ومميزاتو التربوية التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةمبررات األخذ بمدخل : ثالثاً 
 يتفق MSTأف مدخل "؛ فيزياء يف مناىج اؿMSTلعل من الدكاعي اليت أدت إُف االىتماـ باألخذ ٔتدخل 

اليت ُكضعت  National Science Education Standardsمع العديد من ا١تعايَت مثل ا١تعايَت القومية لتعليم العلـو 
 رياضيات كا١تعايَت القومية لل،National Research Council 1996 عاـ NRCمن قبل ٣تلس البحث القومي 

National Mathematics Standards كعاـ 1989 اليت ُكضعت من قبل اجمللس القومي ١تعلمي الرياضيات عاـ ،
2000 The National Council of Mathematics Teachers، كمعايَت التنور التقٍت The Standards for 

Technology Literacy  اليت ُكضعت من قبل ٚتعية تعليم التقنية الدكلية(ITEA) :The International 

Technology Education Association  كما طورت اٞتمعية األمريكية لتقدـ العلـو 2000عاـ ،(AAAS) 

The American Association of the Advancement of Science  كثائق ساعدت يف اختيار 1993عاـ 
 .MST" ( 52،2002، Satchwell &Loepp)القضايا كا١توضوعات لكل ٪توذج يف مدخل 

كمن مث يؤكد جوىر جهود اإلصبلح باالتفاؽ مع األىداؼ العا١تية لتحصيل الطبلب يف الرياضيات كالعلـو 
يف فًتة جديدة ٬تب فيها على متعلمي العلـو كالرياضيات كالتقنية أف ٬تدكا طرقان – ٦تا ال شك فيو – على أننا 

. (Berlin &White ،2000) ٖتديات ا١تنهج كاجهةـتساعدىم على 
. فنمو كتطور العلـو كالرياضيات كالتقنية يف العقود األخَتة كاف لو تأثَتات مهمة على اجملتمع اإلنسآف

ككمواطنُت يف ٣تتمع متقدـ . ىو إعداد الطبلب للقياـ بدكر بناء كبالغُت MSTكأحد األىداؼ ا١تهمة ١تدخل 
 يكوف الطبلب قادرين على استخداـ العلـو كالرياضيات كالتقنية يف ٖتسُت حياهتم، كحياة اآلخرين يف حىتتقنيان؛ 

٣تتمعهم، باإلضافة إُف أف العديد من الوظائف اٟتالية تتطلب معرفة أكثر بالعلـو كالرياضيات كالتقنية؛ لذا ٭تتاج 
كما أف العلـو كالرياضيات كالتقنية يف اٟتياة اليومية يف . الطبلب أف يكوف لديهم معرفة هبذه اجملاالت من الدراسة

الوقت اٟتاضر ليست منفصلة أك متمايزة، كلكنها تستخدـ كمجموعة متكاملة يف ٖتليل كحل ا١تشكبلت يف 
يف البحث، كاألعماؿ، كاالتصاالت، كالعلـو اإلنسانية، كالفنوف؛ فتكامل العلـو كالرياضيات : اجملاالت ا١تختلفة

  (.MSTE Project ،2001) كالتقنية سوؼ يساعد الطبلب على العمل يف البيئة الصعبة يف القرف اٟتادم كالعشرين
فهناؾ تأكيد على مهارات التفكَت كمهارات العمل ا١ترتبطة بالعلـو كالرياضيات كالتقنية اليت ٭تتاج الشباب 
إُف تطويرىا أثناء سنوات دراستهم، حيث تعد ىذه ا١تهارات ضركرية للتعلم الرٝتي، كغَت الرٝتي، كلفًتة ا١تشاركة 

يف اجملتمع ككل؛ حيث إنو إذا أُخذت ىذه ا١تهارات معان تصبح عادات عقلية ألهنا كلها مرتبطة بوجهة نظر 
 ,Bingle &Gaskell, 1986; McCade &Weymer) ا١تتعلم عن ا١تعرفة كالتعلم كعن طرؽ التفكَت كالتصرؼ

1996).  
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 :ما يأيت (MSTE Project ،2001) كمن ا١تربرات ا١تقنعة لتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية

١تبادئ كالنظريات النإتة بواسطة التحقق العلمي للمساعدة يف تصميم من ا التقنيوف كا١تهندسوف يستفيد- 
. كبناء أساليب كأدكات تقنية مثلى

العديد من القضايا ا١تعقدة سوؼ تنتج من تفاعبلت العلـو الثبلثة؛ كمن مث فدراسة ىذه ا١توضوعات - 
متفاعلة سوؼ يُعد الطبلب للتعامل مع ىذه القضايا ْتكمة مثل التعامل مع قضايا الرعاية الصحية كٛتاية 

 .البيئة
؛ حيث يتعامل الطبلب مباشرة مع تطبيقات العاَف -  تزيد من دافعية الطبلب لدراسة الرياضيات كالعلـو

  .اٟتقيقي

إُف أف ٖتقيق االنسجاـ كالًتابط بُت العلـو  (AAAS ،1989) كما أشارت اٞتمعية األمريكية لتقدـ العلـو
كالرياضيات كالتقنية ٤تاكلة علمية ناجحة، كالذم ٬تعلها ٤تاكلة ناجحة أف الرياضيات كالعلـو مهمة لفهم معٌت 

. كعمليات التقنية؛ كمن مث فتكامل الرياضيات كالعلـو مع منهج تعليم التقنية يعد أمران مهمان جدان 
 مربرات لتكامل العلـو كالرياضيات (Ross &Hogaboam-Gray ،1998) كيقدـ ركس كىوجابواـ جرام

 : يف ثبلث حجج كىيكالتقنية

  (العبور)حجية االنتقال Transfer Argument:تطبيق معارفهم عندما  أكثر قدرة على يكوف الطبلب 
الربامج التعليمية تتطلب قدرة الطالب على تطبيق كما أف  أك عندما يكونوف يف احتياج إليها،  منهمتكوف مطلوبة

كىذه بصفة خاصة ستكوف اٟتالة يف مدخل  .ا١تعارؼ ا١تكتسبة يف ٗتصص ما ٟتل مشكلة يف ٗتصص آخر
MST عاَف اٟتقيقياؿحل مشكبلت من  اليت ينشغل فيها الطبلب يف النشاطات الواقعية كاليت تقًتب  .

  حجية التركيز البؤريFocus Argument: يكوف الطبلب أكثر احتمالية للتعلم عندما يركز انتباىهم على 
أىداؼ قليلة بدالن من الًتكيز على أىداؼ عديدة حيث إف األىداؼ يف ٗتصص ما ُتكمل األىداؼ يف ٗتصص 

: آخر كىذا ا١تربر لو ثبلثة مظاىر
التكامل يركز انتباه الطبلب على الضركريات العامة ا١تشًتكة بُت التخصصات ا١تختلفة، فعلى سبيل ا١تثاؿ - 1

 Balanceعددان من األفكار العامة للرياضيات كالعلـو مثل التوازف  .(Berlin &White ،2000)حدد برلُت ككايت 
 كعملية صنع القرار القائمة Shard Habits of Mind كالعادات العقلية ا١تشًتكة Models كالنماذج Scaleكا١تقياس 

 .Data-based Decisions makingعلى البيانات 
فعلى سبيل ا١تثاؿ تسهم الرياضيات كالتقنية يف تعليم العلـو من خبلؿ : Complementarities ا١تكمبلت -2

. إجراء التجارب الفعلية كاالفًتاضيةتستخدـ يف إعطاء الطبلب أدكات لبناء ٪تاذج للظواىر الفيزيائية اليت ٯتكن أف 
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كقد ناؿ ىذا ا١تظهر اىتمامان أقل كىو يركز على االختبلفات الفريدة اليت تعرؼ : Quintessentials ٙتاثل اؿ-3
. فحول كل موضوع، كما يتضمن ىذا ا١تظهر كيفية تنظيم التخصص للمعرفة كا١تفاىيم الرئيسة كالعبلقات بينها

كالتكامل قد يقلل من احتمالية خلط الطبلب بُت ا١تشكبلت اليت تبدك متماثلة ك٢تا حلوؿ ٥تتلفة؛ ألهنم 
. يصبحوف جزء ال يتجزأ من ا٢تياكل التخصصية ا١تختلفة

 حجية الدافعية Motivation Argument : كىذا ا١تربر يستند إُف أف الطبلب ٭تبوف بعض ا١توضوعات
أكثر من األخرل، كتكامل ا١تنهج يشجع الطبلب للوصوؿ إُف موضوع أكثر تفضيبلن من موضوعات أقل 

تفضيبلن، فعلى سبيل ا١تثاؿ استخداـ أنشطة الرياضيات يف حلوؿ مشكبلت العاَف اٟتقيقي اليت تتطلب معلومات 
 .يقلل شعور بعض الطبلب باالنعزالية يف التعامل مع ا١تشاكل اجملردة .علمية

 على ربط ا١تفاىيم ا١تتعلمة يف ٗتصص ما با١تفاىيم سيساعد الطبلب MSTكيرل الباحث أف مدخل 
َف يدركوا فقط االرتباطات بُت التخصصات، كلكنهم أدركوا أيضان االرتباطات  ألهنم، كا١ترتبطة يف ٗتصص آخر

 لدل الطبلب إلدراكهم أف ىذه تنمية الفهم كاالٕتاىاتعلى  MST كما يساعد مدخل .ٔتواقف اٟتياة الواقعية
 .التطبيقات ذات عبلقة قوية هبم

 .التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية تطبيق مدخلصعوبات ومعوقات : رابعاً  

 61،2002 ) يشَت ساتشويل كليوب بعض الصعوبات كا١تعوقات اليت قد ٖتوؿ دكف تنفيذه كMST ١تدخل

،Satchwell &Loepp)  إُف بعض صعوبات مدخلMST من أ٫تها  :
 ككثَتة ا١تطالب أيضان، باستثناء أف يكوف معلم  شاقةتنفيذ منهج تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية عملية- 1

 أك أكثر بشرط أف يعملوا معان، كىذا يتطلب كقت ٗتطيط مشًتؾ، اثنافكاحد ىو ا١تسئوؿ عن ا١تنهج بأكملو، أك 
. كىناؾ قضايا أخرل تؤثر يف التنفيذ مثل جدكؿ ا١تعلم، كسعة الفصل، كمهارة إدارة ا١تعلمُت للفصوؿ

كما أف تطوير كتنفيذ معايَت قائمة على منهج تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية يكوف مصحوبان بتحديات - 2
 ا١تناىج بصعوبة تطوير ٤تتول قائم على اعديدة كلكنها متوازنة مع فوائدىا كأ٫تيتها للطالب، فإذا اعًتؼ مطورك

ا١تعايَت لتخصص كاحد، فإف الصعوبة تزداد تعقيدان عند تطوير ٤تتول متكامل لتخصصات ثبلثة، حيث ىناؾ 
ثبلث ٣تموعات من ا١تعايَت ٨تتاج إُف دراستها إلخراج الشكل النهائي للمحتول، كمتخصصوف قبلئل ىم الذين 

ٯتتلكوف ا٠تلفية كا٠تربة الستخداـ أكثر من ٣تموعة كاحدة من ا١تعايَت، حيث تتطلب عملية التطوير تعاكف 
.  متخصصُت من التخصصات الثبلثة

يف برنامج تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية ٬تد ٚتيع ا١تعلمُت أنفسهم يف احتياج إُف تعلم ٤تتول جديد، - 3
، كمعلمو الرياضيات يتعلموف العلـو كالتقنية، كمعلمو العلـو يتعلموف  فمعلمو التقنية يتعلموف الرياضيات كالعلـو
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الرياضيات كالتقنية، كتكمن ا١تشكلة يف عدـ رغبة بعض ا١تعلمُت االعًتاؼ بأهنم ال يعرفوف احملتول الذم يدرسو 
. الطبلب يف التخصصات األخرل

، كذلك إدارة ا١تهاـ MSTنتائج اختبارات ا١تيداف أظهرت أف إدارة الفصل تلعب دكران ىامان يف تنفيذ مدخل - 4
اليدكية كا١تهاـ ذات النهايات ا١تفتوحة، فمجموعات الطبلب ا١تتفاعلة تكوف ٥تتلفة عن نظاـ احملاضرات التقليدية 

، على اٞتانب اآلخر عادة ما يكوف معلمو التقنية قادرين على إدارة ٣تموعات الطبلب أثناء علـويف تعليم كتعلم اؿ
 .االنشغاؿ يف األنشطة ا١تتنوعة

، ففي بعض اٟتاالت قد يكوف ىناؾ ا١تدير كرٔتا MSTإتاىات ا١تعلمُت ٢تا تأثَت فعاؿ على تنفيذ مدخل - 5
مدرس كاحد ىم ا١تتحمسُت للتعلم التكاملي بينما يقاـك ا١تعلموف اآلخركف ىذا التغيَت، كىذه اٟتالة تتضمن 

كيؤكد على أف . إمكانية عمل ٪تو كظيفي إ٬تايب، حيث أظهرت النتائج إتاىات سلبية من جانب بعض ا١تعلمُت
. االٕتاىات اإل٬تابية للمعلمُت ٚتيعهم كاف ٢تا تأثَت مباشر على تعلم الطبلب

من أكثر الصعوبات اليت تواجو  MSTكلذا يعد نقص الكادر التدريسي ا١تدرب على تدريس مدخل 
ٗتطيط كتنفيذ كتقؤف ىذا ا١تنهج، حيث إف اٞتامعات بشكل عاـ ككليات الًتبية بشكل خاص غالبان ما تعد 
. خر٬تُت كمدرسُت متخصصُت يف مادة كاحدة، بل إهنم كثَتان ما يدرسوف فركع ا١تادة الواحدة بشكل منفصل

فتكامل ا١تنهج ليس سهل التطبيق، على الرغم من األمثلة ا١تتضمنة يف األدبيات ذات العبلقة، حيث ٭تتاج 
 كقت كجهد كدعم كالتزاـ ماِف، باإلضافة إُف ضركرة تغيَت ا١تعلمُت العتقادىم حوؿ طريقة ُفتكامل ا١تنهج إ

فهمهم للمنهج؛ لذا ٬تب أف ٭تصل ا١تعلموف على النمو ا١تهٍت، كهتتم ا١تدارس باالنتقاؿ ٨تو أك تنفيذ ا١تنهج 
 .(Loepp  ،1999) ا١تتكامل، كيطور ا١تعلموف فهمهم عن كيفية العمل مع بعضهم البعض

 للتعليم MSTإُف أسباب عدـ استخداـ ا١تعلم يف الوقت اٟتاضر ١تداخل  (Merrill ،2001) كتشَت مَتيل
الكفاءة، كاألىداؼ الرٝتية، كاالختبارات القياسية، كاختبارات ا١تعلمُت، كا١تواد : كالتعلم، كىذه األسباب تتضمن

كاٟتقيقة أف كل ٗتصص ٯتدنا ٔتفاىيم كمهارات متخصصة كمرتبطة مباشرة باحملتول، كا١تشكلة مصحوبة . اإلضافية
باالعتماد على النمطية كالتقليدية، فمجاالت ا١تنهج تكوف ٣تزأة كالطبلب لديهم من سبع إُف ٙتآف فًتات من 

 .، مع القليل أك عدـ كجود فرصة إل٬تاد معٌت جملموع تعليمهممتقطعةالدراسة 
ا١تصادر كا١تتطلبات، ك٤تتول توفَت ف كقت اإلعداد، كا١تواد ا١تتطلبة، كإ (Shea ،1994) كما كجد شيا

ا١تنهج، كإتاىات ا١تعلمُت تلعب دكران يف التنفيذ الناجح للمنهج ا١تتكامل، فعندما ينشغل معلماف أك أكثر يف 
ا١تنهج ا١تتكامل يكوف من ا١تهم ٢تم أف ٬تدكا كقتان للتخطيط ا١تشًتؾ، كا١تشكلة أف معظم ا١تدارس ال ترتب لذلك 

. ، كىف معظم اٟتاالت يضاؼ إُف كقت إعداد ا١تعلمالدراسيلكي يأخذ مكانان أثناء اليـو 
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؛  كيضيف بأف معلمي التقنية ٯتتلكوف معامل، كىذا ليس كحاؿ معلمي الرياضيات كبعض معلمي العلـو
كلذلك فهناؾ مقاكمة من معلمي الرياضيات كبعض معلمي العلـو أف يكوف لديهم بالفعل طبلب منهمكوف يف 

أنشطة يدكية، حيث ٭تتاج ذلك إُف عمل كصنع مواد متاحة، ك٭تتاج أيضان إُف التعامل مع قوائم جرد كمواد ٥تزنة 
. كقواعد أماف كٛتاية للطالب

كمن الصعوبات أيضان عدـ كجود أداة تقؤف ذات عبلقة مباشرة بالتصميم التكاملي يف التعليم كالتعلم 
. (Childress, 1996; Laporte, J. E. &Sanders, 1993) لقياس تأثَت التعلم الفعاؿ على الطبلب

من خبلؿ العرض السابق يتضح أف معوقات كصعوبات تنفيذ منهج التكامل بُت العلـو كالرياضيات 
جدكؿ ا١تعلم، كسعة كالتقنية عديدة كٯتكن حصرىا يف ا١تنهج كاإلدارة التعليمية كمطورا ا١تناىج كزمن اٟتصة ك

التدريسية كيسعى الربنامج التدرييب ا١تقًتح يف ىذا البحث إُف تنمية تلك ا١تهارات  اتومهارك كأداء ا١تعلمالفصل، 
 . التدريسية يف ضوء متطلبات مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 .التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةمبادئ تضمين مدخل : خامساً 
 إُف تنظيم كتنسيق ا٠تربات التعليمية ا١تقدمة للطالب بطريقة تساعده على ٖتقيق نظرة MSTمدخل يهدؼ 

مهاريان، كمعرفيان، ككجدانيان، )موحدة كمتسقة ألم موضوع من موضوعات ا١تنهج كتساعده أيضان على أف ينمو كليان 
 يف مناىج MSTمدخل مع ربط ا١تفاىيم الدراسية باٞتوانب التطبيقية كيتم ذلك من خبلؿ تضمُت  ( اٍف000
 : (Satchwell &Loepp ،2002)،  ما يأيتMSTمبادئ تضمُت مدخل كمن  العلـو

 كثيقة الصلة بعضها ببعض، كتتضمن MSTكل عناصر مدخل  :Full Collaborationالتعاون الكلى - أ
. جزء من عملية تنمية التعلمكل ذلك ىذه العناصر رجاؿ اإلدارة، كمصممي ا١تنهج، كا١تعلمُت، 

 :يةاؿ العمليات التعلى تنمية MSTمدخل يساعد  :Reflective Actionsاألفعال التأملية - ب
  . جذب كإعداد ا١تعلمُت إعدادان دائمان كمستمران، كحديث ككاقعي كملموس كمتزايد حوؿ ٦تارسة التعليم-1

.  تشجيع ا١تعلمُت كرجاؿ اإلدارة على ا١تبلحظة كعمل تغذية راجعة لكل منهما-2
.  تشجيع ا١تعلمُت كرجاؿ اإلدارة على كضع ا٠تطط كتصميم كتقؤف مواد التعليم كا١تمارسات معان -3

 ّتهد مناسب، الًتبويوف خارج ا١تنظومة التعليمية ا١تدرسيةشارؾ م: External Support الخارجي دعمال- ج
كبذلك يصبحوف جزءان من عملية تغيَت النظاـ، فا٠ترباء كأدكات للتغيَت ا٠تارجي يؤكدكف كيؤيدكف التغيَت من 

خبلؿ إعطاء مستول الوعي با١تعلومات كالتدريب على األجزاء ا١تتخصصة بالربنامج، فهم ٭تضركف كيساعدكف يف 
 .تصميم كإعداد النظاـ للتغيَت كيلعبوف دكر التأييد كقيادات للتغيَت
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اإلدارة  كيقصد با١تعاٞتة تصميم كتنفيذ الربنامج بواسطة :Continuing Process المستمرة معالجةال- د
 . كفقان لنتيجة التغذية الراجعة لنتائج ا١تعاٞتةغيَت، كيكوف التفًتة ا١تعاٞتة، كالبد من التدريب ا١تستمر طواؿ التعليمية

اٞتهد ا١تبلئم كالكامل كالتعليم كالقياس، ك١تنهج، ا كتتضمن معاٞتة :Program Focus برنامجالركيز تبؤرة - ىـ
 . لئلبقاء كاحملافظة على الربنامج، كمتضمنة عناصر التطوير كا١تواد كا٠ترباء

 حل ا١تشكلة اليت تركز على تطوير التعليم مفضبلن ذلك على كتتضمن: Problem Solvingحل المشكلة - و
. االنصياع كاإلذعاف للقوانُت كاٟتقائق

 التغيَت، ككل معلم  حجر الزاكية التعليمية كىو أساس ا١تعلم ىو:Teacher is Keyالحل مفتاح المعلم ىو - ز
. MSTمدخل يف سبيل ٖتقيق البد كأف يطور اعتقاداتو، كمعلوماتو، كمهاراتو للتدريس 

تشَت ٚتيعها إُف دكر ا١تعلم يف التخطيط كالتنفيذ ٢تذا  MSTكيف ضوء ماسبق فإف مبادئ تضمُت مدخل 
 قنيةفإذا كانت ا١تبادئ األساسية كالقواعد كالنظريات يف العلـو كالرياضيات تشكل أساسيات التطبيقات التا١تدخل 

 .يف ٣تاالت اٟتياة ا١تختلفة؛ فإنو من الضركرم أف تتضمن ا١تناىج برامج تتكامل فيها كالعلـو كالرياضيات كالتقنية
 .كيكوف للمعلم دكر مهم يف ٖتقيق ىذا التكامل

. العالقة بين العلوم والرياضيات والتقنية: سادساً 
٦تا – ، كعدـ تكامل أىداؼ التعليم، كالبعد عن كحدة ا١تتعلم كاىتمامو ضعف تنظيم ا١تعرفة ظل  يف 

ظهرت ٤تاكالت عدة لتقدٔف ا١تواد العلمية بصورة تعتمد على تكامل – يضعف كاقعية تعلم العلـو كالرياضيات 
ا١تواد، ككظيفية ا١تعرفة كسيكولوجية تنظيم ا١تعرفة، كإتهت بعض احملاكالت إُف ربط أكثر من مادة مع بعضها 

. (1993، ٤تمد كساَف) لتناكؿ مشكلة ما، كإتهت ٤تاكالت أخرل ٨تو ٚتع أك دمج عدد من ا١تواد كتوحيدىا
إذا كانت ا١تبادئ األساسية كالقواعد كالنظريات يف العلـو كالرياضيات تشكل أساسيات التطبيقات التقنية ك

 .يف ٣تاالت اٟتياة ا١تختلفة؛ فإنو من الضركرم أف تتضمن ا١تناىج برامج تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية
 بالواليات ا١تتحدة كلذا عهد إُف اللجنة القومية للعلـو بالتعليم قبل اٞتامعي يف العلـو كالرياضيات كالتقنية

 ,The National Science Board Commission on Precollege Education in Mathematics االمريكية

Science, and Technology  ،دعم مؤسسات العلـو القومية من خبلؿ تطوير تعليم العلـو كالرياضيات كالتقنية
 (:Childress ،1994) ك٫تا كاليت أشارت إُف مشكلتُت عاجلتُت مرتبطتُت بتعليم العلـو كالرياضيات كالتقنية

.  عدـ دعم الدكلة العلميُت كا١تهندسُت كالرياضيُت-1
 السكاف بصفة عامة ليسوا متنورين علميان كال تقنيان بدرجة كافية ليكافحوا بفاعلية يف ظل التعقيد ا١تتزايد يف -2

. ٣تتمعنا االقتصادم كالتقٍت
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كٟتل ىذه ا١تشكلة أكصت اللجنة با٠تربات كالتجارب التقنية كالعلمية على كل ا١تستوىات من ركضة 
األطفاؿ حىت الصف اٟتادم عشر، كما أكدت على ضركرة تكامل مناىج التقنية كالعلـو كالرياضيات مع بعضها 

البعض، كال بد أف يتم ذلك بشكل تُقدـ فيو ا١توضوعات كا١تفاىيم ليست ٥تططة فقط؛ بل كمتناسقة بُت 
، كما أشارت اللجنة إُف التعليم كالعلـو ْتيث يساعد ٣تتمع ةا١تعلمُت، كالبد أف يتضمن ا١تنهج تطبيقات للتقٍت

حل : ضركرة أف تكوف األنظمة التقنية نقطة ٤تورية يف تنظيم ا١تنهج كأيضان البد كأف ينظم ا١تنهج حوؿ ٣تموعة من
 (.Childress ،1994) ا١تشكبلت، كالقضايا، كاٗتاذ القرار

 The National Committee for Science Standards andاللجنة الوطنية ١تعايَت العلـو كالتقييمكتشَت 

Assessment (1993)  االرتباطات " بالتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية ٖتت عنواف ترتبطمعايَت إُف أف ىناؾ
كىذا سوؼ يتضمن االرتباطات بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية ْتيث يركز احملتول على تطبيق ك٦تارسة " العلمية

. (Childress ،1994) العلـو متضمنان تطبيقاهتا يف التقنية

كلذا أكصى مشركع تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية باستخداـ الطريقة العلمية للبحث كطريقة حل 
ا١تشكبلت كوسيلة أساسية للتدريس، حيث إف فهم العلـو كالرياضيات كالتقنية يعٌت بالضركرة فهم اجملاالت 

الثبلثة، كما أف العلـو كالرياضيات مهماف لفهم العمليات التقنية؛ لذلك فإف تكاملهما مع منهج التقنية يعد أمران 
 (.Childress ،1994) حيويان 

 للتكامل بُت العلـو مربراتكما أف كثَتان من تقارير اإلصبلح يف الواليات ا١تتحدة اليت أسهمت يف خلق 
كالرياضيات كالتقنية نتجت من ٞتاف حكومية كعلماء النفس ا١تعريف كفبلسفة الًتبية كا١تؤسسات ا٠تاصة اليت 

اىتمت بالتعليم بشكل عاـ، كأف دعاة اإلصبلح يف ٣تاؿ تعليم الرياضيات كالتقنية كالعلـو ينظركف إُف تكامل 
ا١تنهج على أنو اٞتيل القادـ للتعليم؛ لذا أكصوا بأف يتعلم الطبلب من خبلؿ حل ا١تشكبلت كاألنشطة ا١تتكاملة، 

 (.Childress ،1994) كأف يكوف احملتول الذم يتعلمو الطبلب مهمان لكل من ا١تتعلم كاجملتمع الذم يعيش فيو
كمن مث ٬تب إكساب الطبلب ا١تعرفة بالعبلقة التكاملية بُت التقنية كاجملاالت الدراسية العلمية ا١تختلفة مثل 

، كأف ىذا التكامل يعد ىدفان من أىداؼ الًتبية التقنية اليت أصبحت ضركرة حتمية لكل  الرياضيات كالعلـو
الطبلب إلعدادىم لرؤية ا١تستقبل كا١تقدرة على مواجهة أعبائو كمتطلباتو، كاالستفادة من التقنية يف زيادة اإلنتاجية 

. (2002، أٛتد) كٖتسينها
إُف أ٫تية استخداـ برامج تكاملية ١تاديت العلـو كالرياضيات كخاصة ( Sanders ،1994) كأشار ساندرس

 التعليم؛ ١تا لو من أثر يف رفع مستول أداء ا١تتعلمُت يف ةعندما ٯتتد ا١تنحى التكاملي إُف دمج مساؽ خاص بتقٍت
. حل ا١تشكبلت التقنية
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 العاَف؛ ل مستولفالتقنية أصبحت مادة جوىرية تكافئ يف أ٫تيتها أ٫تية الرياضيات كالعلـو يف ا١تدارس عل
 .(Dugger ،1993) كذلك من أجل ٗتريج طبلب متنورين علميان كتقنيان كرياضيان 

 يف دراسة العلـو ىو االتصاؿ  كالتقنيةٯتكن القوؿ إف ا٢تدؼ األساسي من توظيف الرياضياتكعلى ذلك 
با٠تربات الشخصية للمتعلمُت، كاالنطبلؽ منها إُف خربات جديدة ٕتعل ا١تتعلمُت ٬تدكف قيمة ١تا يتعلمونو، 

. كيدركوف لو معٍت، كيشعركف بأهنم يتعلموف شيئان لو كظيفة كقيمة يف حياهتم اليومية

  .التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةمكونات مدخل : اً سابع
كبقية ا١تداخل التعليمية كاليت ٢تا أىداؼ ك٤تتول كاسًتاتيجيات تدريسية تساعد على  MSTمدخل 

ٗتطيطو كتنفيذه كأساليب تقؤف ٯتكن اٟتكم من خبل٢تا على جودة ٥ترجات ىذا ا١تدخل كٖتديد أكجو القوة 
 :كتعزيزيها كأكجو القصور كالضعف كعبلجها كيف مايلي سنورد بشيء من التفصيل تلك ا١تكونات

بتحديد األىداؼ العامة للمنهج  (1999)قاـ الدسوقي كيوسف  :MSTأىداف ومحتوى مدخل  -أ
: ا١تتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية فيما يأيت

 . إبراز دكر التقنية يف بعض االكتشافات العلمية اٟتديثة-1
.  االىتماـ بالتعليم ا١تستمر ١تواكبة ما يطرأ من تغَتات جديدة-2
.  التأكيد على التطبيقات العلمية يف اجملاالت العلمية كالتقنية-3
.  توظيف التقنية يف ٣تاؿ العلـو كالرياضيات-4
.  االستفادة ٔتا توصلت إليو التقنية كالعلـو كالرياضيات يف القضايا االجتماعية-5
.  توضيح دكر التفكَت العلمي كالقياس يف التوصل إُف االكتشافات العلمية كتطبيقاهتا ٠تدمة اجملتمع-6
 . تنمية االٕتاىات كالقيم كا١تيوؿ العلمية-7

 :كما اقًتحا أىم ا١توضوعات العلمية للمنهج ا١تتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية با١ترحلة الثانوية

األماف يف - دكر التقنية يف مقاكمة التلوث- ارتياد الفضاء كاإلقامة فيو- التقنية اٟتديثة- ا١تفاعبلت الذرية- الطاقة
- مبادئ علم اإلحصاء- (ثبلثية األبعاد)لتحاليل اٞتربية كالكمية ا- الًتابطات كاالحتماالت- ا١تفاعبلت الذرية

. نظريات حساب ا١تثلثات
 كاليات أمريكية ثبلث يف MST إُف أىداؼ مدخل (Wicklein &Schell ،1995) كيشَت كيكلُت كشيل

: فيما يأيت

  أىداف برنامج كولورادوColoradoلتكامل العلوم والرياضيات والتقنية ىي  :
.  تزكيد الطبلب ٔتعلومات أساسية يف العلـو كالرياضيات كالتقنية من خبلؿ التعليم كالتطبيق-1
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.  تفسَت التعلم من خبلؿ تكامل ا١توضوعات الثبلثة-2
.  نقل التعلم إُف مشكبلت فريدة كحل ىذه ا١تشكبلت-3
.  ٖتليل مواقف التعلم ا١تعطاة، مث التهيئة كالتكيف لنظاـ التعلم الفردم-4
.  تقييم حلوؿ ا١تشكبلت من أجل إعادة تنظيم كتطوير مشكبلت جديدة-5

 ف برنامج أوكالىوما اىدأOklahomaيه  لتكامل العلوم والرياضيات والتقنية: 
 . تفسَت ا١تبادئ الرياضية كالعلمية-1
.  تطبيق التقنية يف حل ا١تشكبلت الطبيعية كاليت من صنع اإلنساف-2
 . تركيب تقنيات العلـو كالرياضيات كالتقنية للمساعدة يف حل ا١تشكبلت-3
.  تقييم اٟتلوؿ ا٢تندسية بطريقة صحيحة كمبلئمة-4
.  يقبل مسؤكلية الدافعية الذاتية كالتعلم الذايت للرياضيات كالعلـو كالتقنية-5
 .بناء معرفة الطبلب يف العلـو كالرياضيات كالتقنية- 6

 ف برنامج نبراسكا اىدأNebraskaىي متعدد التخصصات في العلوم والرياضيات والتقنية :  
، كىذا ٯتثل قاعدة أساسية لتكامل كل من العلـو كالرياضيات كالتقنية-1  . ربط التقنية كمنهج بالرياضيات كالعلـو
 . زيادة اىتماـ الطبلب باجملاالت التعليمية الثبلثة العلـو كالرياضيات كالتقنية-2
تشجيع الطبلب على االىتماـ باالستخدامات التطبيقية للمواد التعليمية الثبلثة؛ كذلك من خبلؿ التطبيق - 3

  .التكاملي للمنهج
.  ٥تاطبة حاجات الطبلب من خبلؿ االستخداـ النشط للمعرفة اليت يتعلموهنا يف الفصل-4
.  تشجيع الطبلب على تطبيق ا١تعرفة خارج الفصل؛ كىذا من شأنو أف يساىم بدرجة كبَتة يف اكتساب ا١تعرفة-5

: إُف MST( 2005، Morris)كما يهدؼ مدخل 
.  زيادة معرفة الطالب با١تفاىيم كا١تهارات ا١تتضمنة يف العلـو كالرياضيات كالتقنية-1
 . تنمية مهارات االتصاؿ الفعاؿ الشفهية كا١تكتوبة-2
.  use electronic شحذ ا١تعرفة كالقدرة على استعماؿ االتصاؿ اإللكًتكٓف -3
 .تنمية مهارات العمل اٞتماعي- 4
.  زيادة ا١تعرفة بتقنيات كأساليب النجاح األكادٯتي ا١تستمر-5
.  زيادة ا١تعرفة بالفرص الشخصية كاألكادٯتية ا١تناسبة كاليت تؤثر على اختبارات ا١تهنة-6

 :MSTبعض موضوعات مدخل  (Mason &Others ،2002) كما حدد ماسوف كآخراف
 .الرياضيات كاإلحصاء كآلة الرسم البيآف- 1
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.  حل ا١تشكلة كالتحليل البعدل-2
.  كحدات أساسية كمشتقة للقياس-3
 Speed , Velocity , and Accelerationرع ا السرعة كالتس-4

 .Heat and Temperature اٟترارة كدرجة اٟترارة -5
 .Atmospheric Heating التدفئة اٞتوية -6
 . قانوف جاكس-7
 . كالكهربية ا١تغناطيسيةالكهربية كا١تغناطيسية- 8
 Subatomic Particles &Periodic Functions اٞتزئيات الصغَتة كالوظائف الدكرية -9

 Aqueous Solutions اٟتلوؿ ا١تائية -10
. علم الوراثة كإحصاء السكاف- 11
 . البلورات كا٢تندسة-12
.  الضوء-13

ٯتكن أف يتحقق التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية سواء أثناء  :MSTمداخل واستراتيجيات مدخل - ب
: عملية ٗتطيط ا١تنهج كبنائو، أك عند تنفيذه كتدريسو عن طريق بعض ا١تداخل منها

 : أثناء عملية تخطيط وبناء المنهجMSTمداخل : أوالً 
العلـو كالرياضيات كالتقنية، إال أنو ٯتكن االستفادة من بُت تكامل  ٗتطيط كبناء مدخل اؿ مداخلتنوعت

  : كمن أ٫تهاMST  مدخلٚتيع أك معظم تلك ا١تداخل يف تنظيم كحدات

يستخدـ ىذا ا١تدخل ا١تفاىيم  :Concept Approach مدخل المفاىيم أو المدركات -1
كالتعميمات يف تنظيم ٣تموعة كبَتة من ا٠تربات الًتبوية حو٢تا، كٕتميع الظواىر ا١تختلفة اليت ٯتكن أف تدخل يف 

 .نطاقها
 على ا١تفاىيم األساسية أك ا١تفاىيم الكربل اليت تشًتؾ فيها العلـو كالرياضيات MSTكيعتمد مدخل 

 MSTكالتقنية من خبلؿ التكامل األفقي بُت التخصصات الثبلثة، كٯتكن تنظيم فصوؿ دراسية جديدة ١تدخل 
حوؿ فكرة ا١تفاىيم ا١تتبادلة، كاليت يقصد هبا ا١تفاىيم العلمية ا١تتضمنة يف تطبيقات الرياضيات، أك ا١تفاىيم 

 (.Bell &Degroot, 2002) الرياضية اليت ٯتكن أف توضح من خبلؿ العلـو

ا١تفاىيم أكثر ارتباطان ْتياة الطالب، كما أف احتماؿ استخدامها "كما يربر استخداـ ىذا ا١تدخل ىو أف 
 أكثر من اٟتقائق، كما أهنا تعُت الطالب يف ٦تارستو لعملية التفكَت العلمي، كإف استخداـ ا١تفاىيم الفصلخارج 

ٮتلصنا من التكرار الذم ٭تدث يف ا١تناىج اجملزأة كبنائها، فهناؾ مفاىيم كثَتة يشًتؾ فيها أكثر من علم مثل 
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التوازف كالتعاكف كالتفاعل ا١تتبادؿ كاالنتشار، كتتميز ا١تفاىيم بأهنا أكثر بقاءن كأقل عرضة للنسياف من اٟتقائق 
. (2001، الشربيٍت كالطنطاكم) أف ليس كل ما يدرس يتعلم: اجملزأة، ككما يقوؿ ىَتد

كما تربز أ٫تية مدخل ا١تفاىيم يف أف التعلم با١تفاىيم العلمية يُعد كسيلة فعالة لربط فركع ا١تعرفة ا١تختلفة 
بعضها ببعض؛ كبذلك يتحقق مفهـو تكامل ا١تعرفة، باإلضافة إُف أهنا تساعد ا١تتعلم على أف يساير النمو يف 

.  ا١تعرفة
 أف تعلم ا١تفهـو البد كأف يكوف من خبلؿ العديد من ا١تواقف Taba( Childress, 1994) كأكدت تابا

كاألنشطة ا١تتتابعة، فا١تفاىيم ال ٯتكن أف تُعزؿ يف كحدات ٤تددة، كلكن البد أف تُنسج يف ا١تنهج ككل كيتم 
. اختبارىا من كقت آلخر يف شكل حلزكٓف

كىو أحد ا١تداخل ا١تقًتحة لتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية؛  :Topic Approach مدخل الموضوع -2 
كفيو يتم التكامل من خبلؿ أحد ا١توضوعات حيث ٗتدـ كل من العلـو كالرياضيات كالتقنية ىذا ا١توضوع مثل 

. كغَتىا... موضوع الطاقة، الركافع
كعند اختيار ا١توضوع ينبغي مراعاة أف يكوف ا١توضوع شامبلن ككاسعان ْتيث ال يُقسم إُف أقساـ متخصصة 
ٖتجب رؤية كحدة ا١توضوع، كأف يكوف متعدد اٞتوانب من النواحي العلمية ْتيث تتضح فيو مشولية العلم، كذلك 

ينبغي أف يكوف ىذا ا١توضوع مهمان بالنسبة للمتعلم كٯتس حياتو االجتماعية؛ حىت تتوافر الدافعية لدل ا١تتعلم 
 .لتعلم ىذا ا١توضوع

 ,The Integrated Mathematicsكمن أمثلة ىذا ا١تدخل برنامج تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية 

Science, Technology (IMaST) Program  معلمُت من 3 ٪تاذج تُدرس بواسطة فريق من 10حيث ُصممت 
.  دقيقة كل يـو ١تدة عاـ كامل120التخصصات الثبلثة ١تدة 

يقـو ىذا ا١تدخل على أساس أف ٮتتار الطبلب مشركعان معينان  :Project Approach مدخل المشروع -3
ٯتيلوف إُف دراستو كيكوف من النوع الواسع الذم ٭تتاج معاٞتتو إُف أنواع ٥تتلفة من ا٠تربات كميادين متنوعة من 

 .ا١تعارؼ كا١تعلومات كألواف متعددة من النشاط
كعندما يتفق الطبلب على اختيار مشركع معُت يقوموف بوضع خطة لدراستو، مث يتجهوف إُف تنفيذىا 
معتمدين على أنفسهم كلكن بتوجيو ا١تعلم كمعاكنتو، كىف أثناء عملية التنفيذ ىذه يقوموف بالعديد من األنشطة 
التعليمية مثل ٚتع ا١تعلومات ا١تتعلقة با١تشركع من ٚتيع العلـو كا١تواد الدراسية كرسم ا١تصورات كا٠ترائط كإجراء 
التجارب كعمل اإلحصاءات كاٞتداكؿ كاستخبلص النتائج كاقًتاح اٟتلوؿ؛ كبذلك يصبح ا١تشركع ٤توران لتكامل 

 .(1988، مبارؾ) ا١تعارؼ كا١تعلومات
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على أ٫تية  (Venville &Others, 2000) كفاف فل كآخركف (Zubrowski, 2002) كيؤكد زكبركسكي
 يف ا١ترحلة ا١تتوسطة حيث يقـو الطبلب باختيار كتصميم MSTمدخل ا١تشركعات يف ٗتطيط كبناء ٤تتول 

ا١تشركع كتصميم كتنفيذ ٪توذج ١تنتج تقٍت يدكيان مثل لعبة الطائرة، كالطاحونة، كالدراجة ا١تائية، كمركب مشسي كيتم 
تزكيد الطبلب ٔتجموعة بسيطة من ا١تواد كاألدكات، ككذلك معايَت األداء األكلية اليت ٯتكن تعديلها أثناء التصميم 

  ."العاَف يف حركة"كمن أمثلة ىذا ا١تدخل مشركع . كالتنفيذ

يتخذ ىذا ا١تدخل من البيئة كمكوناهتا أساسان  :Environmental Approachالمدخل البيئي - 4 
 يف الفصللتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية، كما يؤكد ىذا ا١تدخل على ربط ما يدرسو الطالب داخل 

يث تتبلشى اٟتواجز كالفواصل بُت بحالتخصصات الثبلثة بالبيئة اليت يعيش فيها الطالب كيتعامل معها 
.  تلتحم يف صورة موحدة كمتداخلة كيُنظر إليها من منظور بيئيحىتالتخصصات الثبلثة 

 باستخداـ ا١تدخل البيئي لتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية من (Leonhardt, 1998) كقد قاـ ليوهناردت
أجل تعليم العلـو البيئية، حيث ٭تتول ىذا ا١تنهج على أنشطة تتناكؿ موضوعات علـو البيئة كا١تياه األرضية، 

كتنقية ا١تياه كدرجة حرارة ا١تاء، كىذا ا١تنهج ا١تتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية قائم على البحث كعلى أداء 
، ا١تدرسةالطالب؛ فقد مت تنظيم ىذه األنشطة ْتيث تقدـ ا١تفاىيم كاألساليب أكالن، مث يتم تعزيز ذلك يف فناء 

كتركيب النشاط هبذا الشكل يشجع ا١تتعلم على اكتشاؼ ا١تبادئ العلمية كالرياضية كاختبارىا، كمن مث إجراء 
 .ْتوث فردية

إذا كاف أحد أىداؼ التعليم يف مرحلة  :Current Problem Approach مدخل المشكالت المعاصرة -5
التعليم العاـ مساعدة الطبلب على كسب معلومات كظيفية تساعدىم على فهم أنفسهم، كعلى فهم الظواىر 

 حسن التكيف مع البيئة كالسيطرة عليها؛ فإنو ٬تب أف تتناكؿ ا١تعلومات مشكبلت حية لاليت ٖتيط هبم، كعل
رؤية أبعاد كل مشكلة يف إطارىا الواقعي، كأف تزكده بالقدر ا١تناسب من ا١تهارات  ككاقعية تساعد الطالب على

البلزمة لتحديد ا١تشكلة كمواجهتها بطريقة سليمة، فإذا أمكننا ذلك فإننا نكوف قد أسهمنا يف كضع التعليم يف 
. ىذه ا١ترحلة يف مكانو الصحيح ٠تدمة اجملتمع

 أفكدراسة ا١تشكبلت ا١تختلفة اليت توجد يف البيئة كسيلة مهمة لتحقيق التكامل بُت ا١تواد ا١تختلفة؛ إذ 
 حيث إف ،لكل مشكلة جوانب متعددة قلما تقع كلها يف علم كاحد بل ٘تتد جذكرىا إُف ٣تاالت معرفية متعددة

اٍف؛ ٢تذا كلو 000لكل مشكلة أبعادان ٥تتلفة مثل البعد الزماْف كالبعد ا١تكآف كالبعد االقتصادم كالبعد االجتماعي 
فإف ٤تاكلة الطبلب حل أم مشكلة يتطلب منهم الرجوع إُف عدد كثَت من ا١تواد الدراسية للحصوؿ على 

. (1988، مبارؾ) ا١تعلومات كالبيانات اليت تساعدىم يف حل ىذه ا١تشكلة كلكن اٟتل يأيت يف صورة متكاملة
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 بأف يتعلم الطبلب من خبلؿ تنظيم احملتول حوؿ MST يف مدخل مطورك ا١تناىج لكلذا أكص
فعندما ينتقل . مشكبلت العاَف اٟتقيقي، فاحملتول الذم يتعلمو الطبلب البد كأف يكوف مهمان للمتعلم كاجملتمع

 فبعض ا١تفاىيم كا١تهارات ا١تهمة ٟتل ا١تشكلة األكُف قد ال تكوف مهمة ٟتل ا١تشكلة لالطبلب من مشكلة ألخر
 .(Roth ،1992) اليت تليها

كيفية ٖتويل النفاية ا١توجودة يف اجملتمع إُف كىي : MSTالن ١تدخل مثا (Loepp  ،1999، 23) كقدـ لويب 
: ؟ كىف ىذه اٟتالة سيدرس الطالب يف التخصصات الثبلثة ما يأيتكةثر

.  ٖتويل ا١تواد إُف عناصرىا األساسية كإعادة ٕتميعها:في العلوم* 

. اٍف000 ٯتكن دراسة القياس كا١تساحة كاٟتجم :في الرياضيات* 

 الًتكيز رٔتا يكوف على التقنيات ا١تختلفة اليت تستعمل لفصل النفاية إُف األصناؼ :وفى تعليم التقنية* 
. ، باإلضافة إُف ٖتويل النفاية إُف مواد صاٟتة لبلستعماؿ(الفئات)

موديوالن تعليميان يستخدـ مفاىيم العلـو  (Wescott &Leduc ،1994) كما يقدـ كيسكوت كليدكؾ
 .كالرياضيات كالتقنية يف حل مشكبلت الطاقة

كيتم كصف  (مثل فبلش كامَتا التصوير)كفيو يتم الًتكيز على منتج تقٍت بسيط  : مدخل النواتج التقنية-6 
مكوناتو كٖتديد ا١تبادئ العلمية كالرياضية لعمل كل جزء منها، كدراسة كيفية عمل ىذا ا١تنتج التقٍت، ككذلك 

. دراسة منتجات تقنية أخرل مشاهبة لو
: كيشًتط يف اختيار ا١تنتجات التقنية اليت يتم دراستها ما يأيت

. أف تكوف ذات صلة باٟتياة اليومية لؤلفراد العاديُت باجملتمع- 
. أف تكوف ذات صلة ْتياة الطالب كمعلوماتو كميولو الشخصية- 
. (Berlin &White ،2000 )أف تكوف متاحة كمتوافرة ضمن أجهزة ا١تعمل حىت يسهل دراستها كاستخدامها- 

الذم كاف عبارة عن أنشطة  (Childress ،1994) زيلدا يف دراسة شMSTكمن أمثلة ذلك ٤تتول مدخل 
 ككاف ا٢تدؼ العاـ لؤلنشطة ىو حصوؿ الطالب على فرص لتطبيق Capture the Windٖتت عنواف طاقة الرياح 

ا١تبادئ العلمية كالرياضية كالتقنية لتصميم كتنفيذ كتقؤف ٪توذج ١تولد طاقة الرياح، كمن مث تضمنت العلـو الثبلثة 
: ا١توضوعات اآلتية

. قوة الرياح ػ طاقة الرياح ػ قوانُت نيوتن ػ الضغط ػ القوة: في مادة العلوم* 

ككاف ىدؼ موضوع حجم األسطوانة ىو القدرة على تصميم ٤تيط )حجم األسطوانة : في مادة الرياضيات* 
ككاف ) Analyzing Pitch( اال٨تدار)ػ ٖتليل ا١تسافة بُت شيئُت  (٣تمع الرياح ْتيث ٭تتل كيشغل اٟتجم ا١تطلوب
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 ، احمليط،(ىدؼ موضوع ٖتليل اال٨تدار ىو القدرة على ٖتليل بيانات ٣تمعة يف فصوؿ العلـو لفهم اال٨تدار
 . مساحة الدائرة،القطر

تصميم كتنفيذ ٣تمع الرياح لتحويل طاقة الرياح إُف طاقة كهربية من خبلؿ تطبيق ا١تفاىيم : في مادة التقنية* 
 ٖتويل كتوليد ، تصميم كاخًتاع أساليب، خواص ا١تادة،استعماؿ األداة اليدكية كاآللة، كا١تبادئ الرياضية كالعلمية

 .الطاقة
كبالرغم من تعدد مداخل تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية كتنوعها، إال أنو ٯتكن االستفادة من ٚتيع أك 

 بواقع حياة الطبلب MSTكذلك ألنو ٯتكن ربط كحدات ؛ MSTمعظم تلك ا١تداخل يف تنظيم كحدات 
كبيئتهم، كمعاٞتة ا١تشكبلت ا١تعاصرة ا١تلحة، كإبداء الرأم حوؿ اٟتلوؿ ا١تقًتحة ٢تا، كقد يتم أثناء ذلك دراسة 

منتجات تقنية تسهم يف ىذه اٟتلوؿ، ىذا فضبلن عن اقًتاح مشركعات يقـو هبا الطبلب ٖتت إشراؼ معلميهم 
 .مع األخذ يف االعتبار طبيعة كل كحدة كموضوعها

:  ما يأتيMSTومن أىم األنماط التنظيمية لمحتوى مدخل 
 على عمل ارتباطات كاضحة كصر٭تة بُت ما قطبلبكل معلم منفردان يف ىذا النموذج يساعد : النموذج األول- 1

 MST)الرياضيات أكالتقنية بصفة خاصة، كبُت ما يتعلمونو يف الفصوؿ األخرل  أكيتعلمونو يف فصوؿ العلـو
and/or STM and/or TMS.) 

: ىذا النموذج فيما يأيت (Berlin &White ،2000) كل من برلُت ككايت كضحكم
 -MSTيركز على ٤تتول الرياضيات مع تأكيد االرتباطات ٔتحتول العلـو كالتقنية  .
 -STMيركز على ٤تتول العلـو مع تأكيد االرتباطات ٔتحتول التقنية كالرياضيات   .
 -TMSيركز على ٤تتول التقنية مع تأكيد االرتباطات ٔتحتول الرياضيات كالعلـو . 

: كما ىو موضح بالشكل التاِف

 

 
 

 

 (1) شكل

 

الرياضيات 

 التقنية

العػػػػلـو 

 

التقنية 

 

الرياضيات 

 

العػػػػلـو 

 

التقنية 

 

العػػػػلـو 

 

الرياضيات 

 

 " TMS   أك  STM   أك     MSTمدخل"النموذج األكؿ 
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ٔتعٌت أف  (M + S + T + MST )يف ىذا النموذج يعمل ا١تعلموف معان لتطوير كحدات بينية: النموذج الثاني- 2
يشًتؾ معلمو التخصصات الثبلث العلـو كالرياضيات كالتقنية يف بناء منهج متكامل لو أىدافو ك٤تتواه التعليمي 

. كطرقو التدريسية كأساليبو التقوٯتية
 
 
 

  
 
 

 .MST النموذج الثآف ١تدخل        

يوضح ىذا النموذج مدخل تكامل كلي، فالطبلب إما ٣تموعات ٤تددة تدرس كل منها : النموذج الثالث- 3
ثبلث فًتات دراسية من الرياضيات كالعلـو كالتقنية، أك ٤تتول رياضيات كعلـو كتقنية متكامل يدرس بواسطة فريق 

 . من ا١تعلمُت

             
 
 
 
 

 (3) شكل                                       
 .MST النموذج الثالث ١تدخل                                     

 : أثناء عملية تنفيذ وتدريس المنهجMSTمداخل :ثانياً 
 العلـو كالرياضيات كالتقنية، إال أنو ٯتكن االستفادة من ٚتيع أك  بُتتكامل تنفيذ مدخل اؿ مداخلعددتت

  : كمن أ٫تهاMST تدريس مدخلمعظم تلك ا١تداخل يف 

الرياضيات 

العػػػػلـو 

التقنية 

 

 

 التقنية

 

العلـو 

 

 الرياضيات

 

 ( 2)شكل 
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تقريبان –يربر العمل اٞتماعي غالبان بواسطة اٟتقيقة القائلة بأف الطبلب كبالغُت من ا١تتوقع  : التعلم التعاوني-1
كا١تربر ا١تكمل ىو أف التعلم ٯتكن أف يتحسن من خبلؿ العملية . أف يعملوا مع اآلخرين– يف كل ظرؼ

 ليعمل MSTاالجتماعية اليت ٖتدث أثناء التعلم التعاكٓف؛ كلذا مت تصميم العديد من أنشطة التعلم يف مدخل 
الطبلب يف ٣تموعات تعاكنية، كتنظيم اجملموعات يًتؾ لتقدير ا١تعلم، فبعض ا١تعلمُت يفضل اجملموعات ا١تنظمة 

 1998)حر  جدان مع األدكار احملددة لكل أعضاء اجملموعة، كالبعض اآلخر لو ٧تاح أكثر مع الًتتيب ا١تنظم بشكل

،CMST). 
١تعلمي ا١ترحلة االبتدائية كيف يكاملوف بُت  (Adams &Hamm ،1998) يوضح كل من آدمز كىاـ

العلـو كالرياضيات كالتقنية يف بيئة تعلم تعاكنية؛ ألف ىذا بدكره يساعد الطبلب على أف يصبحوا مفكرين مبدعُت 
 التعلم التعاكٓف يف قاعات دركس العلـو كالرياضيات كالتقنية يف مرحلة إسًتاتيجيةكناقدين؛ لذا أكدكا على أ٫تية 

. ـ االبتدائيمالتعل

 اعتماد العلماء على ا١تنهج ليعترب التجريب من أىم ٤تاكر البحث العلمي، كقد أد : المدخل المعملي-2 
فالتجربة العلمية تبدأ با١تبلحظة الدقيقة كصياغة الفركض ا١تناسبة، . التجرييب يف ْتوثهم، إُف تقدـ العلم كازدىاره

. كاختبار صحة تلك الفركض كصوالن إُف حل ا١تشكلة
هتدؼ إُف تزكيدنا – كأحد صور التقنية–أف الفنوف الصناعية  (Childress ،1994) كقد كضح أكلسوف

كأف الفنوف الصناعية كسيلة ك٣تاؿ لتطبيقات . ٔتخترب الكتشاؼ، كتطبيق كاختبار النظرية يف اٟتقوؿ األكادٯتية
العلـو كالرياضيات من بُت ا١توضوعات األكادٯتية، كأف مثل ىذه التخصصات البينية تعزز اٞتهود األكادٯتية لتعليم 

. التفكَت كمهارة حل ا١تشكبلت من خبلؿ التجارب اٟتقيقية
 ٯتكن أف يكوف أسهل من خبلؿ ٥تترب تعليم لكمن مث نقل ما مت تعلمو إُف ٤تتول ٗتصصات أخر

 1994 ) اٟتقيقيةالتقنية؛ حيث ٯتكن تطبيق مبادئ العلـو كالرياضيات يف مهاـ تعكس مواقف اٟتياة 

،Childress) .
يؤكد عدد من الًتبويُت على أ٫تية مدخل حل ا١تشكبلت يف تنفيذ كتدريس ٤تتول  : مدخل حل المشكالت-3

فاستخداـ اسًتاتيجيات حل ا١تشكلة يزيد من فرص الطبلب لتطبيق ا١تفاىيم كا١تهارات يف ا١تواقف ، MSTمدخل 
  .(Loepp  ،1999) اٞتديدة

ٖتت قيادة أحدىم )كيقصد بو اشًتاؾ ٣تموعة من ا١تعلمُت  :Team Teaching التدريس بالفريق -4
يف تدريس موضوع أك كحدة معينة، كقد يشًتكوف ٚتيعان يف كقت كاحد أك على فًتات متعاقبة،  (كٔتساعدة آخرين

كذلك هبدؼ ربط كتكامل األنشطة كا٠تربات التعليمية كتذكيب اٟتدكد كالفواصل اٞتامدة بُت ا١تواد التعليمية 
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كٯتكن ، كيتعاكف أفراد الفريق يف كضع خطة التدريس كىف عملية التدريس نفسها كىف تقؤف الطبلب. ا١تختلفة
( 2000، خالد) :استخبلص فوائد التعليم بالفريق كاآليت

. إثراء العمل الًتبوم عن طريق تبادؿ ا٠تربات كاألفكار بُت ا١تعلمُت- 
استفادة الطبلب من اإلمكانات ا١تتعددة لفريق ا١تعلمُت؛ فبل شك أف لكل معلم جوانبو البارزة، كبالتاِف ٯتكن - 

.  عن طريق تكافل عمل ا١تعلمُت أف يستفيد الطبلب من ىذا التكافل يف اإلمكانات كالقدرات
توفَت الوقت كاٞتهد للمعلمُت، ْتيث ال يضيع كقتهم كجهدىم يف عمل متكرر، كبالتاِف يستطيعوف الًتكيز - 

 .على مهامهم ا٠تاصة اليت يؤدكهنا يف ظل العمل اٞتماعي
يعد ىذا األسلوب كسيلة للنمو العملي كا١تهٍت للمعلمُت، إذ عن طريق تبادؿ الفكر كا٠تربة ٯتكن لكل منهم أف - 

. ينمو عمليان كمهنيان 
إُف ٖتسن التعليم من خبلؿ قياـ معلم كاحد بتدريس مدخل  (Merrill ،2001) كلقد توصلت مَتيل

MST ، كلكنها أكصت بإجراء دراسات تستخدـ التدريس بالفريق من التخصصات الثبلثة لكي يعملوا معان بتعاكف
على ٣تموعة القضايا ا١تتكاملة أك ا١تنهج ا١تتكامل، كاستنادان لنتائج الدراسة تعتقد الباحثة أف التدريس بالفريق ٯتكن 

 .أف ٭تسن جهود تعليم كتعلم ا١تدخل بسبب خربة احملتول العظيمة
من خبلؿ مواجهة فريق من ثبلثة معلمُت من معلمي ما قبل ا٠تدمة ( Adams ،2002) كيؤكد ذلك آدمز

يف ٗتصصات العلـو كالرياضيات كالتقنية ٖتدم لتكامل التخصصات الثبلثة، حيث أكد على أ٫تية مشاركة 
. ا١تعلمُت معان من التخصصات الثبلثة بدءان من مرحلة التخطيط كحىت التنفيذ كإدارة الفصل

بدالن من االستخداـ اجملرد لبلختبارات القائمة على ا١تعرفة لتقؤف تعلم الطالب، يُقّوـ  :MSTتقويم مدخل - ج
 تعلم كفهم الطالب من خبلؿ تقؤف استخدامو اٞتيد للمعارؼ كا١تهارات ا١تكتسبة يف ا١تواقف MSTمدخل 

كيتم . دليبلن على حدكث التعلم– األشياء اليت يفعلها، يقو٢تا، يكتبها، أك ٭تددىا–اٞتديدة، كيعد سلوؾ الطالب 
ين الفردم كاٞتماعي من خبلؿ إ٧تاز ا١تهاـ اليت تعكس قدرة الطالب على متقؤف ا١تفاىيم كا١تهارات على ا١تستو
 MST؛ كلذا فالتقييم النهائي ١تدخل (شفهيان، بيانيان، أك من خبلؿ النمذجة)التفكَت كحل ا١تشكبلت كاالتصاؿ 

ىو تقييم متكامل يقيس قدرة الطبلب على تطبيق ا١تفاىيم كا١تهارات ا١تتعلمة من خبلؿ دراسة ٤تتول الوحدة يف 
 (:CMST ،1998) ىيكيشمل ٜتسة أجزاء  مواقف كحاالت جديدة،

كيتم ذلك من خبلؿ تقدٔف  Group Process Activity Assessment:  تقييم نشاط عمل المجموعة-1
 –DAPIC( Defineسيناريو قائم على مشكلة كيتطلب من ٣تموعات الطبلب تطبيق مدخل حل ا١تشكلة 

Assess– Plan– Implement– Communicate) باإلضافة إُف تنمية ا١تفاىيم كا١تهارات يف ٚتيع أنشطة ا١تدخل 
 . لتطوير حل ا١تشكلة
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يعد الربتفوليو من أدكات تقؤف مدخل  :Portfolio Assessment (البرتفوليو) تقييم الحزمة التعليمية -2
MST إُف كظيفة أدكات التقؤف يف النظرة، اليت ظهرت نتيجة لبلنتقادات ا١توجهة ألدكات القياس التقليدية، كتغَت 

العملية التعليمية، كلتحقيق مبدأ التكامل بُت األدكات كمشاركة أطراؼ أخرل غَت ا١تعلم يف التقؤف باإلضافة إُف 
  (.2005، عرفاف) األخذ ٔتبدأ تراكمية عملية التقؤف

: أف استخداـ الربتفوليو ٭تقق أىدافان منها (2005)كيرل عرفاف 
 .يساعد على تنفيذ األىداؼ عمليان - 
 .قدـ فرصان جيدة للمقارنة، كلقياس التقدـ كالتأخر يف التعلمم- 
 .كفر مراجعة ألعماؿ الطالب بشكل صحيحم- 
 .كجو الطبلب ١تا ٯتكن عملو لتحسُت ا١تستولم- 
 .ساعد على العودة ١تا كتبو الطالب، كتدبره كتصحيحوم- 

: إُف أف استخداـ الربتفوليو لو ٦تيزات كثَتة منها (2001)كقد أشار كل من زيتوف كالسيد 
. ٖتقيق رؤية أكرب عمقان ١تا يعرفو الطبلب كما ٯتكن أداؤه- 
. أنو أداة تقؤف يبٌت على أساس عمل حقيقي- 
. أسلوب أفضل الطبلع أكلياء األمور على تقدـ أبنائهم- 
 .ٖتقيق التواصل بُت ا١تعلم كا١تتعلم كا١تتعلمُت اآلخرين- 
. يعطى صورة كاملة عن اٞتوانب ا١تعرفية كالوجدانية كاالجتماعية للمتعلم- 

كيتم التقييم الذايت للمعلمُت أثناء  :DAPIC Self-Assessment (Teacher)التقييم الذاتي للمعلمين - 3
. تقييم نشاط فرؽ الطبلب، كيعطي ا١تعلمُت فرصة ١تقارنة فهمهم عن ٖتصيل الطبلب

كيتم التقييم الذايت للطبلب أثناء  :DAPIC Self-Assessment (Student) التقييم الذاتي للطالب- 4
تقييم نشاط اجملموعة، كيعطي الطبلب الفرصة لتسجيل توقعاهتم عن ٧تاحهم يف استخداـ مدخل حل ا١تشكلة 

DAPIC. 
يتم تقييم مهارات فرؽ الطبلب أثناء تقييم نشاط عمل  :Team Growth Rubric إرشادات نمو الفريق -5

.  للتقييم الذايت للطالبقاجملموعة، كٯتكن أف يعدؿ ليستخدـ كتقييم ذايت مشاب
أىم أساليب التقؤف النهائي للمنهج ا١تتكامل بُت العلـو  (1999)كما اقًتح الدسوقي كيوسف 

: كالرياضيات كالتقنية
 . األسئلة مفتوحة النهاية-1
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 . أسلوب ا١تبلحظة-2
 . األسئلة ٤تددة النهاية ا١تتنوعة ١تستوىات التفكَت العليا-3
 . اٟتكم على كتابة ْتث أك تقرير-4
.  تقؤف مهارة استخداـ اٟتاسبات اآللية-5
.  تقؤف ا١تهارات اليدكية كالعقلية-6

 يقـو MST إُف أف نظاـ تقؤف برنامج العلـو كالرياضيات كالتقنية (Michal ،1996) كما يشَت ميتشل
على مبلحظة سلوؾ الطبلب، سجبلت التقؤف، كالتقييم التتابعى، كما مت كضع معايَت لتصحيح سجبلت 

 معلمان يف الدراسة االستطبلعية ٢تذه ا١تهاـ؛ ككجدكا نتائج إ٬تابية ٨تو تطبيق ىذه 50شًتؾ حواِف إالطبلب حيث 
 .ا١تهاـ

 يؤثر على كل من اجملالُت ا١تعريف كاالنفعاِف MSTعلى أف مدخل تكامل  (Merrill ،2001) كتؤكد مَتيل
بطرؽ ٥تتلفة، كقد يكوف من ا١تثمر تضمُت عدد كبَت من نوع ا١تشكبلت مفتوحة النهاية كاليت تستوجب التقصي 

 . العميق
أنو البد من النظر إُف أبعد من ٣ترد استمتاع  (Budgen &Others  ،2001) كيؤكد بيجن كآخركف

الطبلب بأنشطة كمشركعات ا١تدخل، كدراسة التعلم الذم ٭تدث يف ا١تناىج ا١تتكاملة؛ كلتحديد ذلك ٯتكن 
، كا١تقاببلت، (ا١تبلحظة ا١تباشرة ١تهاـ األداء)استخداـ تشكيلة من طرؽ ٚتع البيانات مثل مبلحظات اجملاؿ 

كالصور كالتسجيل الصويت، ك٣تموعة ا١تصنوعات اليدكية كٖتليلها، كما أف خرائط تعلم الطبلب كصحف التعلم 
.  كسجبلت إ٧تاز الطبلب تزكدنا بنظرة ٙتينة عن التعلم الذم ٭تدث يف ا١تدخل

يعتمد على التقييم  MSTبأف مدخل ( CMST ،1998) كيؤكد ذلك مركز العلـو كالرياضيات كالتقنية
ا١تعرفية كا١تهارية كالوجدانية، كذلك : ، الذم يتناكؿ تقؤف اجملاالت الثبلثةAuthentic Assessmentاٟتقيقي 

، كٯتكن إيضاح سباستخداـ طرؽ تعليمية مبلئمة كمناسبة للمهاـ، كشائعة يف ا١تدخل اليدكم ا١تستخدـ يف التدرم
 :ذلك فيما يأيت

 :ومن أمثلة ذلك ما يأتي:  المجال المعرفي-1
ٯتكن قياس تأثَت تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية على تعلم اللغة األجنبية يف فصوؿ : تعلم اللغة األجنبية* 

 .(Kennedy ،1999) تدريس اللغة األجنبية؛ كذلك من خبلؿ التخصصات ا١تتعددة كالدراسة القائمة على احملتول
على تنمية معارؼ كمهارات كل ٗتصص من العلـو  IMaSTأكد برنامج : التحصيل في الرياضيات والعلوم* 

كالرياضيات كالتقنية، حيث تضمن كل ٪توذج تقييمان هنائيان كأنشطة لقياس ٖتصيل الطبلب ألىداؼ النموذج 
ككاف ىناؾ قلق . ستها يف العلـو كالرياضيات كالتقنيةاة اليت مت درمكمطالبة الطبلب باٞتمع بُت كل ا١تفاىيم الرئيس
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من أف ا١تهارات اٟتسابية لدارسي الربنامج قد تكوف بنفس ا١تستول عند الدارسُت يف مناىج الرياضيات التقليدية، 
كمت استخداـ اختبار إ٧تاز ستانفورد القياسي للتأكد من ذلك؛ حيث أشارت النتائج إُف تفوؽ طبلب برنامج 

IMaSTبالرغم من أهنم َف يقضوا كقتان طويبلن يف ٦تارسة ا١تهارات اٟتسابية من خبلؿ استخداـ أكراؽ العمل  
(2002، Satchwell &Loepp). 

 : ومن أمثلة ذلك ما يأتي:  المجال المهاري-2
تطبيق  (اجملموعة التجريبية) يكوف مطلوب من أفراد ا١تعاٞتة MSTيف مشركعات تكامل : حل المشكلة التقنية* 

ا١تفاىيم العلمية كالرياضية يف حل ا١تشكبلت التقنية، كىذه العملية ٯتكن قياسها بطريقة غَت مباشرة عن طريق 
األداء يف اٟتلوؿ التقنية أك مقياس القدرة على حل ا١تشكبلت التقنية؛ كلفهم ىذه العملية يتم االستعانة بالطرؽ 

 .(Laporte &Sanders ،1993) الكيفية مثل ا١تقاببلت كا١تبلحظة يف فصوؿ تعليم التقنية
بوصف برنامج لتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية يشتمل  (Michal ،17،1996) قاـ ميتشل: مهارات التفكير *

على ٣تموعة من ا١تهاـ للمراحل الثبلثة، ْتيث تشتمل تلك ا١تهاـ على عناصر من العلـو كالرياضيات كالتقنية 
تتطلب من الطبلب حل مشكبلت مرتبطة باٟتياة خارج الفصل كتلك ا١تهاـ تتسم بأهنا أصيلة ٯتكن قياسها 
كٯتكن حلها، كأهنا تتيح مهارات التفكَت ا١تتنوعة بصفة عامة كمهارات حل ا١تشكبلت كالتفكَت الناقد بصفة 

. خاصة

تطور استخداـ تقنية التصميم على اٟتاسب اآلِف إُف حد استخداـ النظاـ : التصميم على الحاسب اآللي *
ا١ترئي يف مواقف حل ا١تشكبلت، حيث ال يستطيع الفرد من خبلؿ الرؤية العادية ٖتليل ا١توقف بكفاءة، كىو 

 Thomas &et ،1996) أسلوب جيد إليصاؿ األفكار العلمية ا١تعقدة، خاصة تلك اليت تتضمن عمليات عملية

al). 
 بتقؤف اٞتوانب الوجدانية مثل إتاىات كميوؿ الطبلب ٨تو MSTاىتم مدخل  : المجال الوجداني-3

 . التخصصات الثبلثة كدافعيتهم لئل٧تاز

 عرفةتفسَت اَف كأنو مدخل ٯتكن ا١تتعلم من ٦MSTتا سبق يتضح مدل االتفاؽ يف ٖتديد أىداؼ مدخل 
ينبغي مراعاة أف يكوف  العلـو كالرياضيات كالتقنية كبدكف ٕتزئة كأما احملتول ؼمن خبلؿ تكامل ا١توضوعات الثبلثة

ا١توضوع شامبلن ككاسعان ْتيث ال يقسم إُف أقساـ متخصصة ٖتجب رؤية كحدة ا١توضوع، كأف يكوف متعدد 
 كأما أدكات التقييم برغم تعددىا إال أهنا يف هناية األمر اٞتوانب من النواحي العلمية ْتيث تتضح فيو مشولية العلم،

قيس قدرة الطبلب على تطبيق ا١تفاىيم كا١تهارات ا١تتعلمة من خبلؿ دراسة ٤تتول الوحدة يف مواقف كحاالت ت
. جديدة
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. المشروعات العالمية للتكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية :ثامناً 
كفيما يلي عرض  تعددت ا١تشركعات العا١تية الداعمة لفكرة مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

موجز لبعض تلك ا١تشركعات العا١تية كا٢تدؼ من كل مشركع كما تضمنو كل مشركع من ا١توضوعات الرئيسة أك 
: الفرعية كبعض األمثلة على تلك ا١تشركعات

 Mathematics, Science and Technology والتقنية  والعلوممشروع التكامل بين الرياضيات- أ

MST)) (1988،  Maryland State Department of Education):  أعد ىذا ا١تشركع ٣تموعة من رجاؿ الًتبية
بوالية مَتالند األمريكية؛ كيهدؼ ىذا ا١تشركع إُف ٖتقيق التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية، كاقًُتح تدريس 

 .ىذا الربنامج للمرحلة الثانوية
النقل كالتصنيع كاالتصاالت؛ كقد تضمنت ىذه : كقد تضمن ىذا الربنامج ثبلثة موضوعات رئيسة ىي

: ا١توضوعات الرئيسة ا١توضوعات الفرعية التالية
قطار القضباف – بالونات ا٢تواء الساخن– صاركخ الوقود السائل– عربات الشحن– النفاثات: النقل- أ

. طائرة األخوين رايت– ٤ترؾ السيارة– السفن الشراعية– ا١تغناطيسية
اتصاالت – الرادار– فونوغراؼ أديوف– التلفزيوف– الراديو– ا١تيكركفوف– تليفوف جراىاـ بل:  االتصاالت-ب

  .التلسكوب– التلغراؼ– الفضاء
– ٟتاـ ا١تعادف– صناعة الفيربجبلس– تلميع ا١تعادف– عجلة الصقل– تشكيل ا١تعادف– القياسات: التصنيع- ج

. ٕتهيز األخشاب– الغازات الصناعية– الثقب بالليزر

 إُف تكامل العلـو كالرياضيات AChillingيهدؼ مشركع  :A"Chilling "(2004، Schooler)مشروع - ب
 Divergent كالتفكَت التباعدم Proble Solving كحل ا١تشكبلت Creativityكالتقنية من أجل تشجيع االبتكار 

Thinking. 
ىذا ا١تشركع قائم على ٣تموعة من التحديات كا١تشكبلت اليت يتم تدريسها من خبلؿ التعلم التعاكٓف؛ 

كمن أمثلة ىذه التحديات بناء حاكية ٖتتفظ باٞتليد ٣تمدان ألطوؿ فًتة ٦تكنة؛ من خبلؿ إعطاء الطبلب قواعد 
٤تددة يتبعوهنا، كما يُقسم كقت الفصل إُف كقت للبحث ككقت لتقدٔف التصميمات، ككقت لبناء اٟتاكيات، كيف 
هناية ا١تشركع يتم اختبار إنشاءات كتصميمات الطبلب، كقد استخدـ الطبلب الرياضيات يف عمل الرسومات 

  .كالتصميمات ا١تختلفة، باإلضافة إُف استخداـ الرياضيات يف قياس مساحة السطح كحجم اٟتاكيات
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 The Technology, Science, and Mathematicsمشروع تكامل التقنية والعلوم والرياضيات - ج

TSM) )(1993، Laporte &Sanders) : تبٌت ىذا ا١تشركع كل من البورت كساندرس بتمويل من ا١تؤسسة القومية
 :كىدؼ ا١تشركع إُف، The National Science Foundation (NSF)للعلـو 

. تنمية الوعي بأ٫تية دكر التقنية من خبلؿ ارتباطها بالعلـو كالرياضيات- أ
 .زيادة قدرة الطبلب على تطبيق مفاىيم العلـو كالرياضيات يف مواقف العاَف اٟتقيقي- ب
.  تقوية العبلقات كاالتصاؿ بُت معلمي العلـو كالرياضيات كالتقنية-ج
 . قياس فعالية األنشطة القائمة على التقنية-د

 نشاطان 17حيث تضمن ا١تشركع  ،Virginiaكقدـ ىذا ا١تشركع لتبلميذ ا١ترحلة ا١تتوسطة ٔتدارس فَتجينيا 
 ا١تتوسطة على تعلم مفاىيم العلـو كالرياضيات من خبلؿ مواقف ا١ترحلةتُركز ىذه األنشطة على تشجيع تبلميذ 

كىذه األنشطة ال تؤسس منهجان متكامبلن، كلكنها عبارة عن كحدات تتضمن . العاَف اٟتقيقي الشيقة كا١تهمة ٢تم
مشكبلت تقنية، كأثناء حل الطبلب للمشكبلت التقنية يتعلموف ا١تفاىيم من التخصصات الثبلثة، كيطبقوف ما 

. تعلموه يف تصميم، كبناء، كتقؤف، كإعادة تصميم اٟتلوؿ التقنية
 أف تعليم الرياضيات كالعلـو ٯتيل إُف أف يكوف قويان نظريان كضعيفان عمليان على TSMكمن مربرات مشركع 

عكس تعليم التقنية؛ لذا ركز ا١تشركع على تطبيق مبادئ العلـو كالرياضيات يف مشكبلت العاَف اٟتقيقي، 
 .باإلضافة إُف حل ا١تشكبلت التقنية

اضطلع  :PHYS-MA-TECH (1993،  Scarborough)مشروع تكامل الفيزياء والرياضيات والتقنية - د
، كمكتب الينول للًتبية، كقسم التقنية ّتامعة مشاؿ الينول، كٜتسة شركاء  هبذا ا١تشركع ا١تؤسسة القومية للعلـو

. صناعيُت، كٜتسة مدارس بشماؿ الينول

كما ( (P/M/T فيزياء من خبلؿ تكامل الفيزياء كالرياضيات كالتقٍتاؿىدؼ ا١تشركع ٖتسُت تدريس ك
 دراسة الفيزياء من خبلؿ جنبوف متوسطي ا١تستول الذين يتا١ترحلة الثانويةىدؼ ا١تشركع إُف جذب طبلب 

إعطائهم منهج تكامل الفيزياء كالرياضيات كالتقنية؛ ْتيث يقدـ يف بيئة تعلم غَت تقليدية من خبلؿ فريق التدريس 
. ك٪تاذج أداء مبتكرة

فقد قاـ ا١تشركع على أساس أف الطبلب متوسطي ا١تستول لديهم قدرات غَت مستغلة يف ٣تاِف الرياضيات 
، كما أف إمكاناهتم كجهدىم يف ىذه اجملاالت ال ٯتكن أف يسقط فحسب على أساس األداء يف ا١تاضي؛  كالعلـو
كلذا انطلق ا١تشركع من االفًتاض بأف الطبلب متوسطي ا١تستول ال يستطيعوف األداء فقط يف ا١تستول ا١تقبوؿ يف 
الفيزياء كالرياضيات كلكن من احملتمل أف يكوف أداؤىم أفضل إذا ما مت تعليمهم يف شكل ذم عبلقات، كما أف 
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ا١تشركع يتوقع أف الطبلب ا١تتوسطُت من األغلبية ا١تنسية اليت رٔتا ال تناؿ فرصة الوصوؿ إُف مناىج الرياضيات 
. كالعلـو ا٢تامة

، كمن عوامل ٧تاح ا١تشركع الدعم اإلدارم llinoisكقد مشل ىذا ا١تشركع ٜتس مدارس عليا بوالية الينول 
كااللتزاـ اٞتدم، ك٫تا عامبلف ضركرياف لئلصبلح الًتبوم، كما مشل التكامل كبلن من احملتول األكادٯتي كاألداء 

 .التدريسي؛ حيث أصبح األداء التدريسي ا١تتكامل أكثر كاقعية من خبلؿ جدكؿ دراسي غَت تقليدم
كللبدء يف ا١تشركع قاـ فريق من معلمي الفيزياء كالرياضيات كالتقنية با١تدارس ا٠تمس العليا بتحليل احملتول 
ا١توجود الستخدامو يف تطوير ا١تنهج ا١تتكامل؛ من منطلق أف ا١تقررات الدراسية اٞتيدة ىي ا١توجودة بالفعل كليس 

 .من الضركرم بناء منهج جديد كليان 
كالكهربية كا١تغناطيسية، ، كقد تضمن ا١تشركع ٜتس كحدات أساسية ىي ا١تيكانيكا، كاٟترارة كنظرية اٟتركة

. كاألمواج كالبصريات كالصوت، كالفيزياء اٟتديثة
 نشاطان تعليميان بدا فيها كاضحا كظيفية ٤تتول الرياضيات كالعلـو كمن ىذه 45كما أشتمل ا١تشركع على 

، األشعة Exercise Machines ماكينات التمرين ،Laser Burglar Alarmاألنشطة جرس إنذار ليزر للص ا١تنازؿ 
، منظم حرارة ا١تنازؿ القابل للرب٣تة Smoke Alarm، جرس إنذار حرائق Ultrasoundفوؽ السمعية 

Programmable Home Thermostat . كقد قاـ معلمو ا١تشركع با١تدارس ا٠تمس العليا بتطوير بنود اختبارات
 .PHYS-MA-TECHتقليدية لتقييم مناىج العلـو كالرياضيات كالتقنية ا١تتضمنة يف مشركع 

 Integrated Mathematics ,Science ,andمشروع تكامل العلوم والرياضيات والتقنية - ىـ

Technology (IMaST) ( 2002،Satchwell &Loepp):  شجع رئيس جامعة الينول ثبلثة 1991يف عاـ ،
، كليوب Fitch أستاذ الرياضيات، كفيتش Dosseyدكسي : أساتذة بارزين كىم  أستاذ التقنية Loepp أستاذ العلـو

 Center for Mathematics , Science , and technologyعلى تأسيس مركز العلـو كالرياضيات كالتقنية 
(CeMaST)  داخل حـر اٞتامعة، حيث قاـ ا١تركز بتصميم ٣تموعة من ا١تشركعات اليت هتتم بتطوير تكامل العلـو

ـ الذم ُدعم ماليان 1992 عاـ IMaSTكالرياضيات كالتقنية، كمنها مشركع تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية 
، 1995، كمنهج الصف الثامن عاـ 1992كمت تصميم منهج الصف السابع عاـ . بواسطة منظمة العلـو الدكلية
 .1999كمنهج الصف السادس عاـ 

: منهج الصف السادس يتكون من* 
 Tools for learningأدكات التعلم - 
  Patterns below usأ٪تاط ٖتتنا - 
 Patterns around usأ٪تاط حولنا - 
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 Patterns of Weatherأ٪تاط الطقس - 
 Patterns of mobilityأ٪تاط قابلية التحرؾ - 
 Patterns above usأ٪تاط فوقنا - 
  Patterns within usأ٪تاط داخلنا - 

: منهج الصف السابع يتكون من* 
 The Body worksأعماؿ اٞتسم - 
 Shaping our Worldتشكيل عا١تنا - 
 Living on the Edgeالعيش على اٟتافة - 
 Manufacturingالصناعة - 
 Forecastingالتنبؤ - 

: ومنهج الصف الثامن يتكون من* 
 Animal Habitatsعادات اٟتيواف - 
  Human Settlementsا١تستوطنات البشرية - 
 Systemsاألنظمة - 
  Communication Pathwaysطرؽ االتصاؿ - 

 Integrated Mathematics , Science برنامج تكامل العلوم والرياضيات والتقنية للمرحلة المتوسطة -و

, and Technology (IMaST) (1998، CMST) :يقـو ىذا الربنامج على ٣تموعة من األسس ىي  :
 .الًتكيج للتعلم الشخصي القائم على العمل اليدكم- 
. الًتكيج لتدريس الفريق بُت ا١تعلمُت من التخصصات الثبلثة- 
  .تزكيد الطبلب بفرص تطبيق ا١تفاىيم كا١تهارات يف ا١تواقف اٞتديدة مستخدمُت اسًتاتيجيات حل ا١تشكلة- 
. استخداـ التقييم األصيل- 
. االستخداـ ا١تتكرر لعمل الطالب يف ٣تموعات- 
 .إ٧تاز الوثائق، كا١تعايَت القومية يف العلـو كالرياضيات كالتقنية- 
. االرتباط بالتخصصات األخرل كالدراسات االجتماعية كاللغة كغَتىا- 
 . تطبيق آخر األْتاث يف التعليم كالتعلم، باإلضافة إُف مبادرات اإلصبلح الشامل- 
.  ا١توضوعلتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية يف منهج متماسك قائم عل- 

:  ٪تاذج ٘تثل منهجان كامبلن لكل ٗتصص من التخصصات الثبلثة كىيتسعة (9)كيتكوف الربنامج من 
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 :Wellnessالصحة * 
تطبيق مهارات حل ا١تشكلة يف عمل قرارات مدركسة متعلقة بالتغذية، التمرين، كاألمراض القابلة : الهدف- 

. لبلنتقاؿ، كاليت تؤثر على حياة اإلنساف كتركج للصحة
. األمراض القابلة لبلنتقاؿ– التمرين– التغذية: المفاىيم الرئيسة- 
 :Food productionإنتاج األغذية * 
استخداـ مهارات حل ا١تشكلة يف عمل قرارات مدركسة متعلقة باالستخداـ الفّعاؿ للمواد كالتقنية : الهدف- 

. إلنتاج الغذاء
 .٤تصوؿ– نقل– الغذاء– إعداد– اختيار: المفاىيم الرئيسة- 
 :Waste managementإدارة النفاية * 
 إعادة النظر يف  أك تكرار أكإعادة استعماؿ أك عمل قرارات مدركسة تركج للتدخل النشيط يف تقليل: الهدف- 

. طرؽ استعماؿ نفاية صلبة
 .إعادة النظر- التكرار– إعادة االستعماؿ– ٗتفيض: المفاىيم الرئيسة- 
 :Manufacturingالتصنيع * 
  . تصميم كإنتاج منتج يقابل احتياجان ما، مع استعماؿ فّعاؿ للمواد كاألدكات كنسبة فاقد قليل:الهدف- 
. اإلنتاج– التصميم– الكفاءة–  اٞتودة:المفاىيم الرئيسة- 
 :Forecastingالتنبؤ * 
 . تطوير ك٘تثيل كحل ا١تعادالت ا٠تطية شفهيان، كجدكليان، كبيانيان، كٖتريريان، لكي نستطيع عمل تنبؤات:الهدف- 
 .التنبؤات- ا١تيل–  األ٪تاط:المفاىيم الرئيسة- 
 :Animal Habitatsالبيئة الحيوانية * 
 . ٗتطيط نظاـ بيئي متوازف، يأخذ يف اعتباره التأثَت كالعبلقة بُت البيئة الفيزيائية كسلوؾ اٟتيوانات:الهدف- 
 .القياس– األنظمة البيئية– السلوؾ–  السكاف:المفاىيم الرئيسة- 
 :Human settlements المستوطنات البشرية* 
 تصميم مستوطنة إنسانية مستقرة، تأخذ يف االعتبار التأثَت كالعبلقة بُت البيئة الصناعية كسلوؾ :الهدف- 

. اإلنساف كالبيئة الطبيعية
 .االستمرارية- اجملتمع–  التصميم:المفاىيم الرئيسة- 
 :Systemsاألنظمة * 
 . صنع قرارات عن النظاـ قائمة على ٖتليل كظيفتو كالعبلقات الداخلية كا٠تارجية بُت مكوناتو كحدكده:الهدف- 
 .التغذية الراجعة– ا١تخرجات– العمليات–  ا١تدخبلت:المفاىيم الرئيسة- 
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 :Communication pathwaysقنوات االتصال * 
 .مائ تصميم نظاـ اتصاؿ فعاؿ باستخداـ األدكات كالتيار الكهرب:الهدف- 
. الكفاءة– الوسيط– األداة–  الرسالة:المفاىيم الرئيسة- 

 The Mathematicsمشروع الخمس سنوات لتكامل العلوم والرياضيات والتقنية في المرحلة االبتدائية- ز
Science and Technology Project (The MSTE Project:1997-2002) (Burghardt &Hacker, 

2002; MSTE Project, 2001) : اضطلع ٔتشركع ا٠تمس سنوات لتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية يف ا١ترحلة
 :االبتدائية كل من

، حيث قامت كلية تعليم The New York State Education Departmentقسم الًتبية بوالية نيويورؾ - أ
.  MSTالرياضيات كالعلـو با١تدارس االبتدائية بتصميم برنامج تعليم معلم مدخل 

، حيث زكد مركز ىوفسًتا لتعليم التقنية معلمي العلـو كالرياضيات Hofstra University جامعة ىوفسًتا -ب
 .MSTكالتقنية بالتقنيات الضركرية، كما استضاؼ ا١تركز ا١تسابقات التنافسية بُت الطبلب يف مدخل 

 كاليت ٢تا ،The State University of New York at Stony Brook (يف ستوف برككؾ) جامعة نيويورؾ -ج
 للصف الثآف MSTبرنامج اجملتمع كالتقنية مصحوبان بربنامج ٖتسُت معلمي تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية 

.   يف ٥تترباهتا داخل اٟتـر اٞتامعيMSTعشر، كما نفذت اٞتامعة كرش العمل ا٠تاصة ٔتدخل 
حيث عمل ا١تعلموف مع العلماء  Brookhaven National Laboratoryا١تخترب القومي لربككها فن - د

كا١تهندسُت يف ا١تخترب لفهم تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية عمليان، كما نظم ا١تخترب مؤ٘ترات مشركع تكامل 
  .العلـو كالرياضيات كالتقنية يف عمـو الوالية

كىدؼ ا١تشركع إُف تطوير ٪تاذج لتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية با١تدارس  . مدرسة بوالية نيويورؾ20 -ىػ
االبتدائية، كما ىدؼ ا١تشركع إُف ٖتسُت القدرات الًتبوية ١تعلمي العلـو كالرياضيات كالتقنية با١ترحلة االبتدائية، 

. كتعزيز معرفتهم ٔتحتول تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية

: كلقد سار ا١تشركع خبلؿ السنوات ا٠تمس كما يأيت

  مدرسان من كل20بواقع  – مت إعطاء شهادة خربة لستُت مدرسان من التخصصات الثبلثة :في العام األول* 
  يف كالية نيويورؾ؛ كما قاـ ىؤالء ا١تعلموف با١تشاركة يف ٥تاطبةMSTليكونوا ٔتثابة فريق قيادة مدخل - ٗتصص

.  بوالية نيويورؾMSTا١تواطنُت ككضع معايَت تعلم مدخل 

: من ا١تعلمُت ا١تشاركُت 98 ا١تشركع أف ا مت إعداد التقرير السنوم األكؿ؛ حيث الحظ مقيمو:في العام الثاني* 
: اعًتفوا 94 ك: شعركا أهنم اكتسبوا خربات كمعارؼ كمهارات احملتول،98 ك،MSTقد فهموا تقييم مشركع 
 أثناء العاـ الثآف كرش عمل لتشجيع ا١توجة الثانية من معلمي MSTكما قاد فريق قيادة  .بنمو مهاراهتم التدريسية
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 يف كرش عمل ١تدة أربعة أسابيع كل صيف، تضمنت الًتكيز MSTا١ترحلة االبتدائية، حيث شارؾ فريق قيادة 
، كما تضمنت كرش العمل موضوعات أخرل كالنمو MSTعلى أىداؼ ك٤تتول كأساليب التدريس يف مشركع 

  دليل ا١تصادر كالتنفيذMSTكأيضان طور فريق قيادة  .ا١تهٍت كإعطاء خربات مباشرة كاليت ستطبق يف قاعة الدركس

An Implementation and Resource Guide (IRG)  ليكوف ٔتثابة مرشد يف التخطيط كصنع القرار، كما كاف
، MSTىناؾ كقت ٥تصص يف كرش العمل ٢تذا الدليل مثل استخداـ ا١تواد كاألدكات يف ٗتطيط كتنظيم بيئة 

ا١تعايَت القومية، ككثائق مشركع كبنيويورؾ،  MSTالقنوات بُت مواد منهج ا١تشركع، كمعايَت تعلم ك، MSTأنشطة ك
2061 Benchmarks كشرائط فيديو لقيادات ،MSTا١تتميزين . 

 كرشتُت عمل كل كرشة ١تدة أسبوعُت صيفيان جملموعات من MST نفذ فريق قيادة :في العامين الثالث والرابع* 
 . االبتدائية لتنفيذىا يف أقاليمهما١ترحلةمعلمي 

ا  كمديرم ا١تدارس للدراسة كا٠تركج بتوصيات، ككنتيجة ٢تذMST مت عقد مؤ٘تر لفريق قيادة :في العام الخامس* 
كمن أمثلة ا١توضوعات  . كعقد مؤ٘ترات أخرلMST مؤسسة مهنية ١تدخل تتمثل يف إنشاء أُعدت خطط ا١تؤ٘تر

 The Mathematics of، رياضيات الفقاعات (ساعة اٟتائط)ا١تتضمنة با١تشركع تركيب كدراسة البندكؿ 

bubbles اٟترفيات كالصناعات اليدكية البسيطة، الركافع، األنظمة البيئية كاألماكن اليت يعيش فيها اٟتيواف ،
 1999) كالنبات، التصميم ا١تعمارم، التطابق كالتشابو، الكهربية كا١تغناطيسية، الطفو كالكثافة، الكتلة، كالصوت

،Whitton). 

أعدت كمولت ىذا ا١تشركع اٞتمعية  :(2000، اٞتراح James, 1989 ;) Project 2061 2061 مشروع -ح
 يف الواليات ا١تتحدة األمريكية هبدؼ إصبلح 1985حيث بدأ العمل بو عاـ ، (AAAS)األمريكية لتقدـ العلـو 

تعليم العلـو كالرياضيات كالتقنية بدءان من مرحلة رياض األطفاؿ إُف مستول ا١ترحلة الثانوية، كاستيعاب الطالب 
معلومات عن العاَف من كجهة نظر العلـو كالرياضيات كعبلقتهما بالتقنية، كفهم اٞتهود العلمية ا١تتعلقة بطبيعة 

 .العلم كالتقنية كمشركعات إنسانية

 :كمن ا١تسلمات األساسية اليت ٭تث عليها ا١تشركع
. أف الفرد ٭تتاج إُف تعليم أساسي يف العلـو كالرياضيات كالتقنية كي يكوف فعاالن كمنتجان يف حياتو- 1
 .العصر اٟتاِف ٭تتاج إُف تربية إبداعية ٯتكنها أف تواكب النمو ا١تتزايد يف ا١تعرفة العلمية كالطفرة التقنية- 2
نقطة االنطبلؽ اٟتتمية للوصوؿ إُف تربية مناسبة يف الرياضيات كالتقنية كالعلـو ىي الفهم الواضح ١تكونات - 3

. كعناصر الثقافة العلمية
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، طبيعة التقنية، كطبيعة الرياضيات: كقد تناكؿ ا١تشركع ٣تموعة من ا١توضوعات كىي كقد . طبيعة العلـو
النماذج كالعبلقات، كالعلـو كالرياضيات كالتقنية، : تناكؿ موضوع طبيعة الرياضيات ثبلثة موضوعات فرعية ىي

 .كاالستقصاء الرياضي
: كفيما يأيت سيتم الًتكيز على ا١توضوع الثآف؛ كذلك لعبلقتو الوثيقة هبدؼ البحث اٟتاِف

: كقد كردت كما يأيت:الرياضيات والعلوم التقنية* 
  .الرياضيات تدعم اٞتهود كالسعي اإلنسآف كالتقدـ العلمي كالتقٍت: (8 – 6)يف الصفوؼ من - 1
: ما يأيت (12 – 9)يف الصفوؼ من - 2

.  النماذج الرياضية تساعد يف تصميمات التقنية- 
. الرياضيات ٘تثل الضبط للغة العلم كالتقنية- 
 .التطوير يف العلم كالتقنية غالبان ما ٭تتاج إُف االبتكار يف الرياضيات، كالذم يؤدل ابتكارات يف العلـو كالتقنية- 

كا١تبلحظ من ىذه ا١تشركعات العا١تية اليت اىتمت ٔتدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية أهنا 
 شامبلن ككاسعان ْتيث ال يُقسم إُف أقساـ متخصصة ٖتجب رؤية كحدة  التعليم موضوعان  أف يكوف موضوعراعت

. ا١توضوع، كأف يكوف متعدد اٞتوانب من النواحي العلمية ْتيث تتضح فيو مشولية العلم

. ضوء مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية في معلم الفيزياء: تاسعاً 
يعد ا١تعلم اللبنة األساسية يف النظاـ التعليمي؛ فهو ٔتثابة ا١تسئوؿ عن توجيو العملية التعليمية، ْتيث ٖتقق 
أىدافها ا١ترجوة، فمهما مت إعداد ا١تنهج العلمي على أحدث الطرؽ كاألساليب كاالٕتاىات، فإف أىدافو ال ٯتكن 

 . أف تتحقق يف ظل معلم غَت معد كغَت مدرب تدريبان جيدان على ا١تنهج الذم يقـو بتدريسو
بأنو لكي يكوف ا١تعلموف قادرين على تنفيذ التعلم " (Berlin &White ،2000) كيؤكد ذلك برلُت ككايت

".  التكاملي كٕتهيز بيئة التعلم ٙتة تغيَتات يف إعداد كتدريب التعلم البد منها

على أف اٞتامعات كالكليات من ا١تتوقع أف  (Millett &Nettles ،2006) كلذا يؤكد كل من ميلت كنيتلز
تصبح أماكن ينشغل الطبلب فيها بتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية كا٢تندسة يف اٟتياة؛ فمجاالت العلـو 

. كالرياضيات كالتقنية كا٢تندسة سوؼ تتحسن كتتطور إذا أصبحت كليات اٞتامعة أكثر تنوعان 
 البد من توافر ا١تعلم الكفء ا١تلم بفلسفة ا١تدخل كاإلجراءات الًتبوية اليت يتطلبها MSTكلتنفيذ مدخل 

: ا١تدخل؛ كلتحقيق ذلك ٬تب مراعاة ما يأيت
 ما أمكن لو ذلك أك أف يبدم رأيو يف تصميمها كيتم مناقشتو MSTأف يشارؾ ا١تعلم يف تصميم كبناء مناىج - 

يف ذلك كإقناعو بأ٫تيتها كدكرىا يف ٖتقيق أىداؼ العملية التعليمية كالتأكد من اقتناعو بذلك، كذلك ٬تب أف 
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 مقتنعان لكي يكوف متعاكنان مع ا١تعلم يوفر لو اٞتو ا١تبلئم كا١تواد التعليمية ا١تطلوبة ا١تدرسةيكوف اٞتهاز اإلدارم يف 
.  للتخطيط للعمل

فريق من معلمي التخصصات الثبلثة أك يقـو بتنفيذه معلم كاحد، كلكنو سيحتاج  MSTقد يقـو بتنفيذ مدخل - 
يف أغلب األحواؿ إُف معاكنة معلمُت آخرين، إذ إف تلك ا١تناىج تكوف متعددة التخصصات كٖتتاج إُف خربات 

.  معلم كاحدلمتنوعة كعديدة؛ كىو األمر الذم يصعب توافره لد

 بأستاذ الرياضيات Lighthilleاستحداث ما سبق أف أٝتاه " إُف (103، 1999)جاسم كما أشار ك 
". التطبيقية الذم ٬تسر الفجوة بُت ا١تفاىيم الرياضية كغَت الرياضية

كمن ىذا ا١تنطلق، حظي ا١تعلم يف مرحلة ما قبل ا٠تدمة كأثناء ا٠تدمة بالعديد من برامج تكامل العلـو 
كالرياضيات كالتقنية، كمن ىذه الربامج برنامج إعداد ا١تعلم ّتامعة أريزكنا لتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية 

با١ترحلة ا١تتوسطة كمن أىداؼ ىذا الربنامج تصحيح االستخداـ غَت ا١تبلئم للتقنية يف عملية التعليم كالتعلم، 
 ا١تتوسطة، كما ا١ترحلةكتدعيم اإلصبلح يف رياضيات كعلـو الفصوؿ ا١تتوسطة من خبلؿ برنامج يتسق مع مفهـو 

تقدـ جامعة كالية أكىايو برنا٣تان لنيل درجة ا١تاجستَت يف تعليم العلـو كالرياضيات كالتقنية ا١تتكاملة، كما قاـ قسم 
بتمويل برنامج للمعلمُت يشجع التفاعل بُت التخصصات الثبلثة كيعد فريقان من  Marylandالًتبية بوالية مَتالند 

(. Berlin &White ،2002) معلمي التخصصات الثبلثة من كل مدرسة بالوالية إلعداد كحدات ٗتصصات بينية

٦تا سبق ٯتكن القوؿ أف ا١تعلم حجر الزاكية التعليمية كا١تسؤكؿ األكؿ عن تنفيذ الربامج التعليمية كا١تناىج 
ا١تطورة كمنها ا١تناىج ا١تتكاملة فبلبد كأف ٭تظى بشيء من التدريب كتنمية مهاراتو التدريسية من أجل ٖتقيق 

 يف ىذا ا١تدخل ْتاجة مستمرة ألف يطور نفسو يف متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية كمعلم الفيزياء
 كىذا ما سعى إليو  مهنيان كفنيان توٗتصصات ا١تدخل الثبلثة بدالن من ٗتصص علمي كاحد كىذا يعمل على تنمي

. الربنامج التدرييب ا١تقًتح يف هبذا البحث

  .لمعلم الفيزياءمجاالت األداء التدريسي : المبحث الثاني
 ٜتسة ٣تاالت (1992)دأب كثَت من الباحثُت يف كضع ٣تاالت لتقؤف أداء ا١تعلم فقد حدد العيوٓف 

كحدد . إدارة الفصل كا١تختربكالتخطيط كاإلعداد، كالتنفيذ، كالتقؤف، كالكفايات العلمية، : لتقؤف أداء ا١تعلم كىي
 ثبلثة ٣تاالت لتقؤف أداء (2007، القحطآف؛ 2004، الشمرآف؛ 1998م، راشد كسعود؛ 1996، اٞتوير)

فقد زاد عليها ٣تاؿ التعامل مع الطبلب، كحدد  (1997)أما السايح . التخطيط، كالتنفيذ، كالتقؤف: ا١تعلم ىي
الوسائل التعليمية كالتجارب، إدارة كالتخطيط، التنفيذ األكادٯتي ا١تهٍت، : اجملاالت التالية (1998) ا٠تدرم

عرض ا١تادة العلمية كتنظيمها، كالتخطيط، : اجملاالت التالية (2001)كحدد خطايبو كعليمات . الفصل، التقؤف
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يرل أف ٣تاالت تقؤف  (M.CGREAL)أما ماكجريل  التقؤف،كاسًتاتيجيات التدريس، كاالتصاؿ مع ا١تعلمُت، ك
ا١تسئوليات كاإلعداد كالتخطيط، كالتدريس، كالتقؤف، كتتضمن البيئة الصفية،  (2004األغا، )ا١تعلم كما ذكرىا 
استخداـ ا١تخترب، كالتخطيط، كالتنفيذ، : ستة ٣تاالت ىي (2007)كحدد العليمات كالقطيش  ا١تهنية كالتواصل،

تنفيذ : سبعة ٣تاالتىا يف فقد حدد (2007)التقؤف، أما القرٓف كاستخداـ اٟتاسوب، كإدارة ا١توقف التعليمي، ك
التقؤف، كالصفات الشخصية، كالعبلقات كإدارة الفصل، كالتفاعل الصفي، كاستخداـ الوسائل، كالدركس، 

 لتقؤف (Charlotte Danielson) أف ٪توذج شارلويت دانلسوف (2008)ذكر العمر كاإلنسانية كاجملاؿ الوجدآف، 
التخطيط كاإلعداد، كالبيئة الصفية، كالتدريس، كا١تسئوليات : يتكوف من أربعة ٣تاالت رئيسة ىيأداء ا١تعلم 

التخطيط، : ٜتسة ٣تاالت لتقؤف أداء ا١تعلم ىي (2003)كحددت كزارة الًتبية كالتعليم ا١تصرية ، ا١تهنية
. اسًتاتيجيات التعلم كإدارة الفصل، كا١تادة العلمية، كالتقؤف، كمهنية ا١تعلمك

أربع  يف تنحصرأىم ٣تاالت أداء ا١تعلم كما يراىا بعض الباحثُت، كىي تكاد ٦تا سيق يتضح للباحث 
 كيف مايلي عرض موجز لكل .٣تاؿ التخطيط، ك٣تاؿ التنفيذ، ك٣تاؿ التقؤف، ك٣تاؿ مهنية ا١تعلم: ٣تاالت ىي

. ٣تاؿ

. تخطيط التدريس: المجال األول
 عن األفعاؿ، أك األعماؿ ا١تهنية ق، فعبلن أك عمبلن ال ٮتتلف من حيث جوىر التعّلميةتعد العملية التعليمية

األخرل، كلكنها قد ٗتتلف عنها يف أهنا تتطلب جهدان إبداعيان، كفكران سليمان ٥تططان، كمنظمان يتعامل مع الفرد 
كهتذيب كجدانو كصقلو صقبلن  (إ٬تابيان )ا١تتعلم بسلوكو كفكره ككجدانو، بقصد تنمية فكر ا١تتعلم، كتعديل سلوكو 

 .سليمان 

إذا كانت العملية التعليمية التعّلمية، فعبلن أك عمبلن يُوصل إُف أىداؼ كغايات كاضحة، فيلزمها التخطيط ك
. الذىٍت أكالن، كا١تكتوب ثانيان، ما دامت ُٖتكم بالعقبلنية كالفاعلية كُٖتدد هبا

تصور عقلي كإعداد نفسي للمواقف "أف التخطيط للتدريس (94، 2003) كيرل شحاتو كالنجار
التدريسية، اليت يتم اٟتاجة ٢تا يف قاعة الدرس يف فًتة زمنية ٤تددة ك١تستول تعليمي ٤تدد، بقصد ٖتقيق أىداؼ 

تعليمية بطريقة منظمة ىادفة عن طريق اختيار خربات كأنشطة كإجراءات ككسائل تعليمية كأسئلة تنشيطية كتقوٯتية 
". مناسبة

تصور مسبق ١تا سيقـو بو ا١تعلم من أساليب " التخطيط الدراسي بأنو (87 ،2005)يعرؼ ا٢تويدم ك
". كأنشطة كإجراءات كاستخداـ أدكات كأجهزة ككسائل تعليمية كأساليب تقؤف لتحقيق األىداؼ الًتبوية ا١ترغوبة
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أف التخطيط يضمن تطور مستول التعليم كٖتسُت نوعيتو، كينمي  (1999)كيضيف النجدم كآخركف 
 الوعي بأ٫تية التخطيط كاالىتماـ بو يف حاضر كمستقبل حياهتم، كما ٯتنح ا١تعلم الفرص ا١تستمر الطبلبلدل 

للتحسن كالنمو ا١تهٍت يف ا١تادة العلمية، كطرؽ كأساليب التدريس كالضبط الصفي، كيساعده على ٖتديد ما 
. (طرؽ تدريس، كسائل، نشاطات، أساليب تقؤف)يناسب موضوع الدرس من 

أف التدريس اٞتيد ال يقـو على االرٕتالية، كإ٪تا يعتمد على التحضَت اٞتيد كاإلعداد  (2002)كيرل جاف 
. ا١تنظم للدرس كعلى مدل كضوح خطة الدرس ليكوف ٧تاحو

أنو لتطوير أداء ا١تعلم يف ضوء ا١تستويات ا١تعيارية ٬تب عليو أف يكوف قادران على  (2005)كيؤكد نصر 
كقادران على تفهم  -كىذا يدؿ على أ٫تية التخطيط قصَت ا١تدل-إعداد الدركس بدفًت التحضَت بدرجة متميزة

أىداؼ تدريس ا١تقرر، كمعرفة حقائق كمفاىيم كتعميمات ا١تقرر الدراسي كالتعرؼ على حاجات الطبلب 
كىذا يدؿ على أ٫تية -كمشكبلهتم، كمعرفة طرؽ التدريس، كإنتاج تكنولوجيا التعلم، كمعرفة أساليب متنوعة للتقؤف

ك٧تد أف مستويات ا٠تطط الدراسية ٗتتلف من معلم علـو آلخر حسب فلسفتو كنظرتو - التخطيط بعيد ا١تدل
. الًتبوية، كإعداده، كطريقة تدريسو، كٗتتلف باختبلؼ الفًتة الزمنية اليت يتم يف ضوئها تنفيذ ا٠تطة

ا٠تطة :  فبعض أدبيات الًتبية العلمية كتدريس العلـو تذكر ثبلث مستويات للتخطيط على األقل كىي
، ا٠تطة (متوسطة ا١تدل)، ا٠تطة التدريسية ذات الوحدات التعليمية (بعيدة ا١تدل)التدريسية السنوية أك الفصلية 

. (2005 ا٢تويدم، ؛2005، ٓف السعد؛2003،  عبد السبلـ؛1996 زيتوف،) (قصَتة ا١تدل)التدريسية اليومية 

 بالواليات ا١تتحدة (NAS) القومية للعلـو األكادٯتيةاليت كضعتها ( NSES) كتؤكد معايَت الًتبية العلمية
كا١تعايَت اليت كضعتها كزارة  (INTASC, 1992)، كمعايَت اٖتاد دعم تقييم ا١تعلمُت اٞتدد 1996 عاـ األمريكية

على أنو ٬تب على معلم العلـو أف  (2003)، كا١تعايَت ا١تصرية (2008)الًتبية كالتعليم با١تملكة العربية السعودية 
التخطيط طويل ا١تدل كالتخطيط قصَت ا١تدل للتدريس، ألنو من شأنو أف يعطي ا١تعلم الرؤية الكاملة كيتقن يعرؼ 

بتفاصيلها  (التحضَت)كالتصور الشامل لنشاطو خبلؿ العاـ أك الفصل الدراسي أك عدة أسابيع كاألعماؿ اليومية 
. الدقيقة لكل درس من دركسو

( 2003) كدراسة اٟتذيفي (1992)كبالرغم من أ٫تية التخطيط لتدريس العلـو كما أكدتو دراسة العيوٓف 
، راشد كمٌت سعودم؛ 1997،  السايح؛1996، اٞتوير)إال أف العديد من الدراسات كدراسات كل من 

( 2008، العمر؛ 2007، العمليات كالقطيش؛ (Abu-Hula, 2005) أبو ىوال ؛2004؛ الشمرآف؛ 1998
. تؤكد على أف أداء معلمي العلـو ١تهارات التخطيط للتدريس كاف ضعيفان 
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 إتباع معايَت ٗتطيط التدريس لتكوف ٔتثابة الفيزياء با١ترحلة الثانوية٬تب على معلمي كيرل الباحث أنو 
 ٔتا يضمن ٖتقيق متطلبات التكامل بُت العلـو إرشادات لو تصف ما ٬تب القياـ بو عند التخطيط للتدريس

 كيشمل ذلك كضع خطط تعليم كتعلم فعالة بعيدة كقصَتة ا١تدل مبنية على فهم كاختيار .كالرياضيات كالتقنية
كتكامل ألىداؼ ا١تنهج كاسًتاتيجيات كأنشطة التعليم كالتعلم كأساليب التقؤف يف ضوء احتياجات الطبلب 

 .كأ٪تاط تعلمهم

 .تنفيذ التدريس: المجال الثاني
٘تثل عملية التدريس مرحلة العمل الفعلي للخطة التدريسية اليت قاـ بإعدادىا كيتم من خبلؿ ىذا التنفيذ 
ترٚتة األىداؼ التعليمية كاألنشطة التعليمية إُف مهارات كأداءات مدركة لدل الطبلب بغرض حدكث تعلم ٢تم 

الذم ُيستدؿ عليو عن طريق األداءات كا١تهارات اٟتادثة يف سلوؾ ىؤالء الطبلب، كاليت تتمثل يف ا١تعارؼ 
. كا١تهارات كاالٕتاىات كاالىتمامات كالقيم اليت يكتسبوهنا داخل الصف الدراسي أك خارجو

١تان منتظمان ٖتت إشراؼ ا١تعلم، فلم يعد عتنفيذ التدريس الصفي ٭تقق تعلى أف  (1996)يؤكد زيتوف ك
دكر معلم العلـو تلقُت طبلبو ا١تعلومات، ليكوف ا١تتميز منهم من يكتب أكرب قدر من ىذه ا١تعلومات يف كرقة 

إجابة، بل أصبح موجهان كمرشدان كميسران للتعلم كمنظمان لبيئة التعلم كإدارتو، كمشجعان للحوار كا١تناقشات، كمتقببلن 
لذاتية الطبلب كمبادراهتم، كا١تستخدـ السًتاتيجيات االستقصاء العلمي كدكرات التعلم البنائية، كا١تغذم لطبيعة 

الطبيعي لئلنساف لدل ا١تتعلم، كا١تستخدـ ألساليب كأدكات التقؤف البديل اٟتقيقي يف مهمات  (الفطرم)الفضوؿ 
. التعلم كأنشطة تشغيل اليدين كالعقل مفتوحة النهاية

كتضم ىذا الدكر يتطلب من معلم العلـو إتقاف ٣تموعة من ا١تهارات يطلق عليها مهارات تنفيذ التدريس، 
 مهارات عرض الدرس، كتصنيف األسئلة الصفية، كصياغة كتوجيو األسئلة، كإثارة الدافعية كالتعزيز، تلك ا١تهارات

. كاالتصاؿ، كإدارة الفصل

: يف ٖتديد مهارة التهيئة للدرس اليت يرل أهنا تتطلب إتقاف أربع مهارات فرعية (2006)كتوسع زيتوف 
لدخوؿ يف الدرس اٞتيد، كمهارة امهارة هتيئة غرفة الصف، كمهارة إدارة اللقاء األكؿ، كمهارة إدارة أحداث ما قبل 

التهيئة اٟتافزة، كما أكد على مهارة تعزيز العبلقات الشخصية بُت الطبلب كا١تعلم، كمهارة ٖتديد الواجبات 
. مهارة التدريس االستقصائيكا١تنزلية، 

الدكر ا١تطلوب من معلم العلـو لتنفيذ التدريس ذلك من  (NSES)كحددت ا١تعايَت العا١تية للًتبية العلمية 
، كأف يعمل  خبلؿ قيامو، بتصميم إدارة بيئات التعلم اليت ُ٘تد الطبلب بالوقت كا١تكاف كا١توارد البلزمة لتعلم العلـو
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على توجيو كتسهيل التعلم من خبلؿ الًتكيز على االستقصاء كدعمو أثناء التفاعل مع الطبلب، كٖتدم الطبلب 
(. 2005النجدم كآخركف،  )لتقبل مسئولية تعلمهم، كإدراؾ التنوع بُت الطبلب

كأكدت ا١تعايَت القطرية على استخداـ اسًتاتيجيات تدريس حديثة يف تدريس مناىج العلـو تعتمد على 
علم التعاكٓف كالتطبيقي، ْتيث يكوف دكر الطالب نشطان يف عملية التعلم، كىنا يتم االعتماد على التنويع يف تاؿ

األنشطة التعليمية ا١تقدمة سواء أكانت أنشطة صفية أك غَت صفية، كما هتتم ا١تعايَت بتحقيق التكامل بُت ا١تواد 
اجمللس )الدراسية ا١تختلفة من قبل ا١تعلم، كتركز ا١تعايَت أيضان على استخداـ التقنية للمساعدة يف تعلم العلـو 

(. 2007األعلى للتعلم يف قطر، 

٦تا سبق أف تنفيذ الدركس امتداد لتخطيطها، كأف التنفيذ اٞتيد يسبقو ٗتطيط جيد، للباحث كيتضح 
 يضمن ٘تكنو من مادتو العلمية كفهم طبيعتها كتكاملها جملموعة من مهارات تنفيذ الدركسفيزياء كإتقاف معلم اؿ

مع ا١تواد األخرل كقدرتو على استخداـ اسًتاتيجيات تعليمية تعلميو متنوعة كفعالة، ٦تا ينمي لدل الطبلب 
 . التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةمن األىداؼ الرئيسة ١تدخلالتفكَت الناقد كحل ا١تشكبلت كىذه 

. تقويم التدريس: المجال الثالث
يعد تقؤف التعلم عنصران أساسيان من عناصر مناىج العلـو كتدريسها، نظران أل٫تيتو يف ٖتديد مقدار ما 

يتحقق من األىداؼ التعليمية كالغايات الًتبوية ا١تنشودة أك ا١ترسومة كاليت يُنتظر منها أف تنعكس إ٬تابيان على 
 كما يعترب تقؤف أداء معلم العلـو ك٦تارساتو ركنان مهمان يف العملية التعليمية. ا١تتعلم كالعملية الًتبوية على حد سواء

التعّلمية نفسها، ١تا لو من تأثَت قوم كمباشر يف أدائو كسلوكو التعليمي ك٦تارساتو التدريسية من جهة، كيف ا١تتعلم 
. يف فكره، ككجدانو، كسلوكو من جهة أخرل

كتؤكد أدبيات البحث يف مناىج العلـو كتدريسها حتمية تقؤف التعلم من حيث نوإتو ك٥ترجاتو لتعّرؼ 
، كتعزيز عناصر القوة كإقرارىا كمكافأهتا، كمعاٞتة عناصر الضعف كالثغرات رجوةمدل ٖتقق األىداؼ كالغايات اَف

ـ كالتعلم، كذلك انسجامان مع التوجهات كالتحوالت ا١تعاصرة يف إصبلح مناىج العلـو مفيها لتحسُت نوعية التعل
(. 2007زيتوف، )كتدريسها 

كلكي تتم عملية تقؤف التعلم يف تدريس العلـو بشكل صحيح كدقيق كموضوعي، فإنو ينبغي ١تعلم العلـو 
أف ينظر إُف التقؤف بأنو عملية تشخيصية كقائية عبلجية، كعملية نامية كمستمرة ٭تدث قبل كأثناء كبعد العملية 

الوجدآف، كأنو ا١تهارم كالتدريسية، كأنو عملية شاملة، يشمل ٚتيع ٣تاالت األىداؼ الًتبوية الثبلثة، ا١تعريف ك
 ا١تعلموف اآلخركف، كأكلياء أمور الطلبة، كالطلبة قمعلم العلـو كزمبلؤ: عملية تعاكنية يشًتؾ فيها أطراؼ عدة كىي

أنفسهم، كأنو يقـو على أسس علمية كالصدؽ، الثبات، ا١توضوعية، كيعتمد على أساليب كأدكات متنوعة 
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، كلو زاكيتاف متكاملتاف ٬تب أف ينظر إليهما (البورتفوليو)كاالختبارات كا١تبلحظة كا١تقاببلت، كملفات اإل٧تاز 
تقؤف تعلم الطلبة، كالتقؤف الذايت ١تعلم العلـو باستخداـ : معلم العلـو كتطبيقها يف أثناء تقؤف أدائو كعملو كىي
ف مفهـو التقؤف ليس مرادفان ١تفهـو أ، ك(ملف إ٧تاز ا١تعلم)ٖتليل نتائج الطلبة، االستفتاءات الذاتية، البورتفوليو 

يوسف كالرافعي، ؛ 2007عايش زيتوف، )االمتحانات أك االختبارات، فالتقؤف أعم كأمشل من االمتحانات 
2001 .)

عملية ٚتع بيانات كمية أك كيفية عن ظاىرة "بأف التقؤف ىو  (296، 1997)كيؤكد الشهرآف كالسعيد 
ما، أك موقف، أك سلوؾ، مث تصنيف كٖتليل ىذه البيانات كتفسَتىا، بقصد استخدامها يف إصدار حكم، أك 

". قرار، يؤدم إُف تعديل الظاىرة أك ا١توقف، أك السلوؾ ٨تو ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة

كعندما نوجو النظر إُف عملية التقؤف يف فصولنا الدراسية كيف مدارسنا، ٧تد أهنا ال ٗترج عن أساليب 
االختبارات التقليدية اليت تُعد قياسان ١تا حصلو الطبلب من معارؼ كمعلومات من ا١تواد الدراسية اليت يدرسوهنا، 

كأصبح التدريس موجهان بالدرجة األكُف للنجاح يف . بالتذكر يف أغلب األحواؿ، كبالفهم يف بعض األحواؿ
تنمية التفكَت، : االمتحانات اليت تركز على اسًتجاع بعض ا١تعلومات احملددة، كهتمل أىدافان بالغة األ٫تية مثل

(. 1998 سليم،)كاكتساب ا١تهارات، كالقدرة على إجراء التجارب إُف غَت ذلك 

اليت توصلت إُف أف االمتحانات التقليدية ىي السائدة يف ا١تدارس،  (2000)كيؤكد ذلك راشد يف دراستو 
تلك اليت تُبٍت على حفظ الطالب للمعلومات، كاسًتجاعها كقت االمتحانات، الذم على أساسو ينتقل الطالب 
من صف إُف آخر، ككل ىذه االمتحانات تستخدـ فقط االختبارات التحريرية ا١توضوعية كا١تقالية، فبل استخداـ 
الختبارات األداء العلمي، كال مقاييس للتفكَت العلمي، أك مقاييس االٕتاىات كالقيم العلمية أك تلك اليت تقيس 

. ا١تيوؿ كاالىتمامات العلمية، فهذه األسئلة بعيدة عن تنمية التفكَت اإلبتكارم لدل الطبلب

( 2001)كل ىذه العيوب لبلختبارات أنعكس آثارىا على ٥ترجات التعلم كلعل أ٫تها كما يوردىا نصر 
٭تفظ الطالب أكثر ٦تا يفهم، ال يستخدـ التفكَت العلمي، يتزكد بثقافة التذكر أكثر من ثقافة الفهم : ما يلي

كالتطبيق كالتحليل، ال يتم توجيو سلوكو بالصورة ا١تناسبة لقصور قياـ ا١تعلم بالتوجيو، يهدؼ إُف اٟتصوؿ على 
شهادة أكثر من استهدافو اإلعداد ١تواقف اٟتياة ككيفية مواجهتها، عبلكة على أنو ال ٭تتفظ با١تعلومات كا١تهارات 

. ١تدة طويلة

كيرل الباحث أف تقؤف أداء معلم الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يعتمد 
على مقدرتو يف ٚتع كٖتليل كتفسَت ا١تعلومات عن أدائو كأداء طبلبو باستخداـ أساليب كأدكات متنوعة للتعرؼ 

على مدل ماٖتقق من أىداؼ مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية، كتقدٔف التغذية الراجعة اليت تساعد 
.  على تطوير أداء ا١تعلم كأداء طبلبو
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 . الفيزياءمهنية معلم: المجال الرابع
 فكرة كتقـو كضعت ا١تؤسسات كا١تنظمات ا١تهتمة با١تعلم ٣تاالت لتقؤف أدائو كمنها ٣تاؿ مهنية ا١تعلم

التعلم مدل اٟتياة، ألف ا١تعلم ال يستطيع أف يعيش مدل حياتو ٔتجموعة ٤تدكدة من " التنمية ا١تهنية للمعلم على
ا١تعارؼ كا١تهارات يف عصر يتميز بسرعة التطور كالتغَت، كمن ىذا فإف التنمية ا١تهنية تساعد ا١تعلم على النمو 

(. 1995شوؽ كسعيد، ) "ا١تستمر طواؿ حياتو

نوع من الًتبية ا١تستمرة للمعلمُت كاليت " التنمية ا١تهنية للمعلمُت بأهنا (263، 1991)كيعرؼ عبد الرحيم 
تتم كفق برنامج منظم ك٥تطط، لتزكيد ا١تعلمُت ٓتربات تتعلق باٞتوانب األكادٯتية اليت ٗتصصوا يف تدريسها 

كاٞتوانب الًتبوية اليت تتعلق بطرؽ التدريس، كمهارات التواصل كالتعامل مع الطبلب، كتقؤف التعليم كٚتيع ا٠تربات 
 ".اليت تؤدم إُف رفع مستواىم كزيادة كفاياهتم يف العمل ا١تدرسي

كيستطيع معلم العلـو أف يرفع كيزيد من مستواه ا١تهٍت ذاتيان عن طريق تطبيق العديد من ا١تعايَت اليت حددهتا 
اٖتاد ؛ 2003كزارة الًتبية كالتعليم ا١تصرية، ؛ 2008كزارة الًتبية كالتعليم با١تملكة العربية السعودية، )كل من 

كالرابطة الوطنية إلعداد معلم العلـو  ؛INTASCدعم كتقييم ا١تعلمُت اٞتدد بالواليات ا١تتحدة األمريكية 
(NSTA)كاجمللس الوطٍت ١تعايَت التدريس احملًتفة أك ا١تهنية ؛ (NBPTS)كا١تعايَت القومية للًتبية العلمية ؛ (NSES, 

:  كىي على النحو التاِف((2006،  كزارة الًتبية كالتعليم باألردف؛(1996

. يتأمل كيقيم أفعالة ك٦تارساتو لبلرتقاء بأدائو. 1

يستخدـ أدكات متعددة كأساليب ٥تتلفة لتأمل ذاتو كتأمل اآلخرين، مثل تدريب األقراف، كالوثائق . 2
. كالشرائط السمعية كالبصرية

. يتبادؿ ا٠تربات مع زمبلئو كرؤسائو. 3

. ٭تضر ندكات ك٤تاضرات كدكرات تدريبية ككرش عمل ترتبط بعملو. 4

 .يواكب ما يستجد يف النظريات كا١تمارسات الًتبوية كيف مادة ٗتصصو، كيستطيع أف يطبق ذلك. 5

. يستخدـ أدكات كتكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت لتطوير معرفتو كقدرتو على التعلم. 6

. يستخدـ ا١تهارات البحثية يف توليد معرفة جديدة كتدريس كتعلم العلـو كبحوث األداء. 7

. يتعلم من خبلؿ تفاعلو مع تبلميذه. 8

 من حيث زيادة معارفو كمهاراتو، ك٬تعلو ٭تاكؿ فيزياء ٦تا سبق أ٫تية التنمية ا١تهنية ١تعلم اؿ للباحثكيتضح
إعادة تأىيلو أثناء ا٠تدمة  كاف من إحدل أىداؼ التنمية ا١تهنية للمعلم .باستمرار رفع مستواه األكادٯتي كالًتبوم
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ية كىذا ما لتدريسا األكادٯتية كمهاراتو قٖتسُت كٖتديث معارؼ، كلتطورات كاالٕتاىات الًتبويةمواكبان ؿكي يظل 
 .تنشده الربامج التدريبية ١تعلم الفيزياء يف أثناء ا٠تدمة

 .تدريب المعلم في أثناء الخدمة: المبحث الثالث
نتيجة للدكر البارز للمعلم يف العملية التعليمية كانت اٟتاجة إُف االىتماـ، كالعناية بربامج التدريب يف أثناء 
ا٠تدمة بصورة كاضحة، كجلية لكي ٖتقق الًتبية رسالتها ا١تنشودة يف إعداد جيل مثقف، كمدرؾ ١تتغَتات العصر، 

كأحد أىداؼ ىذا البحث تنمية مهارات األداء التدريسي  .كالتقنية قدرة على اإل١تاـ بالتطورات العلميةاؿكلديو 
١تعلمي الفيزياء يف ضوء التكامل بُت العلـو الرياضيات كالتقنية من خبلؿ برنامج تدرييب صمم لذلك كيف ىذا 

، أنواعو، مبادئو، أ٫تيتو، أىدافو، دكاعيو، قمفهـواحملور سوؼ يورد الباحث اإلطار النظرم للربنامج التدرييب ؾ
 .كتصميم الربامج التدريبية، التدريب كتنمية مهنية معلم الفيزياء، االٕتاىات اٟتديثة يف التدريب، أساليبو

 .مفهوم التدريب في أثناء الخدمة: أوالً 
هتدؼ برامج التدريب يف أثناء ا٠تدمة إُف زيادة الكفاية ا١تهنية، كتنمية القدرات الذىنية، كالعملية من 

خبلؿ تزكيد ا١تتدربُت با١تعلومات، كا١تهارات، كاالٕتاىات، كذلك لبلرتقاء باألداء الوظيفي لؤلفضل بناءن على 
(. 2005الشاعر، ) االستفادة من ٕتارب األفراد بعد ٦تارستهم العمل، كاكتساهبم قدران من التعليم

ٚتيع الربامج، كالدكرات الطويلة أك القصَتة، كالورش : "بأنو (87، 1995)٤تمد كاٞتزار  كل من قعرؼ
الدراسية أك غَتىا من التنظيمات اليت تنتهي ٔتنح شهادات جامعية أك مؤىبلت دراسية أك شهادات اجتياز، كاليت 

أما  ".تستهدؼ يف ٣تموعها رفع مستول ا١تعلم يف ناحية أك أكثر من النواحي اليت تشكل األداء الكلي يف ا١تهنة
يُعد عنصران ىامان يف أم عملية إ٪تائية بقصد رفع : "فَتل أف التدريب يف أثناء ا٠تدمة (39، 2000)أبو حسُت 

مستول أداء القول البشرية عن طريق التدريب، كالتوجيو لضماف استمرار التنمية على ٨تو متكامل، كيغلب على 
مثل ىذه الربامج اتساقها مع متطلبات العصر كأخذىا با١تستحدثات، كالتغَتات ا١تتبلحقة يف شىت نواحي اٟتياة، 

عملية ٥تططة كمنظمة تقـو على فلسفة الًتبية : "بأنو (50، 2001 )٤تمدكخاصة ٣تاؿ ٗتصص ا١تعلم، كتعرفو 
ا١تستمرة هبدؼ االرتقاء با١تعلمُت مهنيان من خبلؿ اكتساهبم ٣تموعة من ا١تعارؼ، كا١تهارات، كاالٕتاىات اإل٬تابية 

عملية "فيعرفو بأنو عبارة عن  (50، 2005) ، أما أبو اٟتمايل"اليت ٕتعلهم مؤىلُت للعمل بكفاءة، كفعالية كبَتة
كذلك بإطبلعهم على ما ىو  (معلمُت، ككبلء، مديرين) أيان كانت طبيعة مهنتهم املُتيُقصد هبا رفع كفاءة الع

جديد يف ميداف عملهم، كاكتساهبم للمهارات اٞتديدة ا١تتعلقة ٔتهنتهم ليكونوا أكثر فاعلية يف أداء أعما٢تم بعد 
عملية منظمة تتم من : " التدريب الًتبوم يف أثناء ا٠تدمة بأنو(429 ،2006)كيعرؼ احمليس ". عملية التدريب

خبلؿ ٣تموعة إسًتاتيجيات معلوماتية كفق معايَت ٤تددة لؤلداء ا١ترغوب فيو كتتضمن بناءن معرفيان ٤تددان الكتساب 
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مهارات معرفية كتطبيقية هبدؼ رفع كفاءة العاملُت يف ٣تاؿ الًتبية كالتعليم بشكل يتوافق مع األىداؼ كيتواكب 
 ".مع العصر ا١تعلومايت

 متتابعة، إجرائية كخطوات منظم، ك٤تتول ٤تددة، أىداؼ ذات شاملة خطة: كيعرفو الباحث إجرائيان بأنو
كا١تقصودة؛ لتنمية مهارات  كا١تنظمة كا١تخططة ا٢تادفة كاألنشطة كاألساليب، االسًتاتيجيات، من يف ٣تموعة تتمثل

. األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 .أىداف التدريب في أثناء الخدمة: ثانياً 
يهدؼ التدريب الًتبوم يف أثناء ا٠تدمة إُف ٖتقيق النمو ا١تهٍت ا١تستمر لشاغلي الوظائف التعليمية، كرفع 
مستول أدائهم يف العملية التعليمية، كزيادة الطاقة اإلنتاجية لدل ٚتيع ا١تعلمُت، كبالتاِف ٯتكن تلخيص أىداؼ 

(. 1423كزارة الًتبية كالتعليم، ): التدريب الًتبوم يف أثناء ا٠تدمة فيما يلي

ٖتسُت أداء ا١تعلم كتطوير قدراتو ٦تا يساعد ذلك يف رفع الركح ا١تعنوية لديو، كينعكس ذلك إ٬تابيان على . 1
. تدريسو، كعلى تعّلم طبلبو

. تنمية بعض االٕتاىات اإل٬تابية ٨تو مهنة التدريس كالعبلقات اإلنسانية بُت ا١تعلمُت. 2
تزكيد ا١تتدربُت با١تعلومات الًتبوية، كا١تهارات، كا١تستحدثات العلمية، كالتقنية، كالنظريات الًتبوية اليت ٕتعلهم . 3

. أكثر قدرة على مواكبة ىذه ا١تتغَتات
سد االحتياجات التدريبية للمعلمُت عن طريق التدريب الًتبوم يف الداخل بواسطة مراكز التدريب الًتبوم . 4

. ككليات ا١تعلمُت، كاٞتامعات السعودية، كغَتىا من مؤسسات التدريب
:- أف من أىداؼ التدريب الًتبوم يف أثناء ا٠تدمة ما يلي (2002، راشد؛ 2001، ٤تمد )كيرل كل من

جعل ا١تعلم يف موقف ا١تخطط للتدريب كليس ا١تستقبل فقط، كذلك من خبلؿ قياـ ا١تعلم بتحديد احتياجاتو . 1
. التدريبية يف حالة التدريب ا١تبٍت على حاجات ا١تعلم

. اٟتاجة للنموكجعل التدريب عملية ذاتية ترتبط باإلحساس الشخصي . 2
غَته من الواجبات األخرل كاإلدارة كضبط  جعل ا١تعلمُت يفكركف يف ا١تواقف التدريسي أكثر ٦تا يفكركف يف. 3

. النظاـ
كقوؼ ا١تعلمُت على اٟتديث من طرؽ التدريس، كالوسائل التعليمية، كتقنيات التعليم، ككيفية تطبيق تلك . 4

. الطرؽ، كىذه الوسائل بالفعل يف مدارسنا
 .أكادٯتيان، كمهنيان، كشخصيان، كتثقيفيان : تنمية ا١تعلمُت يف كافة اٞتوانب- 5
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من خبلؿ استعراض أىداؼ التدريب الًتبوم السابقة، فإف الباحث سعى لتحقيقها يف الربنامج التدرييب 
ا١تقًتح يف ىذا البحث لتنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو 

، ـ ذلك إ٬تابيان على تدريسوفينعكس ـ كتطوير قدراتوئهمٖتسُت أداكالرياضيات كالتقنية ٦تا سيساعدىم على 
 . ـكعلى تعلم طبلبو

 .أىمية التدريب في أثناء الخدمة: ثالثاً 
يف ضوء األدبيات اليت تناكلت بالتحليل كالدراسة مسألة تدريب ا١تعلم كتنميتو ا١تهنية ٯتكن ٖتديد أ٫تية 

(. 2007،  الطعآف؛2001،  قنديل؛2000،  األنصارم؛1998، ٤تمود): التدريب فيما يلي
فعاليتهم كرفع كفاياهتم زيادة  كزيادة مقدرهتم على اإلبداع كالتحديد ك،ٖتقيق النمو ا١تستمر للمعلمُت- 1

 .اإلنتاجية إُف أقصى ما ٯتكن
ٕتديد معلومات ا١تعلمُت كتنميتها ك٘تكينهم من الوقوؼ على التطورات اٟتديثة يف ٣تاؿ تقنيات التعليم، - 2

. كطرائق التدريس، كاحملتول الدراسي
إتاحة الفرصة إلقامة حوار بُت مريب ا١تعلمُت الذين أشرفوا على إعدادىم قبل ا٠تدمة كبُت ا١تعلمُت يف ا١تيداف، - 3

. أم إقامة حوار بُت النظرية كالتطبيق
 أكجو النقص كالقصور يف إعداد ا١تعلمُت قبل ا٠تدمة، كإعطاء تغذية راجعة كتعزيز ١تؤسسات اإلعداد يفتبل- 4

. حوؿ ا١تعلمُت ا١تتخرجُت منها
التعليم ا١تربمج، كالتدريس ا١تصغر، كحل ا١تشكبلت، كالتعليم : استخداـ األساليب اٟتديثة يف التدريس مثل- 5

. الذايت كغَت ذلك
. تدريب ا١تعلمُت على تقنيات كأساليب التعلم الذايت ك٘تكنهم من ٦تارسة التعلم ا١تستمر- 6
. يُكسب ا١تعلمُت معارؼ كمهارات كإتاىات ذات عبلقة مباشرة بالعمل ٦تا يطور أدكارىم- 7
يُكسب ا١تعلم ثقة بنفسو كقدرة على العمل من دكف االعتماد على اآلخرين، كيدعم احًتامو لنفسو كاحًتاـ - 8

. اآلخرين لو
. يُنمي لدل ا١تعلمُت كا١تركنة كالقدرة على التكيف يف حياتو العملية- 9

ٯتكن خفض النفقات عن طريق تدريب ا١تعلمُت، فزيادة ا١تهارات كالكفاءات تؤدم إُف تقليل نسبة - 10
. األخطاء بالعمل
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توجيو ا١تعلم للتعلم الذايت من مصادر ا١تعرفة ا١تتنوعة ككذلك ٦تارسة التقؤف الذايت بطريقة علمية كموضوعية - 11
 .تساعده على تنمية ذاتو مهنيان 

من ىنا ٯتكن القوؿ إف الربنامج التدريب ا١تقًتح يف ىذا البحث ستكوف لو أ٫تية مفيدة ١تعلمي الفيزياء 
 يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات ا١تهٍتئهم التدريسي كرفع مستول أداٯتكن أف يساعد على 

، كٖتسُت إتاىاهتم كصقل مهاراهتم التعليمية، كزيادة معارفهم، كمن مث االرتقاء با١تستول العلمي كا١تهٍت كالتقنية
  .ـكالثقايف لو

 .أنواع التدريب: رابعاً 
تشمل عملية التدريب جوانب متعددة ٭تتاج إليها ا١تعلم لتنمية قدراتو كإمكاناتو، كرفع مستواه األكادٯتي، 

كالثقايف، كاالجتماعي، كالشخصي، كال يقتصر تدريبو على ىذه اٞتوانب فحسب، كإ٪تا تنمية مهاراتو اإلدارية، 
 حيث يتم تدريبو منذ التحاقو ٔتؤسسات اإلعداد ١تهنة التعليم يف كلية ا١تعلمُت، قكالفنية للقياـ با١تهاـ ا١تتوقعة من

عبد السميع ): ، كللتدريب نوعاف ٫تا(أم يف أثناء ا٠تدمة)ككليات الًتبية، مث بعد التحاقو بالعمل يف ا١تدارس 
 .(2005كحوالو، 

التدريب ا٠تاص باإلعداد للمهنة، كىي مرحلة تسبق االلتحاؽ بالعمل، كبالنسبة للمعلمُت فهي ٘تثل مرحلة : األكؿ
اإلعداد يف مؤسسات إعداد ا١تعلم، كيُعرؼ بالتدريب قبل ا٠تدمة، كمن أشكالو التدريب من خبلؿ ا١تقررات، 

. كالتدريب ا١تيدآف با١تدارس ٖتت إشراؼ أعضاء ىيئة التدريس هبذه ا١تؤسسات الًتبوية
تو، كزيادة كفاءتو اإلنتاجية، كتستمر عملية التدريب االتدريب يف أثناء ا٠تدمة لتنمية قدرات الفرد كمهار: الثآف

: باستمرار عمل الفرد، كيتم ىذا النوع من التدريب كا١تعلم على رأس العمل كيشتمل ىذا النوع

 تدريب ا١تعلمُت اٞتدد يف السنة األكُف .
 ـ، كالتعلممتدريب ا١تعلمُت لرفع كفاءهتم على ا١تناىج اٞتديدة، كاألساليب اٟتديثة يف التعل. 

 .في أثناء الخدمة للتدريب األساسية المبادئ: خامساً 
 كمبادئ أُسس من ٢تا بد فبل عشوائية، كليست منظمة عملية ا٠تدمة أثناء ا١تعلمُت تدريب عملية تعترب

 تأخذ أف ا٠تدمة أثناء التدريب لربامج بد كال كالتعلم، التعليم طبيعة كتراعي كقيمو ٘تع١تجا فلسفة تعكس كأىداؼ
 اليت ا١تبادئ من العديد ىناؾ ك.كطاقتو قدراتو بو تسمح حد أقصى إُف للفرد ا١تتكامل بالنمو متتو تربوية بفلسفة
 ا٠تطيب، ؛2007 الطعآف، ؛2005 األٛتد، ؛1977 موسى، ):من أ٫تها ا٠تدمة أثناء التدريب عليها يرتكز

2008  .)
 .للتدريب نظرم ٪توذج أك إطار اعتماد -
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 .التدريب برنامج أىداؼ كٖتديد كضوح -
 .للمعلمُت ا١تهنية اٟتاجات تلبية -
 .التدريب برنامج يف االختيارات كتعدد ا١تركنة -
 .التعليمية الكفايات ٨تو ا١تعلمُت تدريب برنامج توجيو -
 .ا١تعلمُت تدريب برامج استمرارية -
 .الًتبية تكنولوجيا استثمار -
 .التعليم تفريد -
 .الوسائط ا١تتعدد التدريب منهج اعتماد -
 .الفئات ٥تتلف من الًتبوية العملية يف ا١تشاركُت ٚتيع إسهاـ يتسٌت ْتيث الشموؿ -
 .ا٠تدمة أثناء بالتدريب ا١تعنية األطراؼ ٚتيع إشراؾ -
 .ـتوكقدرا ـتوكاىتماما ا١تعلمُت احتياجات على الًتكيز -
 .كنتائجو التدريب لعمليات كا١تستمر ا١تنتظم التقؤف -
 .بشكل مًتابط كمتزامن مع ا١تناىج ا١تطورة ا٠تدمة كأثناء قبل اإلعداد -
 .متطلباتو بثبات مرتبطة األداء فاعلية -
 .الدراسية ا١تناىج تطوير مطالب من مطلب العاملُت تطوير -
 إنتاجية تطوير إُف سيؤدم تدريبهم ألف البشرم؛ العنصر كىو عناصرىا أىم تطوير يتطلب ؤسساتاَف تطوير -

.  ملموس بشكل ـتومؤسسا
 مرتبة خطوات كفق تسَت التدريب عملية ٞتعل كذلك األ٫تية؛ غاية يف ا١تبادئ ىذه أفكيرل الباحث 

 بصفة للمعلمُت ا١تلحة كالرغبات اٟتاجات على كمشتملة التدريب ٣تاؿ يف كالتغَتات للتطورات كمراعية كمتدرجة
 لديهم، ملحة حاجة يُراعي ألنو بشغف؛ التدريب على يقبلوف ٬تعلهم ٦تا ،عامة كمعلمي الفيزياء بصفة خاصة

 توصيل يف اٟتديثة كا١تستجدات التقنية الستخدامو فاعلية أكثر التدريب ٬تعل كما ـ،تواحتياجا من كينبع
 .كتقدٯتها كالبحث عنها ا١تعلومات

 .في أثناء الخدمة التدريب دواعي: سادساً 
 ال ذلك يتحقق كحىت كالتجديد، للتطور مواكبُت ا١تعلمُت جعل ىو ا٠تدمة أثناء ا١تعلمُت تدريب من الغاية

 كلذلك الًتبوية، األىداؼ كمع كا١تتعلمُت للمعلمُت الفعلية االحتياجات مع ا٠تدمة أثناء التدريب تناسبأف م بد
 كعن ا١تعلمُت، تعًتض اليت كالصعوبات ا١تشكبلت عن للكشف ا١تيدانية الدراسات كتنفيذ الواقع مسح من بد ال

(. 2005 األٛتد،(: مايلي ا٠تدمة أثناء يف التدريب دكاعي كمن تطويرىا، إُف ْتاجة ـنوأ يشعركف اليت اٞتوانب
 .ا١تتنوعة كفركعها ا١تعرفة نظم يف السريع التنامي -
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 .الًتبوية ا١تناىج تطوير -
 .التنموية ا٠تطط ٕتديد -
 .تدريسها كطرؽ العلـو تطور -
 .االتصاؿ ككسائل التقنية تطور -
 .اإلعداد فًتة يف اٟتاصل النقص معاٞتة -
 .الًتبوية النظريات تطور -
 .ا١تتجددة األدكار من ا١تعلم ٘تكُت -
 .ا١تعلم أداء ٖتسُت -
 .التخصص أك العمل تغيَت -
. الوظيفي كالًتقي ا١تهٍت للنمو الفرصة إتاحة -

مربرات لو يف أثناء ا٠تدمة للمعلم بصفة عامة كمعلم الفيزياء بصفة خاصة كبالتاِف فإف التدريب الًتبوم 
تفرضها طبيعة ىذا العصر بكل ما فيو من تقدـ، كتطور، ككذلك مربرات خاصة تفرضها العملية التعليمية عامة 

من خبلؿ ٖتديث ا١تناىج كظهور العديد من ا١تستحدثات التقنية، كاالىتماـ ا١تستمر بتطوير ا١تعلم يف كل 
 .اجملاالت

 .الفعالأساليب التدريب : سابعاً 
إف ٧تاح التدريب يف أثناء ا٠تدمة يتوقف على اختيار األسلوب األمثل، كا١تناسب لنوع الربنامج التدرييب، 

سلوب تدرييب لضماف مشاركة ا١تتدربُت بفاعلية كجدية، إكأىدافو، كطبيعة ا١تتدربُت، كيُفضل استخداـ أكثر من 
:  الفعاؿ أساليب التدريبكمن

ديدة إُف ٣تموعة من ا١تتدربُت، كيتوقف اًفعلومات اَفاحملاضرة كسيلة من كسائل نقل  :أسلوب المحاضرة- 1
٧تاح احملاضرة على قدرة احملاضر على إيصاؿ ا١تعلومة للمتدربُت، كذلك من خبلؿ اإلعداد اٞتيد للمحاضرة ْتيث 
تكوف الفكرة كاضحة، كأسلوب سردىا سلسان، كعدـ التشعب يف ا١تعلومات اليت تتعلق بالفكرة، كذلك للمحاضر 

دكر يف ٧تاح احملاضرة حيث يُعد أسلوبو يف إلقاء احملاضرة من العوامل ا١تهمة يف سرعة نقل ا١تعلومة ككضوحها يف 
 (. 2005الشاعر، )أذىاف ا١تتدربُت 

أنو ال ُيستغٍت يف تدريب ا١تعلمُت أثناء ا٠تدمة عن أسلوب احملاضرة، كاليت  "(199، 2002)كقد بُت راشد 
كىي تسهل التعلم عندما تكوف . تساعد ا١تدرب على طرح العديد من األفكار، كا١تعلومات ا١تتعلقة ٔتوضوع معُت

جيدة الًتكيب، كالتنظيم، كمشوقة، كىادفة، كٯتكن أف ٘تنع التعلم عندما تكوف مشوشة ك٦تلة كخالية ا١تعٌت، ليس 
". فيها غَت حديث احملاضر التقليدم
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كتعد احملاضرة من أكثر األساليب التدريبية شيوعان يف الربامج التدريبية نظران لسهولتها تنفيذان، كإدارةن فضبلن 
كٖتدد احملاضرة بفًتة زمنية ٤تددة يعقبها فًتة للمناقشة . عن تنظيمها ألعداد كبَتة من ا١تتدربُت بصورة اقتصادية

عندما احملاضرة كتستخدـ ، كىي مناسبة ١تناقشة موضوعات التدريب. العامة فيما يقدـ من أسئلة، كاستفسارات
يكوف ا٢تدؼ من التدريب اكتساب ا١تتدربُت بعض ا١تعلومات األساسية عن التدريب مثبلن، ككذلك عندما يكوف 

(. 2005 سارم،)ا١تدرب ىو مصدر ا١تعلومات، أك عند إلقاء تعليمات مهمة حوؿ موضوعات جديدة 
: يفسلوب احملاضرة أكثر فاعلية أُ أف  (2000، 2002 راشد،)كبُت 

.  ٖتديد األىداؼ اليت يتوقع من ا١تعلمُت ا١تتدربُت ٖتقيقها يف هناية احملاضرة-1
.  استخداـ ا٠تربات السابقة لدل ا١تعلمُت ا١تتدربُت كمقدمة للمحاضرة-2
. اٟتاسوب، كالداتاشو، كالشفافيات:  استخداـ التقنيات اٟتديثة يف عرض احملاضرة مثل-3
.  تشجيع ا١تعلمُت ا١تتدربُت على ا١تشاركة بإجاباهتم، كاستفساراهتم-4
. استخداـ ألفاظ متكررة:  ٕتنب ا١تشتتات اليت تشتت انتباه ا١تعلمُت ا١تتدربُت مثل-5
.  تلخيص العناصر الرئيسية يف احملاضرة، كالتأكد من ٖتقيق أىدافها ا١تنشودة-6

ا١تناقشة أسلوب مناسب لتحسُت الفهم كتعميقو من خبلؿ اٟتوار ا١تفتوح بُت  :أسلوب حلقات النقاش- 2
ا١تدرب كا١تتدرب حوؿ موضوعات معينة لفهمها، حيث يُدير ا١تدرب حلقة النقاش من خبلؿ طرح العديد من 

األسئلة ا١توجهة، ليتلقى االستجابات تلقائيان من ا١تتدربُت، كيتيح ىذا األسلوب حرية تبادؿ اآلراء من أفراد 
اجملموعة، كتقبل الرأم اآلخر لتنمية القدرة على الفهم كحل ا١تشكبلت، حيث إف ىذا األسلوب ٘تيز با١تركنة ألف 

كل متدرب يلعب دكران مهمان فيها، كما تتميز بانتقاؿ األثر التدرييب عن طريق تبادؿ ا١تعلومات، كاألفكار، 
كا٠تربات، كبالتاِف ٬تب على من يدير النقاش أف يكوف لديو درجة عالية من ا١تهارة يف السيطرة على اجملموعة 

 .(2005 الشاعر،): كتتميز حلقات النقاش بالعديد من ا٠تصائص منها أهنا. التدريبية
. تثَت اىتماـ كانتباه ا١تتدربُت ٦تا يقلل من السرحاف -1
 .ٕتعل ا١تتدرب إ٬تابيان طواؿ النقاش -2
 .تزيد من ثقة ا١تتدرب يف نفسو -3
 .تنمي ركح التعاكف، كالتنافس الشريف بُت ا١تتدربُت -4
 .تساعد على توطيد العبلقة بُت ا١تدرب كا١تتدربُت -5

 .(2002 راشد،):  يفكتستخدـ حلقات النقاش

  إذا كاف ا٢تدؼ من اٞتلسة التدريبية ىو تبادؿ األفكار، كاآلراء، كالتواصل إُف نوع من االتفاؽ حوؿ
 .التعريف اإلجرائي ١تفهـو معُت: موضوع معُت، مثل
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 األساليب : عند اٗتاذ بعض القرارات بشأف خطة عمل، أك مشركع ما، أك ٟتل مشكل معينة، مثل
 .التدريبية ٞتلسات التدريب القادمة

  عندما يكوف للموضوع ا١تراد مناقشتو عدة جوانب، حيث يكلف ا١تدرب كل ٣تموعة ٔتناقشة جانب
 .منها

 أطفاؿ األنابيب، االستنساخ يف اإلنساف: عندما يكوف موضوع النقاش جدليان، مثل. 

التدريس ا١تصغر أحد أساليب التدريب اليت تقـو على تقسيم ا١توقف التعليمي  : المصغرسأسلوب التدري- 3
 صغَتة ٤تددة ا١تدة، مع كامَتات فيديو لتسجيل العملية التعليمية، حيث ٯتكن عرضها بعد ةإُف مواقف تدريسي

ذلك ليعرؼ ا١تتدرب أخطاءه، كيعدؿ سلوكو يف ا١ترة األخرل، كىكذا حىت يصل إُف درجة اإلتقاف للسلوؾ 
(. 2005عبد السميع كحوالو، )الصحيح 

 :يثيف تدريب ا١تعلمُت بحذك فائدة أسلوب التدريس ا١تصغر أف ( 2000ٛتيدة كآخركف، )كيرل 

  أنو يقدـ تغذية راجعةfeed Back مناقشة ا١تشرؼ على برنامج : فورية كمن مصادر متعددة منها
. التدريب، أك مناقشة زمبلئو ا١تتدربُت، أك مشاىدة ا١تتدرب لنفسو، كنقدىا

 يتم فيو التدريب على مهارات التدريس بصورة حقيقية للوصوؿ إُف مستول اإلتقاف ا١تطلوب. 
  قلو عدد ا١تتدربُت، كالوقت ا١تستغرؽ يف عملية التدريس ٦تا يؤدم إُف خفض التعقيدات، كيوفر كقت

 .ا١تعلم ا١تتدرب، كا١تشرؼ على التدريب، ككل ىذا يؤدم إُف نتائج جيدة يف عملية التدريب

 يف الدكرات التدريبية، ألنو يتميز بتفاعل فعالةيُعد أسلوب الندكات من األساليب اؿ :أسلوب الندوات- 4
ا١تعلمُت ا١تتدربُت مع األساتذة ا١تدربُت، كاالندماج معهم حيث تُعد ا١تناقشة ىي أساس ىذا األسلوب من خبلؿ 
التبادؿ اللفظي ا١تنظم، كالتعبَت عن األفكار بُت ا١تدرب، كا١تعلمُت ا١تتدربُت، كبالتاِف ينقل ىذا األسلوب ىؤالء 
 ا١تعلمُت ا١تتدربُت من ا١توقف السليب إُف ا١توقف اإل٬تايب، كذلك إلبداء الرأم، كا١تقًتحات، كتقدٔف بعض حلوؿ

(. 2002 راشد،)ا١تشكبلت ا١تطركحة 

ُيستخدـ ىذا األسلوب لتدريب ٣تموعة صغَتة من ا١تتدربُت  :( األفكاراستمطار) أسلوب العصف الذىني -5
ْتيث يشارؾ ا١تتدربوف يف نقاش مباشر ٟتل مشكلة معينة، كذلك من خبلؿ طرح أفكار، كآراء كليدة اللحظة 

دكف كجود تقؤف ٢تا يف تلك اللحظة، ٦تا يتيح للمشارؾ طرح العديد من األفكار لعدـ كجود مانع يعيقو هبدؼ 
 (.2005عبد السميع كحوالو، )الوصوؿ ٟتل مشكلة مطركحة، أك معاٞتة موقف ما 

إما أف يكوف تدريبان ذاتيان تتم فيو عملية التدريب  كىذا النوع من أساليب التدريب : أسلوب التدريب العملي-6
عن طريق تدريب مربمج يعتمد على قدرات، كإمكانات ا١تتدرب، أك تدريبان ٚتاعيان تفرضو طبيعة  كأبصورة فردية، 
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تطبيق للمعارؼ، كا١تهارات عمليان للوصوؿ لدرجة اإلتقاف من خبلؿ احملاكلة ما ىو إال التدريب، فالتدريب العملي 
كا٠تطأ، حيث إنو يتم من خبلؿ ٦تارسة العمل بشكل مباشر كفق ا٠تطوات اليت صممها معدك الربنامج التدرييب، 
أك عن طريق احملاكاة، كا١تشاىدة، كيتم غالبان يف مراكز التدريب، كالورش، كا١تعامل، كا١تصانع، كاٟتقوؿ فهو ٘تثيل 

(. 2005 الشاعر،)حقيقي للواقع العملي 

يتضمن ىذا األسلوب أكثر من أسلوب تدريب، فهو يستخدـ احملاضرة، كالنقاش،  :أسلوب ورش العمل- 7
كالعركض العلمية، كيهدؼ إُف إكساب ا١تتدربُت ا١تعارؼ، كا١تهارات، كاالٕتاىات يف جانب مهم من جوانب 

(. 2005عبد السميع كحوالو، )عمل ا١تتدرب 
 على خربة تربوية معينة يقـو هبا ٣تموعة من األشخاص أسلوب يرتكز"بأهنا  (66، 1996 )صابركتعرفها 

من ذكم ا٠تربات ا١تهنية الواسعة غرضها ٤تاكلة إ٬تاد حلوؿ علمية للمشكبلت التعليمية، ك٢تذا يكوف الًتكيز على 
 ".تزكيد ا١تتدرب با١تهارات العملية بدالن من االستماع

من خبلؿ العرض السابق ألنواع التدريب الفعاؿ فإف الباحث سيستفيد منها يف الربنامج التدرييب ا١تقًتح 
أسلوب حلقات ،  أسلوب التدريب العملي:فالباحث سيستخدـ األساليب التالية يف تنفيذ الربنامج التدرييب كىي

 .احملاضرة؛ إف شاء اهللأسلوب ، كأسلوب كرش العمل، النقاش
 .االتجاىات الحديثة في تدريب المعلمين في أثناء الخدمة: ثامناً 

 نقل ا١تعلومات، كا٠تربات اٞتديدة ٞتعل ا١تعلمُت إُفتصميم الربامج التدريبية يسعى ا١تدربوف من خبلؿ 
مواكبُت للتطورات الًتبوية اٟتديثة، لذا يهتم ا١تسئولوف بضركرة مناسبة ىذه الربامج لبلحتياجات الفعلية للمعلمُت 

ا١تعلمُت بشكل عاـ كمعلمي الفيزياء تدريب يف االٕتاىات اٟتديثة كمن  .حىت تستطيع ٖتقيق أىدافها، كغاياهتا
 .يف أثناء ا٠تدمةبشكل خاص 

يعتمد تقدير االحتياجات التدريبية على ٖتديد  : التدريب القائم على االحتياجات التدريبية للمعلمين-1
الوضع اٟتاِف ١تا ٭تتاجو ا١تعلموف من معارؼ، كمهارات، كمقارنتو مع الوضع ا١تستهدؼ الكتشاؼ التناقض، 

كذلك من خبلؿ حصر جوانب الضعف يف أداء ا١تعلمُت يف ٣تاؿ ما، كمقارنتها مع ما ينبغي أف يكوف لتحديد 
. أىم احتياجاهتم التدريبية، كذلك لرفع مستول أدائهم

لذا ٯتكن للقائمُت على برامج التدريب استقصاء احتياجات ا١تعلمُت يف برامج التدريب عن طريق إثارة 
الوعي التدرييب لديهم، كاستطبلع آرائهم بطريقة دٯتقراطية سليمة، للكشف عن نواحي الضعف اليت يراد 

عبلجها، كتوجيههم أل٫تية برامج التدريب كطبيعتها حىت يتكوف لديهم إتاىات إ٬تابية ٨توىا، كذلك من خبلؿ 
٤تمد، ) إشراكهم يف مراحل ٗتطيطو، كتنفيذه، كتقوٯتو فالفرد ال يتعلم إال األشياء اليت ٢تا معٌت بالنسبة لو

2001 .)
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يُعد من أبرز االٕتاىات اٟتديثة يف ٣تاؿ إعداد ا١تعلمُت، كتدريبهم يف أثناء  : التدريب الموجو نحو العمل-2
ا٠تدمة، فإتاه التدريب ٨تو اٟتاسوب من أبرز االٕتاىات اٟتديثة يف ٣تاؿ إعداد ا١تعلمُت كتدريبهم، كيكوف ذلك 
عن طريق حضور ا١تتدرب ٟتلقة نقاش، أك قراءة موضوع احملاضرة بطريقة ذاتية، مث االٕتاه ٨تو اٟتاسوب ليقدـ لو 

كمن ا١تمكن أف يقدـ اٟتاسوب  .التدريبات، كالتمرينات، كالتقؤف حىت يتأكد من اكتسابو ٞتوانب التعليم ا١ترغوبة
بعض ا١تعلومات للمتدرب اليت تساعده على اكتساب معلومة، أك مهارة ٤تددة بصفة فردية من خبلؿ عرض 

مواقف صعبة يطلب من ا١تتدرب أف يواجهها، ك٭تاكؿ اجتيازىا، مث يقـو ا١تتدرب بإعطاء إجابة معينة للحاسوب 
(. 1990حسن، )أك يكتب اإلجابة على كرقة معينة كيقارهنا بإجابة اٟتاسوب 

يُعد الربيد اإللكًتكٓف كسيطان تدريبيان للمعلم ٯتكنو من اكتساب  : تدريب المعلمين عبر البريد اإللكتروني-3
كنقل ا٠تربة عرب األنظمة الدكلية كمؤسسات التدريب بغض النظر عن عاملي الزماف، كا١تكاف، حيث إنو يعمل 
كوسيط بُت ا١تدرب كا١تتدرب إلرساؿ الرسائل ٞتميع ا١تعلمُت ا١تتدربُت، ككذلك إرساؿ ٚتيع األكراؽ ا١تطلوبة، 

فهذا االٕتاه اٟتديث يف التدريب يوفر للمعلم ا١تتدرب الوقت، . كالرد على االستفسارات، ككوسيط للتغذية الراجعة
ا١توسى، ) كاٞتهد، كا١تاؿ، ككذلك اٟتصوؿ على كل جديد يف التدريب ٦تا يؤدم إُف التطور ا١تطلوب للمعلم

2005). 

يعد إتاه الكفايات من أبرز االٕتاىات السائدة يف برامج التدريب  : تدريب المعلمين القائم على الكفايات-4
، كا١تسئولية بتحقيق األىداؼ، كتأكيد مبلئمة االلتزاـللمعلمُت، فهو يعكس أىدافان تربوية ٤تددة فرضها عامل 

الربنامج الحتياجات ا١تعلمُت، كذلك من خبلؿ ٖتديد الكفايات ا١تطلوبة بشكل كاضح مث إلزاـ ا١تعلمُت با١تسئولية 
للوصوؿ ٢تذه ا١تستويات، كيكوف ا١تدرب مسئوالن عن التأكد من ٖتقيق ىذه األىداؼ باكتساب ا١تتدربُت جملموعة 

 (.2005عبد السميع كحوالو، ) من ا١تعارؼ، كا١تهارات، كاالٕتاىات من خبلؿ الربامج التدريبية
 عامة كمعلمي الفيزياء بشكل كمن خبلؿ ما سبق يتضح التنوع يف االٕتاىات اٟتديثة لتدريب ا١تعلمُت

 يف أثناء ا٠تدمة هبدؼ الرفع من أداءىم، كتطوير معارفهم، كمهاراهتم لتحقيق األىداؼ الًتبوية للعملية خاص
التعليمية، كخاصة تدريبهم كفق احتياجاهتم اليت يرغبوف التدريب عليها، كىذا ْتد ذاتو إتاه ٦تيز يف التدريب ١تا لو 

التدريب  كيف الربنامج التدرييب ا١تقًتح يف ىذا البحث مت االعتماد على  رغبات ا١تعلمُت،ة تليبىاـ كبالغ يفمن دكر 
 . الفيزياءالقائم على االحتياجات التدريبية ١تعلم

 .معلمالالتدريب وتنمية مهنية : تاسعاً 
  مهمان من أجل إحداث النمو ا١تهٍت ا١تستمر، كانطبلقان من أ٫تية تنمية١تعلمي الفيزياءيعد التدريب ا١تهٍت 

 فإف التنمية ا١تهنية أثناء ا٠تدمة ُتكمل عمليات اإلعداد قبل ا٠تدمة، حيث  عامة كمعلمي الفيزياء خاصة ا١تعلمُت
: يوفر للفرد التزكد با١تستحدثات الًتبوية ٦تا يؤدم إُف
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يعمل التدريب على ٖتسُت األداء كزيادة كفاءة الًتبويُت، بغية الوصوؿ إُف درجة : تحسين نوعية التعلم- 1
عالية من اإلنتاجية بأقل التكاليف كأقل ا٠تسائر، ٦تا يسهم يف ٖتقيق التنمية اإلنسانية الشاملة اليت ينشدىا 

ف كما أاجملتمع، فالتدريب أثناء ا٠تدمة يف اجملاؿ الًتبوم أ٫تية بالغة، لكونو ٭تسن أداء ا١تتعلم كطرؽ التعلم، 
التحسُت الذم يطرأ على أداء ا١تتعلم يُعزل لكوف التدريب يؤدم إُف ٖتسُت طرؽ التعلم، أم لكونو يُعلم األفراد 
كيف يتعلموف، كإف االرتقاء ٔتهنة التعليم يتطلب أف يكوف اإلعداد ا١تهٍت عمبلن ٦تتدان ال ينتهي بتخرج ا١تعلم، بل 
ٯتكن أف يتم ذلك أيضان عن طريق ما يطلق عليو تدريب ا١تعلم أثناء ا٠تدمة كذلك بقصد االرتقاء با١تستول ا١تهٍت 

 .(1993)الزيود كآخركف . كالعلمي كالثقايف للمعلم

يعد تدريب ا١تعلم أثناء ا٠تدمة أىم سبل ٪توه ا١تهٍت كاٟتصوؿ على مزيد من ا٠تربات : تحقيق نتائج أفضل- 2
الثقافية كالسلوكية كغَتىا ٦تا يرفع إنتاجية التعلم، فالتدريب بالنسبة للمعلم يعٍت التعلم ا١تستمر فالتدريب الفعاؿ ال 
يقتصر على تطوير بعض الكفايات التعليمية لدل ا١تعلمُت، كلكنو يتعدل ذلك ليمكن ا١تعلمُت من التعلم الذايت 

(. ٤2001تمد، ؛ 1999اٟتمامي)الفعاؿ ١تتابعة ٪توىم ا١تهٍت 

فا١تعلم لن ٯتكنو االستمرار مدل حياتو ٔتجموعة ٤تددة من ا١تعارؼ : تلبية االحتياجات الضرورية للمعلمين- 3
كتؤكد الدراسات كالبحوث الًتبوية  .كا١تهارات ٖتت الضغط ا١تتزايد للمعرفة كالتقنية كاحتياجات اجملتمع ا١تتغَتة

على أف التدريب الفعاؿ يؤدم إُف النمو  (2006،  السيد ؛2006،  الباز؛2000،  خليل؛1995، موسى)
الوظيفي للمعلمُت، كىذا يؤدم إُف ٖتسُت أدائهم كميو٢تم كتفاعبلهتم، ٦تا يؤدم إِف ٖتسُت مهارات تدريسهم 

. كمن مث ٖتسُت ا١تنتجات التعليمية
 ىو عملية تعلم مستمر مدل اٟتياة، ك٘تتد ىذه العملية من  الفيزياءعلمَفلتطوير ا١تهٍت كالباحث يرل أف ا

 بقاعدة أك بناء فيزياءخربات ما قبل ا٠تدمة يف كليات الًتبية ككليات ا١تعلمُت كحىت هناية ا١تستقبل ا١تهٍت، كتتميز اؿ
 إُف فرص تعلم معلمي الفيزياءمعريف سريع التطور، ك٢تا عبلقة كاسعة بالقضايا االجتماعية، ٦تا يؤدم إُف حاجة 

 .مستمرة لبناء فهمهم كقدراهتم

. التدريبية البرامج تصميم: عاشراً 
 أىدافو، على ا١تشتملة عناصره كاختيار الربنامج، مسمى صياغةب يُعٌت الذم النشاط" كالربنامج التدرييب ق

 ليست عملية كىي كا١تتدربُت ا١تدربُت كاختيار ا١تستخدمة، كالتقنية التدريب، كأساليب التدريب مواد من ك٤تتواه
 عدد كفق كتسَت كالتغيَت، التطوير يف كاالستمرار ا١تستجدات، كاستيعاب كالتغيَت كالتطوير للتغيَت قابلة بل جامدة

 (.75 ،1999 قاسم،): "ىي ا٠تطوات من
 سلوؾ يف حدكثو يتوقع الذم التغيَت مقدار التدرييب با٢تدؼ يُقصد: التدريبي البرنامج أىداف تحديد -1

 الربنامج كتصميم كضع ٣تاؿ يف األكُف ا٠تطوة ىي التدرييب الربنامج أىداؼ ٖتديد عملية كتعترب ا١تتدربُت،
 ا١تراد كا١تهارات كالقدرات ا٠تصائصد ٭تد الذم التدريبية االحتياجات بتخطيط العملية ىذه كترتبط التدرييب،
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 خاصة كأىداؼ عامة أىداؼ كىناؾ ا،توك٤تتويا توفَتىا ا١تطلوب التدريبية الربامج كنوعية للمتدربُت ابوإكسا
 كاألىداؼ ا١تتدربُت، أداء يف التغيَت ٣تاالت إُف عامة إشارات تشَت للربنامج العامة فاألىداؼ التدرييب، للربنامج
 ا١تتدربُت، كأداء سلوؾ يف كالتحقيق للقياس قابلة أىداؼ كىي العامة، األىداؼ من كمشتقو منبثقة ا٠تاصة

 النهائية أىدافو إُف ٯتتد كإ٪تا ا١تتدربُت، للمشاركُت الذاتية التنمية على تقتصر ضيقة حدكد يف ٯتارس ال فالتدريب
 ؛2005 األٛتد، ؛1997 موسى، )بكاملها الًتبوية العملية على عائده كيعود للجميع تدريبان  منو ٕتعل اليت

(.  2008 كالعًتم، ا٠تطيب
 التدرييب، الربنامج لنجاح كذلك ٔتكاف؛ األ٫تية من التدرييب الربنامج أىداؼ ٖتديد أف الباحث كيرل

 للربنامج الًتبوية األىداؼ رسم يف يراعى كأف الفعلية، ا١تتدربُت حاجات من األىداؼ تلك تنبع أف كينبغي
 من كغَتىا التحقيق، كمرحلية للقياس قابلة تكوف كأف األىداؼ، كتابة يف  اليت ٬تب أف تراعىكالقواعد األسس
 .كملموسة مرغوبة نتائج إُف الوصوؿ أجل من ا١تهمة األسس

 موضوعات من للمتدربُت يقدـ ما كل التدرييب الربنامج ٔتحتول يقصد: التدريبي البرنامج محتوى اختيار -2
 موضوعات إُف األىداؼ ترٚتة خبلؿ من ذلك كيتم التدرييب، الربنامج أىداؼ ضوء يف اختيارىا مت كأنشطة
 يليب ال قد التدريبية ا١توضوعات من كاحدان  نوعان  فإف كبالتاِف ٖتقيقها، يضمن اليت الدركس من كسلسلة تدريبية،
 أف بد كال التدرييب، الربنامج أىداؼ ٚتيع ٭تقق ٔتا التدرييب الربنامج ٤تتول تنوع من بد ال بل الربنامج، أىداؼ
 التتابع احملتول يف يتحقق كأف للتدريب، ا١ترشحُت عمل بطبيعة مباشرة عبلقة ذات ك٤تتواه الربنامج مفردات تكوف

 العديد كىناؾ ا١توضوعات، من كاحد نسيج لتكوين احملتول كموضوعات مفردات بُت كالًتابط ا١تنطقي، كالتدرج
 ا٠تطيب ؛2005 األٛتد، ؛1997 موسى،): منها احملتول ٖتديد يف اتومراعا ينبغي اليت كالشركط ا١تعايَت من

(. 2008 كالعًتم،
 .ا١تتدربُت سلوؾ يف تغيَتات إحداث على احملتول قدرة -
 .ا١تتدرب بيئة من ينبع مستوردان، كال دخيبلن  ال كاقعيان  احملتول يكوف أف -
 .االجتماعي كالتطور الًتبوية با١تستجدات احملتول يأخذ أف -
 .كآخر حُت بُت احملتول تقؤف يتم أف -
.  ا١تتدرب ٭تتاجها اليت كالقيم كاٟتقائق كا١تهارات ا١تعارؼ ٞتميع احملتول مشوؿ -

 يف بد كال ا١تتدربُت، لدل القبوؿ لو كاف كالسهولة الوضوح شديد كاف كلما احملتول أف كيرل الباحث
 .التعليم كسياسات ٘تع١تجا توجهات مع يتعارض كال ٘تع،١تجا كقيم ا١تتدربُت معتقدات مع متوافقان  يكوف أف احملتول

 طريقة، يسميها من كىناؾ التدريب، لتنفيذ ا١تستخدمة األساليب ىي: التدريبي البرنامج تنفيذ أساليب -3
 ابو يتم اليت الطريقة "يعٍت التدرييب األسلوب بأف (89 ،2008 )ا٠تطيب ذكر حيث أساليب يسميها من كىناؾ
 ."ا١تتاحة كاإلمكانات الوسائل باستخداـ التدريبية العملية تنفيذ
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 :كىي التدرييب األسلوب اختيار شركط (1997) موسى أكضح كقد
 .كالتعليم التعلم كمبادئ قوانُت على االرتكاز -
 .ا١تتدربُت ٟتاجات التدريب أسلوب مناسبة -
 .ا١تتدربُت ٟتجم التدريب أسلوب مناسبة -
 .كالتجهيزات القاعات توفر مدل -
 .للتدريب ا١تتاح الوقت -
 .ا١تتدربُت لدل السائدة االٕتاىات -
 .ا١تتدربُت كجود أماكن -
 .الكاؼ التمويل توفر مدل -
 .ا١تدربُت إمكانات -
 .التدريب موضوع -

 :كىي التدريب ألساليب التصنيفات من العديد كىناؾ
 .التعلم نظريات كفق -
 .كأىدافو التدريب كظائف كفق -
 .كفردية ٚتاعية -

 ا٠تطيب صنفها كقد( 1997 ،موسى) ا١تدة أك الوقت حسب التدريب أساليب صنف من كىناؾ
 : ك٫تاأنفسهم ا١تتدربُت على تنفيذىا حسب رئيسُت صنفُت إُف (2008)
 عدد على كتُنفذ األفراد بُت كالتعاكف اٞتماعية العبلقات تستغل اليت كىي :جماعية تدريبية وأساليب طرق- أ

 .التدريب يف استخدامان  األكثر األساليب كىي آلخر، حُت من عددىم ٮتتلف ا١تتدربُت من
 تدريب أك ا٠تاصة ا١تهارات بعض على ا١تتدربُت تدريب إُف دؼتو اليت كىي :فردية تدريبية وأساليب طرق- ب

 .ذاتو العمل مكاف كيف كاحد لفرد إال أداؤه ٯتكن ال خاصة طبيعة ذم جديد معُت
 اليت ىي ا١تدرب كخربة التدرييب ا١توقف فإف كتعددت اختلفت مهما التصنيفات تلك أف الباحث كيرل

 من العديد كتوجد .إٍف...أخرل تارة كفردية تارة ٚتاعية أساليب تستخدـ فقد استخدامها يتم األساليب أم ٖتدد
 ىذه كتتنوع كالدافعية، اٞتديدة كا٠تربات كا١تعارؼ با١تهارات ا١تتدرب تزكيد إُف دؼتو اليت التدريبية األساليب
 تلك كمن اٞتماعي بالتدريب ٮتتص كمنها الفردم، بالتدريب ٮتتص ما منها متعددة صوران  كتأخذ األساليب
 النموذجية، التطبيقية الدركس الزيارات، تبادؿ الًتبوية، ا١تشاغل األدكار، ٘تثيل طريقة احملاضرة، أسلوب:األساليب
 أسلوب العلمي، البحث أسلوب ا١تربمج، التدريب أسلوب اٟتالة، دراسة أسلوب ا١تؤ٘ترات، ا١تتلفزة، اٟتصص
. الذىٍت العصف
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 دكر ذلك بعد كيأيت للتنفيذ، جاىزنا يصبح التدرييب، الربنامج تصميم يتم أف بعد: التدريبي البرنامج تنفيذ -4
 البيئة لتهيئة الضركرية كاإلمكانات ا١تستلزمات، توفَت إُف تؤدم كاليت ا٠تطوات من ٔتجموعة للقياـ الربنامج إدارة

: ىي ٣تموعات ثبلث إُف ا٠تطوات تلك تصنيف كٯتكن ا١ترسومة، األىداؼ ٖتقيق إُف يؤدم ٔتا التدريبية
(. 2007 الطعآف،؛ 2005 األٛتد،)
 :التالية ا٠تطوات كيتضمن التنفيذ، قبل -1

 .الربنامج تنفيذ مكاف ٖتديد -
 .كاحملاضرين ا١تدربُت اختيار -
 .التدريبية ا١تواد يئةتو-
 .التدريبية للدكرة كاليومي التنفيذم الربنامج إعداد -
 .للعمل كجاىزيتها التعليمية كالوسائل التعليم تقنيات من التأكد -
 .ا١تعنية اٞتهات من ا١تيدانية للزيارات ا١توافقات على اٟتصوؿ -
 .فيها التدريبية ا١تستلزمات يئةتوك تدريبية قاعة حجز -

 :التالية ا٠تطوات كيتضمن التنفيذ، أثناء يف -2
 .كا١تدربُت ا١تشاركُت استقباؿ -
 .كمناقشتو ا١تشاركُت على موضوعاتو كعرض الربنامج افتتاح -
 .با١تدربُت ا١تشاركُت تعرؼ -
 .ا١تشاركُت دكاـ متابعة -
 .كٚتعها كالنهائي اليومي التقؤف استمارات توزيع -
 .الربنامج من األخَت اليـو يف كتوزيعها ا١تشاركُت بأٝتاء شهادات إعداد -

 :التالية ا٠تطوات كيتضمن التنفيذ، بعد ما -3
 .بالربنامج ا٠تاصة اٟتسابية التسويات إجراء -
 .ككتابتو للربنامج النهائي التقرير إعداد -
 .بالربنامج ا٠تاصة الوثائق حفظ -
  ا٠تتامي اللقاء يف ا١تشاركُت على اٟتضور أك النجاح كثائق توزيع -

 التنظَت مرحلة من االنتقاؿ يتم حيث الربنامج، يف نوعية كنقلة مهمة مرحلة التنفيذ مرحلة أف الباحث كيرل
 ٧تاح على ذلك ساعد كلما كبينو كاضحة التنفيذ خطوات كانت ككلما العملي، التنفيذ إُف النظرم كالتخطيط
 .ا١ترسومة با٠تطوات كالتزامها التنفيذ على ا١تشرفة اٞتهة متابعة ذلك إُف يضاؼ الربنامج،

 العملية ىذه خبلؿ من إذ التدرييب، الربنامج مراحل أىم من العملية ىذه تعترب: التدريبي البرنامج تقويم -5
 التدرييب الربنامج أىداؼ ٖتقيق مدل من للتأكد ضركرية العملية كىذه ٖتقيقها، يقصد اليت التغَتات ٖتديد ٯتكن
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 تصميم يف أساسيان ك مهمان  جزءان  التقؤف كيعترب أجلها، من صمم اليت التدريبية االحتياجات لتلبية صبلحيتو كمدل
 مع كانسجامها العمل ١تتطلبات اتومساير كمدل سَتىا سبلمة على للوقوؼ كذلك التنفيذ كأثناء التدرييب، الربنامج
 قرار إصدار ابو يقصد التقؤف كعملية األىداؼ، كٖتقيق ا١تسار، تصحيح أجل من ٢تا، ا١تخطط األىداؼ ٖتقيق
 الربنامج تقؤف عملية ك٘تر .ا١تيدانية ا١تمارسات عنها كشفت اليت األدلة ضوء يف التدريب عمليات بشأف عملي

(. 2007 الطعآف، ؛2005 األٛتد،): ىي ا٠تطوات من دبعد التدرييب
 أجل من كالتصميم التخطيط مرحلة يف الربنامج تقؤف ىي ا٠تطوة كىذه :التنفيذ قبل التدرييب الربنامج تقؤف-أ

 األساليبمبلئمة  كمدل ا١ترسومة، األىداؼ لتحقيق اتوقدر كمدل الربنامج، خطة كدقة سبلمة على الوقوؼ
 موضوعات تسلسل مدل كتقؤف الواحد، للهدؼ التقؤف كسائل كمناسبة ا٢تدؼ، لتنفيذ كاألنشطة كالوسائل
 .كاملة التدريبية االحتياجات تلبية أجل من الربنامج

 ١تستويات التدريب موضوعات مبلئمة كفاية مدل قياس أجل من :التنفيذ أثناء التدرييب الربنامج تقؤف-ب
 من لو، خطط ما كفق يسَت أنو من للتأكد التدرييب الربنامج تنفيذ على كالوقوؼ الربنامج، يف ا١تشاركُت ا١تتدربُت

 .ا١تخططة األىداؼ ٖتقيق ٨تو ا١تسار كتعديل السلبية، اٞتوانب كتبليف اال٬تابية، اٞتوانب تعزيز أجل
 كذلك مباشرة؛ الربنامج تنفيذ من االنتهاء بعد العملية ىذه ٕترم :التنفيذ بعد التدرييب الربنامج تقؤف -ج

 يف ا١تطلوبة التعديبلت على كالتعرؼ ا١تقرر، للهدؼ بالنسبة الربنامج تصميم يف ا٠تلل نواحي عن للكشف
 لتنفيذ ا١تقرر الزمن تعديل ككذلك التدريبية، االحتياجات كافة تغطية أجل من كالعملية، العلمية كا١تواد ا١توضوعات

 كفائدتو التدريبية، االحتياجات تلبية يف إسهامو كمدل ٗتطيطها، مت اليت األىداؼ ٖتقيق من كالتأكد الربنامج،
  .كاالٕتاىات كا١تهارات للمعارؼ كإكسابو للمتدرب

 نتائج إُف ذلك أدل كعملية منطقية أُسس على قامت إذا تقؤف الربنامج التدرييب عملية أف الباحث كيرل
 يف ا١تتدربُت على آثاره تقؤف التدرييب الربنامج بتقؤف يلحق ك٦تا التدرييب، الربنامج بنية يف إ٬تايب كتغَت ملموسة
 من للتأكد ا١تدربُت تقؤف أيضا كىناؾ ـ،توٟتاجا كتلبيتو ألىدافو كٖتقيقو الربنامج، من ـتواستفاد كمدل ا١تيداف
 كتزكيد ا١تتدربُت، كتنمية ا١تعلومات إيصاؿ يف ا١تدرب ٔتهاـ للقياـ البلزمة كالقدرات للمهارات امتبلكهم مدل

. قياـ خَت بعملو للقياـ تؤىلو ككفايات مهارات من ٭تتاج ٔتا ا١تدرب
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الفصل الثالث                                            
 البحوث والدراسات السابقة

: مقدمة
يتناكؿ ىذا الفصل البحوث كالدراسات السابقة اليت ترتبط ٔتتغَتات البحث اٟتاِف، كذلك هبدؼ ٖتليلها 

كإظهار أكجو الشبة كاالختبلؼ بينها، كمدل االستفادة منها، باإلضافة إُف ٖتديد موقع البحث اٟتاِف كما يتميز 
. بو عما سبقو من ْتوث

:  كيف ىذا البحث مت تصنيف البحوث كالدراسات السابقة إُف ٤تورين أساسيُت ٫تا
 .ة با١ترحلة الثانوية يف أثناء ا٠تدمةخاصْتوث كدراسات اىتمت بتدريب معلمي العلـو عامة كالفيزياء - 1
 .قنيةاىتمت بالتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتْتوث كدراسات  -2

: كفيما يلي عرض لبحوث كدراسات كل ٤تور على حده
 بالمرحلة الثانوية في خاصةبحوث ودراسات اىتمت بتدريب معلمي العلوم عامة والفيزياء : المحور األول
 .أثناء الخدمة

إُف كضع خطة لتطوير مقررات، كبرامج تدريب معلمي  (Constable, 1995)كونستايل ىدفت دراسة 
العلـو با١ترحلة الثانوية يف ضوء مفهـو االحًتافية ا١تهنية يف بريطانيا، هبدؼ إعداد معلمُت ٤تًتفُت، كتطوير قدراهتم 

كقد مت إجراء مقاببلت مقننة مع عدد من أعضاء ىيئة التدريس . ا١تهنية ١تواجهة التغَتات اليت ٯتر هبا اجملتمع
مقرران  (16)كتوصلت نتائج الدراسة لعمل ٥تطط للتطوير تضمن أكثر من . عضوان  (90)بالكليات، كعددىم 

، كاألدلة التدريبية ٢تا، كاليت ركزت على تطوير األبعاد ا١تهنية، كا١تهارة التدريسية، كالشخصية،  لتدريس العلـو
 كأكصت الدراسة بضركرة إجراء دكرات تدريبية كعقد احملاضرات كا١تؤ٘ترات كالندكات العلمية .كاالجتماعية للمعلم

ككذلك تبصَت ا١تعلمُت بالفوائد اليت قد تعود عليهم من جراء ، لتأكيد مفهـو االحًتافية ا١تهنية لدل ا١تعلم
 .اكتساهبم األساسيات كاٞتوانب االحًتافية ا١تهنية كتنمية إتاىاهتم اال٬تابية ٨توىا

 ٔتعرفة تأثَت تدريب ا١تعلمُت يف أثناء ا٠تدمة على اكتساب (Haynes, 1995)ر نىاي دراسة  اىتمتككما
طبلب ا١ترحلة االبتدائية للمفاىيم العلمية يف مادة العلـو بأمريكا معتمدان على ٜتسة فركض عند مقارنة ٣تموعة 

 ١تعرفة رأم الطالب عن مادة استبانؤتجموعة أخرل ضابطة، كقد استخدمت الدراسة طالبان  (45)بلغت ٕتريبية 
كأسفرت النتائج عن أف ا١تعلمُت أجركا معظم أنشطة العلـو ا١توجودة، كما زادكا من عدد . العلـو للمجموعتُت

األنشطة اليت أثرت بدكرىا على زيادة مفاىيم الطبلب، كما أف الطبلب يف اجملموعة التجريبية قد فضلوا مادة 
 كأكصت الدراسة بضركرة توجيو .العلـو على غَتىا، ألف ا١تعلمُت أتاحوا ٢تم فرصة ا١تشاركة يف تنفيذ األنشطة

ا١تعلمُت إُف أ٫تية معرفة كل ما ىو جديد يف ٣تاؿ طرؽ كاسًتاتيجيات التدريس كاألنشطة التعليمية كالتقؤف 
 . كتطبيقها أثناء تدريس العلـو داخل حجرة الدراسة
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ت لبناء خطة تدريبية عملية ١تعلمي العلـو على استخداـ اٟتاسب ؼ فهد(1997)المحيسن  ةأما دراس
اآلِف كتطبيقها يف التدريس، كتشمل ىذه ا٠تطة التدريب على استخداـ تطبيقات اٟتاسب اآلِف، كاالستفادة 

.  لتوظيف اٟتاسب اآلِف يف حصص العلـو اليومية عمليةالشخصية من خدماتو، كالتدريب على ٪تاذج كأمثلة
كاستخدـ ٢تذا الغرض نوعُت من أنواع الرب٣تيات برنامج منسق الكلمات ككرد، كبرنامج اٞتداكؿ اإللكًتكنية 

إكسل، باإلضافة إُف استخداـ األكامر األساسية للنوافذ العربية كتطبيقاهتا، كطبقت الدراسة على ٜتسة عشر 
 خربة سابقة يف اٟتاسب اآلِف، أيةا١ترحلة الثانوية با١تدينة ا١تنورة الذين ليس لديهم بمعلمان من معلمي العلـو 
، كقد أعقب التدريب اختبار أدائي أتضح (عشركف ساعة تدريبية)عشرة أياـ فقط ١تدة كاستمرت الفًتة التدريبية 

على ا٧تاز العمل بنجاح يف الفًتة احملددة الختبار منسق  (:80)أم مانسبتو  معلمان 12من خبللو قدرة 
أ٧تاز العمل بنجاح يف الفًتة احملددة الختبار برنامج اٞتداكؿ  (:73) معلمان 11، كما استطاع  ككردالكلمات

، كدلت نتائج االختبار أيضان على قدرة ا١تشًتكُت ٚتيعهم على تشغيل اٟتاسب اآلِف، كالتعامل  إكسلاإللكًتكنية
شخصية، كإمكانية توظيفو اؿفائدة للمع أكامر النوافذ العربية كتطبيقاهتا، كالقدرة على االستفادة من اٟتاسب اآلِف 

، كإف تفاكتت قدراهتم كسرعاهتم . يف تدريس العلـو

إُف تعرؼ أ٫تية تطبيق مشركع تدرييب ١تعلمي العلـو با١ترحلة ( Ford, 1998)فورد بينما سعت دراسة 
، كأثره على تدريس ىؤالء  ا١تتوسطة يف أثناء ا٠تدمة يف ٣تاؿ التطوير ا١تهٍت، كإصبلح الًتبية العلمية، كتدريس العلـو

معلمان يف أثناء ا٠تدمة بوالية لوزيانا  (90)كاستمر ا١تشركع ثبلث سنوات، كطبق على . ا١تعلمُت لطبلهبم
، كا١تقاببلت ا١تقننة  األمريكية، كلتعرؼ فعاليتو مت تطبيق مقاييس مهارات تدريسية، كإتاىات ٨تو تدريس العلـو

، كاختبار لقياس ا١تهارات على  طالب با١ترحلة  (2100)عليهم، كأيضان مت تطبيق اختبارات ٖتصيلية يف العلـو
ا١تتوسطة، كقد دلت نتائج ىذه الدراسة على حدكث ٖتسن كبَت يف مستول تدريس ا١تعلمُت التابعُت للمشركع، 

، كالتطوير ا١تهٍت ا١تستمر، كأيضان ارتفاع معدؿ ٖتصيل طبلهبم،  كارتفاع معدؿ إتاىاهتم اإل٬تابية ٨تو تدريس العلـو
.  كاكتساهبم للعديد من ا١تهارات يف مادة العلـو

 بتقدٔف ٥تطط لربنامج تدرييب مقًتح لتحسُت أداء معلمي العلـو (1998 )سعوديو راشدقاـ كل من 
با١ترحلة ا١تتوسطة يف ا١تهارات التدريسية باستخداـ إسًتاتيجية العصف الذىٍت يف أثناء ا٠تدمة، كقد مت تطبيق 

من الطبلب ا١تعلمُت  (51)معلم علـو ٥تتلفُت يف سنوات ا٠تربة، ك (43)بطاقة ١تبلحظة األداء التدريسي على 
كتوصلت الدراسة إُف أف ا١تعلمُت كالطبلب ا١تعلمُت َف يصلوا يف أداء ا١تهارات التدريسية . يف مدينة القاىرة ٔتصر
، كبناء على ذلك أكصت الدراسة بضركرة تكثيف الربامج التدريبية ١تعلمي العلـو (:75)إُف حد اإلتقاف كىو 

 من خبلؿ عدة با١ترحلة ا١تتوسطة يف ضوء احتياجاهتم التدريبية الفعلية حىت يتسٌت ٢تم إتقاف ا١تهارات التدريسية
 كإنتاج دليل ١تعلم العلـو على شكل كتيب يرشده إُف .احملاضرات كالندكات كا١تؤ٘ترات العلمية: أساليب منها

 .األنواع ا١تتعددة ١تهارات التدريس ككيفية ٖتقيق أدكاره التعليمية من خبلؿ إتقاف تلك ا١تهارات
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 فقد اىتمت بإعداد برنامج تدرييب قائم على مدخل التحليل األخبلقي، كأثره (1998)شبارة أما دراسة 
يف تنمية فهم معلمي البيولوجي يف أثناء ا٠تدمة لبعض القضايا البيوأخبلقية، كإتاىاهتم ٨توىا، كمت تطبيق اختبار 

معلمان كمعلمة  (52)فهم القضايا البيوأخبلقية، كمقياس االٕتاىات ٨توىا على عينة من ا١تعلمُت بلغ عددىم 
ٔتحافظة دمياط ٔتصر، كدلت نتائج ىذه الدراسة على فعالية الربنامج التدرييب يف تنمية فهم ا١تعلمُت كا١تعلمات 

 كأكصت الدراسة بإعادة النظر .للقضايا البيوأخبلقية، ككذلك إتاىاهتم ٨توىا، كاف إتاىاهتم َف تتأثر بنوع اٞتنس
يف برامج تدريب ا١تعلمُت كتطويرىا ْتيث يأخذ بعُت االعتبار عند تطويرىا بعض اٞتوانب األكادٯتية ا١تتعلقة 

كالقضايا العلمية كاالجتماعية كاألخبلقية كالدينية  (ا٢تندسة الوراثية-التكنولوجيا اٟتيوية)ٔتستحدثات البيولوجيا 
 . (دراسات البيوأخبلقيات)ا١ترتبطة هبا 

 إعدادىم، كتنميتهم من حيث الياباف ا١تبتدئُت  العلـو يف معلميكاقع بدراسة عن (San, 1999)سان كقاـ 
ا١تهنية، كاليت ىدفت لبياف نظرة ا١تعلمُت اليابانيُت يف ا١ترحلتُت االبتدائية، كالثانوية الدنيا للتدريب األكُف الذم 
يتلقونو، كإُف أم مدل يؤمن ىؤالء ا١تعلموف بأف التدريب طور مهاراهتم كمعلمُت، كبياف ا١تهارات اليت طورىا 

 من االستبانوأداة للدراسة، كتكونت ؾ االستبانوىؤالء ا١تعلمُت خبلؿ عملهم كمعلمُت، كقد استخدـ الباحث 
فقرة لقياس التقييم الذايت، كطبقت على عينة قدرىا  (17)فقرة تقيس التطوير ا١تهٍت، ك (14)فقرة منها  (31)
كتوصلت الدراسة على أف ا٠تربة . معلم ثانوم (352)معلمُت ابتدائي، ك (305)منهم  معلمان، (657)

 بتدريس ا١تتعلقةىارات اَف ا١تختلفة تعد عامبلن ىامان يف تطوير الدراسةالتعليمية، كطبيعتها يف مراحل كمستويات 
كأكصت الدراسة بأف يتم التعاكف بُت معاىد تدريب ا١تعلمُت، كا١تدارس هبدؼ ٖتسُت . ا١تادة، كإدارة الصف

 .التدريب يف أثناء ا٠تدمة حىت يتمكن ا١تعلموف من تطوير قدراهتم، كمهاراهتم

كٖتديد ،  إُف إعداد برنامج تدرييب مقًتح بأسلوب التدريس ا١تصغر(2000)ىندي كقد ىدفت دراسة 
فعاليتو يف تنمية بعض مهارات التدريس لدل معلمي العلـو الزراعية يف أثناء ا٠تدمة كطبق الربنامج على عينة من 

كمن مث طبق الباحث بطاقة مبلحظة على عينة ، معلمان  (22)معلمي العلـو ببٍت سويف ٔتصر ككاف عددىم 
كتنفيذ الدركس لدل معلمي ، الدراسة، كتوصلت الدراسة إُف فعالية الربنامج ا١تقًتح يف تنمية مهارات ٗتطيط

كأكصت الدراسة بضركرة عقد دكرات للمعلمُت ا١تبتدئُت كاٞتدد منهم على رأس ا٠تدمة يف ٚتيع ا١تراحل . العلـو
كاالىتماـ بوضع دليل ، التعليمية لتنمية ا١تهارات التدريسية كإطبلعهم على اٞتديد يف مبادئ كطرؽ التدريس

للمعلم لبلستعانة بو عند ٗتطيط الدركس كفقان للمبادئ كا٠تطوات الًتبوية ا١تتعارؼ عليها للمساعدة بقدر 
.  اإلمكاف يف تنمية مهارات التدريس كالتخطيط عند أكلئك ا١تعلمُت

 تعرؼ أثر برنامج تدرييب مقًتح على اكتساب معلمات العلـو با١ترحلة (2002)خجا كاستهدفت دراسة 
كقد تكونت عينة الدراسة من اثنيت ، كاالٕتاىات اٟتاسوبية البلزمة للتدريس، الثانوية با١تدينة ا١تنورة بعض ا١تهارات

، كفقان لشركط االلتحاؽ بالربنامج كعدـ كجود خربة سابقة يف اٟتاسب، عشر معلمة من ٥تتلف ٗتصصات العلـو
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كاستغرؽ الربنامج ثبلثة أسابيع متواصلة بواقع ، كااللتزاـ باالستمرار كاالنتظاـ يف الربنامج دكف غياب حىت هنايتو
كأسفرت نتائج الدراسة عن ٘تكن ٚتيع ا١تعلمات من تشغيل ، ثبلثُت ساعة تدريبية كٔتعدؿ ساعتُت يوميان 

ك٘تكنهن من توظيفو يف تدريس العلـو من خبلؿ التطبيقات ا١تباشرة ، كاستخداـ اٟتاسب اآلِف خبلؿ ثبلثة أسابيع
كقد تراكحت النسب اليت حصلن عليها ما ، كبنتائج أدائهن يف االختبار النهائي، اليت قمن هبا يف أثناء التدريب

ككذلك كجود إتاىات إ٬تابية مرتفعة عند ا١تعلمات قبل تطبيق الربنامج كبعده مع كجود  (:100-:88)بُت 
 .بُت التطبيقُت (0,05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 

، كعمل إحصائية للبلفقاريات،  بتدريب معلمي العلـو على ٚتع(Astoria, 2002)استوريا  اىتمت دراسة
ككاف التدريب بإشراؼ ىيئة من ، كاٟتشرات على مساحة مت ٖتديدىا ألراضي زراعية بوالية كاليفورنيا األمريكية

كمت ، كاٟتشرات يف ا١تساحة احملددة لؤلراضي الزراعية، معلمان ّتمع البلفقاريات (190)حيث قاـ ، التعليم بالوالية
، كالشبكية ٞتمع البلفقاريات، كالضوئية، تدريب ا١تعلمُت على كيفية استخداـ بعض أنواع ا١تصائد العادية

، كتوصلت الدراسة لنتائج منها اكتساب ا١تعلمُت مهارات تصنيف اٟتشرات تبعان للبيئة اليت تعيش فيها، كاٟتشرات
كأكصت الدراسة . كمهارات ٚتع اٟتشرات كا١تهارات البلزمة لعمل اإلحصائيات اٟتشرية طبقان لظركفها البيئية

بضركرة إشراؾ ا١تعلمُت يف ٖتديد االحتياجات التدريبية كاليت تساعدىم يف ٖتسُت أداءاهتم التدريسية يف مهارات 
 .التخطيط كالتنفيذ كالتقؤف

 اليت أعدت برنا٣تان تدريبيان مقًتحان لتطوير كفاءة معلمي العلـو با١ترحلة (2003)الصادق كتوصلت دراسة 
كقد مت تطبيق استمارة ، كأثره على تنمية مهارات التخطيط، االبتدائية الستخداـ الطريقة الًتابطية يف التدريس

كأيضان مت ، معلمان ٔتحافظة الدقهلية ٔتصر (36)كأداة لفحص خطط الدركس على عينة بلغت ، لتقييم أداء ا١تعلم
كتوصلت الدراسة إُف فعالية الربنامج التدرييب ا١تقًتح يف مساعدة . تطبيق اختبار ٖتصيلي على عينة من الطبلب

كما أف الربنامج التدرييب ساعد ا١تعلمُت على اكتساب كتنمية الكثَت من . ا١تعلمُت على اإل١تاـ بالطريقة الًتابطية
ا١تهارات الفكرية العليا لديهم كالفحص كالتفسَت كالتحليل كالوصف كإدراؾ العبلقات كالنقد ١تكونات مادة العلـو 
ككلها من الصعب فقداهنا ألنو لن يتوقف عن ٦تارستها بعد التخطيط للتدريس بل يستمر يف استخدامها يف حياتو 

 .ا١تهنية

،  فهدفت ١تعرفة كاقع برامج تدريب معلمي ا١ترحلة الثانوية بغزة(2004)العاجز وجبريل أما دراسة 
كا١تشرفُت الًتبويُت ٔتحافظة غزة بفلسطُت يف تقؤف تلك ، كٖتديد دكر كل من ا١تعلمُت، كٖتديد أكجو القصور فيها

كا١تشرفُت الًتبويُت الذين مت تدريبهم ،  موجهة إُف عينة من ا١تعلمُتكمت تطبيق استبانو، الدكرات كآرائهم فيها
، (ـ2003/2004)الذم مشل ٚتيع من تدرب منو يف العاـ الدراسي ، من اجملتمع األصلي (:20)تكونت من 

كأسفرت نتائج تلك الدراسة عن ٘تكنهم من كضع تصورات لربامج تدريبية بصورة أفضل كالوقوؼ على اٞتوانب 
كمساعدة اٞتهات ا١تسئولة يف إ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ١تشكبلت التدريب أثناء . اإل٬تابية كتدعيمها كمعاٞتة السلبيات
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كأكصت الدراسة بضركرة ٖتديد أكجو القوة كالقصور يف برامج تدريب ، ا٠تدمة فيما توصلت إليو نتائج الدراسة
 . معلمي ا١ترحلة الثانوية أثناء ا٠تدمة من أحل تعزيز أكجو القوة كمعاٞتة أكجو القصور

 بدراسة ىدفت إُف تدريب معلمي العلـو بوالية جورجيا األمريكية (Joseph, 2004)جوزيف بينما قاـ 
، كطرؽ اكتساب الطبلب ا١تهارات العملية الزراعية ببيئة الغابات، على كيفية كضع خطة لتدريس العلـو للطبلب

حيث مارس ، أسابيع (6)ك١تدة ، يف كرش عمل داخل الغابات كبيئة مفتوحة، معلمان  (74)حيث مت تدريب 
كمت ، كإجراء ا١تهارات العملية الزراعية يف كرش عمل يف أثناء الصيف، كالنباتات، ا١تتدربوف التعليم ٖتت األشجار

كاستخداـ نباتات زراعية للقياـ باألنشطة الًتبوية الزراعية ، استخداـ أشجار خشبية من الغابة للتدريب عليها
كٖتسُت ا١تستول ، كطرؽ التدريس لدل ا١تعلمُت يف تدريس العلـو، ككشفت الدراسة عن تطوير أساليب، اٟتية

 .كنباتات الغابة، ا١تهارم يف أداء ا١تهارات العملية الزراعية لؤلشجار ا٠تشبية

 اليت أعدت برنا٣تان تدريبيان مقًتحان ١تعلمي العلـو با١ترحلة اإلعدادية على إعداد (2005)سليمان دراسة 
كعلى األخص ملف اإل٧تاز كقد مت تطبيق أسلوب ا١تقاببلت الشخصية ، كاستخداـ بعض أساليب التقييم األصيل
كتوصلت الدراسة إُف ، معلمان متدربان ٔتحافظة اإلسكندرية ٔتصر (25)على عينة من معلمي العلـو بلغ عدده 

، كاستخداـ بعض أساليب التقييم األصيل، فاعلية الربنامج التدرييب ا١تقًتح يف تنمية قدرة معلمي العلـو على إعداد
كأكصت الدراسة بضركرة تزكيد برامج إعداد معلمي العلـو قبل ا٠تدمة بأساليب كأدكات . كا١تمثلة يف ملف اإل٧تاز

كأكصت ، التقييم األصيل، كضركرة تطوير تلك الربامج بصورة مستمرة ٔتا يتناسب مع مستحدثات الوقت الراىن
الدراسة كذلك بضركرة ٖتديد مواصفات معيارية لكيفية تقييم ملفات اال٧تاز ككيفية تطبيقها داخل حجرة 

 . الدراسة

، بدراسة اىتمت ببناء برنامج تدرييب مقًتح قائم على االحًتافية ا١تهنية للمعلم ( 2006)السيد كقاـ 
كمت تطبيق ، كإتاىاهتم ٨توىا ، كأثره على تنمية الثقافة ا١تهنية ١تعلمي العلـو با١ترحلة اإلعدادية يف أثناء ا٠تدمة 

معلمان كمعلمة  (30)كذلك على عينة بلغت ، كمقياس إتاه ٨تو االحًتافية ا١تهنية للمعلم ،اختبار الثقافة ا١تهنية 
كتوصلت ىذه الدراسة إُف فعالية الربنامج التدريب ا١تقًتح يف تنمية االحًتافية ا١تهنية ، ٔتحافظة الشرقية ٔتصر 

كضركرة إشراؾ معلمي العلـو يف كضع مناىج كمقررات العلـو . ككذلك إتاىاهتم ٨تو الثقافة ا١تهنية، ١تعلمي العلـو 
كلفت نظر معلمي العلـو إُف أ٫تية التنمية ا١تهنية ا١تستمرة كحضور الدكرات التدريبية ، كالتخطيط ا١تستقبلي ٢تا

 .لتحقيق اٞتودة الشاملة يف التدريس

 بعض تنمية يف مقًتح تدرييب برنامج فاعلية  دراسة ىدفت إُف استقصاء(2006)الكنعان كأجرت 
 كاستخدمت، بريده مدينة يف ا٠تدمة قبل العلـو معلمات لدل العلـو تدريس يف االنًتنت استخداـ كفايات
 عينة اختيار كمت، كالبعدم القبلي كالقياس الواحدة اجملموعة تصميم باسم ا١تعركؼ التجرييب التصميم الباحثة
 ،(بريده يف للبنات الًتبية كليو يف حيواف ٗتصص الرابعة الفرقة طالبات )ا٠تدمة قبل العلـو معلمات من البحث



70 

    

 كبطاقة أدائي كاختبار ٖتصيلي اختبار من البحث أدكات كتكونت، معلمة( 20 )البحث عينة أفراد عدد كبلغ
 اإلنًتنت ٨تو االٕتاه مقياس إُف باإلضافة العلـو تدريس يف اإلنًتنت استخداـ مهارات بعض لقياس مبلحظة

 ذات فركؽ كجود النتائج كأظهرت البحث عينو كبعديا على قبليا األدكات تطبيق كمت ،التدريس يف كاستخدامها
 األدائي كاالختبار التحصيلي االختبار من كل يف البعدم التطبيق لصاٌف( 0,05)مستول  عند إحصائية داللو

 كفايات تنمية يف ا١تقًتح التدرييب الربنامج فاعلية على يدؿ االنًتنت ٦تا ٨تو االٕتاه كمقياس ا١تبلحظة كبطاقة
  .ا٠تدمة قبل العلـو معلمات لدل العلـو تدريس يف االنًتنت استخداـ

 يف اإللكًتكٓف التعلم بيئة استخداـ فعالية على التعرؼ  دراسة استهدفت(2007 )المورعي كأجرل
 على ىذه البيئات كأثر ا٠تدمة أثناء للمعلمُت التعلم مصادر ٔتراكز ا١ترتبطة كا١تهارات ا١تعارؼ إكساب بعض

( 40)من  الدراسة عينة تكونت حيث التجريبية الدراسة الباحث كاستخدـ، ا٠تدمة أثناء التدريب ٨تو إتاىهم
كعددىم  ضابطة متساكيتُت ٣تموعتُت إُف العينة تقسم كمت التخصصات، معلمان ٔتنطقة مكة ا١تكرمة كيف كافة

 للتدريب ٔتركز كجهان لوجو الباحث أعدىا اليت التدريبية اٟتقيبة ٤تتول على أفرادىا تدريب جرل معلمنا (20)
 عرب أفرادىا تدريب جرل معلمنا( 20)من  كٕتريبية مكونة التعلم، مصادر ١تراكز الًتبوم ا١تشرؼ قبل من الًتبوم
برنامج باستخداـ تقدٯتية عركض شكل على صياغتها بعد ،التدريبية ٤تتول اٟتقيبة على اإللكًتكنية التعلم بيئات

(Flash MX)التعلم بيئات استخداـ ٨تو الدراسة عينة إتاه لقياس كمقياسان ، ٖتصيليان  اختباران  الباحث  كأعد 
 يف اإللكًتكنية التعلم بيئات فعالية ،الدراسة ىذه نتائج أىم من ككانت، ا٠تدمة ا١تعلمُت أثناء تدريب يف اإللكًتكٓف

ا فعالية التدريب عن تقل ال ا٠تدمة أثناء التدريب عملية  بُت إحصائية داللة ذات فركؽ توجد َف حيث لوجو كجهن
 .اجملموعتُت متوسطي

 بكل العلـو ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات ٖتديد  بدراسة ىدفت إُف(2008)الشهري كما قاـ 
 ٖتديد التعليم، ككذلك تقنيات ٣تاؿ مستحدثات يف ٤تافظة ٤تايل عسَت يف االبتدائية، كا١تتوسطة ا١ترحلتُت من

، ا١تشًتكة التدريبية ضوء احتياجاهتم يف مقًتح تدرييب برنامج بناء مث بينهم، كمن ا١تشًتكة التدريبية االحتياجات
الدراسة، توصلت الدراسة  عينة على األداة تطبيق البيانات، كبعد ٞتمع كلتحقيق ذلك قاـ الباحث بإعداد استبياف

 االبتدائية، كا١تتوسطة با١ترحلتُت العلـو ١تعلمي كبَتة كبدرجة تدريبيان  احتياجان  ىناؾ إُف نتائج إ٬تابية من أ٫تها أف
، كاالستفادة تدريس يف التطبيقية اآلِف اٟتاسب برامج لتوظيف  العلـو دركس نشر يف اإلنًتنت شبكة من العلـو

، كما ا٠تاصة اإللكًتكنية ا١تواقع عرب ، كبتدريس العلـو  على للتدرب العلـو معلمي ٟتاجة توصلت أهنا بالعلـو
 تقنية عن كبَتة معلومات على للحصوؿ حاجتهم طبلهبم، كأيضان  بينهم كبُت كوسيط اإللكًتكٓف الربيد توظيف
،كما تدريس يف االفًتاضي، كدكرىا الواقع  بُت مشًتكة تدريبية احتياجات ىناؾ أف إُف الدراسة توصلت العلـو

 معلمي بُت إحصائيان  دالة فركؽ توجد ال أنو الدراسة بينت كما، االبتدائية كا١تتوسطة با١ترحلتُت العلـو معلمي
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ا٠تربة،  ا١تؤىل، كالتخصص، كسنوات الدراسي، كنوع ا١تؤىل ١تتغَتات تعزل االبتدائية، كا١تتوسطة با١ترحلتُت العلـو
 .التدريبية الدراسية، كالدكرات كا١ترحلة

 بدراسة ىدفت إُف تعرؼ فعالية برنامج يف إعداد معلم الفيزياء قائم على (2009)محمد كما قامت 
التعلم االلكًتكٓف يف تنمية ا١تكوف ا١تعريف كمهارة اٗتاذ القرار كاالٕتاه ٨تو التعلم االلكًتكٓف لدل الطبلب ا١تعلمُت 

ك٘تثلت ، كقد استخدمت الباحثة التصميم التجرييب ذك اجملموعة التجريبية الواحدة ، بكلية الًتبية ّتامعو ا١تينا
كاستخدمت الباحثة مقرر طرؽ تدريس العلـو للفرقة الرابعة مصاغا كفقا ، طالبا كطالبو (50)٣تموعة الدراسة يف 

اختبار ا١تكوف ا١تعريف ١تقرر طرؽ )كأدكات القياس ا١تتمثلة يف ، لتكنولوجيا التعليم االلكًتكٓف على شبكة االنًتنت 
كمقياس االٕتاه ٨تو ، كمقياس اٗتاذ القرار حياؿ بعض جوانب تدريس الفيزياء با١ترحلة الثانوية، تدريس العلـو

كتوصلت الدراسة إُف ، كقامت الباحثة بتطبيق أدكات القياس قبليا كبعديا على ٣تموعو الدراسة، (التعلم االلكًتكٓف
عدة نتائج من أ٫تها أف التعلم االلكًتكٓف لو قوة تأثَت كفاعلية كبَتة يف تنمية ا١تكوف ا١تعريف للمقرر كتنمية االٕتاه 

كما توصي الدراسة بتشجيع القائمُت على التدريس بربنامج إعداد معلم الفيزياء على ، ٨تو التعلم االلكًتكٓف
. تطوير ٤تتول ا١تقررات التدريسية يف ضوء تقنيات اٟتاسوب

 تنمية يف إُف تعرؼ فاعلية برنامج تدرييب مقًتح( 2010)زين الدين والظاىري كىدفت دراسة كل من 
 مكة منطقة يف ا١ترحلة االبتدائية معلمي لدم العلـو تعليم يف اإللكًتكنية التعليم بعض كسائط استخداـ مهارات

 تعليم يف اإللكًتكنية التعليم كسائط استخداـ كاقع لتعرؼ ا١تكرمة، كلتحقيق ذلك قاـ الباحثاف بإعداد استبياف
 يف إعدادىا مت كاليت اإللكًتكنية التعليم كسائط استخداـ ٔتهارات مث قاما بإعداد قائمة با١ترحلة االبتدائية العلـو
 ١تهارات ا١تعريف التحصيل لقياس موضوعي مث اختبار، االبتدائية با١ترحلة العلـو ١تعلمي االحتياجات التدريبية ضوء

 التعليم كسائط استخداـ ١تهارات األدائي اٞتانب لقياس مبلحظة مث بطاقة، اإللكًتكنية التعليم كسائط استخداـ
 مكة ا١تكرمة ٔتنطقة اٟتكومية ا١تدارس يف معلمان من معلمي العلـو (121)كتكونت عينو البحث من ، اإللكًتكنية

 تصميم اجملموعة ذا التجرييب شبو كاستخدـ الباحثاف لبناء الربنامج التدرييب ا١تقًتح كل من ا١تنهج الوصفي كا١تنهج
كأظهرت النتائج فاعلية الربنامج ، كبعديا قبليا البحث أدكات تطبيق كمت كالبعدم، القبلي القياسُت ذات الواحدة

التدرييب ا١تقًتح يف تنمية التحصيل ا١تعريف كاٞتانب األدائي ١تهارات استخداـ بعض كسائط التعليم اإللكًتكنية يف 
 .تعليم العلـو لدل معلمي ا١ترحلة االبتدائية

. بالتكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية اىتمت دراساتبحوث و: المحور الثاني
 على  كالتقنيةديد أثر طريقة التكامل بُت العلـو كالرياضياتتح دراسة ىدفت (1993)الغزاوي أجرت 

، حيث  ٔتدينة الَتموؾ األردنيةالعلمي يف مادة الكيمياء كاالٕتاىات ٨توىا ٖتصيل طالبات الصف األكؿ الثانوم
كقد مت تقسيم العينة إُف ٣تموعتُت ٕتريبية كضابطة حيث ُدّرست طالبات ، طالبة (80)تكونت عينة الدراسة من 

فاىيم ا١تهارات الرياضية البلزمة ـكذلك ْتصر ،  كالتقنيةاجملموعة التجريبية بطريقة التكامل بُت العلـو كالرياضيات
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بينما َف تتلق اجملموعة ، لدراسة ا١تفاىيم الكيميائية كتقدٯتها للطالبات كأنشطة إثرائية أثناء تدريس ا١تفاىيم العلمية
 بواقع اختبار كاحد يف هناية كل كحدة ةالضابطة أم معاٞتة، كتكونت أداة الدراسة من أربعة اختبارات ٖتصيلي

كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف ٖتصيل طالبات  (ت)لطالبات كلتا اجملموعتُت، كأظهرت نتائج اختبار 
، كما أكضحت  كالتقنيةاجملموعة التجريبية يف مادة الكيمياء تُعزل لطريقة التدريس التكاملية بُت العلـو الرياضيات

النتائج كجود عبلقة ارتباطيو موجبة قوية بُت ٖتصيل الطلبة العلمي يف مادة الكيمياء كٖتصيلهم يف ا١تهارات 
. الرياضية

 على فاعلية استخداـ ا١تدخل التكاملي بُت العلـو (1993)سالم ومحمد كقد أكدت دراسة 
حيث قاـ الباحثاف بتصميم كحدة متكاملة يف ،  على التحصيل الدراسي للطلبة يف مادة العلـو كالتقنيةكالرياضيات

طالبان بواقع  (72) للصف الثالث اإلعدادم، كما قاما باختيار عينة ْتث مكونة من  كالتقنيةالعلـو كالرياضيات
صفُت دراسيُت أحد٫تا مثل اجملموعة التجريبية، كاآلخر مثل اجملموعة الضابطة بأحد مدارس مدينة كفر الشيخ 

 تفوؽ كقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج من أ٫تهاّتمهورية مصر العربية، كاستخدـ الباحثاف اختباران ٖتصيليان 
 على أقراهنم طلبة اجملموعة  كالتقنيةطلبة اجملوعة التجريبية الذين درسوا الوحدة ا١تتكاملة يف العلـو كالرياضيات

 نفس ا١توضوعات ا١تتضمنة بالوحدة ضمن مناىج العلـو كالرياضيات بصورهتا العادية من كاالضابطة الذين درس
كالقدرة على الفهم كاستيعاب ا١تفاىيم كالقواعد ، حيث تذكر ا١تفاىيم كالعبلقات كا١تبادئ الرياضية كالعلمية

 .كا٠تواص كالعبلقات الرياضية كالعلمية ا١تتضمنة بالوحدة التكاملية
 قبل ا٠تدمة كأثنائها حوؿ الثانوية مدركات معلمي ا١ترحلة لبالتعرؼ عل( (Lehman, 1994اف ـكأىتم ليو

 معلميكمن طبلب  (161) عبارات على 8، حيث طبق استبيانان من  كالتقنيةالتكامل بُت العلـو كالرياضيات
 كتوصل إُف أف الطبلب ا١تعلمُت أكثر  بالواليات ا١تتحدة األمريكيةنرباسكابوالية   مدرسة(60)مادة الفيزياء يف 

كما أف ا١تعلمُت أثناء ا٠تدمة يتفوقوف على الطبلب ،  بطريقة متكاملة كالتقنيةتفضيبل لتدريس العلـو كالرياضيات
 ا١تعلمُت يف أف لديهم الثقافة العلمية كالرياضية كا١تواد التعليمية البلزمة إلحداث التكامل بُت العلـو كالرياضيات

 . إال أهنم ال ٬تدكف الوقت الكايف لتحقيق ذلككالتقنية

فعالية التعرؼ على  إُف (Wescott &Leduc,1994) ويسكوت وليدوك دراسة كل من ىدفتك
موديوالن تعليميان  كقدما ، ا١ترحلة الثانوية يف ماديت الفيزياء كالرياضياتيف تنمية ٖتصيل طبلب MSTمدخل 

ان من طالب (55)تكونت عينة الدراسة من  ك.يستخدـ مفاىيم العلـو كالرياضيات كالتقنية يف حل مشكبلت الطاقة
كأكدت . كقد مت تقسيم العينة إُف ٣تموعتُت ٕتريبية كضابطة،  األمريكيةأككبلىوماطبلب ا١ترحلة الثانوية بوالية 

كأظهرت  طبلب اجملموعة التجريبية الذين درسوا ا١تديوؿ التعليمي عن أقراهنم يف اجملموعة الضابطةتفوؽ الدراسة 
أف فصل تعليم العلـو كالرياضيات كالتقنية إُف موضوعات منفصلة يزكدنا برؤية غَت الدراسة عدة نتائج من أ٫تها، 

حيث يدرؾ الطبلب ،  حل ا١تشكبلتليف حُت إف ارتباط ىذه ا١توضوعات يساعد عل، كاقعية للعاَف من حولنا



73 

    

كأكصت ، تكامل ا١تعرفة بصورة أفضل عند تعلم األنشطة اليت ٕتعلهم يطبقوا مفاىيم العلـو كالرياضيات كالتقنية
 استخداـ مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات ل علعلـو كالرياضياتإعداد كتدريب معلمي اؿالدراسة بضركرة 

.   من ذلكـكالتقنية كإعداد الربامج كا١تشركعات اليت تتضمن اٞتوانب األكادٯتية كالًتبوية اليت ٘تكنو

 إُف توضيح فكرة غسيل زجاج السيارات من خبلؿ كحدة (Moore, 1995) موريكما ىدفت دراسة 
حيث حدد الباحث سبعة أىداؼ للوحدة ، تقنيةاؿرياضيات كالعلـو كاؿقائمة على الدراسات البينية بُت ٗتصصات 

كما حدد ترتيب األنشطة ا٠تاصة بكل من اجملاالت الثبلثة إضافة إُف أنو حدد ا١تواد كا١تعدات البلزمة لتنفيذ 
كمت تطبيق الوحدة على عينة ، األنشطة كا١تشكبلت اليت تواجو العاملُت يف الوحدة كما أنو حدد أساليب التقؤف

 كيف النهاية قدـ ملخصان يتضمن مقًتحان لتنفيذ  األمريكيةكولورادكطالبان يف ا١ترحلة الثانوية بوالية  (30)مكونة من 
تقنية يف تنمية اؿرياضيات كبُت العلـو كاؿالتكامل الوحدة القائمة على كأشارت نتائج الدراسة إُف فعالية  .الوحدة

. ٖتصيل الطبلب

التدريسية  إُف التعرؼ على ا١تداخل (Wicklein &Schell, 1995) ويكلين وشيلكما ىدفت دراسة 
كذلك من خبلؿ الدراسات السابقة كاليت ٘تت يف ، ا١تختلفة كاليت اسُتخدمت يف تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية

كدراسة ٗتطيط كتنظيم ا١تناىج الدراسية القائمة بالفعل كذلك يف أربع مدارس ثانوية كاليت تطبق هبدؼ ، ىذا اجملاؿ
كتوصلت الدراسة إُف أف ىناؾ عوامل أثرت على تفوؽ الطبلب يف التحصيل كىي التزاـ ا١تعلم كاإلدارة ، التجريب

كالتنسيق بُت ا١تعلمُت كاإلدارة ، كإعادة تصميم ا١تناىج الدراسية بإسلوب التكامل، ا١تدرسية بفلسفة التكامل
يف تنمية التفكَت  MSTدراسة فعالية مدخل  كما بينت اؿ.ا١تدرسية من أجل تنفيذ التكامل بُت ا١تواد الدراسية

الثقافة العلمية  ك تنظيم التخصص للمعرفة كا١تفاىيم الرئيسة كالعبلقات بينها كيفكالقدرة على حل ا١تشكبلت،
 يف أربع كاليات بان  طاؿ(148)حيث أشارت درجات   تأثَت غَت مباشر على إ٧تاز الطبلبكاليت ٢تاالتعاكنية 

الرياضيات كالتقنية إُف زيادة ٛتاس الطبلب، كانتقاؿ تعلم ا١تعارؼ كا١تهارات، العلـو مع أمريكية تتكامل فيها 
. كتنمية مهارات عقلية متقدمة يف التفكَت التقٍت كحل ا١تشكبلت

 إُف معرفة دكر األسلوب التكاملي يف حل ا١تشكبلت (Childress,1996)ز يلدراشكما ىدفت دراسة 
 أثناء دراستهم حيث  األمريكيةنيويورؾ ا١ترحلة ا١تتوسطة يف مادة العلـو بوالية العلمية كالتقنية اليت يواجهها طبلب

مت تدريس عدد من ا١تشكبلت العلمية للطبلب باستخداـ األسلوب التكاملي بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية 
مت تدريس نفس ؼ طالبان  (32)كالبالغة اجملموعة الضابطة يف أما ، طالبان  (32) كالبالغة للمجموعة التجريبية

كتوصلت الدراسة إُف زيادة قدرة الطبلب الذين درسوا بإسلوب ، ا١تشكبلت كلكن بإسلوب ا١تواد ا١تنفصلة
التكامل على حل ا١تشكبلت العلمية كالتقنية اليت تعرضوا ٢تا أثناء دراستهم بينما قدرة طبلب اجملموعة الضابطة 

تطبيق ا١تفاىيم على كما توصلت الدراسة إُف أف األسلوب التكاملي بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يشجع . أقل
 .العلمية كالرياضية يف حل ا١تشكبلت التقنية
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إُف ٖتديد األىداؼ كا١توضوعات العلمية كاألنشطة ا١تصاحبة  (1999)الدسوقي ويوسف ىدفت دراسة ك
صر يف ضوء مفهـو التكامل بُت العلـو كالرياضيات مبكأساليب التدريس كالتقؤف ا١تناسبة لتنفيذ منهج العلـو 

 كصمم الباحثاف بطاقة مبلحظة األداءات التدريسية ١تعلمي العلـو يف ضوء التكامل بُت العلـو ،كالتقنية
العلـو كالرياضيات العبلقة بُت )كالرياضيات كالتقنية، كُحددت أبعادىا يف ثبلث ٣تاالت كىي على الًتتيب 

مهارات التفكَت الناقد بصورة  -العلـو كالرياضيات كالتقنيةتتكامل فيها مهارات حل ا١تشكبلت بصورة  -كالتقنية
معلمان من معلمي العلـو با١ترحلة  (25)كطبقت على عينة مكونة من  ( العلـو كالرياضيات كالتقنيةتتكامل فيها

 كقد توصلت الدراسة إُف إعداد تصور مقًتح ١تناىج العلـو يف ضوء مفهـو التكامل بُت العلـو كالرياضيات الثانوية
 يشجع تطبيق ا١تفاىيم العلمية كالرياضية يف حل العديد من MSTكما توصلت الدراسة إُف أف متطلبات . كالتقنية

 .ا١تشكبلت التقنية

 إُف التعرؼ على فاعلية متطلبات التكامل بُت العلـو (Merrill,2001)ميريل كما ىدفت دراسة 
بوالية مَتالند األمريكية لفًتات طويلة األجل كفًتات  ا١تدرسية با١ترحلة الثانوية كالرياضيات كالتقنية يف ا١تختربات

، ككذلك التعرؼ على مدل إدراؾ الطبلب للمفاىيم ا١تشًتكة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية، قصَتة األجل
. طالبان يشكلوف اجملموعة التجريبية (25)كاستخدمت الباحثة اختبارا ٖتصيليان مت تطبيقو على عينة مكونة من 

كتوصلت الدراسة إُف ارتفاع معدالت التحصيل الدراسي للطبلب الذين درسوا ا١تناىج ا١تتكاملة مقارنة بزمبلئهم 
كاحتفظ الطبلب الذين درسوا باألسلوب التكاملي ٔتعلوماهتم ١تدة ، الذين َف يدرسوا ا١تناىج باألسلوب التكاملي

كأكصت الدراسة بضركرة تدريب ا١تعلمُت على .  أسابيع مقارنة بالطبلب الذين َف يدرسوا بأسلوب التكامل2-4
. األسلوب التكاملي بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

  دراسة ىدفت تعرؼ أثر طريقة التدريس بالتكامل بُت العلـو كالرياضيات(2004)المومني كأجرت 
 من خبلؿ ا١تقرر التكاملي الذم أعدتو الباحثة لدراسة أثر تطبيقو على ٖتصيل طلبة الصف الثامن يف كالتقنية

اجملموعة التجريبية : طالبان كطالبة موزعُت على ٣تموعتُت (92)العلـو باألردف، حيث تكونت عينو الدراسية من 
طالبان  (46)طالبان كدرسوا العلـو كفق ا١تقرر ا١تتكامل، أما اجملموعة الضابطة فقد تكونت من  (46)كتكونت من 

، كتوصلت الدراسة إُف  زيادة كدرسوا العلـو الغَت متكاملة، كقد ٘تثلت أدكات الدراسة يف اختبارم ٖتصيل يف العلـو
 يف اختبار العلـو لصاٌف اجملموعة التجريبية، كاليت عزهتا الباحثة إُف ٖتصيل طبلب اجملموعة التجريبية عن الضابطة

. طريقة التدريس بالتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

تطوير منظومة مناىج الرياضيات يف ضوء مدخل التكامل بُت كيفية  (أ, 2007)حسن  دراسة بينتك
، العلـو كالرياضيات كالتقنية ككانت هتدؼ الدراسة إُف ٖتديد ا١تعايَت األساسية لتكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية
كقاـ الباحث بتصميم بطاقة مبلحظة خاصة باألسس ا١تعيارية ا٠تاصة باألىداؼ، كاحملتول، كاألداء التدريسي، 

معلمان ببور سعيد ٔتصر، كمت كضع تصور مقًتح ١تنهج الرياضيات  (15)كالتقؤف، مت تطبيقها على عينة تكونت من 
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 أسفرت النتائج على أف الطبلب الذين درسوا كقد ،العلـو كالرياضيات كالتقنيةيف ا١ترحلة اإلعدادية يف ضوء 
الوحدة ا١تتكاملة قد حققوا األىداؼ التعليمية لكٍل من العلـو كالرياضيات بصورة أفضل من الطبلب الذين درسوا 

عداد إرياضيات كالتقنية كعلـو كاؿك٦تا أكصت بو الدراسة بضركرة االىتماـ بالنظرة التكاملية لل، ا١توضوعات ا١تنفصلة
 كتطبيقها يف ا١ترحلة اإلعدادية كعقد دكرات تدريبية للمعلمُت لتبصَتىم MSTكحدات مقًتحة يف ضوء مدخل 

. ٔتعايَت التدريس كفق مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 دكر متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف (ب, 2007)حسن  دراسة بينما أكضحت
تنمية كحل ا١تشكبلت الرياضية يف ا١ترحلة اإلعدادية يف بور سعيد، كأجريت الدراسة على عينة عشوائية بلغت 

كاستخدـ فيها ا١تنهج التجرييب كمت ضبط عدة متغَتات للدراسة  طالبان من طبلب الصف الثآف اإلعدادم (32)
 يف حل ان كقد استخدـ الباحث اختبار (ا١تستول االقتصادم كاالجتماعي، مستول التحصيل، العمر الزمٍت)مثل 

كتوصلت نتائج البحث إُف كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي ، ا١تشكبلت الرياضية كأداة يف البحث
درجات الطبلب للمجموعتُت الضابطة كالتجريبية لصاٌف طبلب اجملموعة الضابطة كيُعزل ذلك لدراسة طبلب 
اجملموعة الضابطة للوحدة التجريبية باألسلوب البيٍت بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية، كأكصت الدراسة بضركرة 

 أ٫تية االىتماـ لككذلك التأكيد عل. االىتماـ بإنشاء معامل متكاملة كمتطورة يف ضوء متطلبات التكامل
باستخداـ متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية كمتطلب تدريسي مهم يف ٚتيع ا١تراحل التعليمية 

 ٖتقيق أىداؼ متطلبات لإنتاج كسائل كمواد تعليمية تساعد علكتطوير على كحث ا١تؤسسات التعليمية ا١تسئولة 
. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

إُف تطوير منهج الرياضيات با١ترحلة اإلعدادية يف ضوء مدخل  (2007)لعبد اهلل كما ىدفت دراسة 
تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية، حيث مت ٖتديد األسس ا١تعيارية للمدخل كدراسة الواقع اٟتاِف ١تناىج 

كقدـ البحث تصور مقًتح ١تناىج الرياضيات كفق ىذه األسس، كما ، الرياضيات با١ترحلة اإلعدادية يف ضوئها
تناكؿ البحث الدراسة التجريبية لوحدة دراسية مقًتحة كدليل ا١تعلم لتدريسها، كمت تطبيق الوحدة على عينة من 

٘تثل اجملموعة التجريبية، كأسفرت الدراسة التجريبية عن كجود فرؽ  طالبان ببور سعيد ٔتصر، (33)الطبلب بلغت 
ذك داللة إحصائية بُت متوسطي درجات تبلميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيقُت القبلي كالبعدم الختبار حل 

ا١تشكبلت الرياضية كاختبار التفكَت الناقد كمقياس االٕتاه ٨تو الرياضيات لصاٌف التطبيق البعدم، كما كجد فرؽ 
ذك داللة إحصائية بُت متوسطي درجات تبلميذ اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم الختبار حل 

. ا١تشكبلت الرياضية كاختبار التفكَت الناقد كمقياس االٕتاه ٨تو الرياضيات لصاٌف تبلميذ اجملموعة التجريبية

 على دكر التفاعل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف (2010)سيفين ومحمد  دراسة كل من بينما أكدت
تنمية الوعي كالثقافة التقنية لدل ا١تعلمُت من خبلؿ تدريسهم ١توضوعات تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية، 

 ان  يف الثقافة التقنية ككذلك مقياسان كاستخدـ الباحث اختبارٔتصر، معلمان  (30)كأجريت الدراسة على عينة من 
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 ٔتحافظة قنا أ٫تية اإلعداديةكأكضحت الدراسة اليت أجريت على معلمي ا١ترحلة ، للوعي التقٍت كأداتُت يف ْتثو
متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية بالنسبة للمعلمُت كاجملتمع كمصممي كمطورم ا١تناىج التعليمية 
ككذلك الباحثُت الًتبويُت من خبلؿ دراسة التكامل بُت العلـو األخرل كالتقنية كأشارت الدراسة إُف أ٫تية ىذه 

 يواجو العديد MSTا١تتطلبات بالنسبة للمجتمع يف ٖتقيق التنمية التقنية، كبينت نتائج الدراسة أف تطبيق مدخل 
من الصعوبات كمنها عدـ توفر برامج تدريب للمعلمُت على استخداـ متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات 

. كالتقنية كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بالثقافة التقنية كالوعي التقٍت من خبلؿ طرؽ التدريس

 :السابقةوالدراسات التعليق على البحوث 
معظم الدراسات كالبحوث يف احملور األكؿ جاءت متنوعة يف ا١توضوعات اليت تناكلتها فنجد مثبل دراسة  -1

ىدفت إُف تدريب معلمي العلـو على كيفية كضع خطة لتدريس العلـو للطبلب  (Joseph, 2004)جوزيف 
 برنامج اىتمت بناء (2006)كطرؽ اكتساب الطبلب ا١تهارات العملية ككمثاؿ آخر دراسة الشهرم 

التعليم  تقنيات ا١تشًتكة يف ٣تاؿ مستحدثات التدريبية ضوء احتياجات معلمي العلـو يف مقًتح تدرييب
اليت أعدت برنا٣تان تدريبيان مقًتحان ١تعلمي العلـو با١ترحلة اإلعدادية إلعداد  (2005)كدراسة سليماف 

كاستخداـ بعض أساليب التقييم األصيل بينما الدراسة اٟتالية ستهتم بتنمية األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء 
 . يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

رغم تباين أىداؼ البحوث كالدراسات يف احملور األكؿ إال أهنا تتفق مع ىدؼ الدراسة اٟتالية كىو بناء  -2
برنامج تدرييب مقًتح لتنمية مهارات األداء ا١تعلمُت كما سعى إليو الباحث يف ىذه الدراسة ىو تنمية األداء 

 .التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
اتفقت البحوث كالدراسات يف احملور األكؿ على أف معلمي العلـو ٭تتاجوف إُف برامج تدريبيو كتدريب  -3

ا١تعلمُت عليها أثناء ا٠تدمة كالوقوؼ على جوانبها اإل٬تابية كتدعيمها كمعاٞتة اٞتوانب السلبية ٢تا مثل 
كاختلفت يف مناىج البحث ا١تستخدمة مابُت الوصفي مثل دراسة العاجز كجربيل  (2000)دراسة خجا 

كما اختلفت يف األدكات ا١تستخدمة ٞتمع ا١تعلومات  (2003)كالتجرييب مثل دراسة الصادؽ  (2004)
  .مثبل االستبانو كا١تقابلة كبطاقة ا١تبلحظة كمقياس إتاه متعددة كاختبار ٖتصيلي كاختبار أدائي

اتفقت معظم البحوث كالدراسات يف احملور الثآف على ضركرة التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية  -4
 ,Merrill) مَتيلكدراسة ( ، أ2007) حسنكمتطلب من متطلبات القرف الواحد كالعشرين مثل دراسة 

 اىتمت با١تختربات (Merrill, 2001) مَتيل كتنوعت يف ا١توضوعات اليت تناكلتها فنجد مثبلن دراسة (2001
( 1999)  كيوسفالدسوقيدراسة  ك التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةكدكرىا يف ٖتقيق متطلبات

 التكامل بُت اليت اىتمت بتحديد األىداؼ التعليمية كأساليب التدريس كأدكات التقؤف كفق متطلبات
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  اىتمت بالتحصيل الدراسي كفق متطلبات(1993)الغزاكم  كما ٧تد أف دراسة العلـو كالرياضيات كالتقنية
اىتمت بتحليل ٤تتول ا١تنهج ( ب، 2007) حسن ينما ٧تد دراسة التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 .  التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةالدراسي يف ضوء متطلبات
 (أ، 2007)اختلفت البحوث كالدراسات يف احملور الثآف يف ا١تنهج الذم مت استخدامو فنجد مثبلن دراسة  -5

استخدمت ا١تنهج الوصفي التحليلي بتحليل احملتول كيف ضوء نتائج التحليل مت إعداد تصور مقًتح لتطوير 
ك٧تد دراسة عبد اهلل ،  التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةا١تنهج الرياضيات يف ضوء متطلبات

كفق استخدمت ا١تنهج التجرييب من خبلؿ بناء تصور مقًتح لوحدة دراسية كدليل للمعلم  (2007)
كما تنوعت .  لتدريسها على عينة ٕتريبية من الطبلب التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةمتطلبات

أدكات الدراسة ا١تستخدمة يف ْتوث كدراسات احملور الثآف مثبلن بطاقة ا١تبلحظة كاالختبار التحصيلي 
 .كمقياس االٕتاه كاختبار يف الثقافة التقنية كاختبار التفكَت الناقد كاختبار حل ا١تشكبلت

 Wescott) دراسة كل من كيسكوت كليدكؾأكصت معظم البحوث كالدراسات يف احملور الثآف مثل  -6

&Leduc,1994) مَتيل  كدراسة(Merrill,2001) سيفُت ك٤تمد  كدراسة(أ، 2007) كدراسة حسن 
  ٔتعايَت العلـو لتعريفهم ١تعلمي ككرش عملمؤ٘ترات كندكات علميةكعقد دكرات تدريبية  بضركرة (2010)

 . التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةمتطلبات كفق مالتدريساألداء 
تنمية األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء تناكلت  –يف حدكد علم الباحث – َف توجد دراسة  -7

 . اٟتاِفالبحث كىذا ما سوؼ ٯتيز متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
: بشكل عاـ ٯتكن القوؿ أف البحث اٟتاِف قد استفاد من البحوث كالدراسات السابقة يف اآليت -8

 ساعدت على صياغة أسئلة البحث. 
 كالبحوث كالدراسات السابقة ا١تتعلقة ٔتتغَتات ىذه ، قدمت تصوران شامبلن لئلطار النظرم

 .البحث
  أكدت على ضركرة بناء برامج تدريبية للمعلمُت أثناء ا٠تدمة كدكرىا اال٬تايب على زيادة

 .مهنية كرفع أداء ا١تعلمُت التدريسي
 أفادت يف بناء أدايت البحث. 
 أسهمت يف استخداـ األساليب اإلحصائية ا١تناسبة لتحليل استجابات العينة. 
 ساعدت يف كضع تصور شامل للربنامج التدرييب ا١تقًتح. 
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: فروض البحث
: ٯتكن ٖتديد فركض البحث كما يلي

 بُت متوسطي درجات معلمي الفيزياء يف (0,05)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول  .1
متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف كل من التطبيقُت القبلي كالبعدم لبطاقة 

. ا١تبلحظة لصاٌف التطبيق البعدم
الية مقبولة علميان يف تنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء بالصف عللربنامج التدرييب ؼ .2

. األكؿ الثانوم يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية



  
 

 
 
 

الفصل الرابع 
 إجراءات البحث ومنهجو

 
 منهج البحث 
 مجتمع البحث 
 عينة البحث 
 البحثيأدات  
  األساليب اإلحصائية
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الفصل الرابع 
 إجراءات البحث ومنهجو

المقدمة 
ْتث ؿا ٣تتمع ٖتديد ك؛ البحثمنهج البحث كتنفيذىا، كا١تتمثلة يف اختيار إجراءات الفصل ىذا يتناكؿ

ْتث  أدايت اؿ سا٫تت يف بناءتطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية إعداد قائمة مبيتناكؿ كما ق،تكعُت
 لتحديد االحتياجات التدريبية ١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات استبانوا١تتمثلة يف 

بطاقة مبلحظة مهارات األداء التدريسي ١تعلمي ك صدقها كثباهتا من كالتأكدا التفصيلية إلعداده كا٠تطوات كالتقنية
 من كالتأكدا التفصيلية إلعداده كا٠تطوات الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 اليت اإلحصائية أساليب ا١تعاٞتةكأخَتان  ككذلك ا٠تطوات التفصيلية إلعداد الربنامج التدرييبصدقها كثباهتا، 
. ٖتليل البيانات كاختبار الفرضيات يف استخدمت

 :كيف مايلي عرض مفصل ٢تذه اإلجراءات
 .بحثال منهج: أوالً 

االحتياجات التدريبية ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف ضوء ا١تنهج الوصفي لتحديد  الباحثاستخدـ 
مهارات األداء  ا١تقًتح لتنمية التدرييب الربنامج بناءكمن مث  متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 التدرييب الربنامج فعالية لدراسة التجرييب  شبوا١تنهج كاستخدـ الباحث .التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية
 ا١تنهج تصاميم أنسب الباحث استخدـك مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية تنمية يف ا١تقًتح
 .ا١تتاحة كا١تكانية البشرية حيث اإلمكانيات من (نظاـ اجملموعة الواحدة) ٕترييب الشبو
. مجتمع البحث: ثانياً 

 التابعة ا١تدارس اٟتكومية يف يعملوف معلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية كالذين ٚتيع البحث ٣تتمع يشمل
 معلمان  (120)كالبالغ عددىم  ق،1434-1433 الدراسي للعاـ ٔتنطقة عسَت كالتعليم إلدارة العامة الًتبية

كالتعليم ٔتنطقة  لًتبيةؿ لشؤكف ا١تعلمُت يف اإلدارة العامة الرٝتية اإلحصاءات مدرسة ثانوية كفق (70)يعملوف يف 
. ق1434-1433 الدراسي عسَت للعاـ

  .عينة البحث: ثالثاً 
من اجملتمع األصلي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية باإلدارة العامة للًتبية  (٪43)اختار الباحث ما نسبتو 

حيث مت اختيار ٚتيع معلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية ٔتدارس ٤تافظة ٜتيس كعينة لبحثو كالتعليم ٔتنطقة عسَت 
كالتعليم  لًتبيةؿ لشؤكف ا١تعلمُت يف اإلدارة العامة الرٝتية اإلحصاءات كفقمعلمان  (51)مشيط كالبالغ عددىم 

، ْتثكقاـ الباحث بتوزيع االستبانو على ٚتيع أفراد عينة اؿ. ق1434-1433 الدراسي ٔتنطقة عسَت للعاـ
 كيف مايلي ْتثمن إٚتاِف االستبانات ا١توزعة على عينة اؿ (٪60)استبانو أم ما نسبتو  (31)كحصل على عدد 

 :  حسب متغَتاهتاْتثتوزيع ألفراد عينة اؿ
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( 2)جدكؿ 
 .توزيع أفراد العينة من حيث ا١تؤىل العلمي

 النسبة ا١تئوية العدد النوع
٪19,35 6 (مسار فيزياء من كليات ا١تعلمُت)بكالوريوس   

٪64,52 20 (جامعي)بكالوريوس فيزياء   
٪9,68 3 ماجستَت  
٪6,45 2 دكتوراه  

 كانوا يف ا١ترتبة األكُف بنسبة (جامعي)بكالوريوس فيزياء أف اٟتاصلُت على مؤىل  (2)يتبُت من اٞتدكؿ 
سبة ف يف ا١ترتبة الثانية ب(مسار فيزياء من كليات ا١تعلمُت)بكالوريوس كجاء اٟتاصلوف على مؤىل  (64,52٪)
كجاء يف ا١ترتبة األخَتة  (٪9,68)سبة فكجاء يف ا١ترتبة الثالثة اٟتاصلوف على مؤىل ا١تاجستَت ب (19,35٪)

 (.٪6,45)بنسبة دكتوراه اٟتاصلوف على مؤىل 

( 3)جدكؿ 
 .توزيع أفراد العينة من حيث نوع ا١تؤىل

 النسبة ا١تئوية العدد النوع
٪74,19 23 تربوم  

٪25,81 8 غَت تربوم  
أف نسبة أفراد العينة الذين لديهم مؤىبلت تربوية أعلى من أفراد العينة الذين ليس  (3)يتبُت من اٞتدكؿ 

من إٚتاِف أفراد العينة أما الغَت  (٪74,19)لديهم مؤىبلت تربوية، حُت بلغت نسبة اٟتاصلُت على مؤىل تربوم 
، كىذا مؤشر جيد على الدكر الفاعل لكليات ا١تعلمُت (٪25,81)حاصلُت على مؤىل تربوم فبلغت نسبتهم 

ككليات الًتبية يف االىتماـ ٔتخرجاهتا من ا١تعلمُت كإعدادىم إعدادان تربويان يتسق مع الدكر الفاعل ٢تم يف ا١تيداف 
. الًتبوم

( 4)جدكؿ 
 .توزيع أفراد العينة من حيث سنوات ا٠تربة

 النسبة ا١تئوية العدد السنوات
٪6,45 2  سنوات4-سنة1  

٪12,90 4  سنوات9-سنوات5   
٪80,65 25 سنوات فأكثر10  
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سنوات  (10)أف أفراد العينة الذين لديهم خربة يف ٣تاؿ تدريس الفيزياء من  (4)يبلحظ من اٞتدكؿ 
-5)، كيف ا١ترتبة الثانية من لديهم خربة يف ٣تاؿ تدريس الفيزياء مابُت (٪80,65)فأكثر يف ا١ترتبة األكُف بنسبة 

للمعلمُت الذين لديهم خربة يف ٣تاؿ تدريس الفيزياء  (٪6,45)ككانت نسبة  (٪12,90)سنوات بنسبة  (9
 . سنوات (4-1)مابُت 

( 5)جدكؿ 
 .توزيع أفراد العينة من حيث حصو٢تم على دكرات تدريبية

 النسبة ا١تئوية العدد اٟتصوؿ على دكرة تدريبية
٪29,03 9 نعم  
٪70,97 22 ال  

أف ا١تعلمُت الذين حصلوا على دكرات تدريبية سابقة يف ٣تاؿ التكامل بُت العلـو  (5)يتضح من اٞتدكؿ 
أما الذين َف ٭تصلوا على دكرات تدريبية سابقة يف ٣تاؿ التكامل بُت  (٪29,03)كالرياضيات كالتقنية كانوا بنسبة 

كىذا يؤكد مدل حاجة معلمي الفيزياء إُف دكرات تدريبية يف ( ٪70,97)العلـو كالرياضيات كالتقنية كانوا بنسبة 
، ليكوف تدريسهم فعاالن كينطلق من أسس علمية ٣تاؿ التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأثناء ا٠تدمة يف 

. كتربوية
 . البحثاتيأد: رابعاً 

: كٖتددت أدايت البحث فيما يلي
 يف ضوء  لتنمية مهارات األداء التدريسياستبانو لتحديد االحتياجات التدريبية ١تعلمي الفيزياء .1

 .(MST)متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية 
بطاقة مبلحظة مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو  .2

 .(MST)كالرياضيات كالتقنية 
 :كلبناء أدايت البحث قاـ الباحث با٠تطوات التالية

. متطلبات التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية- 1
 بصورهتا األكلية كمن مث ٖتديد صدؽ تطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأعد الباحث قائمة مب

: القائمة من خبلؿ عرضها على ٣تموعة من احملكمُت للوصل إُف الصورة النهائية ٢تا كيف مايلي عرض لذلك
 :متطلبات التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةلالصورة األولية  -أ

 لقائمة متطلبات التكامل بُت العلـو ٣تاالتاعتمادان على األدبيات كالدراسات السابقة، أمكن ٖتديد ثبلثة  
: كىى MSTكفق مدخل  كالرياضيات كالتقنية

. فهم طبيعة العلـو كالرياضيات كالتقنية -
 . العلـو كالرياضيات كالتقنيةتتكامل فيهاحل ا١تشكبلت بصورة مهارات  -
 . العلـو كالرياضيات كالتقنيةتتكامل فيهابصورة  التفكَت الناقدمهارات  -

 (2)ملحق .  عبارة؛ كقد كزعت ا١تفردات على األبعاد الثبلثة السابقة(49)صياغة كىف ضوء ذلك مت 
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( 6)جدكؿ 
 .يف صورهتا األكلية  متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 لعباراتعدد ا اجملاؿـ 
 13األكؿ   .1
 15الثآف   .2
 21الثالث   .3

: متطلبات التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةتحديد صدق  -ج
 قاـ الباحث بعرضها يف صورهتا متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةقائمة  للتأكد من صدؽ 

متطلبات التكامل قائمة األكلية على ٣تموعة من احملكمُت ا١تتخصصُت يف ا١تناىج كطرؽ التدريس، كقد حظيت 
ككانت لديهم العديد  من احملكمُت على ٣تاالهتا كفقراهتا، (٪75) ٔتوافقة أكثر من بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 كفقراهتا من حذؼ أك إضافة متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةقائمة ٣تاالت من ا١تبلحظات حوؿ 
: أك تعديل بعض الفقرات، ككاف الغرض من التحكيم إبداء الرأم حوؿ

 مدل مناسبة ٣تاالت القائمة ١توضوع البحث. 
 مدل مناسبة العبارة ا١تندرجة ٖتت كل ٣تاؿ. 
 مدل كضوح العبارة ا١تندرجة ٖتت كل ٣تاؿ . 

: كفيما يلي تفصيل لتلك ا١تبلحظات، كما مت اٗتاذه بصدد كل منها
 .العالقة بين العلوم والرياضيات والتقنية: المجال األول

 (4، 2، 1 )عباراتمت حذؼ اؿ 
 (13، 11، 8، 7، 5 )عباراتمت تعديل اؿ 
 التاليةعبارةمت إضافة اؿ  : 

  الرياضية كالتقنية اليت يتطلبها الدرسالعلمية كيشرح بسهولة ا١تعلومات. 
.  بصورة تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنيةحل المشكالتمهارات : المجال الثاني

 (15، 13، 12، 6، 4 )عباراتمت حذؼ اؿ 
 ( 14، 10، 9، 7، 3، 2 )عباراتمت تعديل اؿ 
 التاليةعبارةمت إضافة اؿ  : 

 بصورة تكامليةيوجو نظر ا١تتعلم إُف البيانات ذات العبلقة با١تشكلة  .
 . بصورة تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنيةالتفكير الناقدمهارات : المجال الثالث

 (20، 17، 13، 10، 3 )عباراتمت حذؼ اؿ 
  (8، 6، 5، 4، 1)مت تعديل العبارات 
 مت إضافة العبارة التالية: 

 يستخلص مع الطبلب صحة األفكار كاٟتقائق كاألدلة الواردة ٔتوضوع الدرس. 
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: متطلبات التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةلالصورة النهائية  -د
تطلبات التكامل بُت العلـو قائمة مبطبقا ألراء احملكمُت أُجريت التعديبلت كتوصل الباحث إُف 

عبارة مقسمة على ( 39) ١تعلمي الفيزياء، حيث ٖتتوم على ملتنمية مهارات األداء التدريس كالرياضيات كالتقنية
العلـو تتكامل فيها مهارات حل ا١تشكبلت بصورة  -العبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية) :ثبلثة ٣تاالت كىي
 ( 3) ملحق .(العلـو كالرياضيات كالتقنيةتتكامل فيها مهارات التفكَت الناقد بصورة  -كالرياضيات كالتقنية

( 7)جدكؿ 
 .صورهتا النهائية  متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 عباراتعدد اؿاجملاؿ ـ 

 11األكؿ   .1
 11الثآف   .2
 17الثالث   .3

 . االستبانو-2
من عينة معلومات  إُف الوصوؿ بغية العباراتك األسئلة من ٣تموعة تضم بانوستقاـ الباحث بإعداد ا

مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات ُتساىم يف بناء الربنامج التدرييب ا١تقًتح لتنمية  ،البحث
 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 :الهدف من االستبانو -أ
ٖتديد االحتياجات التدريبية لتنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت 

 .العلـو كالرياضيات كالتقنية
 :الصورة األولية لالستبانو -ب

: ا١تختلفة كمنها على ٣تموعة من ا١تصادر كا٠تربات (االستبانو)اعتمد الباحث يف تصميم كبناء أداة البحث 
 األدبيات الًتبوية. 
 الدراسات السابقة. 
 خربة الباحث يف ٣تاؿ تدريس الفيزياء. 
 مراجعة مفردات كأىداؼ الدكرات الًتبوية ا١تقدمة ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية. 
 كاليت ْتث الدراسة االستطبلعية اليت أعدىا الباحث يف صورة بطاقة مبلحظة يف أثناء إعداد خطة اؿ

 . ىػ1433-1432معلمان للفيزياء خبلؿ الفصل الدراسي األكؿ للعاـ الدراسي  (17)مشلت 
االحتياجات التدريبية لتنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء  مت التوصل إُف قائمة ك٦تا سبق

عبارة صنفت إُف ثبلثة  (42)ٖتتوم على يف صورهتا األكلية ك متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
 : ٣تاالت ىي

 .تنمية فهم العبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية .1
 .تنمية مهارات حل ا١تشكبلت بصورة تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية .2
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  .تنمية مهارات التفكَت الناقد بصورة تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية .3
( 8)جدكؿ 

 . يف صورهتا األكلية٣تاؿ االستبانو كعدد االحتياجات يف كل ٣تاالت 
رات فقعدد اؿاجملاؿ ـ 

 14األكؿ   .4
 15الثآف   .5
 13الثالث   .6

: تحديد صدق االستبانو -ج
قاـ الباحث بعرضها على ٣تموعة من احملكمُت ا١تتخصصُت  (االستبانو) للتأكد من صدؽ أداة البحث 

 من احملكمُت على ٣تاالهتا كفقراهتا، (٪80)يف ا١تناىج كطرؽ التدريس، كقد حظيت االستبانو ٔتوافقة أكثر من 
 االستبانو كفقراهتا من حذؼ أك إضافة أك تعديل بعض ٣تاالتككانت لديهم العديد من ا١تبلحظات حوؿ 

 :الفقرات، ككاف الغرض من التحكيم إبداء الرأم حوؿ
 مدل مناسبة ٣تاالت االستبانو ١توضوع البحث. 
  ا١تندرجة ٖتت كل ٣تاؿمدل مناسبة االحتياج التدرييب. 
 مدل كضوح العبارة ا١تندرجة ٖتت كل ٣تاؿ . 
 (4)ملحق  .تقدير درجات اٟتاجة لكل احتياج تدرييب 

: كفيما يلي تفصيل لتلك ا١تبلحظات، كما مت اٗتاذه بصدد كل منها
 .تنمية فهم العالقة بين العلوم والرياضيات والتقنية: المجال األول

  (9)مت حذؼ الفقرة 
  (14، 13، 12، 11، 10، 6، 5، 2)مت تعديل الفقرات 
 مت إضافة الفقرة التالية : 

 الًتتيب ا١تنطقي للمنهج بطريقة ٖتقق التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية. 
 . العلوم والرياضيات والتقنيةتتكامل فيهاتنمية مهارات حل المشكالت بصورة : المجال الثاني

  (15، 14، 10، 4 ،3)مت حذؼ الفقرات 
  ( 12، 5)مت تعديل الفقرات 
 مت إضافة الفقرات التالية : 

  اكتساب مهارات تنظيم البيانات إحصائيان الستخدامها يف اٗتاذ القرار حوؿ العبلقة التكاملية
 .بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

  اكتساب مهارات تفسَت البيانات إحصائيان الستخدامها يف اٗتاذ القرار حوؿ العبلقة التكاملية
 .بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
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  اكتساب مهارات رسم البيانات إحصائيان الستخدامها يف اٗتاذ القرار حوؿ العبلقة التكاملية بُت
. العلـو كالرياضيات كالتقنية

 . العلوم والرياضيات والتقنيةتتكامل فيهاتنمية مهارات التفكير الناقد بصورة : المجال الثالث
  (9، 1)مت حذؼ الفقرات 
  (11، 4)مت تعديل الفقرات 
 مت إضافة الفقرة التالية: 

 كاليت تتكامل فيو العلـو ستخبلص صحة األفكار كاٟتقائق كاألدلة الواردة ٔتوضوع الدرسا 
 .كالرياضيات كالتقنية

 :الصورة النهائية لالستبانو -د
طبقا ألراء احملكمُت أُجريت التعديبلت كتوصل الباحث إُف استبانو لتحديد االحتياجات التدريبية لتنمية 

مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف صورهتا 
تنمية فهم العبلقة بُت العلـو ) :عبارة مقسمة على ثبلثة ٣تاالت كىي (39) على احتوتالنهائية، حيث 

تنمية  -العلـو كالرياضيات كالتقنيةتتكامل فيها تنمية مهارات حل ا١تشكبلت بصورة  -كالرياضيات كالتقنية
 (العلـو كالرياضيات كالتقنيةتتكامل فيها مهارات التفكَت الناقد بصورة 

( 9)جدكؿ 
 .يف صورهتا النهائية ٣تاؿ االستبانو كعدد االحتياجات يف كل ٣تاالت 

ات فقرعدد اؿاجملاؿ ـ 

 14األكؿ   .4
 13الثآف   .5
 12الثالث   .6

ا١تؤىل العلمي، : كقد اشتملت االستبانو على بيانات أكلية خاصة ٔتعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية من حيث
 ( 5)ملحق  .كنوع ا١تؤىل، كسنوات ا٠تربة، كالدكرات التدريبية

 :حساب ثبات االستبانو -ه
استبانو االحتياجات التدريبية لتنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء طبق الباحث 

غَت عينة )معلمان  (12) على عينة عشوائية من معلمي الفيزياء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية،
 ٟتساب ثبات االستبانو بطريقيت معامل ألفا SPSSكاستخداـ الربنامج اإلحصائي  كمت رصد النتائج ،(البحث

 كحساب معامبلت ارتباط ,(براكف، كجتماف-سبَتماف)كالتجزئة النصفية  (يف حالة حذؼ العبارة)كركنباخ 
 :كفيما يلي تفصيل لذلك، كمعامل الثبات ألفا كركنباخ لكل مفردة (معامل ارتباط بَتسوف) مع ٣تاالهتا ا١تفردات

 :(في حالة حذف العبارة) الثبات بطريقة ألفا كرونباخ -1
لكل ٣تاؿ من ٣تاالت االستبانو كالنتائج موضحة  (يف حالة حذؼ العبارة)مت حساب معامل ألفا كركنباخ 

: يف اٞتدكؿ التاِف
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 (10)جدكؿ 
  . بواسطة معامل ألفا كركنباخ لكل ٣تاؿ من ٣تاالت االستبانوقافب ثبات االست

معامل ألفا اجملاؿ 
 0,878األكؿ 
 0,898الثآف 
 0,880الثالث 

 0,885ا١تقياس ككل 
 ٞتميع (يف حالة حذؼ العبارة)بطريقة ألفا كركنباخ يتضح من اٞتدكؿ السابق أف ٚتيع معامبلت الثبات 

كىي قيم عالية، كقيمها على الًتتيب  (0,898-0,878)٣تاالت االستبانو الثبلثة مرتفعة كتًتاكح قيمها ما بُت 
 كىذا يدؿ على أف أداة (0,878 )المجال األول، (0,880 )المجال الثالث، (0,898 )المجال الثاني

 أما بالنسبة للمقياس ككل فقد ك٢تا درجة مناسبة من الثباتٔتجاالهتا الثبلثة صاٟتة للتطبيق،  (االستبانو)البحث 
. ْتثكىي قيمة مرتفعة يف حدكد أغراض اؿ (0,885)كاف معامل ثباتو 

 :(براون, وجتمان -سبيرمان) الثبات بطريقة التجزئة النصفية -2
لكل ٣تاؿ من ٣تاالت االستبانو  (براكف، كجتماف -سبَتماف)مت حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

 :كالنتائج موضحة يف اٞتدكؿ التاِف
( 11)جدكؿ 

  . معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية الستبانو االحتياجات التدريبية

اجملاؿ 
الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

معامل جتماف براكف  -معامل سبَتماف
 0,839 0,842األكؿ 
 0,876 0,901الثآف 
 0,856 0,867الثالث 

 (براكف -معامل سبَتماف) يتضح من اٞتدكؿ السابق أف ٚتيع معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية
 المجال الثانيكقيمها على الًتتيب ( 0,901- 0,842) كتًتاكح قيمها بُت ٞتميع ٣تاالت االستبانو مرتفعة

ٚتيع معامبلت الثبات بطريقة  ككذلك (0,842 )المجال األول، (0,867 )المجال الثالث، (0,901)
كقيمها ( 0,876- 0,839) كتًتاكح قيمها بُت  ٞتميع ٣تاالت االستبانو مرتفعة(جتمافمعامل ) التجزئة النصفية

 ٦تا يدؿ على أف (0839 )المجال األول، (0,856 )المجال الثالث، (0,876 )المجال الثانيعلى الًتتيب 
 .٢تا درجة مناسبة من الثباتٔتجاالهتا الثبلثة االستبانو 
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من  ومعامل الثبات ألفا كرونباخ لكل مفردة (معامل ارتباط بيرسون) المفردات معامالت ارتباط -3
  :مع مجاالتهامفردات االستبانو 

كمعامل الثبات ألفا كركنباخ لكل  (معامل ارتباط بَتسوف)مت حساب معامبلت ارتباط ا١تفردات مع ٣تاالهتا 
 (:12)من مفردات االستبانو كمت اٟتصوؿ على النتائج التالية كما ىو موضح باٞتدكؿ مفردة 

 (12)جدكؿ 
من مفردات االستبانو كمعامل الثبات ألفا كركنباخ لكل مفردة  (معامل ارتباط بَتسوف)ت امعامبلت ارتباط ا١تفرد

 .مع ٣تاالهتا
 اجملاؿ الثالث اجملاؿ الثآفاجملاؿ األكؿ 

ا١تفردة 
معامل 
ألفا 

كركنباخ 

معامل 
االرتباط 
مع اجملاؿ 

ا١تفردة 
معامل 
ألفا 

كركنباخ 

معامل 
االرتباط 
مع اجملاؿ 

 ا١تفردة
معامل 
ألفا 

كركنباخ 

معامل 
االرتباط 
مع اجملاؿ 

1 ,871 ,587** 1 ,881 ,500** 1 ,866 ,727** 
2 ,872 ,587** 2 ,896 ,656** 2 ,866 ,749** 
3 ,874 ,555** 3 ,887 ,763** 3 ,857 ,849** 
4 ,866 ,678** 4 ,886 ,754** 4 ,859 ,817** 
5 ,864 ,737** 5 ,901 ,428** 5 ,868 ,705** 
6 ,870 ,606** 6 ,982 ,648** 6 ,879 ,549** 
7 ,875 ,517** 7 ,888 ,730** 7 ,866 ,734** 
8 ,865 ,708** 8 ,885 ,769** 8 ,868 ,707** 
9 ,869 ,628** 9 ,879 ,859** 9 ,881 ,500** 
10 ,878 ,458** 10 ,883 ,812** 10 ,897 ,561** 
11 ,865 ,691** 11 ,878 ,872** 11 ,870 ,671** 
12 ,868 ,646** 12 ,885 ,778** 12 ,871 ,660** 
13 ,861 ,757** 13 ,897 ,561** 
14 ,870 ,614** 

 0,01 يعٍت أنو داؿ عند **
أف ٚتيع قيم االرتباط للمفردة مع اجملاؿ الذم ينتمي إليو، كمع ا١تقياس ككل دالة  (12)يتضح من اٞتدكؿ 

. كأهنا تقيس ما كضعت لقياسو (االستبانو) أداة البحث ثبات ٦تا يدؿ ذلك على 0,01عند مستول 
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 :تطبيق االستبانو– و 
كبعد اٟتصوؿ على خطاب التطبيق ا١تيدآف رقم  كثباهتا، البحث أداة صدؽ من التأكد بعد

 من اإلدارة العامة للًتبية كالتعليم ٔتنطقة عسَت قاـ الباحث ( ىػ15/7/1433)كبتاريخ  (331252615/4)
 كقد ركعي أف تشتمل االستبانو على خطاب يوضح للمعلمُت ا٢تدؼ منها . على عينة البحث االستبانوبتوزيع

كمكوناهتا كطريقة االستجابة لعباراهتا، حيث طلب منهم ٖتديد درجة االحتياج التدرييب باختيار البديل ا١تناسب 
كما طلب منهم كتابة البيانات العامة ا١ترتبطة ٔتتغَتات البحث ا١تتمثلة ، من بُت البدائل الثبلث مقابل كل عبارة

ا١تؤىل العلمي، كنوع ا١تؤىل، كالتخصص، كعدد سنوات ا٠تربة يف التدريس، كالدكرات التدريبية يف ٣تاؿ : يف
 .ىػ3/8/1433كاستلم الباحث آخر استبانو بتاريخ  .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

: تصحيح االستبانو– ز 
، كاٟتاجة (2)الدرجة ( متوسطة)، كاٟتاجة (3) الدرجة (كبَتة)مت تصحيح االستبانو ْتيث تأخذ اٟتاجة 

(. 1)الدرجة  (ضعيفة)
: كعلى ذلك فإف اٟتكم على قيمة ا١تتوسط اٟتسايب تكوف كالتاِف

  تكوف اٟتاجة ضعيفة1,66-1إذا كاف ا١تتوسط اٟتسايب بُت . 
  تكوف اٟتاجة متوسطة2,33-1,67إذا كاف ا١تتوسط اٟتسايب بُت . 
  تكوف اٟتاجة كبَتة3-2,34إذا كاف ا١تتوسط اٟتسايب بُت . 
 .المقترح التدريبي البرنامج بناء- 3

 :التالية ا٠تطوات كفق التدرييب إعداد الربنامج مر فقد السابقة، كالدراسات النظرم اإلطار ضوء يف
 ا١تقًتح التدرييب الربنامج من العاـ ا٢تدؼ. 
 ا١تقًتح التدرييب للربنامج ا٠تاصة األىداؼ. 
 ا١تقًتح التدرييب الربنامج ٤تتول. 
 ا١تقًتح التدرييب الربنامج تدريس كأساليب طرؽ. 
 التعليمية األنشطة. 
 ا١تساعدة الوسائل. 
 ا١تقًتح التدرييب الربنامج تقؤف. 
 ا١تقًتح التدرييب الربنامج ضبط. 

 الهدف العام للبرنامج التدريبي المقترح: 
تنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف ضوء يهدؼ ىذا الربنامج التدرييب إُف 

.  متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
 األىداف الخاصة للبرنامج التدريبي المقترح: 

 أف يستنتج ا١تتدرب أساليب التدريس الفعاؿ لتدريس موضوعات مادة الفيزياء. 
  التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يعرؼ ا١تتدرب مدخل. 
  التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يستنتج ا١تتدرب فلسفة مدخل. 



90 

    

 أف يتوصل ا١تتدرب للعبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية . 
  التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يتعرؼ ا١تتدرب على مربرات األخذ ٔتدخل .
  يف التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يستنتج ا١تتدرب صعوبات كمعوقات استخداـ مدخل 

 .تدريس الفيزياء
  التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يتعرؼ ا١تتدرب على مكونات مدخل. 
 التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يتعرؼ ا١تتدرب على مبادئ تضمُت متطلبات . 
  للتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يُكّوف ا١تتدرب فكرة عن ا١تشركعات العا١تية. 
  التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف ٭تدد ا١تتدرب دكر معلم الفيزياء يف ضوء مدخل. 
  التكامل بُت العلـو أف يستنتج ا١تتدرب مداخل كاسًتاتيجيات تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل

 .كالرياضيات كالتقنية
  أف يتعرؼ ا١تتدرب على معٌت حل ا١تشكبلت الفيزيائية يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات

 .كالتقنية
  أف يوضح ا١تتدرب أ٫تية استخداـ حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو

 .كالرياضيات كالتقنية
  أف يستنتج ا١تتدرب شركط استخداـ إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل

 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
  أف يتعرؼ ا١تتدرب على بعض اسًتاتيجيات حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل

 .بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
  أف ٭تدد ا١تتدرب ا٬تابيات كسلبيات إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل

 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
  أف يتعرؼ ا١تتدرب على خطوات حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو

 .كالرياضيات كالتقنية
  أف يبُت ا١تتدرب خطوات تدريس الفيزياء باستخداـ إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف ضوء مدخل التكامل

 .         بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
 أف يعرؼ ا١تتدرب التفكَت الناقد يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية. 
 أف يتوصل ا١تتدرب إُف خصائص التفكَت الناقد. 
 أف يستنتج ا١تتدرب معايَت التفكَت الناقد . 
  أف ٭تدد ا١تتدرب أ٫تية استخداـ التفكَت الناقد يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو

 .كالرياضيات كالتقنية
 أف يعدد ا١تتدرب مكونات التفكَت الناقد يف مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية. 
  أف يستنتج ا١تتدرب اسًتاتيجيات تنمية مهارات التفكَت الناقد يف مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات

 .كالتقنية
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 أف يعدد ا١تتدرب مهارات التفكَت الناقد. 
 أف يصنف ا١تتدرب مهارات التفكَت الناقد. 
  أف يعدد ا١تتدرب معوقات التفكَت الناقد يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو

. كالرياضيات كالتقنية
  أف يتعرؼ ا١تتدرب على خطوات ٗتطيط دركس الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو

 .كالرياضيات كالتقنية
  أف يتعرؼ ا١تتدرب على ٪تاذج من ٖتاضَت دركس الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو

 .كالرياضيات كالتقنية
  أف يطبق ا١تتدرب ما تعلمو عن متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف تصميم درس يف

 .مادة الفيزياء يف ضوء تلك ا١تتطلبات
 المقترح التدريبي البرنامج محتوى: 

 ضوء يف ٖتديده كيتم التدرييب، الربنامج ٗتطيط مراحل أىم من التدرييب الربنامج ٤تتول اختيار يعد
 :يلي ما كإعداده التدرييب الربنامج ٤تتول اختيار يف ركعي كقد التدرييب، للربنامج ا٠تاصة األىداؼ

 .ا١تتدرب لدل ٖتقيقها على كالقدرة لؤلىداؼ الربنامج ٤تتول مةئمبل -1
 .كأكادٯتيان  مهنيان، تنميتها ا١تطلوب كا١تهارة ا٠تربة جوانب ٚتيع على الربنامج ٤تتول مشولية -2
 .كالتطوير بالتعديل يسمح ْتيث كا١تركنة التنوع -3
 .الصعب إُف السهل من التدرج -4
 .كقدراتو إمكاناتو كفق متدرب كل يتعلم ْتيث ا١تتدربُت، بُت الفردية الفركؽ مراعاة -5
 .ا١تستمر للتقؤف القابلية -6
 أساس على دراسية، كحدات ٜتس (5 )بلغ الدراسية الوحدات من عدد يف التدرييب كاحملتول ا٠تربات تنظيم-7
 ساعة( 15) ا١تقًتح التدرييب الربنامج ساعات عدد بلغ كبذلك اليـو يف ساعات( 3( بواقع التدريس يتم أف

 . تدريبية
( 13)جدكؿ 

. ٤تتول الربنامج التدرييب ا١تقًتح

احملتول الزمن الوحدة التدريبية 

التكامل طبيعة مدخل 
بُت العلـو كالرياضيات 

 .كالتقنية
 دقيقة 180

- قواعد العمل كتوزيع ا١تهاـ كا١تسؤكليات- التعريف بأىداؼ الربنامج
مفهـو - أساليب التدريس الفعاؿ لتدريس موضوعات مادة الفيزياء 

فلسفة مدخل التكامل - مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
- العبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية- بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 . مربرات األخذ ٔتدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
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يتبع طبيعة مدخل 
التكامل بُت العلـو 
 .كالرياضيات كالتقنية

 دقيقة 180

صعوبات كمعوقات استخداـ مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات 
مكونات مدخل التكامل بُت العلـو - كالتقنية يف تدريس الفيزياء

مبادئ تضمُت متطلبات مدخل التكامل بُت - كالرياضيات كالتقنية
ا١تشركعات العا١تية للتكامل بُت العلـو - العلـو كالرياضيات كالتقنية

معلم الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو - كالرياضيات كالتقنية
اسًتاتيجيات تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل - كالرياضيات كالتقنية

 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

حل ا١تشكبلت يف 
مدخل التكامل بُت 
العلـو كالرياضيات 

. كالتقنية

 دقيقة 180

معٌت حل ا١تشكبلت الفيزيائية يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو 
أ٫تية استخداـ حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء - كالرياضيات كالتقنية

شركط - يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
استخداـ إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل 

اسًتاتيجيات حل ا١تشكبلت - التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات 

ا٬تابيات كسلبيات حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء - كالتقنية
خطوات حل - مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو 
خطوات تدريس الفيزياء باستخداـ إسًتاتيجية - كالرياضيات كالتقنية

 . حل ا١تشكبلت يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

التفكَت الناقد يف مدخل 
التكامل بُت العلـو 
. كالرياضيات كالتقنية

 دقيقة 180

ماىية التفكَت الناقد يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات 
أ٫تية استخداـ التفكَت - خصائص التفكَت الناقد كمعايَته- كالتقنية

الناقد يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات 
مكونات التفكَت الناقد يف مدخل التكامل بُت العلـو - كالتقنية

اسًتاتيجيات تنمية مهارات التفكَت الناقد يف - كالرياضيات كالتقنية
مهارات التفكَت الناقد - مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

معوقات التفكَت الناقد يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل - كتصنيفها
. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

ٖتضَت دركس الفيزياء 
للصف األكؿ الثانوم 

 باستخداـ متطلبات
التكامل بُت العلـو 
 .كالرياضيات كالتقنية

 دقيقة 180

يف ضوء  خطوات ٖتضَت دركس يف مقرر الفيزياء للصف األكؿ الثانوم
ٖتضَت درس يف مقرر - التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةمتطلبات 

التكامل بُت العلـو يف ضوء متطلبات  الفيزياء للصف األكؿ الثانوم
 .كالرياضيات كالتقنية
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 المقترح التدريبي البرنامج تدريس طرق: 
 ٖتقيق إُف كتؤدم تناسب احملتول اليت التدريس طرؽ اختيار مت كاحملتول، التدرييب الربنامج أىداؼ ضوء يف
 البصرية ا١تعينات كتوفر تنوع كمدل ا١تدرب، ا١تتدربُت كقدرات طبيعة مراعاة مع للربنامج، كالعامة ا٠تاصة األىداؼ

 كالنقاش ا١تفتوح، كاٟتوار ا١توجهة، كا١تناقشة احملاضرة، استخداـ  كمت.ا١تعد للتدريب ا١تكاف كطبيعة كالسمعية،
. التعاكٓف كالتعلم الذىٍت، كالعصف

 التعليمية األنشطة: 
 :للمتدربُت كجهت اليت النشاط ألواف من

 .(الذايت التقؤف الفردم، التقرير العمل، أكراؽ) الفردية نشطةاأل- 1
يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو   الفيزياءدركس ٖتضَت يف ا١تتدربوف عليها يتدرب عملية أنشطة -2

 .كالرياضيات كالتقنية
 .الزمبلء ٣تموعة على كعرضها النموذجية الدركس إعداد -3
 المساعدة الوسائل: 
 .العمل أكراؽ - 1
 .التعاكنية للمجموعات متحركة كأخرل ثابتة سبورة -2
 .آِف حاسب جهاز -3
 (Data show). البيانات عرض جهاز -4
 المقترح التدريبي البرنامج تقويم: 

 الربنامج أىداؼ ٖتقق مدل من كالتأكد الربنامج، كتنفيذ ٗتطيط يف مهمان  دكران  التقؤف عملية تلعب
 :كالتاِف التدرييب الربنامج تقؤف طرؽ تنوعت كقد التدرييب،
 اختبار قبلي للتعرؼ على خلفية ا١تتدربُت حوؿ موضوعات الربنامج التدرييب. 
 اختبار بعدم للتعرؼ على مدل استفادة ا١تتدربُت من الربنامج التدرييب . 
  يتم تقؤف ا١تتدربُت أثناء الربنامج التدرييب من خبلؿ أكراؽ العمل اٞتماعي ككرش العمل اٞتماعية كالتفاعل

 .كأكراؽ العمل الفردم كاليت يقـو الباحث بتحليلها، داخل قاعة التدريب
 تتم عملية التقؤف من خبلؿ تقؤف ا١تدرب ألداء كل متدرب من خبلؿ ٪توذج معد لذلك ٪توذج. 
 يقـو كل متدرب بإعداد تقرير فردم يف هناية الربنامج التدرييب لتحديد مدل الفائدة اليت حصل عليها. 
 يقـو كل متدرب بتعبئة ٪توذج خاص بتقؤف كل جلسة التدريبية مت االنتهاء منها. 
 يقـو كل متدرب بتعبئة ٪توذج خاص بتقؤف أداء ا١تدرب هناية كل جلسة تدريبية .

 المقترح التدريبي البرنامج ضبط: 
 :اآليت من التأكد أجل ف، ـالتدريس كطرؽ ا١تناىج ٣تاؿ يف ا١تختصُت على التدرييب الربنامج عرض مت

 .العناصر لكل كمشولو ٖتقيقها كإمكانية ا١تصاغة األىداؼ سبلمة -1
 .ا١تقًتح التدرييب الربنامج أىداؼ لتحقيق التدريس أساليب مةئمبل -2
 .لؤلىداؼ ككحداتو احملتول تنظيم مةئمبل -3
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 . ا١تقًتحة كالوسائل األنشطة مناسبة -4
 .التقؤف أدكات مناسبة -5

 :كىي األمور من عدد حوؿ احملكمُت مبلحظات تركزت كقد
 على مقسمة تدريبية ساعة( 15 )يصبح ْتيث تعديلو فتم ساعات (10 )كاف فقد ،البرنامج زمن 

 .أياـ ٜتسة
 فيها توزيع أكراؽ عمل  يتم تدريبية جلسة كل يةهنا يف علمية مادة إضافة مت البرنامج, محتوى 
 الربنامج بتقؤف خاصة ٪تاذج ىناؾ يكن َف حيث للتقؤف، ٪تاذج أربعة إضافة مت ،البرنامج تقويم وسائل.  

 (.6 )ملحق يف كما النهائية صورتو يف الربنامج كأصبح احملكموف، أبداىا اليت ا١تبلحظات تنفيذ مت كقد
 .بطاقة المالحظة- 4

فعالية الربنامج التدرييب على عينة البحث قاـ بإعداد بطاقة مبلحظة  كرصد ةمتابعليتمكن الباحث من 
 .مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

: الهدف من بطاقة المالحظة -أ
األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف ضوء مهارات ىدفت بطاقة ا١تبلحظة إُف تقؤف 

. متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
 :الصورة األولية لبطاقة المالحظة- ب

على ٣تموعة من ا١تصادر كا٠تربات ا١تختلفة  (بطاقة ا١تبلحظة)اعتمد الباحث يف تصميم كبناء أداة البحث 
: كمنها

 األدبيات الًتبوية. 
 الدراسات السابقة. 
 خربة الباحث يف ٣تاؿ تدريس الفيزياء. 
 مراجعة مفردات كأىداؼ الدكرات الًتبوية ا١تقدمة ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية. 
 كاليت ْتث الدراسة االستطبلعية اليت أعدىا الباحث يف صورة بطاقة مبلحظة يف أثناء إعداد خطة اؿ

 . ىػ1433-1432معلمان للفيزياء خبلؿ الفصل الدراسي األكؿ للعاـ الدراسي  (17)مشلت 
 مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بطاقة مبلحظة مت التوصل إُف ك٦تا سبق

 : ىياكر عبارة صنفت إُف ثبلثة مح (57) ٖتتوم على بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
 .ٗتطيط التدريس .1
 .تنفيذ التدريس .2
 .تقؤف التدريس .3
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( 14)جدكؿ 
 .يف صورهتا األكلية ٤تور كل مهارات كعدد بطاقة ا١تبلحظة ٤تاكر 

 ا١تهاراتعدد  احملورـ 

 18 ٗتطيط التدريس  .1
 25 تنفيذ التدريس  .2
 14 تقؤف التدريس  .3

 :تحديد صدق بطاقة المالحظة– ج 
على ٣تموعة من احملكمُت  قاـ الباحث بعرضها (بطاقة ا١تبلحظة)للتأكد من صدؽ أداة البحث 

من احملكمُت على  (٪85) ٔتوافقة أكثر من بطاقة ا١تبلحظةا١تتخصصُت يف ا١تناىج كطرؽ التدريس، كقد حظيت 
 من حذؼ أك إضافة ٤تاكر بطاقة ا١تبلحظة كعباراهتاككانت لديهم العديد من ا١تبلحظات حوؿ  ،عباراهتا كاكرىامح

 :، ككاف الغرض من التحكيم إبداء الرأم حوؿالعباراتأك تعديل بعض 
 مدل مناسبة ٤تاكر بطاقة ا١تبلحظة ١توضوع البحث. 
 مدل مناسبة كل أداء فرعي للمحور ا١تندرج ٖتتو. 
 (7)ملحق . مدل كضوح العبارة ا١تندرجة ٖتت كل ٤تور 

: كفيما يلي تفصيل لتلك ا١تبلحظات، كما مت اٗتاذه بصدد كل منها
 . تخطيط التدريس:  األولحورالم

  (16، 13، 11، 10، 9، 8، 6)مت حذؼ العبارات 
  (18، 14، 12، 5، 3، 1)مت تعديل العبارات 
 مت إضافة العبارة التالية : 

 ٮتطط لعرض دركس الفيزياء بتنظيم ٭تقق التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية. 
 .تنفيذ التدريس:  الثانيحورالم

  (23، 21، 18، 14، 13، 11، 10، 9، 5)مت حذؼ العبارات 
  (25، 24، 22، 20، 19، 15، 12، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1)مت تعديل العبارات  
 مت إضافة العبارة التالية : 

   من خبلؿ البيانات ا١تعطاة ٢تمالعلمية كالرياضيةيستخلص مع الطبلب القوانُت . 
 .تقويم التدريس:  الثالثحورالم

  (13، 11، 10، 5)مت حذؼ العبارات 
  (9، 8، 7، 6، 4، 3، 1)مت تعديل العبارات 
 مت إضافة العبارة التالية: 

  بأسلوهبم ا٠تاصذات الطابع العلمي كالرياضي كالتقٍت  يطلب من الطبلب صياغة ا١تشكبلت. 
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 :الصورة النهائية لبطاقة المالحظة– د 
 مهارات األداء التدريسي بطاقة مبلحظةطبقان ألراء احملكمُت أُجريت التعديبلت كتوصل الباحث إُف 

 على احتوت١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف صورهتا النهائية، حيث 
( 8) ملحق .(تقؤف التدريس- تنفيذ التدريس- ٗتطيط التدريس) : كىي٤تاكرعبارة مقسمة على ثبلثة  (40)

( 15)جدكؿ 
 .يف صورهتا النهائية ٤تور يف كل ا١تهارات كعدد ٤تاكر بطاقة ا١تبلحظة 

 ا١تهاراتعدد  احملورـ 
 12 ٗتطيط التدريس  .1
 17 تنفيذ التدريس  .2
 11 تقؤف التدريس  .3

 :حساب ثبات بطاقة المالحظة- ىـ 
 مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو بطاقة مبلحظةطبق الباحث 
 ، كمت رصد النتائج(غَت عينة البحث) معلمُت( 7) على عينة عشوائية من معلمي الفيزياء كالرياضيات كالتقنية،

بطريقيت معامل  و(cooper)باستخداـ معادلة كوبر البطاقة  ٟتساب ثبات SPSSكاستخداـ الربنامج اإلحصائي 
 :كفيما يلي تفصيل لذلك ,(براكف، كجتماف-سبَتماف)كالتجزئة النصفية  (يف حالة حذؼ العبارة)ألفا كركنباخ 

:  (cooper) حساب معامل ثبات بطاقة المالحظة باستخدام معادلة كوبر -1
سبعة  (7)للتأكد من ثبات بطاقة ا١تبلحظة، قاـ الباحث بتطبيقها على عينة استطبلعية مكونة من 

معلمُت من معلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية ٔتحافظة ٜتيس مشيط، من ٣تتمع البحث كخارج عينتو، حيث ٘تت 
مبلحظة كل معلم حصة دراسية كاملة، كمت حساب ثبات البطاقة عن طريق أسلوب اتفاؽ ا١تبلحظُت، حيث مت 
االستعانة بأحد معلمي مادة الفيزياء كمت تدريبو على كيفية استخداـ بطاقة ا١تبلحظة، كمت حساب نسبة االتفاؽ 

 : ١تعرفة معامل االتفاؽ بُت ا١تبلحظُت كىي (cooper)بُت الباحث كا١تعلم ا١تتعاكف، كمت استخداـ معادلة كوبر 
 100×عدد بنود البطاقة / عدد مرات االتفاؽ = نسبة االتفاؽ 

 :  كبعد تطبيق ا١تعادلة كانت نسبة االتفاؽ بُت ا١تبلحظُت كما يف اٞتدكؿ التاِف
( 16)جدكؿ 

 .نسبة االتفاؽ بُت الباحث كا١تعلم ا١تتعاكف ٟتساب ثبات بطاقة ا١تبلحظة
 النسبة ا١تئوية لبلتفاؽ عدد مرات االختبلؼ عدد مرات االتفاؽ مهارات البطاقة ا١تعلم
1 40 35 5 88٪ 
2 40 34 6 85٪ 
3 40 36 4 90٪ 
4 40 35 5 88٪ 
5 40 33 7 83٪ 
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6 40 37 3 93٪ 
7 40 33 7 83٪ 

 ٪87 متوسط النسبة ا١تئوية لبلتفاؽ بُت ا١تبلحظُت
 كىي (٪87)أف متوسط النسبة ا١تئوية لبلتفاؽ بُت الباحث كا١تعلم ا١تتعاكف  (16) يتضح من اٞتدكؿ 

قيمة ثبات مرتفعة، تدؿ على صبلحية ثبات بطاقة ا١تبلحظة، كمدل الوثوؽ بتطبيقها على عينة البحث، كإمكانية 
. االعتماد على نتائجها

 :(في حالة حذف العبارة) الثبات بطريقة ألفا كرونباخ -2
 كالنتائج بطاقة ا١تبلحظة اكر من محكرلكل مح (يف حالة حذؼ العبارة)مت حساب معامل ألفا كركنباخ 

 :موضحة يف اٞتدكؿ التاِف
( 17)جدكؿ 

  .٤تور من ٤تاكر بطاقة ا١تبلحظة بواسطة معامل ألفا كركنباخ لكل بطاقة ا١تبلحظة ثبات 
كركنباخ  معامل ألفا احملور

 0,918 ٗتطيط التدريس
 0,897 تنفيذ التدريس
 0,924 تقؤف التدريس
 0,922ا١تقياس ككل 

 ٞتميع (يف حالة حذؼ العبارة)بطريقة ألفا كركنباخ يتضح من اٞتدكؿ السابق أف ٚتيع معامبلت الثبات 
كىي قيم عالية، كقيمها على  (0,924- 0,897) الثبلثة مرتفعة كتًتاكح قيمها ما بُت بطاقة ا١تبلحظة اكرمح

محور تنفيذ ، (0,918 )محور تخطيط التدريس، (0,924 )محور تقويم التدريسالًتتيب 
ك٢تا درجة  الثبلثة صاٟتة للتطبيق، حاكرىامب (بطاقة ا١تبلحظة)كىذا يدؿ على أف أداة البحث  (0,897)التدريس

كىي قيمة مرتفعة يف حدكد أغراض  (0,922) أما بالنسبة للمقياس ككل فقد كاف معامل ثباتو مناسبة من الثبات
 .ْتثاؿ
: (براون, وجتمان -سبيرمان) الثبات بطريقة التجزئة النصفية -3

 بطاقة ا١تبلحظة اكر من محكرلكل مح (براكف، كجتماف -سبَتماف)مت حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية 
 :كالنتائج موضحة يف اٞتدكؿ التاِف
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 (18)جدكؿ 
  .لبطاقة ا١تبلحظة معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

 كرا١تح
الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

معامل جتماف براكف  -معامل سبَتماف
 0,876 896, ٗتطيط التدريس
 0,866 881, تنفيذ التدريس
 0,897 0,905 تقؤف التدريس

 (براكف -معامل سبَتماف) يتضح من اٞتدكؿ السابق أف ٚتيع معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية
تقويم  محوركقيمها على الًتتيب ( 0,905- 0,881) كتًتاكح قيمها بُت مرتفعة٤تاكر بطاقة ا١تبلحظة ٞتميع 

ٚتيع  ككذلك (0,881 )محور تنفيذ التدريس، (0,896 )محور تخطيط التدريس، (0,905 )التدريس
 كتًتاكح قيمها بُت مرتفعة٤تاكر بطاقة ا١تبلحظة  ٞتميع (جتمافمعامل ) معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية

، (0,876)٤تور ٗتطيط التدريس ، (0,897)٤تور تقؤف التدريس كقيمها على الًتتيب ( 0,897- 0,866)
 .٢تا درجة مناسبة من الثبات الثبلثة  بطاقة ا١تبلحظة ٔتحاكرىا٦تا يدؿ على أف (0,866)٤تور تنفيذ التدريس 

:  تطبيق بطاقة المالحظة– و 
بعد التأكد من صدؽ أداة البحث كثباهتا، كبعد اٟتصوؿ على خطاب التطبيق ا١تيدآف رقم 

 الباحثبدأ . من اإلدارة العامة للًتبية كالتعليم ٔتنطقة عسَت (ق9/11/1433)كبتاريخ  (331803539/4)
( 15 )من كونة ـعينة على ق 1434- 1433 العاـ من األكؿ الدراسي الفصل بتطبيق بطاقة ا١تبلحظة يف

حيث قاـ الباحث بزيارة ا١تدارس الثانوية يف ٤تافظة ٜتيس مشيط اليت سوؼ يتم تدريب . ان ٜتسة عشر معلم
معلميها على الربنامج التدرييب، كاجتمع مع مديرم ىذه ا١تدارس كمعلم الفيزياء فيها، ككضح ا٢تدؼ من البحث، 

مث حدد الباحث موعدان مع معلم كل مدرسة . كأنو ال عبلقة لو يف بالتقؤف الوظيفي، كطلب منهم التعاكف معو
 اٟتصص بلغ عدد كبالتاِفٟتضور حصص الفيزياء اليت يقـو بتدريسها بواقع ثبلث حصص كمبلحظة ا١تعلم فيها، 

 قبل تنفيذ الربنامج التدرييب، كبعد االنتهاء من تنفيذ صةٜتسة كأربعوف ح (45 )ٔتبلحظتها الباحث قاـ اليت
الربنامج التدرييب قاـ الباحث ٔتبلحظة ا١تعلم مرة أخرل بواقع ثبلث مبلحظات يفصل بُت ا١تبلحظة كاليت تليها 

مدة عشرة أياـ تقريبان؛ كذلك للحصوؿ على دقة أكرب يف كصف كمبلحظة أداء ا١تعلم كحساب معدؿ ا١تبلحظات 
 بلغ عدد كبالتاِف ا١تبلحظة، لدقة ضمانان  بنفسو ا١تعلم أداء ٔتبلحظة الباحث يقـو مرة كل  كيف.الثبلث لكل مهارة

 .تنفيذ الربنامج التدرييب بعد صةٜتسة كأربعوف ح (45 )ٔتبلحظتها الباحث قاـ اليت اٟتصص
:   تصحيح بطاقة المالحظة ورصد النتائج–ز 

 درجة توافر ا١تهارة، ك(4) الدرجة (عالية جدان  )درجة توافر ا١تهارة ْتيث تأخذ بطاقة ا١تبلحظةمت تصحيح 
 .(1)الدرجة  (ضعيفة)، كدرجة توافر ا١تهارة (2)الدرجة  (متوسطة )درجة توافر ا١تهارة، ك(3)الدرجة  (عالية)

: كعلى ذلك فإف اٟتكم على قيمة ا١تتوسط اٟتسايب تكوف كالتاِف
  فهذا يعٍت توافر ا١تهارة بدرجة عالية جدان  (4)إُف  (3,25)من ٭تصل على متوسط. 
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  فهذا يعٍت توافر ا١تهارة بدرجة عالية (3,25)إُف اقل من (2,5) كمن ٭تصل على متوسط. 
  فهذا يعٍت توافر ا١تهارة بدرجة متوسطة (2,5)إُف اقل من  (1,75) كمن ٭تصل على متوسط . 
  فهذا يعٍت توافر ا١تهارة بدرجة ضعيفة (1,75)إُف اقل من  (1)كمن ٭تصل على متوسط. 

 .األساليب اإلحصائية: خامساً 
: التالية سيتم اختيار األساليب اإلحصائية كعينة البحثبناءن على طبيعة البيانات 

 . ٟتساب ثبات االستبانو كبطاقة ا١تبلحظة(Cronbach's Alpha) معامل ألفا كركنباخ .1
 . ٟتساب معامل ثبات بطاقة ا١تبلحظة(cooper)معادلة كوبر  .2
ٟتساب ثبات االستبانو كبطاقة  (براكف، كجتماف -سبَتماف) الثبات بطريقة التجزئة النصفيةحساب  .3

 .ا١تبلحظة
 . لكل مفردة من مفردات االستبانومعامل ارتباط بَتسوف .4
 ١تعرفة التكرارات كالنسب ا١تئوية لكل فقرة (Frequency &Percent)حساب التكرارات كالنسب ا١تئوية  .5

 .من فقرات بطاقة ا١تبلحظة كاالستبانو
الستبانو  الكل فقرة من فقرات (Std. Deviation &Mean) ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية .6

 .بطاقة ا١تبلحظةكل عبارة من عبارات كؿ
لتحديد مدل تأثَت ا١تتغَّت ا١تستقل كىو الربنامج التدرييب ، (η2) يتاإحجم التأثَت ا١تعركؼ باسم مربع  .7

على ا١تتغَّت التابع كىو مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو 
 .كالرياضيات كالتقنية



  
 

 
 

 
الفصل الخامس 

 عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرىا
 

 البحث عرض نتائج: أوالً 
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول للبحث 
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني للبحث 
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث للبحث: 

 النتائج المتعلقة بالفرض األول - أ
 النتائج المتعلقة بالفرض الثاني - ب

  وتفسيرىامناقشة النتائج: ثانياً 
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الفصل الخامس                                         
 عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرىا

: مقدمة
يتناكؿ ىذا الفصل عرضان لنتائج البحث اليت توصل إليها الباحث كمناقشتها، هبدؼ اإلجابة عن 
أسئلة البحث كفركضو من خبلؿ استخبلص ما أسفر عنو تطبيق أدايت البحث كالربنامج التدرييب كٖتليل 

البيانات إحصائيان، كسيعرض الباحث ىذا التحليل مع مناقشة ىذه النتائج كتفسَتىا يف ضوء اإلطار 
. النظرم كالدراسات السابقة

. النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول للبحث: أوالً 
ما متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية الواجب )لئلجابة عن ىذا السؤاؿ، كالذم نصو 

قاـ الباحث بتصميم قائمة تضم  (توفرىا يف مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية ؟
متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية الواجب توفرىا يف مهارات األداء التدريسي ١تعلمي 

كعرضها على احملكمُت كأخذ آرائهم كمقًتحاهتم حو٢تا، كإخراجها يف صورهتا الفيزياء با١ترحلة الثانوية 
:  النهائية، كتوصل الباحث إُف قائمة بتلك ا١تتطلبات مرتبة على النحو التاِف

 فهم طبيعة العلوم والرياضيات والتقنية:  األولمجالال. 
. يوضح باألمثلة العبلقة التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية- 1
. الرياضية اليت ترتكز عليها الوسائل التقنيةالعلمية كيثَت مناقشات الكتشاؼ ا١تبادئ - 2
.  للمبادئ العلمية كالرياضية اليت تعلموىاقنيةيطلب من الطبلب اقًتاح تطبيقات ت- 3
. يثَت مناقشات مع الطبلب حوؿ العبلقة التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية- 4
. يساعد الطبلب على اقًتاح اٟتلوؿ ا١تمكنة للمشكبلت ذات الصلة بالعلـو كالرياضيات كالتقنية- 5
. يوجو الطبلب للقياـ بأنشطة تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية- 6
. يساعد الطبلب على إدراؾ الصلة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية- 7
 .الرياضية من خبلؿ البيانات ا١تعطاة ٢تمالعلمية كيستخلص مع الطبلب القوانُت - 8
العلـو يدرب الطبلب على القياـ باألعماؿ التقنية كاستخداـ ا١تعلومات اليت تساعدىم من - 9
 .الرياضياتك

 . كالتقنية الرياضياتيف العلمية يدرب الطبلب على تطبيق ا١تفاىيم كا١تبادئ- 10
 .الرياضية كالتقنية اليت يتطلبها الدرسالعلمية ك يشرح بسهولة ا١تعلومات -11
 بصورة تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنيةمهارات حل المشكالت:  الثانيمجالال . 
. يعرض الدرس يف صورة مشكبلت حياتية تثَت فكر الطبلب- 1
.  أثناء الدرس العلمية بصورة تكاملية مع الرياضيات كالتقنيةيثَت لدل الطبلب اإلحساس با١تشكبلت- 2
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. يطلب من الطبلب صياغة ا١تشكبلت بأسلوهبم ا٠تاص كٖتديدىا ٖتديدان دقيقان - 3
.  يشجع الطبلب على تطبيق ما يتعلمونو يف ا١تواقف التعليمية كاٟتياتية- 4
. يدرب الطبلب على استخداـ ا١تنهج العلمي يف التفكَت من خبلؿ خطوات حل ا١تشكلة- 5
.  يدرب الطبلب على مهارات كضع خطة اٟتل- 6
.  ذات الطابع العلمي كالرياضي كالتقٍتيطلب من الطبلب ٚتع كتصنيف ا١تعلومات ا١تتصلة با١تشكلة- 7
 كاختبار  ذات الطابع العلمي كالرياضي كالتقٍتيناقش الطبلب يف صياغة الفركض احملتملة ٟتل ا١تشكلة- 8

. أكثرىا احتماالن 
.   بصورة تكامليةيطلب من الطبلب تقدٔف تفسَتات ٞتداكؿ كرسـو بيانية- 9

 .يوجو الطبلب للربط بُت ا٢تدؼ ا١تراد الوصوؿ إليو كا١تعلومات ا١تتاحة ٟتل ا١تشكلة- 10
 .يوجو نظر ا١تتعلم إُف البيانات ذات العبلقة با١تشكلة -11
 بصورة تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنية تنمية مهارات التفكير الناقد:  الثالثمجالال. 
. الرياضية العلمية كيطلب من الطبلب ٖتديد السبب كالنتيجة يف العبلقات- 1
. يطلب من الطبلب تقدٔف تفسَتات ٞتداكؿ كرسـو بيانية معطاة- 2
. يثَت مناقشات مع الطبلب لتعرؼ األخطاء يف الرسـو كاألشكاؿ التوضيحية ككيفية تصحيحها- 3
 .ات على ٣تموعة ا١تواقف ا١تتشاهبةيدرب الطبلب على تطبيق التعميم- 4
.  البيانات ا١تعطاة ٢تمبناءن علىيساعد الطبلب على ٖتديد مدل صحة النتائج - 5
 .٭تلل مع الطبلب البدائل احملتملة ٟتل مشكلة ما، كالتوصل لبديل مناسب- 6
.  يطلب من الطبلب اختيار االفًتاض الصحيح، كاستبعاد االفًتاضات ا٠تاطئة أثناء الدرس- 7
 . كالفركض كا١تسلماتعلميةيدرب الطبلب على التمييز بُت اٟتقائق اؿ- 8
.  كا١تسلمات اليت تقـو عليهاكلةيدرب الطبلب على ٖتديد العبلقة بُت الفركض كا١تش- 9

  .يساعد الطبلب على تفسَت حدكث بعض الظواىر العلمية باستخداـ الرياضيات كالتقنية- 10
 .يدرب الطبلب على ٖتديد التفسَتات غَت ا١تقبولة للمشكلة- 11
. يوفر للطبلب مواقف تتطلب تفسَت الظواىر تفسَتان مقنعان - 12
. يطلب من الطبلب ا١تقارنة بُت االستنباط كاالستقراء- 13
.  يثَت مناقشات مع الطبلب إزاء كجهات النظر ا١تتعارضة ١تشكلة ما- 14
. يستخدـ الكلمات كاٞتمل كالعبارات استخدامان صحيحان أثناء اٟتوار كا١تناقشة- 15
. يطلب من الطبلب ٖتديد ا١تتناقضات يف األقواؿ اليت تتواتر ٔتوضوع الدرس- 16
. يستخلص مع الطبلب صحة األفكار كاٟتقائق كاألدلة الواردة ٔتوضوع الدرس- 17
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. النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني للبحث: ثانياً 
ما االحتياجات التدريبية ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف )لئلجابة عن ىذا السؤاؿ، كالذم نصو 

مت حساب التكرارات كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات  (ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية؟
 لتنمية مهارات األداء استبانو ٖتديد االحتياجات التدريبية ١تعلمي الفيزياءاٟتسابية لكل عبارة من عبارات 

 كفق اجملاالت اليت تنتمي إليها كل  يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةالتدريسي
(. 31=ف)عبارة علمان بأف 

( 19)جدكؿ 
التكرارات كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات اٟتسابية إلجابات معلمي الفيزياء للصف األكؿ الثانوم لتحديد 

(. تنمية فهم العبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية)احتياجاهتم كترتيبها يف اجملاؿ األكؿ 

 ا١تفردة
 

درجات اٟتاجة 

سايب
 اٟت

سط
١تتو

ا
رم  

١تعيا
ؼ ا

٨ترا
اال

جة
اٟتا

جة 
در

ب  
لًتتي

ا

 صغَتةمتوسطة  كبَتة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

1 23 74,19:  7 22,58: 1 3,23:  1كبَتة  0,529 2,71 
2 20 64,52:  10كبَتة  0,724 2,52 :12,9 4 :22,58 7 
3 19 61,29:  8 25,81:  11كبَتة  0,724 2,48 :12,9 4 
4 23 74,19:  5 16,13:  3 9,68:  3كبَتة  0,660 2,65 
5 23 74,19:  7 22,58:  1 3,23:  1كبَتة  0,529 2,71 
6 18 58,06:  11 35,48:  2 6,45:  10كبَتة  0,626 2,52 
7 22 70,97:  6 19,35:  3 9,68:  5كبَتة  0,667 2,61 
8 
59 
6 
7 

22 70,97:  7 22,58:  2 6,45:  3كبَتة  0,608 2,65 
9 21 67,74:  6 19,35:  4 12,9:  7كبَتة  0,722 2,55 
10 18 58,06:  10 32,26:  3 9,68:  11كبَتة  0,677 2,48 
11 21 67,74:  6 19,35:  7كبَتة  0,722 2,55 :12,9 4 
12 17 54,84:  10 32,26:  12كبَتة  0,720 2,42 :12,9 4 
13 20 64,52:  8 25,81:  3 9,68:  7كبَتة  0,675 2,55 
14 22 70,97:  5 16,13:  4 12,9:  6كبَتة  0,720 2,58 
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فهم تنمية )أف استجابات عينة البحث الحتياجاهتم التدريبية يف ٣تاؿ  (19)يتضح من اٞتدكؿ 
كانت ا١توافقة بدرجة كبَتة على ا١تقياس، كبعد ترتيب االحتياجات  (العبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

: التدريبية بناء على قيمة ا١تتوسطات اٟتسابية اتضح أف

  العالقة التكاملية بين تّعرف"( 1)أعلى ثبلثة احتياجات تدريبية على الًتتيب ىي العبارة رقم 
تطبيق القوانين والعالقات الرياضية والعلمية "( 5) كالعبارة رقم "العلوم والرياضيات والتقنية

التدريب "( 4)تليها العبارة رقم ، (2,71)متوسط حسايب بلغ  حيث حصلتا على "وربطها بالتقنية
تطبيق المفاىيم "( 8) كالعبارة رقم " العلوم والرياضيات والتقنيةتكاملية بين على أنشطة تعليمية

متوسط حسايب بلغ  حيث حصلتا على "والمبادئ الخاصة بالعلوم والرياضيات في إطار التقنية
بصورة تكاملية  المعلومات الرياضية والعلمية والتقنية شرح"( 7)، تليها العبارة رقم (2,65)
 .(2,61)متوسط حسايب بلغ  حيث حصلت على "وس الفيزياءدرطبيعة تطلبها تالتي و

  العالقة التكاملية بين إبراز صور "( 2)أقل ثبلثة احتياجات تدريبية على الًتتيب ىي العبارة رقم
 العلوم والرياضياتب ربط التطبيقات التقنية"( 6)كالعبارة رقم  "العلوم والرياضيات والتقنية

اقتراح "( 3)، تليها العبارة رقم (2,52)متوسط حسايب بلغ  حيث حصلتا على "بصورة تكاملية
 كالعبارة "العلوم والرياضيات والتقنية بالتكامل بين الحلول الممكنة للمشكالت ذات الصلة

 بطريقة تحقق متطلبات التكامل بين العلوم تنظيم المنهج تنظيماً سيكولوجياً "( 10)رقم 
( 12)، تليها العبارة رقم (2,48)متوسط حسايب بلغ  حيث حصلتا على "والرياضيات والتقنية

 "تكامل موضوعات العلوم والرياضيات والتقنية بحيث تكون أكثر واقعية وارتباطاً بالحياة"
. (2,42)متوسط حسايب بلغ  حيث حصلت على

فهم العبلقة بُت العلـو كالرياضيات تنمية ) كلقد حصلت االحتياجات التدريبية يف اجملاؿ األكؿ 
ٔتعٌت أف ٚتيعها ، كبدرجة كبَتة على ا١تقياس (2,42)ك (2,71)على متوسطات تًتاكح بُت  (كالتقنية

درجة ارتفاع اٟتاجة التدريبية تشكل احتياجات حقيقية ١تعلمي الفيزياء يف ا١ترحلة الثانوية، كيفسر الباحث 
أل٫تية  (فهم العبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةتنمية )يف ٣تاؿ لدل معلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية 

كيساعدىم ،  يف تدريس الفيزياء كالذم يزيد من ٖتصيل الطبلبفهم العبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
كاليت  (Merrill ،2001) مَتيلعلى اكتساب ا١تفاىيم العلمية، كينمي إتاىاهتم ٨تو الفيزياء كما يف دراسة 

أثبتت أف ىناؾ حاجة فعلية لتدريب معلمي العلـو على توظيف متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات 
، كاليت تساعد الطبلب على ت ، ذكر ا١تفاىيم كالعبلقات كا١تبادئ الرياضية كالعلميةكالتقنية يف تدريس العلـو

. كالقدرة على الفهم كاستيعاب ا١تفاىيم كالقواعد كالعبلقات الرياضية كالعلمية ا١تتضمنة بالوحدة التكاملية
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( 20)جدكؿ 
التكرارات كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات اٟتسابية إلجابات معلمي الفيزياء للصف األكؿ الثانوم لتحديد 

 العلـو كالرياضيات تتكامل فيهاتنمية مهارات حل ا١تشكبلت بصورة )احتياجاهتم كترتيبها يف اجملاؿ الثآف 
(. كالتقنية

 ا١تفردة
 

 درجات اٟتاجة
سايب

 اٟت
سط

١تتو
ا

رم  
١تعيا

ؼ ا
٨ترا

اال

جة
اٟتا

جة 
در

 

يب
الًتت

 

صغَتة  متوسطة كبَتة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

1 15 48,3:  12 38,71:  4 12,9:  9 كبَتة 0,710 2,35 
2 19 61,2:  9 29,0:  3 9,68:  2 كبَتة 0,677 2,52 
3 20 64,52:  10 32,2:  1 3,23:  1 كبَتة 0,558 2,61 
4 19 61,2:  9 29,0:  3 9,68:  2 كبَتة 0,677 2,52 
5 17 54,84:  12 38,71:  6 كبَتة 0,626 2,48 :6,45 2 
6 16 51,61:  13 41,9:  7 كبَتة 0,624 2,45 :6,45 2 
7 19 61,2:  9 29,0:  3 9,68:  2 كبَتة 0,677 2,52 
8 
59 
6 
7 

17 54,84: 8 25,81:  6 19,35:  9 كبَتة 0,798 2,35 
9 17 54,84: 7 22,58:  7 22,58:  12 متوسطة 0,832 2,32 
10 17 54,84: 8 25,81: 6 19,35:  9 كبَتة 0,780 2,35 
11 17 54,84: 8 25,81: 7 22,58:  13 متوسطة 0,824 2,29 
12 20 64,52:  7 22,58:  4 12,9:  2 كبَتة 0,724 2,52 
13 16 51,61:  9 29,03:  5 16,13:  8 كبَتة 0,761 2,39 

تنمية مهارات )أف استجابات عينة البحث الحتياجاهتم التدريبية يف ٣تاؿ  (20)يتضح من اٞتدكؿ 
كانت ا١توافقة بدرجة كبَتة على ا١تقياس،  (العلـو كالرياضيات كالتقنيةتكامل فيها حل ا١تشكبلت بصورة 

: كبعد ترتيب االحتياجات التدريبية بناء على قيمة ا١تتوسطات اٟتسابية اتضح أف

  استخدام المنهج توظيف "( 3)أعلى ثبلثة احتياجات تدريبية على الًتتيب ىي العبارة رقم
العلمي في التفكير بطريقة تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنية من خالل خطوات حل 
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إثارة كيفية "( 2)، تليها العبارة رقم (2,61)متوسط حسايب بلغ  حيث حصلت على "المشكلة
 كالعبارة "اإلحساس بالمشكالت العلمية بصورة متكاملة مع الرياضيات والتقنية أثناء الدرس

 "بحيث تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنيةالمشكالت حل لوضع خطة طرق "( 4)رقم 
عليها بيانياً من خالل العالقة التكاملية  الطالب  النتائج التي يحصلتمثيل"( 7)كالعبارة رقم 

اكتساب القدرة على حل المشكالت "( 12) كالعبارة رقم "بين العلوم والرياضيات والتقنية
حيث حصلت  "التي لها أكثر من حلو تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنية التيالمفتوحة 

طريقة جمع وتصنيف "( 5)تليها العبارة رقم ، (2,52)متوسط حسايب بلغ  ٚتيعها على
متوسط حسايب بلغ   حيث حصلت على"المعلومات المتصلة بالمشكلة علمياً ورياضياً وتقنياً 

(2,48). 

  عرض الدرس في صورة كيفية ( "1)أقل ثبلثة احتياجات تدريبية على الًتتيب ىي العبارة رقم
 كالعبارة "مشكالت حياتية تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنية بحيث تثير فكر الطالب

 حول البيانات إحصائياً الستخدامها في اتخاذ القرار اكتساب مهارات تجميع"( 8)رقم 
 تفسير اكتساب مهارات"( 10) كالعبارة رقم "التكاملية بين العلوم والرياضيات والتقنيةالعالقة 

التكاملية بين العلوم والرياضيات  حول العالقة البيانات إحصائياً الستخدامها في اتخاذ القرار
( 9)، تليها العبارة رقم (2,35)متوسط حسايب بلغ  حيث حصلت ٚتيعها على "والتقنية

 حول العالقة البيانات إحصائياً الستخدامها في اتخاذ القرار تنظيم اكتساب مهارات"
، (2,32)متوسط حسايب بلغ  حيث حصلت على "التكاملية بين العلوم والرياضيات والتقنية

 البيانات إحصائياً الستخدامها في اتخاذ القرار رسم اكتساب مهارات"( 11)تليها العبارة رقم 
متوسط حسايب بلغ  حيث حصلت على" التكاملية بين العلوم والرياضيات والتقنيةحول العالقة 

(2,29) .

تنمية مهارات حل ا١تشكبلت بصورة تتكامل ) كلقد حصلت االحتياجات التدريبية يف اجملاؿ الثآف 
كبدرجة كبَتة على  (2,29)ك (2,61)على متوسطات تًتاكح بُت  (فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية

ٔتعٌت أف ٚتيعها تشكل احتياجات حقيقية ١تعلمي الفيزياء يف ا١ترحلة الثانوية، كيفسر الباحث ، ا١تقياس
تنمية مهارات حل ا١تشكبلت )يف ٣تاؿ درجة ارتفاع اٟتاجة التدريبية لدل معلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية 

أل٫تية حل ا١تشكبلت يف تنمية قدرات الطبلب التحليلية  (العلـو كالرياضيات كالتقنيةتكامل فيها بصورة 
كالتصرؼ يف ا١تواقف ا١تختلفة، كما يساعد حل ا١تشكبلت على تعلم اٟتقائق كا١تفاىيم كا١تبادئ الرياضية، 

كذلك عن طريق توضيح تطبيقات ا٠تربات كالعبلقات ا١تتبادلة بينها، كما أف حل ا١تشكبلت يؤدل إُف 
تنمية القدرة على التفكَت الصحيح من خبلؿ استخداـ ا١تعلومات كتفسَتىا بطريقة منطقية كصحيحة، 
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كتنمية قدرة الطبلب على رسم ا٠تطط ا١تناسبة للتغلب على الصعوبات اليت تتضمنها مواقف ا١تشكبلت، 
فحل ا١تشكبلت يعتمد على التفكَت العلمي كمن خبل٢تا ٯتكن أف يتدرب الطبلب على ٦تارسة ىذا النوع 

فعالية مدخل  كاليت بينت (Wicklein &Schell, 1995) كيكلُت كشيل كما يف دراسة .من التفكَت السليم
MST ،ٛتاس الطبلب، كانتقاؿ تعلم ا١تعارؼ  كاليت بدكرىا تزيد منيف تنمية القدرة على حل ا١تشكبلت 

. كا١تهارات، كتنمية مهارات عقلية متقدمة يف التفكَت التقٍت كحل ا١تشكبلت
( 21)جدكؿ 

التكرارات كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات اٟتسابية إلجابات معلمي الفيزياء للصف األكؿ الثانوم لتحديد 
 العلـو كالرياضيات تتكامل فيها بصورة التفكَت الناقدتنمية مهارات )احتياجاهتم كترتيبها يف اجملاؿ الثالث 

(. كالتقنية

 ا١تفردة
 

درجات اٟتاجة 

سايب
 اٟت

سط
١تتو

ا
رم  

١تعيا
ؼ ا

٨ترا
اال

جة 
اٟتا

جة 
در

يب
الًتت

 

 صغَتةمتوسطة كبَتة 

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

1 19 61,2:  7 22,58:  5 16,13:  7 كبَتة 0,767 2,45 
2 18 58,06:  12 38,71:  1 3.23:  2 كبَتة 0.568 2.55 
3 16 51.61:  11 35.48:  4 12.9:  10 كبَتة 0.715 2.39 
4 14 45.16:  12 38.71:  5 16.13:  11 متوسطة 0.739 2.29 
5 15 48.3:  14 45.16:  2 6.45:  8 كبَتة 0,620 2.42 
6 20 64.52:  7 22.58:  4 كبَتة 0,724 2.52 :12.9 4 
7 21 67,74:  6 19,35:  2 كبَتة 0,723 2,55 :12,9 4 
8 
59 
6 
7 

22 70,97:  8 25,81:  1 3,23:  1 كبَتة 0,541 2,68 
9 18 58,06:  10 32,2:  3 9,68:  6 كبَتة 0,677 2,48 
10 14 45,16:  12 38,71:  5 16,13:  11 متوسطة 0,739 2,29 
11 18 58,06:  11 35,48:  2 6,45:  4 كبَتة 0,626 2,52 
12 16 51,61:  12 38,71:  8 كبَتة 0,672 2,42  :9,68 3 
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تنمية مهارات )أف استجابات عينة البحث الحتياجاهتم التدريبية يف ٣تاؿ  (21)يتضح من اٞتدكؿ 
كانت ا١توافقة بدرجة كبَتة على ا١تقياس،  ( العلـو كالرياضيات كالتقنيةتتكامل فيها بصورة التفكَت الناقد

: كبعد ترتيب االحتياجات التدريبية بناء على قيمة ا١تتوسطات اٟتسابية اتضح أف

  مناقشات مع الطالب طرق إثارة "( 8)أعلى ثبلثة احتياجات تدريبية على الًتتيب العبارة رقم
حيث  " تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنيةإزاء وجهات النظر المتعارضة لمشكلة ما

 تحديد مدى صحة النتائج"( 2)، تليها العبارة رقم (2,68)متوسط حسايب بلغ  حصلت على
( 7) كالعبارة رقم "لطالب طبقاً لمدى كفاية البيانات المعطاة لالعلمية والرياضية والتقنية

حيث حصلتا " في ضوء العالقة بين العلوم والرياضيات والتقنية علمياً تفسير الظواىر تفسيراً "
تفسير حدوث بعض الظواىر العلمية ( "6)، تليها العبارة رقم (2,55)متوسط حسايب بلغ  على

 مع الطالب لتحديد طرق إثارة نقاشات"( 11) كالعبارة رقم "باستخدام الرياضيات والتقنية
حيث  " حول التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية إليهاتم التوصلمدى اتفاق النتائج التي 

 .(2,52)متوسط حسايب بلغ  حصلتا على

  تحديد العالقة بين الفروض "( 5)أقل ثبلثة احتياجات تدريبية على الًتتيب ىي العبارة رقم
كالعبارة رقم " على التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةوالمشكلة والمسلمات التي تقوم 

 والتي تتكامل فيو ستخالص صحة األفكار والحقائق واألدلة الواردة بموضوع الدرسا"( 12)
، تليها العبارة رقم (2,42)متوسط حسايب بلغ  حيث حصلتا على "العلوم والرياضيات والتقنية

,  بطريقة تتكامل فيو العلوم والرياضيات والتقنية البدائل المحتملة لحل مشكلة ماتحليل"( 3)
( 4)، تليها العبارة رقم (2,39)متوسط حسايب بلغ  حيث حصلت على "والتوصل لبديل مناسب

, واستبعاد  لمشكلة ما من النواحي العلمية والرياضية والتقنيةاختيار االفتراض الصحيحطريقة "
تطبيق كيفية مساعدة الطالب على "( 10)كالعبارة رقم  " أثناء الدرسطأاالفتراضات الخ

 التكامل بين  على مجموعة من المواقف والحاالت األخرى التي ينطبق عليهااتالتعميم
. (2,29)متوسط حسايب بلغ  حيث حصلتا على" العلوم والرياضيات والتقنية

 بصورة تتكامل التفكَت الناقدتنمية مهارات ) كلقد حصلت االحتياجات التدريبية يف اجملاؿ الثالث 
كبدرجة كبَتة على  (2,29)ك (2,68)على متوسطات تًتاكح بُت  (فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية

ٔتعٌت أف ٚتيعها تشكل احتياجات حقيقية ١تعلمي الفيزياء يف ا١ترحلة الثانوية، كيفسر الباحث ، ا١تقياس
 التفكَت الناقدتنمية مهارات )يف ٣تاؿ درجة ارتفاع اٟتاجة التدريبية لدل معلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية 

أل٫تية التفكَت الناقد يف مساعدة ا١تتعلمُت على أف يصبحوا  (بصورة تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية
متفتحي العقل كأف ٭تًتموا كجهات نظر اآلخرين كأف يكونوا على استعداد لتغيَت آرائهم يف ضوء ا١تعطيات 
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اٞتديدة كأف يلتفتوا إُف األفكار غَت العادية كغَت الشائعة كفوؽ كل شيء أف يبحثوا عن أسباب لقبوؿ 
كاليت ترل أف التفكَت الناقد للمتعلمُت ضركرة قصول  (2007)األفكار ا١تختلفة كما يف دراسة عبد اهلل 

يف مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف ظل ما يعيشو العاَف اآلف من تقدـ علمي 
كتكنولوجي؛ حىت يستطيعوا التعرؼ على ا١تعلومات الصحيحة كا١تفيدة كتوظيفها يف دراستهم األكادٯتية 

كمشكبلهتم اٟتياتية؛ ٦تا يساعد يف ٖتقيق أىدافهم كأىداؼ ٣تتمعهم كتنمية مهاراهتم كأحد أىم األىداؼ 
. الًتبوية كا١تهاـ األكلية اليت تسعى ا١تؤسسات الًتبوية لتحقيقها ٔتختلف مراحل

. النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث للبحث: ثالثاً 
ما فعالية الربنامج التدرييب ا١تقًتح يف تنمية مهارات األداء )لئلجابة عن ىذا السؤاؿ، كالذم نصو 

فإننا  (التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية؟
: سنتحقق من صحة الفرضُت التاليُت

بُت متوسطي درجات معلمي الفيزياء يف  (0.05)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول  .1
متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف كل من التطبيقُت القبلي كالبعدم لبطاقة 

. ا١تبلحظة لصاٌف التطبيق البعدم
للربنامج التدرييب فعالية مقبولة علميان يف تنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء بالصف  .2

 .األكؿ الثانوم يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

. نتائج اختبار صحة الفرض األول: أ
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " للتحقق من صحة ىذا الفرض األكؿ كالذم نصو 

بين متوسطي درجات معلمي الفيزياء في متطلبات التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية  (0,05)
 مت تطبيق بطاقة "في كل من التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدي

ا١تبلحظة قبليان على عينة البحث كمن مث تدريب ا١تعلمُت على مهارات األداء التدريسي ا١تطلوب تنميتها 
لديهم يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية كبعد االنتهاء من التدريب مت تطبيق بطاقة 

 T-test (ت)ا١تبلحظة بعديان، كفيما يلي مت حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كقيم 
كداللتها اإلحصائية ٟتساب داللة الفركؽ بُت متوسط درجات عينة البحث يف التطبيق القبلي كالبعدم 

. لبطاقة ا١تبلحظة يف مهارات البطاقة ككل، ككذلك يف كل ٤تور من ٤تاكر بطاقة ا١تبلحظة
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( 22)جدكؿ 
كداللتها اإلحصائية بُت متوسطي درجات عينة  (ت)ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كقيم 

. البحث يف التطبيقُت القبلي كالبعدم لكل ٤تور من ٤تاكر بطاقة ا١تبلحظة على حده
 (0,01)مستول الداللة عند  ت ع 2مػ-1مػ مػ البيانات احملور

 األكؿ
 15,87 التطبيق القليب

27,44 
1,25 

 0,01دالة عند  6,78
 1,09 43,31 التطبيق البعدم

 الثآف
 19,27 التطبيق القليب

34,90 
1,71 

 0,01دالة عند  9,13
 0,85 54,17 التطبيق البعدم

 الثالث
 16,67 التطبيق القليب

29,67 
1,4 

 0,01دالة عند  8,65
 1,15 46,34 التطبيق البعدم

للمهارات األداء التدريسي ا١تطلوب تنميتها ١تعلمي الفيزياء ( ت)أف قيم  (22)يتضح من اٞتدكؿ 
 "تنفيذ التدريس"المحور الثاني يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية على الًتتيب 

( 6,78 )"تخطيط التدريس"المحور األول ، (8,65 )"تقويم التدريس"المحور الثالث ، (9,13)
(. 0,01)كٚتيعها قيم دالة إحصائيان عند مستول 

بُت متوسطي  (0,01)كيف ضوء ذلك يتضح كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 
درجات معلمي الفيزياء عينة البحث يف كل من التطبيقُت القبلي كالبعدم لبطاقة ا١تبلحظة لصاٌف التطبيق 

.  البعدم
( 23)جدكؿ 

كداللتها اإلحصائية بُت متوسطي درجات عينة  (ت)ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كقيم 
. البحث يف التطبيقُت القبلي كالبعدم لبطاقة ا١تبلحظة ككل

 (0,01)مستول الداللة عند  ت ع 2مػ-1مػ مػف  البيانات
 التطبيق القليب

15 
51,8 

92,02 
1,78 

 0,01دالة عند  24,56
 1,65 143,82 التطبيق البعدم

كىي دالة إحصائيان عند مستول  (24,56)احملسوبة ىي ( ت)أف قيمة  (23)يتضح من اٞتدكؿ 
بُت متوسطي درجات معلمي الفيزياء  (0,01)٦تا يوضح كجود فركؽ دالة إحصائيان عند مستول  (0,01)

. عينة البحث يف كل من التطبيقُت القبلي كالبعدم لبطاقة ا١تبلحظة لصاٌف التطبيق البعدم
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: كيعزك الباحث ىذه النتائج إُف

 ١تتطلبات MST مهارات العمل ا١ترتبطة بالعلـو كالرياضيات كالتقنية اليت  دكر كاضح كىاـ يف تنمية
إذا ؼـ؛ م إُف تطويرىا أثناء سنوات دراستهم، حيث تعد ىذه ا١تهارات ضركرية للتعلطبلب٭تتاج اؿ

ا١تعرفة كالتعلم بأخذت ىذه ا١تهارات معان تصبح عادات عقلية ألهنا كلها مرتبطة بوجهة نظر ا١تتعلم 
 (Lehman &Kandl ،1995) ليماف ككاندؿكيتفق ذلك مع نتائج دراسة . طرؽ التفكَت كالتصرؼبك

 يساعد ا١تعلمُت على اكتساب مهارات متعددة إضافة للتخطيط MSTكاليت ترل أف مدخل 
 .بياناتاؿؿ مأ٫تها مهارة التنبؤ، كاختبار حالة الفرضيات، ك٘تثللتدريس كمن 

  اكتساب مهارات  ا١تتعلمُت على يساعدمتطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةإف 
 Park ،2000) بارؾ كآخركفكيؤكد ذلك دراسة ، حل ا١تشكبلتالتفكَت الناقد كمهارات 

&Others)مدخل  يستطيعوف يف الطبلب  كاليت ترل أفMST تكامل ا١تعرفة بصورة أفضل إدراؾ 
كعند البحث عن اٟتلوؿ ، الرياضيات كالتقنيةالعلـو كعند تعلم األنشطة اليت ٕتعلهم يطبقوا مفاىيم 

تطبيق ا١تفاىيم العلمية كالرياضية يف حل العديد على شجع ت MST  فمتطلباتللمشكبلت الواقعية
ككل ذلك بأداء ا١تعلمُت التدريس كالذم يساعد الطبلب على اكتساب . من ا١تشكبلت التقنية

 .حل ا١تشكبلتالتفكَت الناقد كمهارات مهارات 

. نتائج اختبار صحة الفرض الثاني: ب
للبرنامج التدريبي فعالية مقبولة علمياً في تنمية "للتحقق من صحة الفرض الثآف كالذم نصو 

مهارات األداء التدريسي لمعلمي الفيزياء بالصف األول الثانوي في ضوء متطلبات التكامل بين 
 لبطاقة ا١تبلحظة يف مهارات البطاقة (η2) مت استخداـ معادلة حجم األثر "العلوم والرياضيات والتقنية

.  ككل، ككذلك يف كل ٤تور من ٤تاكر بطاقة ا١تبلحظة
(. 1991أبو حطب كصادؽ،  )((ؼ)درجات اٟترية  + 2ت) ÷ 2ت = (η2)مربع إيتا 

 لتقدير (Cohen, 1977)إُف القاعدة اليت اقًتحها كوىُت  (1991)كقد أشار أبو حطب كصادؽ 
: كما يلي، الفعالية بناء على قيمة إيتا

من التباين الكلي فهو يدؿ على أف تأثَت ا١تتغَت ا١تستقل  (:1) يفسر حواِف (η2)إذا كاف  .1
 .ضئيل

من التباين الكلي فهو يدؿ على أف تأثَت ا١تتغَت ا١تستقل  (:6) يفسر حواِف (η2)إذا كاف  .2
. متوسط
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من التباين الكلي فهو يدؿ على أف تأثَت ا١تتغَت  (:15) يفسر حواِف (η2)إذا كاف  .3
. ا١تستقل كبَت

( 24)جدكؿ 
 .حجم األثر لكل ٤تور من ٤تاكر بطاقة ا١تبلحظة

احملور 
البيانات 

 (η2)حجم األثر ( η2)قيمة  (ؼ)درجة  (ت)قيمة 
كبَت  0,77 14 6,78األكؿ 
كبَت  0,86 14 9,13الثآف 
كبَت  0,84 14 8,65الثالث 

 حيث "تنفيذ التدريس"المحور الثاني  ىي على الًتتيب (η2)أف قيم  (24)يتضح من اٞتدكؿ 
 حيث بلغ حجم األثر "تقويم التدريس"المحور الثالث ، (0,86) قيمة قدرىا (η2)بلغ حجم األثر 

(η2) حيث بلغ حجم األثر "تخطيط التدريس"المحور األول ، (0,84) قيمة قدرىا (η2) قيمة قدرىا 
كىذا يوضح أف حجم األثر كبَت للربنامج التدرييب يف تنمية مهارات  (0,14)كٚتيعها أكرب من  (0,77)

.  األداء التدريسي يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
٦تا  (0,14)كىي أكرب من  (0,98) لبطاقة ا١تبلحظة ككل فهي تساكم (η2)أما حجم األثر 

يدؿ على أف حجم األثر كبَت للمتغَت ا١تستقل كىو الربنامج التدرييب ا١تقًتح على ا١تتغَت التابع كىو مهارات 
. األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

: كيعزك الباحث ىذه النتائج إُف

  استخداـ معلمي الفيزياء ١تتطلباتMST ربط كتكامل األنشطة  يف أدائهم التدريسي أسهم يف
 كيؤكد ذلك . اٟتدكد كالفواصل اٞتامدة بُت ا١تواد التعليمية ا١تختلفةإذابةكا٠تربات التعليمية ك

يزيد من مبلحظات ا١تعلمُت عرب  MSTمدخل   كالذم يرل أف(Cronk ،1995) كركنك
كأف .  ٣تزأة ا١تشًتكة بدالن من ثقافةالتعليمالتخصصات الثبلثة؛ كبذلك يساىم يف ظهور ثقافة 

 ا١تبلحظة كعمل ٦تارسة ا١تعلمُت ٢تذا ا١تدخل يف أدائهم التدريسي ساىم يف زيادة قدرهتم على
 .ضع ا٠تطط كتصميم كتقؤف مواد التعليم كا١تمارسات معان كك. تغذية راجعة لكل منهما

  يف متطلباتMST  ا١تعرفة من خبلؿ تنظيم  الطبلب بشكل أفضل تعلميظهر دكر ا١تعلم جليان يف
 تأثَت غَت مباشر على إ٧تاز كاليت ٢تاالثقافة العلمية التعاكنية  ككا١تفاىيم الرئيسة كالعبلقات بينها

الطبلب؛ فاألفكار التعليمية عالية اٞتودة اليت كانت سابقان معزكلة يف ٗتصص كاحد بدأت بالتدفق 



113 

    

 دراسة حيث بينت. سهم يف زيادة إ٧تاز الطبلبكىذا من شأنو أف مإُف التخصصات األخرل، 
التفاعل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية من خبلؿ دكر ا١تعلم يف ٖتقيق ( 2010)سيفُت ك٤تمد 

 .تدريسهم ١توضوعات تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية



  
 

 
 
 

الفصل السادس 
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 ملخص نتائج البحث 
 توصيات البحث 
 المقترحةوالدراسات بحوث ال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



115 

    

الفصل السادس 
ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات 

: مقدمة
 من عددان  قدـ كما إليها، التوصل مت اليت النتائج ألىم ملخصنا الفصل ىذا يف الباحث استعرض

لبحوث كالدراسات ا١تستقبلية اليت ا من عدد قًتحمث ا نتائج، من حثاالب إليو توصل ما ضوء يف التوصيات
 :ذلك تفصيل يلي كفيما قد تكمل اٞتهد الذم بذؿ يف ىذا البحث،

  . البحث نتائجملخص: أوالً 
: أسفرت نتائج البحث اٟتاِف عن

الواجب توفرىا يف مهارات األداء التدريسي  العلـو كالرياضيات كالتقنية التكامل بُتالتوصل لقائمة ٔتتطلبات  .1
 .١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية

العلـو  ضوء متطلبات التكامل بُتٖتديد قائمة باالحتياجات التدريبية ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف  .2
 .كالرياضيات كالتقنية

 .ٖتسن أداء معلمي الفيزياء عينة البحث يف التطبيق البعدم لبطاقة ا١تبلحظة بعد تطبيق الربنامج التدرييب .3
 يف تنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي  بقدر مبلئم من الفعالية كاألثرالربنامج التدرييب ا١تقًتحاتصاؼ  .4

 .الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
 .ات البحثتوصي: ثانياً 

التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية الواجب قائمة متطلبات  سواء اٟتاِف البحث أدكات من االستفادة -1
 الفيزياء، معلمي أداء تطوير يف يفيد ٔتا ا١تقًتح الربنامج التدرييب أك ا١تبلحظة بطاقة أكتوفرىا يف األداء التدريسي 

 .مستول أدائهم التدريسي كرفع
 عمل دكرات مكثفة للمعلمُت الذين يسهموف يف تدريس ىذا ا١تنهج القائم على التخصصات البينية -2 

 إعداد ُفكتدريبهم على كيفية ٗتطيط ىذا ا١تنهج من اختيار القضية أك ا١تشكلة احملورية اليت يدكر حو٢تا ا١تنهج إ
األىداؼ كاحملتوم كالعمل كفريق يف ٖتقيق ىذا، مث كيفية تنفيذ ىذا ا١تنهج من طرؽ تدريس إُف أنشطة داخل 

. الفصل كخارجو كأخَتان تقؤف ىذا ا١تنهج
 أ٫تية االىتماـ باستخداـ مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية كمدخل تدريسي مهم ل التأكيد عل-3

. يف ٚتيع ا١تراحل التعليمية
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 االىتماـ ٔتصادر التعلم األخرل غَت الكتاب كا١تكتبة كإمدادىا بالوسائل اٟتديثة كالكمبيوتر، كتزكيدىا -4
بالكتب كا١توسوعات الرياضية كالعلمية كالتقنية اليت تبلءـ ما يدرسو الطبلب يف مدخل التكامل بُت العلـو 

 .كالرياضيات كالتقنية
 الستخداـ مدخل التكامل فيزياء حث اإلدارات التعليمية كا١تشرفُت كا١توجهُت على إتاحة الفرصة أماـ معلم اؿ-5

. الفيزياء با١ترحلة الثانويةبُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف تدريس مقررات كدركس 
 لتفهم طبيعة ٗتطيط كتنفيذ ىذه ا١تناىج حىت التعليمية إعداد دكرات تدريبية لئلشراؼ كالتوجيو الفٍت كاإلدارة -6

. بطريقة تكامليةيكونوا عامل مساعد على إ٧تاح تنفيذ ىذه ا١تناىج 
 .المقترحةوالدراسات بحوث ال: ثالثاً 

 نتائج؛ يقًتح الباحث إجراء الدراسات التالية استكماالن للبحث ق منيف ضوء ما أسفر البحث اٟتاِف عن
: اٟتاِف

 فعالية برنامج مقًتح قائم على مدخل تكامل العلـو كالرياضيات كالتقنية يف تنمية حل ا١تشكبلت التقنية -1
.  لدل طبلب ا١ترحلة الثانويةكالتفكَت االبتكارل

 استخداـ مدخل التكامل بُت لالعلـو با١تراحل التعليمية ا١تختلفة عل  إجراء دراسات حوؿ تدريب معلمي-2
. العلـو كالرياضيات كالتقنية

 إجراء دراسات للتعرؼ على ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف استخداـ مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية -3
.  من كجهة نظر ا١تختصُتبا١تراحل التعليمية ا١تختلفة



  
 

 
 
 

المراجع 
 

 المراجع العربية: أوالً 
المراجع األجنبية :              ثانياً 
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المراجع 
 .المراجع العربية: أوالً 

فعالية برنامج تدريبي مقترح لمعلمي األحياء بالمملكة العربية السعودية في (. 2005)أبو اٟتمايل، أٛتد 
، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس، ٚتهورية مصر ضوء احتياجاتهم المهنية

 .العربية
برنامج مقترح للتدريب الصفي لمعلمي التعليم األساسي أثناء الخدمة (. 2000)أبو حسُت، ٤تمد كماؿ 
 .، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة اإلسكندرية، ٚتهورية مصر العربيةفي ضوء فلسفتو

:  القاىرة.نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين(. 1999)أبو حطب، فؤاد؛ صادؽ، آماؿ 
. مكتبة اال٧تلو ا١تصرية

٨تو ٪توذج لًتبية طفل ا١ترحلة االبتدائية يف ضوء فكرة . (1992)  حسنمد٭تو، عايدة عباس؛ ٤تمد ،أبو غريب
، ٚتهورية مصر العربية. جامعة عُت مشس ،(التربية وعلم النفس)مجلة كلية التربية التكامل، 

16(2)229. 
لطبلب الصف األكؿ اإلعدادم يف " األرض كالغبلؼ اٞتوم"إعداد كحدة . (2002)آماؿ ٤تمد ٤تمود ، أٛتد

، دراسات في المناىج وطرق التدريسضوء الًتبية التكنولوجية كأثرىا علي التحصيل كاالٕتاه ٨تو العلم، 
.  22(80) ، ٚتهورية مصر العربية

 دار :ا١تتحدة، العُت اإلمارات العربية ،التدريب إلى اإلعداد من المعلمين  تكوين.(2005)طو  خالد األٛتد،
 .اٞتامعي الكتاب

نموذج مقترح لتكامل مناىج الرياضيات مع المواد األخرى في الحلقة  (.2000)منَت إٝتاعيل ٤تمد  ،أٛتد
، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس، األولي من التعليم األساسي في فلسطين

. 84-83برنامج الدراسات العليا ا١تشًتؾ مع جامعة األقصى بغزة، 
تكوين "المؤتمر العلمي السادس عشرإتاىات معاصرة يف تقؤف ا١تعلم، . (2004) األغا، عبد ا١تعطى رمضاف

. 1000-983 ، جامعة عُت مشس، القاىرة،, الجمعية المصرية للمناىج وطرق التدريس"المعلم
، 8الرياض،  ،مجلة التدريب والتنقية تدريب المعلمين أثناء الخدمة,(. 2000)، عيسى حسن األنصارم

12-14 .
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 فعالية برنامج مقًتح لتدريب معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي على استخداـ .(2006)الباز، خالد صبلح 
 ٚتهورية مصر العربية ،مجلة التربية العلميةأساليب التقييم البديل، اٞتمعية ا١تصرية للًتبية العلمية، 

(2)51-87 .
. 103، دار ا١تعارؼ، القاىرة، التعليم والمستقبل(. 1997)حسُت كامل ، هباء الدين

 بكليات العلمية تدريس المفاىيم مهارات تنمية في تدريبي لبرنامج نموذج (.2002)اهلل  عبد ٧تاة بوقس،
 .كالتوزيع للنشر السعودية الدار :جدة ،التربية

تدريس فيزياء الصف : التنسيق بُت تدريس الفيزياء كالرياضيات، دراسة حالة. (1999)صاٌف عبد اهلل ، جاسم
 .103(58. )ٚتهورية مصر العربية، دراسات في المناىج وطرق التدريساٟتادم عشر بدكلة الكويت، 

 التربية وطرق التدريس لؤلدباء والدعاة والمعلمين ةالمرشد النفيس إلى أسلم(. 2002)جاف، ٤تمد صاٌف 
. ، مكتبة ساَف، مكة ا١تكرمة2ط. ومن يهمو أبناء المسلمين

تطوير مناىج الرياضيات في مرحلة التعليم العام في المملكة األردنية . (2000)ضياء ناصر خليفة ،  اٞتراح
-21، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس، الهاشمية في ضوء النمذجة الرياضية

24. 
مدى تمكن معلمي العلوم في المرحلة المتوسطة بمحافظة الخرج من أداء (. 1996)اٞتوير، ٤تمد بن ناصر 

. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك سعود، الرياض. مهارات التدريس الرئيسة
مجلة .  تصور مقًتح للكفايات البلزمة إلعداد معلم العلـو للمرحلة ا١تتوسطة.(2003)اٟتذيفي، خالد بن فهد 

(. 45-1)16، الرياض، (1)جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات اإلسالمية 
تصور مقًتح لتطوير منظومة مناىج الرياضيات يف ضوء مدخل تكامل . (أ، 2007)حسن، إبراىيم ٤تمد 

 .224-182(3)1، ، مصرمجلة كلية التربية ببورسعيد .الرياضيات كالعلـو كالتكنولوجيا
فاعلية كحدة مقًتحة يف ضوء مدخل تكامل الرياضيات كالعلـو كالتكنولوجيا . (ب، 2007)حسن، إبراىيم ٤تمد 

، مصر- مجلة كلية التربية ببورسعيد .يف تنمية حل ا١تشكبلت الرياضية لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية
1(2 )226-258 .

اٞتمعية ا١تصرية للمناىج . اسًتاتيجيات كتبٍت جديد يف تدريب ا١تعلم أثناء ا٠تدمة. (1990) حسن، على حسُت
(. 823-790)2ٚتهورية مصر العربية، : اإلسكندرية: إلعداد المعلم: المؤتمر الثانيكطرؽ التدريس، 
. مركز الكتاب: ، القاىرةالتدريب أثناء الخدمة في المجال التربوي(. 1999)اٟتمامي، ٤تمد ٤تمد 

. مكتبة زىرة الشرؽ: القاىرة. مهارات التدريس(. 2000)ٛتيدة، إماـ ٥تتار كآخركف 

http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69063
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اثر استخداـ التدريس ا١تصغر كالتدريس بالفريق على إكساب مهارات . (2000)زينب أٛتد عبد الغٍت ، خالد
مجلة ، (معلمي التبلميذ ذكم اٟتاجات ا٠تاصة قبل ا٠تدمة)التدريس الفعاؿ لطبلب الدبلومة ا١تهنية با١تنيا 

.  109-108، 3 .ٚتهورية مصر العربية ،تربويات الرياضيات
أثر استخدام برنامج تدريبي مقترح على اكتساب معلمات العلوم بالمرحلة (. 2002)بارعة هبجت ، خجا

رسالة ماجستَت غَت . الثانوية بالمدينة المنورة المهارات واالتجاىات الحاسوبية الالزمة للتدريس
 .ا١تدينة ا١تنورة: جامعة ا١تلك عبد العزيز، كلية الًتبية، منشورة

رسالة . مدى امتالك الطلبة المعلمين للكفايات التعليمية لمعلمي العلوم(. 1998)ا٠تدرم، ٚتيل ٤تمود 
 .ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة اٞتزيرة، السوداف

تقدير معلمي العلـو يف األردف ١تستول مهاراهتم . (2001)على مقبل ، عليمات ؛خطابية، عبد اهلل ٤تمد
 ،مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية والتربوية. التدريسية يف ضوء بعض ا١تتغَتات

17(1)261-279 .
  عاَف:األردف ،للقيادات التربوية التدريبية البرامج تصميم. )2008)زامل  اهلل  عبد،العًتم ا٠تطيب، أٛتد؛
. اٟتديثة الكتب

. اٟتديثة الكتب  عاَف:األردف ،التدريب في حديثة اتجاىات .(2008)رداح  ا٠تطيب،
برنامج تدرييب لتنمية ا١تهارات التدريسية كاالٕتاىات ٨تو مهنة التدريس ١تعلمي . (2000) خليل، رضواف خليل

 ، المؤتمر العلمي العلـو غَت ا١تؤىلُت تربويان كأثره على ٖتصيل تبلميذىم كإتاىاهتم ٨تو مادة العلـو
 31اإلٝتاعيلية – ، القرية الرياضية , الجمعية المصرية للتربية العلمية"التربية العلمية للجميع"الرابع
. (288-255)1 أغسطس، 3 -يوليو

رؤل مستقبلية لتكامل العلـو كالرياضيات . (1999)الدسوقي، عيد أبو ا١تعاطي؛ يوسف، ٤تمد أٛتد 
ا١تركز القومي ،  مجلة التربية والتعليم2020كالتكنولوجيا يف مناىج ا١ترحلة الثانوية العامة مع آفاؽ عاـ 

. 222-218(22) .للبحوث الًتبوية كالتنمية، القاىرة
المؤتمر العلمي . أثر بيئة التعلم يف ٣تاؿ العلـو يف ضوء ا١تدخل ا١تنظومي. (2000)راشد، على ٤تي الدين 

-565)، اٞتمعية ا١تصرية للًتبية العلمية، جامعة عُت مشس، القاىرة، "التربية العلمية للجميع"الرابع
630 .)

دار الفكر : ، القاىرةاإلشراف عليو– خصائص المعلم العصري وأدواره(. 2002)راشد، على ٤تي الدين 
 .العريب
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م ١تعلمي سبرنامج مقًتح لتحسُت األداء التدرم. (1998)راشد، على ٤تي الدين؛ سعودم، مٌت عبد ا٢تادم 
إعداد معلم العلوم : المؤتمر العلمي الثانياٞتمعية ا١تصرية للًتبية العلمية، . العلـو يف ا١ترحلة ا١تتوسطة

-465)2ٚتهورية مصر العربية، : أبو سلطاف، اإلٝتاعيلية -فندؽ با١تا: للقرني الحادي والعشرين
510.) 

 الدار الصولتية .(المفهومات والتطبيقات)أصول التقويم والقياس التربوي (. 2006)زيتوف، حسن حسُت 
. للًتبية، الرياض

. ، دار الشركؽ، عماف، األردفأساليب تدريس العلوم(. 1996)زيتوف، عايش 
 .، عاَف الكتب، القاىرةتدريس العلوم للفهم رؤية بنائية(. 2007)زيتوف، عايش ٤تمود 

سجبلت األداء كخرائط ا١تفاىيم أدكات بديلة يف التقؤف اٟتقيقي من . (2001)عادؿ ، كماؿ؛ السيد، زيتوف
ٚتهورية ، ا١تركز القومي لبلمتحانات،  المؤتمر العربي األول لالمتحانات والتقويممنظور الفكر البنائي،

. 208. مصر العربية
فاعلية برنامج تدرييب مقًتح يف تنمية مهارات استخداـ . (2010)٭تي ٛتيد ، زين الدين، ٤تمد ٤تمود؛ الظاىرم

 . معلمي ا١ترحلة االبتدائية يف منطقة مكة ا١تكرمةلبعض كسائط التعليم اإللكًتكنية يف تعليم العلـو لد
 .جامعة ا١تلك سعود -كليةالًتبية ،مؤتمر تطبيقات تقنية المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب

التعليم والتعلم (. 1993) كوافحة، تيسَت مفلح ؛ علياف، ىشاـ عامر؛ىندم، صاٌف ذياب؛ الزيود، ناىد فهمي
. دار الكتب: ، عمافالوصفي

برنامج مقترح قائم على التعلم الذاتي لتنمية الكفايات التعليمية الالزمة (. 2005)سارم، سعده قاسم 
، رسالة دكتوراه لمعلمي المرحلة االبتدائية في الجمهورية العربية السورية في ضوء احتياجاتهم التدريبية

. غَت منشورة، معهد الدراسات الًتبوية، جامعة القاىرة، ٚتهورية مصر العربية
الكفايات البلزمة ١تعلم العلـو يف ضوء متطلبات مقًتحة لتدريس العلـو ٔتراحل . (1997)لسايح، السيد ٤تمد ا

 اٞتمعية ,"التربية العلمية للقرن الحادي والعشرين"المؤتمر العلمي األول. (رؤية مستقبلية)التعليم العاـ 
(. 243-197)ا١تصرية للًتبية العلمية، جامعة عُت مشس، القاىرة، 

. مكتبة الرشد، الرياض. (الجزء األول)طرق تدريس العلوم(. 2005) السعدٓف، ٤تمد أمُت
اٞتمعية ا١تصرية  .أضواء على تطوير مناىج العلـو للتعلم العاـ يف الدكؿ العربية. (1998) سليم، ٤تمد صابر

. 20-1(2)1، ، جامعة عُت مشس، القاىرةمجلة التربية العمليةللًتبية العملية، 
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فاعلية برنامج تدرييب مقًتح لتدريب معلمي العلـو با١ترحلة اإلعدادية على . (2005)ماجده حبشي ، سليماف
معوقات : المؤتمر التاسع، اٞتمعية ا١تصرية للًتبية العلمية. إعداد كاستخداـ بعض أساليب التقييم األصيل

 .297-279 ،1. التربية العلمية في الوطن العربي التشخيص والحلول
برنامج تدرييب مقًتح قائم على االحًتافية ا١تهنية للمعلم كأثره على تنمية الثقافة . (2006)السيد، سوزاف ٤تمد 

-139(2)9، مجلة التربية العلميةا١تهنية ١تعلمي العلـو با١ترحلة اإلعدادية أثناء ا٠تدمة كإتاىاهتم ٨توىا، 
201 .

فعالية إسًتاتيجية قائمة على التفاعل بُت . (2010)سيفُت، عماد شوقي ملقى؛ ٤تمد، مصطفى إبراىيم 
العلمي العاشر  المؤتمر. الرياضيات كالعلـو كالتكنولوجيا لتنمية الثقافة كالوعي التكنولوجي لدل ا١تعلمُت

.  331-294، مصر -(رؤل مستقبلية. البحث الًتبوم يف الوطن العريب)بالفيوم لكلية التربية 
 .مكتبة الرشد: ، الرياضالتدريب الفعال– إعداد البرامج التدريبية (. 2005)الشاعر، عبد الرٛتن إبراىيم 

فعالية برنامج قائم على مدخل التحليل األخبلقي يف تنمية فهم معلمي البيولوجي . (1998)شبارة، أٛتد ٥تتار 
المؤتمر اٞتمعية ا١تصرية للًتبية العلمية، . خبلقية كإتاىاهتم ٨توىاأيف أثناء ا٠تدمة لبعض القضايا البيو

: أبو سلطاف، اإلٝتاعيلية– ، فندؽ با١تا :إعداد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرين: العلمي الثاني
(. 53-1)1 ٚتهورية مصر العربية،

مداخل عالمية في تطوير المناىج التعليمية علي ضوء تحديات (. 2001)عفت ، فوزم؛ الطنطاكم، الشربيٍت
. 216 مكتبة األ٧تلو ا١تصرية، القاىرة، القرن الحادي والعشرين,

 الدار ا١تصرية اللبنانية، .معجم المصطلحات التربوية والنفسية(. 2003)شحاتو، حسن؛ النجار، زينب 
.  القاىرة

رسالة ماجستَت . دراسة مقارنة: أداء معلمي العلوم لمهارات تدريس العلوم(. 2004)الشمرآف، سعيد ٤تمد 
. غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك سعود، الرياض

جامعة ا١تلك سعود، . تدريس العلوم في التعلم العام(. 1997)سعيد ٤تمد ، ؛ السعيدالشهرآف، عامر عبد اهلل
. الرياض

برنامج تدريبي مقترح في مجال مستحدثات تقنيات التعليم لمعلمي (. 2008)سلطاف صاٌف  الشهرم،
 ماجستَت غَت منشورة، رسالة ،العلوم بالمرحلتين االبتدائية والمتوسطة في ضوء احتياجاتهم التدريبية

. جامعة ا١تلك خالد: كلية الًتبية

http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55297
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55297
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55297
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55297
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مكتبة العبيكاف، . تربية المعلم للقرن الحادي والعشرين(. 1995)٤تمد مالك ، ؛ سعيدشوؽ، ٤تمود أٛتد
. الرياض

إتاىات حديثة يف تدريب ا١تعلم أثناء ا٠تدمة مع التطبيق للتعرؼ على أثر دركس . (1996)صابر، ملكو حسن 
-66)30، مجلة دراسات في المناىج وطرق التدريسا١تشاىدة على أداء ا١تعلمات ٔتدينة جدة، 

105 .)
برنامج تدرييب لتطوير كفاءة معلمي العلـو الستخداـ الطريقة الًتابطية يف . (2003)٦تدكح عبد العظيم ، الصادؽ

. 155-119، 1 .ٚتهورية مصر العربية .مجلة التربية العلمية. تدريس مناىج العلـو
دار : ، عماف بناء البرامج التدريبية وتقويمها فيالتدريب مفهومة وفعالياتو(. 2007)الطعآف، حسن أٛتد 

. الشركؽ
معتقدات طلبة ا١ترحلة الثانوية ٨تو الرياضيات كالعلـو . (2002)عابد، عدناف سليماف؛ أمبوسعيدم، عبد اهلل 

 .150-125(3)3جامعة البحرين، : ، كلية الًتبيةمجلة العلوم التربوية والنفسية .كمتغَتات مرتبطة هبا
تقؤف دكرات تدريب معلمي ا١ترحلة الثانوية أثناء ا٠تدمة من . (2004)نبيل داكد ، فؤاد علي؛ جربيل، العاجز

المؤتمر ، اٞتمعية ا١تصرية للمناىج كطرؽ التدريس. كجهة نظر ا١تعلمُت كا١تشرفُت كالًتبويُت ٔتحافظة غزة
، ٚتهورية مصر العربية. اجمللد الثآف دار الضيافة جامعة عُت مشس ؽ: تكوين المعلم: السادس عشر

541-550. 
. خطة مقًتحة ١تتابعة ا١تعلمُت خر٬تي كلية الًتبية كتدريبهم أثناء ا٠تدمة. (1991)عبد الرحيم، سامح ٚتيل 

(. 2)5 كلية الًتبية، جامعة ا١تنيا، مصر،,مجلة البحث في التربية وعلم النفس
إصبلح الًتبية العلمية يف ضوء معايَت ا١تعرفة ا١تهنية ١تعلم معلمي . (2003)عبد السبلـ، مصطفى عبد السبلـ 

 اٞتمعية ا١تصرية للًتبية العلمية، جامعة عُت ,"نحو تربية علمية أفضل"المؤتمر العلمي السابع. العلـو
. 258-239مشس، القاىرة، 
. دار الفكر: ، عماف وتدريبوتوتنمي– إعداد المعلم (. 2005)حوالو، سهَت  عبد السميع، مصطفى؛

تطوير منهج الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في ضوء مدخل تكامل (. 2007)اهلل، إبراىيم ٤تمد  عبد
 .، رسالة دكتوراه، كلية الًتبية بالعريش، جامعة قناة السويسالرياضيات والعلوم والتكنولوجيا

 ضوء يف ا١تصرم الدراسات البينية مدخل لتطوير مناىج التعليم (.1999) قدرم خالد ،؛ إبراىيمنادية، عبد ا١تنعم
، اٞتمعية ا١تصرية للمناىج "العولمة ومناىج التعليم" عشر الحادي السنوي القوميالمؤتمر العو١تة، 

 . 164-138، كطرؽ التدريس
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المؤتمر العربي الثاني حول المدخل المنظومي في  .النموذج ا١تنظومي كعيوف العقل. (2002)عبيد، كليم 
، جامعة عُت مشس، . التدريس والتعلم .  فرباير11-3مركز تطوير تدريس العلـو

، القاىرة، التقويم التراكمي الشامل البرتفوليو ومعوقات استخدامو في مدارسنا(. 2005)خالد ٤تمود ، عرفاف
 . 29-28، عاَف الكتب

درجة ٦تارسة معلمي العلـو للكفايات التعليمية . (2007)حسُت مشوح ، ؛ القطيشالعلميات، على مقبل
مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية . األدائية يف مدارس ا١ترحلة األساسية يف ٤تافظة ا١تفرؽ

. 202-153(2)19، واإلنسانية
تقؤف كاقع األداء التدريسي يف برنامج بكالوريوس مسار العلـو بكليات . (2008)العمر، عبد العزيز بن سعود 

، اٞتمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية، جامعة ا١تلك سعود، رسالة التربية وعلم النفس. ا١تعلمُت
 .190-163(31 )الرياض،

. الكفايات التعليمية ١تعلم العلـو يف ا١ترحلة االبتدائية با١تملكة العربية السعودية. (1992)العيوٓف، صاٌف ٤تمد 
 .كلية الًتبية، جامعة ا١تلك سعود، الرياض. مركز البحوث التربوية
 على تحصيل  والتكنولوجياأثر التكامل بين العلوم والرياضيات(. 1993)الغزاكم، ىالة عبد اهلل الصاٌف 

 رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة الَتموؾ، ,الطلبة في الكيمياء واتجاىاتهم نحوىا
. ا١تملكة األردنية ا٢تامشية

المدخل المنظومي في مواجهة التحديات التربوية المعاصرة (. 2001) مٌت، فاركؽ؛ عبد الصبور، فهمي
 .دار ا١تعارؼ، القاىرة، والمستقبلية

تصميم بعض األنشطة التكنولوجية لطالب المدرسة الثانوية الفنية (. 1999)إبراىيم صابر عبد الرٛتن ، قاسم
.  8، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة حلواف، الصناعية المعمارية وقياس فعاليتها

 العربية اإلمارات :الكتاب اٞتامعي دار ،والتطبيق الفلسفة والتطوير التدريب. )1999)قاسم  ٚتيل قاسم،
 .ا١تتحدة

مدى توفر الكفايات التعليمية لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة في (. 2007)القحطآف، بدر ٤تمد 
. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة صنعاء، اٞتمهورية اليمينية. المملكة العربية السعودية

تقويم األداء التدريسي لمعلمي العلوم في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية (. 2007) القرٓف، ناصر صاٌف
. رسالة دكتوراه غَت منشورة، اٞتامعة األمريكية، لندف. السعودية

 .دار النشر الدكِف: ، الرياضالتدريب وإعداد المعلم(. 2001)قنديل، ياسُت عبد الرٛتن 
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 كطرؽ للمناىج ا١تصرية اٞتمعية :مصر ,)المعلم تكوين)عشر السادس العلمي المؤتمر ،"ا١تعاصر العا١تية
. التدريس

ىيئة . المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس في دولة قطر(. 2007)اجمللس األعلى للتعليم 
. التعليم، قطر

ا١تدخل التكاملي يف تدريس العلـو كالرياضيات . (1993)ا١تهدم ٤تمود ، صبلح عبد اٟتفيظ ٤تمد؛ ساَف، ٤تمد
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2-3.  
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 .ٚتهورية مصر العربية:  نوفمرب، القاىرة2-أكتوبر31، الجامعي
فعالية برنامج يف إعداد معلم الفيزياء قائم على التعلم اإللكًتكٓف يف . (2009)٤تمد، ناىد عبد الراضي نويب 
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. 261- 195(2)12 ،مصر -العلمية

برنامج تعلم ذاتي لتدريب المعلمين على استخدام تكنولوجيا التعليم في مواقف (. 2001)٤تمد، ىناء رزؽ 
.  رسالة دكتوراه، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس.التدريس
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أثر التعليم ا١تربمج على أداء معلمي العلـو قبل ا٠تدمة من خبلؿ استخداـ . (1998)٤تمود، مصطفى إبراىيم 
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ا١تشرؼ                                 احملًـت  / األستاذ 

 ٖتية طيبة كبعد

 برنامج تدريبي مقرتح نتنمية مهارات األداء عنواهنا الباحث دراسة ٬ترم
  انتكامم بنيمتطهبات يف ضىء انتدريسي ملعهمي انفيزياء باملرحهة انثانىية

 (MST) انرياضيات وانتقنيةانعهىو و

" علـومناىج كطرؽ تدريس اؿ" ٗتصص الًتبيةيف ا١تاجستَت  كذلك للحصوؿ على درجة 

 بُت تكاملمتطلبات اؿ يف ضوء فيزياء اؿمي١تعلاألداء التدريسي كبطاقة ا١تبلحظة ا١ترفقة ٖتتوم على مهارات 
يف حالة ٦تارسة األداء التدريسي بدرجة عالية،  (3 )ثبلث درجات كيقدر األداء كميان بكالتقنية الرياضياتالعلـو ك
 ، كا١ترجو منبدرجة ضعيفةيف حالة األداء  (1)يف حالة األداء بدرجة متوسطة، يعطي درجة  (2 )كدرجتاف

.  يف ا٠تانة اليت تركهنا مناسبة بالنسبة ١تستول األداء (√)سيادتكم كضع عبلمة 

 والباحث يشكر سيادتكم سلفاً على معاونتكم الصادقة والوقت والجهد المبذول في مالحظة المعلمين

كتفضلوا بقبوؿ كافر التحية كاالحًتاـ،،، 

 الباحث          
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 درجة األداء األداء التدريسيمهارات  م
3 2 1 

  . والتقنيةالعلوم والرياضيات العالقة بينتنمية فهم : البعد األول

     .يوضح باألمثلة العبلقة التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية 1
    .يثَت مناقشات مع الطبلب حوؿ العبلقة التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية 2
يساعد الطبلب على اقًتاح اٟتلوؿ ا١تمكنة للمشكبلت ذات الصلة بالعلـو كالرياضيات  3

  .كالتقنية
   

    .يوجو الطبلب للقياـ بأنشطة تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية 4
    .يستخلص مع الطبلب القوانُت الرياضية كالعلمية من خبلؿ البيانات ا١تعطاة ٢تم 5
 كاستخداـ ا١تعلومات اليت تساعدىم من قنيةيدرب الطبلب على القياـ باألعماؿ الت 6

 .الرياضيات كالعلـو
   

    . اليت يتطلبها الدرسقنيةالتكيشرح بسهولة ا١تعلومات الرياضية كالعلمية  7

 . بصورة تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنيةتنمية مهارات حل المشكالت: البعد الثاني
تثَت تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية ْتيث يعرض الدرس يف صورة مشكبلت حياتية  1

 .فكر الطبلب
   

أثناء  العلمية بصورة متكاملة مع الرياضيات كالتقنية يثَت لدل الطبلب اإلحساس با١تشكبلت 2
 .الدرس

   

بأسلوهبم ا٠تاص تتكامل فيو العلـو كالرياضيات كالتقنية يطلب من الطبلب صياغة مشكبلت  3
 .كٖتديدىا ٖتديدان دقيقان 

   

كاليت تتكامل فيها العلـو يشجع الطبلب على تطبيق ما يتعلمونو يف ا١تواقف التعليمية كاٟتياتية  4
  .كالرياضيات كالتقنية

   

 بطريقة تتكامل فيها العلـو يدرب الطبلب على استخداـ ا١تنهج العلمي يف التفكَت 5
 . من خبلؿ خطوات حل ا١تشكلةكالرياضيات كالتقنية

   

    .  ْتيث تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنيةيدرب الطبلب على مهارات كضع خطة اٟتل 6
    .علميا كرياضيان كتقنيان يطلب من الطبلب ٚتع كتصنيف ا١تعلومات ا١تتصلة با١تشكلة  7
     . ٞتداكؿ كرسـو بيانية علمية كرياضية كتكنولوجيةيطلب من الطبلب تقدٔف تفسَتات 8
من خبلؿ العبلقة التكاملية بُت يطلب من الطبلب رسم النتائج اليت ٭تصلوف عليها بيانيان  9

 .العلـو كالرياضيات كالتقنية
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 . بصورة تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنيةتنمية مهارات التفكير الناقد: البعد الثالث
    . علمية كرياضية كتقنيةيوفر جداكؿ كرسـو بيانية كيطلب من الطبلب تقدٔف تفسَتات ٢تا 1
 يثَت مناقشات مع الطبلب لتعرؼ األخطاء يف الرسـو كاألشكاؿ ا٢تندسية ككيفية تصحيحها 2

 .بطريقة تتكامل فيو العلـو كالرياضيات كالتقنية
   

 طبقان ١تدل كفاية  العلمية كالرياضية كالتقنيةيساعد الطبلب على ٖتديد مدل صحة النتائج 3
 .البيانات ا١تعطاة ٢تم

   

 بطريقة تتكامل فيو العلـو كالرياضيات ٭تلل مع الطبلب البدائل احملتملة ٟتل مشكلة ما 4
 .، كالتوصل لبديل مناسبكالتقنية

   

، كاستبعاد  من النواحي العلمية كالرياضية كالتقنيةيطلب من الطبلب اختيار االفًتاض الصحيح 5
  .االفًتاضات ا٠تاطئة أثناء الدرس

   

على التكامل يدرب الطبلب على ٖتديد العبلقة بُت الفركض كا١تشكلة كا١تسلمات اليت تقـو  6
 .بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

   

    يساعد الطبلب على تفسَت حدكث بعض الظواىر العلمية باستخداـ الرياضيات كالتقنية  7
يف ضوء العبلقة بُت العلـو طبلب مواقف تتطلب تفسَت الظواىر تفسَتان مقنعان لليوفر  8

 .كالرياضيات كالتقنية
   

 استخدامان صحيحان أثناء اٟتوار قنيةالت العلمية كالرياضية كيستخدـ الكلمات كاٞتمل كالعبارات 9
 .كا١تناقشة

   

 كاليت تتكامل يستخلص مع الطبلب صحة األفكار كاٟتقائق كاألدلة الواردة ٔتوضوع الدرس 10
 .فيو العلـو كالرياضيات كالتقنية

   

 

 

 

 

 

 



  
 

 المملكة العربية السعودية
    وزارة التعليم العالي    

    جامعة الملك خالد 
  عمادة الدراسات العليا 

        كلية التربية 
 قسم المناىج وطرق التدريس

 

( 2)مهحق 
  انرياضيات وانتقنيةانعهىو و انتكامم بني متطهبات

 
 

إعداد الطالب 
 فهد يحيى علي الشهراني

 
 

المشرف األكاديمي 
 سعيد حامد محمد يحيى .د

 أستاذ المناىج وطرق تدريس العلوم المشارك
 
 

 الفصل الدراسي األول                                           
 م1433-2012                                             
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 على قائمة متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات طبقا ألراء احملكمُت أُجريت التعديبلت
الصورة  كتوصل الباحث إُف  يف صورهتا األكلية ١تعلمي الفيزياءملتنمية مهارات األداء التدريسكالتقنية 

العبلقة بُت العلـو ) :عبارة مقسمة على ثبلثة ٣تاالت كىي( 39)، حيث ٖتتوم على النهائية لتلك القائمة
العلـو تتكامل فيها مهارات حل ا١تشكبلت بصورة  -عبارة (11) كتشمل على كالرياضيات كالتقنية
العلـو تتكامل فيها مهارات التفكَت الناقد بصورة  -عبارة (11) كتشمل على كالرياضيات كالتقنية
:  ٯتكن عرضها فيما يأيتعبارة (17) كتشمل على كالرياضيات كالتقنية

 فهم طبيعة العلوم والرياضيات والتقنية:  األولمجالال. 
. يوضح باألمثلة العبلقة التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية- 1
. الرياضية اليت ترتكز عليها الوسائل التقنيةالعلمية كيثَت مناقشات الكتشاؼ ا١تبادئ - 2
.  للمبادئ العلمية كالرياضية اليت تعلموىاقنيةيطلب من الطبلب اقًتاح تطبيقات ت- 3
. يثَت مناقشات مع الطبلب حوؿ العبلقة التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية- 4
. يساعد الطبلب على اقًتاح اٟتلوؿ ا١تمكنة للمشكبلت ذات الصلة بالعلـو كالرياضيات كالتقنية- 5
. يوجو الطبلب للقياـ بأنشطة تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية- 6
. يساعد الطبلب على إدراؾ الصلة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية- 7
 .الرياضية من خبلؿ البيانات ا١تعطاة ٢تمالعلمية كيستخلص مع الطبلب القوانُت - 8
العلـو يدرب الطبلب على القياـ باألعماؿ التقنية كاستخداـ ا١تعلومات اليت تساعدىم من - 9
 .الرياضياتك

 . كالتقنية الرياضياتيف العلمية يدرب الطبلب على تطبيق ا١تفاىيم كا١تبادئ- 10
 .الرياضية كالتقنية اليت يتطلبها الدرسالعلمية ك يشرح بسهولة ا١تعلومات -11
 بصورة تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنيةمهارات حل المشكالت:  الثانيمجالال . 
. يعرض الدرس يف صورة مشكبلت حياتية تثَت فكر الطبلب- 1
.  أثناء الدرس العلمية بصورة تكاملية مع الرياضيات كالتقنيةيثَت لدل الطبلب اإلحساس با١تشكبلت- 2
. يطلب من الطبلب صياغة ا١تشكبلت بأسلوهبم ا٠تاص كٖتديدىا ٖتديدان دقيقان - 3
.  يشجع الطبلب على تطبيق ما يتعلمونو يف ا١تواقف التعليمية كاٟتياتية- 4
. يدرب الطبلب على استخداـ ا١تنهج العلمي يف التفكَت من خبلؿ خطوات حل ا١تشكلة- 5
.  يدرب الطبلب على مهارات كضع خطة اٟتل- 6
.  ذات الطابع العلمي كالرياضي كالتقٍتيطلب من الطبلب ٚتع كتصنيف ا١تعلومات ا١تتصلة با١تشكلة- 7
 كاختبار  ذات الطابع العلمي كالرياضي كالتقٍتيناقش الطبلب يف صياغة الفركض احملتملة ٟتل ا١تشكلة- 8

. أكثرىا احتماالن 
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.   بصورة تكامليةيطلب من الطبلب تقدٔف تفسَتات ٞتداكؿ كرسـو بيانية- 9
 .يوجو الطبلب للربط بُت ا٢تدؼ ا١تراد الوصوؿ إليو كا١تعلومات ا١تتاحة ٟتل ا١تشكلة- 10
 .يوجو نظر ا١تتعلم إُف البيانات ذات العبلقة با١تشكلة -11
 بصورة تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنية تنمية مهارات التفكير الناقد:  الثالثمجالال. 
. الرياضية العلمية كيطلب من الطبلب ٖتديد السبب كالنتيجة يف العبلقات- 1
. يطلب من الطبلب تقدٔف تفسَتات ٞتداكؿ كرسـو بيانية معطاة- 2
. يثَت مناقشات مع الطبلب لتعرؼ األخطاء يف الرسـو كاألشكاؿ التوضيحية ككيفية تصحيحها- 3
 .ات على ٣تموعة ا١تواقف ا١تتشاهبةيدرب الطبلب على تطبيق التعميم- 4
.  البيانات ا١تعطاة ٢تمبناءن علىيساعد الطبلب على ٖتديد مدل صحة النتائج - 5
 .٭تلل مع الطبلب البدائل احملتملة ٟتل مشكلة ما، كالتوصل لبديل مناسب- 6
.  يطلب من الطبلب اختيار االفًتاض الصحيح، كاستبعاد االفًتاضات ا٠تاطئة أثناء الدرس- 7
 . كالفركض كا١تسلماتعلميةيدرب الطبلب على التمييز بُت اٟتقائق اؿ- 8
.  كا١تسلمات اليت تقـو عليهالةيدرب الطبلب على ٖتديد العبلقة بُت الفركض كا١تشك- 9

  .يساعد الطبلب على تفسَت حدكث بعض الظواىر العلمية باستخداـ الرياضيات كالتقنية- 10
 .يدرب الطبلب على ٖتديد التفسَتات غَت ا١تقبولة للمشكلة- 11
. يوفر للطبلب مواقف تتطلب تفسَت الظواىر تفسَتان مقنعان - 12
. يطلب من الطبلب ا١تقارنة بُت االستنباط كاالستقراء- 13
.  يثَت مناقشات مع الطبلب إزاء كجهات النظر ا١تتعارضة ١تشكلة ما- 14
. يستخدـ الكلمات كاٞتمل كالعبارات استخدامان صحيحان أثناء اٟتوار كا١تناقشة- 15
. يطلب من الطبلب ٖتديد ا١تتناقضات يف األقواؿ اليت تتواتر ٔتوضوع الدرس- 16
. يستخلص مع الطبلب صحة األفكار كاٟتقائق كاألدلة الواردة ٔتوضوع الدرس- 17
 

 



  
 

المملكة العربية السعودية 
    وزارة التعليم العالي    
جامعة الملك خالد     
عمادة الدراسات العليا   

كلية التربية         
قسم المناىج وطرق التدريس 

 

( 3)مهحق 
استبانة االحتياجات انتدريبية نتنمية مهارات األداء 

متطهبات انتكامم بني انتدريسي ملعهمي انفيزياء يف ضىء 
  انعهىو وانرياضيات وانتقنية

 
 

إعداد الطالب 
 فهد يحيى علي الشهراني

 
 

المشرف األكاديمي 
 سعيد حامد محمد يحيى .د

 أستاذ المناىج وطرق تدريس العلوم المشارك
 
 

 الفصل الدراسي األول                                           
 م1433-2012                                             
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حفظك اهلل .................................................................. أخي معلم الفيزياء
السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو، كبعد 

برنامج تدريبي مقرتح نتنمية يقـو الباحث بإعداد رسالة ماجستَت هتدؼ إُف بناء 
 متطهبات انتكامم مهارات األداء انتدريسي ملعهمي انفيزياء باملرحهة انثانىية يف ضىء

 كٔتا أف ىذا البحث يتطلب إعداد قائمة باالحتياجات التدريبية بني انعهىو وانرياضيات وانتقنية
،  متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةلتنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء يف ضوء

: فقد قاـ الباحث بإعداد ىذه القائمة كىي موزعو على ثبلث ٣تاالت كىي
 . العلـو كالرياضيات كالتقنيةالعبلقة بُتتنمية فهم  .1
 . بصورة تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنيةتنمية مهارات حل ا١تشكبلت .2

 . بصورة تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنيةتنمية مهارات التفكَت الناقد .3
كٔتا أف النتائج تعتمد على دقة إجابتك بشكل كبَت، لذا آمل التعاكف منك لتعبئة االستبانو بكل 

شفافية كموضوعية كفق احتياجاتك التدريبية للوصوؿ إُف نتائج ذات داللة صادقة لبناء برنامج تدرييب على 
مؤكدان لك بأف كافة ا١تعلومات يف ىذه االستبانو لن تستخدـ إال ألغراض البحث ، أسس علمية صحيحة

. اٟتاِف
. شاكران لكم ٚتيل تعاكنكم يف دعم البحث العلمي، كتقبلوا فائق احًتامي كتقديرم

 
                                                                                 الباحث 

 فهد يحيى علي الشهراني 
 تدريسال المناىج وطرق  قسم
  0504738321:                                                                              ج
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. معلومات عامة: المحور األول
:............................................................................. (اختياري)االسم 

:........................................................................... (اختياري)المدرسة 
: داخل ا١تربع الذم يناسبك (√)الرجاء كضع إشارة 

 (مسار فيزياء) بكالوريوس □:ا١تؤىل العلمي .1

 (جامعي) بكالوريوس □              

ماجستَت  □              

.................  غَت ذلك□              

 تربوم □:   نوع ا١تؤىل .2

 غَت تربوم □              

سنوات   4-1  □:      عدد سنوات ا٠تربة .3

 سنوات 5-9  □                         

 سنوات فأكثر 10  □                         
:               ىل سبق لك أف حصلت على دكرات تدريبية يف ٣تاؿ التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية .4

ال       □ نعم                     □

:  عزيزم معلم الفيزياء●
إف رأيك ٯتثل أ٫تية كبَتة جدان للحصوؿ على نتائج دقيقة ٦تا يساعد على الوصوؿ للهدؼ ا١تعد ٢تذه 

: كلكيفية اإلجابة على ىذه االستبانو إليك ا١تثاؿ التاِف، الرسالة

االحتياجات التدريبية ـ 
درجات تقدير اٟتاجة 

صغَتة متوسطة كبَتة 

  √  . العبلقة التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةالتعرؼ على 1

      .البند حيث يوحي ذلك أف لديك احتياج متوسط ٢تذا 
                       مع ٘تنيايت لك بالتوفيق
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 .قائمة االحتياجات التدريبية: المحور الثاني

  والتقنيةالعلوم والرياضيات العالقة بين تنمية فهم :المجال األول

درجات تقدير اٟتاجة االحتياجات التدريبية ـ 
صغَتة متوسطة كبَتة 

    . العبلقة التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةتّعرؼ  1
    .العبلقة التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةإبراز صور   2
العلـو  بالتكامل بُت اقًتاح اٟتلوؿ ا١تمكنة للمشكبلت ذات الصلة  3

 .كالرياضيات كالتقنية
   

    . العلـو كالرياضيات كالتقنيةتكاملية بُت التدريب على أنشطة تعليمية  4
    .تطبيق القوانُت كالعبلقات الرياضية كالعلمية كربطها بالتقنية  5
    . بصورة تكامليةالعلـو كالرياضياتب ربط التطبيقات التقنية  6
تطلبها تاليت بصورة تكاملية ك ا١تعلومات الرياضية كالعلمية كالتقنية شرح  7

 .كس الفيزياءدرطبيعة 
   

    .تطبيق ا١تفاىيم كا١تبادئ ا٠تاصة بالعلـو كالرياضيات يف إطار التقنية  8
من دراسة ا١ترحلة الثانوية  با١تعرفة ا١تتكاملة لتمكُت طبلب اإل١تاـ  9

  .ا١توضوعات اليت تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية
   

 بطريقة ٖتقق التكامل بُت العلـو تنظيم ا١تنهج تنظيمان سيكولوجيان   10
. كالرياضيات كالتقنية

   

 للمنهج بطريقة ٖتقق التكامل بُت العلـو كالرياضيات الًتتيب ا١تنطقي  11
 .كالتقنية

   

تكامل موضوعات العلـو كالرياضيات كالتقنية ْتيث تكوف أكثر كاقعية   12
. كارتباطان باٟتياة

   

كاليت  با١توضوعات اليت ٘تارس بكثرة يف مواقف اٟتياة اليومية اإل١تاـ  13
 .تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية

   

أنشطة تقنية تكسب ا١تتعلم كيفية تطبيق ا١تعلومات الرياضية تصميم   14
 .كالعلمية كاستخدامها
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.  بصورة تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنية تنمية مهارات حل المشكالت:المجال الثاني

درجات تقدير اٟتاجة االحتياجات التدريبية ـ 
صغَتة متوسطة كبَتة 

عرض الدرس يف صورة مشكبلت حياتية تتكامل فيها العلـو كيفية   1
 .كالرياضيات كالتقنية ْتيث تثَت فكر الطبلب

   

إثارة اإلحساس با١تشكبلت العلمية بصورة متكاملة مع الرياضيات كيفية   2
 .كالتقنية أثناء الدرس

   

استخداـ ا١تنهج العلمي يف التفكَت بطريقة تتكامل فيها العلـو توظيف   3
 .كالرياضيات كالتقنية من خبلؿ خطوات حل ا١تشكلة

   

ْتيث تتكامل فيها العلـو كالرياضيات ا١تشكبلت ؿ ٌفكضع خطة طرؽ   4
 .كالتقنية

   

    .ان ٚتع كتصنيف ا١تعلومات ا١تتصلة با١تشكلة علميان كرياضيان كتقٍتطريقة   5

تتكامل فيها  تقدٔف تفسَتات علمية كرياضية كتقنية ٞتداكؿ كرسـو بيانية  6
 .العلـو كالرياضيات كالتقنية

   

عليها بيانيان من خبلؿ العبلقة التكاملية  الطبلب  النتائج اليت ٭تصل٘تثيل  7
 .بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

   

 البيانات إحصائيان الستخدامها يف اٗتاذ القرار اكتساب مهارات ٕتميع  8
 .التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةحوؿ العبلقة 

   

 البيانات إحصائيان الستخدامها يف اٗتاذ القرار تنظيم اكتساب مهارات  9
 .التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةحوؿ العبلقة 

   

 الستخدامها يف اٗتاذ القرار البيانات إحصائيان  تفسَت اكتساب مهارات  10
 .التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةحوؿ العبلقة 

   

 البيانات إحصائيان الستخدامها يف اٗتاذ القرار رسم اكتساب مهارات  11
. التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةحوؿ العبلقة 

   

 تتكامل فيها العلـو اليتاكتساب القدرة على حل ا١تشكبلت ا١تفتوحة   12
 .اليت ٢تا أكثر من حلككالرياضيات كالتقنية 

   

 رياضي العلمي كاؿتطبيقياؿطابع اؿتضمُت حل مشكبلت ذات طريقة   13
 .كالتقٍت
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.  بصورة تتكامل فيها العلوم والرياضيات والتقنية تنمية مهارات التفكير الناقد:المجال الثالث

درجات تقدير اٟتاجة االحتياجات التدريبية ـ 
صغَتة متوسطة كبَتة 

 بطريقة األخطاء يف الرسـو كاألشكاؿ ا٢تندسية كتصحيحهاالتعرؼ على   1
 .تتكامل فيو العلـو كالرياضيات كالتقنية

   

 طبقان ١تدل كفاية  العلمية كالرياضية كالتقنيةٖتديد مدل صحة النتائج  2
 .لطبلبالبيانات ا١تعطاة ؿ

   

 بطريقة تتكامل فيو العلـو  البدائل احملتملة ٟتل مشكلة ماٖتليل  3
 .، كالتوصل لبديل مناسبكالرياضيات كالتقنية

   

 ١تشكلة ما من النواحي العلمية كالرياضية اختيار االفًتاض الصحيحطريقة   4
  . أثناء الدرسطأ، كاستبعاد االفًتاضات اٍفكالتقنية

   

على التكامل ٖتديد العبلقة بُت الفركض كا١تشكلة كا١تسلمات اليت تقـو   5
 .بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

   

     .تفسَت حدكث بعض الظواىر العلمية باستخداـ الرياضيات كالتقنية  6
يف ضوء العبلقة بُت العلـو كالرياضيات  علميان تفسَت الظواىر تفسَتان   7

 .كالتقنية
   

 مناقشات مع الطبلب إزاء كجهات النظر ا١تتعارضة ١تشكلة ماطرؽ إثارة   8
 .تتكامل فيها العلـو كالرياضيات كالتقنية

   

 كربطها ٖتديد السبب كالنتيجة يف العبلقات الرياضية كالعلميةطرؽ   9
. بالتقنية

   

 على ٣تموعة من ا١تواقف اتتطبيق التعميمكيفية مساعدة الطبلب على   10
 التكامل بُت العلـو كالرياضيات كاٟتاالت األخرل اليت ينطبق عليها

. كالتقنية

   

مت  مع الطبلب لتحديد مدل اتفاؽ النتائج اليت طرؽ إثارة نقاشات  11
.  حوؿ التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية إليهاالتوصل

   

 كاليت ستخبلص صحة األفكار كاٟتقائق كاألدلة الواردة ٔتوضوع الدرسا  12
. تتكامل فيو العلـو كالرياضيات كالتقنية
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يف ظل التطور ا١تعريف، كالنظريات الًتبوية، تأيت أساليب التدريس اٟتديثة، اليت تعترب ا١تتعلم ٤تور 
. العملية التعليمية

ككما يتصف ىذا العصر بأنو عصر العلم كالتقنية، فقد أصبح التقدـ العلمي كالتقٍت يسَت اآلف 
ٓتطى كاسعة يف العديد من ٣تاالت اٟتياة ا١تعاصرة، كأصبحت الدكؿ تتمايز يف قوهتا ٔتقدار ما ٘تلك من 

مقاليد العلم كالتقنية، كىذا يفسر التسابق بُت الدكؿ يف ٣تاالت األْتاث الذرية كالفضاء كالتقنيات 
كالدكؿ كافةن ا١تتقدمة كالنامية هتتم بالتعليم، من خبلؿ تطوير ا١تناىج ٔتا . البيولوجية كا٢تندسة الوراثية

يتناسب مع متطلبات العصر، ككذلك تطوير مؤسسات التعليم كتدريب ا١تعلمُت ١تواكبة التقدـ العلمي 
. كالتقٍت

كيعد معلم الفيزياء أحد فئات ا١تعلمُت احتياجان للربامج التدريبية يف أثناء ا٠تدمة من خبلؿ برامج 
تدريبية جديدة، كمتطورة نابعة من احتياجاتو الفعلية اليت يشعر هبا، نظران لطبيعة األدكار اليت يقـو هبا، 

كمواكبة للتطور اٟتادث يف النظم الًتبوية من جانب، كا١توضوعات العلمية اٟتديثة ا١ترتبطة با١تادة العلمية 
. من جانب آخر

يف ضوء ما تقدـ تتضح مدل حاجة اجملتمع إُف إعداد الفرد إعدادان يتسم بالشموؿ كالتكامل ا١تعريف 
فلقد أصبح العاَف كقرية صغَتة كأصبحت كسائل كأساليب اٟتصوؿ على ا١تعرفة بشىت ٣تاالهتا ميسرة 

كسهلة؛ لذلك ٬تب إعداد معلم الفيزياء إعدادان يتناسب مع ىذه ا١تتغَتات لكي يستطيع التكيف كالتعايش 
مع آفاؽ العصر اٞتديد، كما ٬تب االىتماـ بتنمية ا١تهارات التدريسية ١تعلم الفيزياء يف ضوء متطلبات 

. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كربطها بالتقنية حىت نستطيع أف نواجو التحديات ا١تستقبلية كتعايش معها
كسعى ىذا الربنامج التدرييب إُف تطوير مهارات أداء معلم الفيزياء التدريسية يف ضوء مدخل 

التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية ٔتا ٭تقق كحدة ا١تعرفة كتكاملها ْتيث يتم تقدٔف ا١تعلومة للمتعلم 
.  بدكف ٕتزئة من خبلؿ ا١تنهج ا١تتكامل

 
 
 
 
 

مقدمة 
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تنمية مهارات األداء التدريسي ١تعلمي الفيزياء با١ترحلة الثانوية يف يهدؼ ىذا الربنامج التدرييب إُف 
.  ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 
 
 
 

عينة من معلمي مادة الفيزياء للصف األكؿ الثانوم يف ٤تافظة ٜتيس مشيط الفصل الدراسي 
. ىػ1434-1433األكؿ من العاـ الدراسي 

 
 
 
 

: ٜتسة عشر ساعة مقسمة على ٜتس أياـ بواقع جلستُت يوميان على النحو التاِف (15)
البرنامج الزمن الجلسات اليوم 

 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةطبيعة مدخل ساعة كنصف األكُف األول 
ساعة كنصف الثانية 

 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةيتبع طبيعة مدخل ساعة كنصف األكُف الثاني 
ساعة كنصف الثانية 

. حل ا١تشكبلت يف مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةساعة كنصف األكُف الثالث 
ساعة كنصف الثانية 

. التفكَت الناقد يف مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةساعة كنصف األكُف الرابع 
ساعة كنصف الثانية 

 التكامل بُت ٖتضَت دركس الفيزياء للصف األكؿ الثانوم باستخداـ متطلباتساعة كنصف األكُف الخامس 
ساعة كنصف الثانية  .العلـو كالرياضيات كالتقنية

 

الهدف العام من البرنامج التدريبي  

الفئة المستهدفة بالبرنامج التدريبي  

مدة البرنامج التدريبي  
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 اختبار قبلي للتعرؼ على خلفية ا١تتدربُت حوؿ موضوعات الربنامج التدرييب. 
 اختبار بعدم للتعرؼ على مدل استفادة ا١تتدربُت من الربنامج التدرييب . 
  يتم تقؤف ا١تتدربُت أثناء الربنامج التدرييب من خبلؿ أكراؽ العمل اٞتماعي ككرش العمل اٞتماعية

 .كأكراؽ العمل الفردم كاليت يقـو الباحث بتحليلها، كالتفاعل داخل قاعة التدريب
  تتم عملية التقؤف من خبلؿ تقؤف ا١تدرب ألداء كل متدرب من خبلؿ ٪توذج معد لذلك ٪توذج

 (.4)رقم 
  يقـو كل متدرب بإعداد تقرير فردم يف هناية الربنامج التدرييب لتحديد مدل الفائدة اليت حصل

 (.3)عليها ٪توذج رقم 
  (.1)يقـو كل متدرب بتعبئة ٪توذج خاص بتقؤف كل جلسة التدريبية مت االنتهاء منها ٪توذج 
  (. 2)يقـو كل متدرب بتعبئة ٪توذج خاص بتقؤف أداء ا١تدرب هناية كل جلسة تدريبية ٪توذج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أدوات التقويم وإجراءاتو  
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 دقيقة                          180:          الزمن    اليوم األول      طبيعة مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية

أىداف الجلسة األولى 

:- بعد االنتهاء من الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن

 .٭تدد األىداؼ العامة للربنامج .1
 .يتعرؼ على مهامو يف الربنامج التدرييب .2
 .يستنتج أساليب التدريس الفعاؿ لتدريس موضوعات مادة الفيزياء .3

 

 

 

أساليب التدريب 

 التعلم الفردم .1
 التعلم التعاكٓف .2
 احملاضرة .3
 العصف الذىٍت .4
 ا١تناقشة ا١توجهة .5
اٟتوار كالنقاش ا١تفتوح  .6

المواد واألجهزة التدريبية 

 أكراؽ عمل .1
 سبورة ثابتة كأخرل متحركة .2
 جهاز حاسب آِف .3
( Data show)جهاز عرض البيانات  .4

أىداف الجلسة الثانية 

:- بعد االنتهاء من الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن

 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةيستخلص ماىية مدخل  .1
 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةيستنتج فلسفة مدخل  .2
 . يستنتج العبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية .3
.  عند تدريس الفيزياءالتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةيتعرؼ على مربرات األخذ ٔتدخل  .4
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اإلجراءات التدريبية 
الجلسة األولى 

الزمن بالدقائق اإلجراءات التدريبية م 
  دقيقة15. تعارؼ  .1

 دقيقة 25. االختبار القبلي  .2
  دقائق10. التعريف بأىداؼ الربنامج التدرييب  .3

  دقائق10. قواعد العمل كتوزيع ا١تهاـ كا١تسؤكليات  .4

  دقائق10.  أساليب التدريس الفعاؿ لتدريس موضوعات مادة الفيزياء (1/1)كرقة عمل   .5

أساليب التدريس الفعاؿ لتدريس موضوعات مادة الفيزياء من كجهة نظر كل  (1/2)كرقة عمل   .6
. ٣تموعة مع إبداء ا١تربرات

  دقائق10

  دقائق10(. 1/2(، )1/1)االستماع إُف آراء اجملموعات كمناقشتهم يف كل من كرقيت العمل   .7

الجلسة الثانية 
الزمن بالدقائق اإلجراءات التدريبية م 
  دقيقة15.  التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةمفهـو مدخل  (1/3)كرقة عمل   .1

  دقائق10. (1/3)كرقة عمل مناقشة اجملموعات يف   .2

  دقائق10(.  1/3)ا١تادة العلمية لورقة العمل   .3

  دقائق10.  التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةفلسفة مدخل (1/1 )(Power Point)شر٭تة   .4

  دقائق10العبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية  (1/4)كرقة عمل   .5

  دقائق10(.  1/4)مناقشة اجملوعات يف كرقة العمل   .6

 دقائق 10(.  1/4)ا١تادة العلمية لورقة العمل   .7
  دقيقة15. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةمربرات األخذ ٔتدخل  (Power Point( )1/2)شر٭تة   .8
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 دقيقة 15: تعارف                                                                              الزمن

: يتم من خالل التعارف
 إذابة اٞتليد بُت ا١تدرب كا١تتدربُت كمراعاة مستوياهتم التعليمية كاختبلؼ البيئات .1

 .ا١تتعددة تعليميا ٢تم
 .كا١تتدربُت ا١تدرب بُت من األلفة كاٟتميمة للتفاىم بناء جسور. 2
 .الربنامج التدرييب أىداؼ لتحقيق الفريق بركح كالعمل للتفاعل ا١تتدربُت  تشجيع.3
 

 الجلسة  أىداف لتحقيق المتبعة اإلجراءات
 .با١تتدربُت الًتحيب. 1
 بناء شأنو من ما ككل يدرسوهنا، اليت كالصفوؼ كعملهم بأنفسهم، ا١تتدربُت تعريف. 2

 .ا١تدرب كمع بعضهم مع التواصل جسور
 .ا١تتدربُت مع العبلقة كتقوية ربط شأنو من ما ككل عملو، كمكاف بنفسو، ا١تدرب تعريف. 3
 .اٞتلسة ىذه يف ا١تتفاعلُت على كاٟتماس الثناء عبارات إلقاء. 4
 .اٞتلسة ىذه حوؿ كاالستفسارات األسئلة إللقاء ا١تتدربُت أماـ اجملاؿ فتح .5
الربنامج  يف اٞتاد العمل على كالتشجيع التفاؤؿ ككلمات الًتحيب بعبارات اٞتلسة إهناء. 6

 .التدرييب
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 األداء التدريسي يف ضوء مهارات على لفيزياءا معلمي تدريب إُف الربنامج التدرييب ىذا يهدؼ
. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية متطلبات

 
 
 

 .أف يستنتج ا١تتدرب أساليب التدريس الفعاؿ لتدريس موضوعات مادة الفيزياء .1
 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يعرؼ ا١تتدرب مدخل  .2
 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يستنتج ا١تتدرب فلسفة مدخل  .3
 . أف يتوصل ا١تتدرب للعبلقة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية .4
. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يتعرؼ ا١تتدرب على مربرات األخذ ٔتدخل  .5
 يف التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يستنتج ا١تتدرب صعوبات كمعوقات استخداـ مدخل  .6

 .تدريس الفيزياء
 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يتعرؼ ا١تتدرب على مكونات مدخل  .7
 . التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يتعرؼ ا١تتدرب على مبادئ تضمُت متطلبات .8
 .للتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف يُكّوف ا١تتدرب فكرة عن ا١تشركعات العا١تية  .9

 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةأف ٭تدد ا١تتدرب دكر معلم الفيزياء يف ضوء مدخل  .10
التكامل بُت العلـو كالرياضيات أف يستنتج ا١تتدرب اسًتاتيجيات تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل  .11

 .كالتقنية
أف يتعرؼ ا١تتدرب على معٌت حل ا١تشكبلت الفيزيائية يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو  .12

 .كالرياضيات كالتقنية
أف يوضح ا١تتدرب أ٫تية استخداـ حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت  .13

 .العلـو كالرياضيات كالتقنية
أف يستنتج ا١تتدرب شركط استخداـ إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل  .14

 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
أف يتعرؼ ا١تتدرب على بعض اسًتاتيجيات حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل  .15

 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 دقيقة 15: التعريف باألىداف العامة للبرنامج                                                 الزمن

ويتم تحقيق ىذا الهدف عن طريق 
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أف ٭تدد ا١تتدرب ا٬تابيات كسلبيات إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل  .16
 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

أف يتعرؼ ا١تتدرب على خطوات حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت  .17
 .العلـو كالرياضيات كالتقنية

أف يبُت ا١تتدرب خطوات تدريس الفيزياء باستخداـ إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف ضوء مدخل  .18
 .         التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 .أف يعرؼ ا١تتدرب التفكَت الناقد يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية .19
 .أف يتوصل ا١تتدرب إُف خصائص التفكَت الناقد .20
 .أف يستنتج ا١تتدرب معايَت التفكَت الناقد .21
أف ٭تدد ا١تتدرب أ٫تية استخداـ التفكَت الناقد يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو  .22

 .كالرياضيات كالتقنية
 .أف يعدد ا١تتدرب مكونات التفكَت الناقد يف مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية .23
أف يستنتج ا١تتدرب اسًتاتيجيات تنمية مهارات التفكَت الناقد يف مدخل التكامل بُت العلـو  .24

 .كالرياضيات كالتقنية
 .أف يعدد ا١تتدرب مهارات التفكَت الناقد .25
 .أف يصنف ا١تتدرب مهارات التفكَت الناقد .26
أف يعدد ا١تتدرب معوقات التفكَت الناقد يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو  .27

. كالرياضيات كالتقنية
أف يتعرؼ ا١تتدرب على خطوات ٖتضَت دركس الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو  .28

 .كالرياضيات كالتقنية
أف يتعرؼ ا١تتدرب على ٪تاذج من ٖتاضَت دركس الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو  .29

 .كالرياضيات كالتقنية
أف يطبق ا١تتدرب ما تعلمو عن متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف تصميم درس يف  .30

. مادة الفيزياء يف ضوء تلك ا١تتطلبات
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 دقائق 10: قواعد العمل وتوزيع المهام والمسؤوليات                                     الزمن

 متدرب كل من مطلوبال :أوالً 
 .ايتونو كحىت التدرييب الربنامج بداية من التواجد .1
 االىتماـ كإظهار ا٠تدمة، تقدٔف عند كالثناء كالشكر ا١تناداة،يف  زمبلئو معاملة حسن .2 

 .لآلخرين كالتقدير
 االستثمار جل أمن النقاؿ؛ ا٢تاتف كإغبلؽ التدريب، قاعة داخل ا٢تدكء على اٟترص .3 

 .ا١ترجوة بالفائدة كا٠تركج للوقت، األمثل
 .النجاح لنا ٭تقق كقدراتنا لطاقاتنا األمثل االستثمار .4 

 والمهام المسؤوليات  :ثانياً 
 بفائدة كا٠تركج التفاعل  أجلمتدربُت من (4-2)تقسيم اجملموعات بالتساكم  .1

 .التدريب من مرجوة
 العمل أجل من ،"معان  نغرؽ أك ٚتيعان، ننجو" النجاح لتحقيق موعة١تجا شعار يكوف .2

 .التعلم من ا١ترجوة كا١تتعة الفائدة كلتحقيق كا١تنتج، ا١تثمر ا١تشًتؾ
 اآلخرين كاحًتاـ كد كسب لنا يستحسن كٚتاعية، شخصية مكاسب ٨تقق حىت .3

 .الرأم فرض كعدـ اإلصغاء، حسن طريق عن
 صح كبلمي"الشافعي اإلماـ مقولة كترديد ا٢تادؼ اٟتوار كقواعد مبادئ ٖتقيق .4

 ."الصواب ٭تتمل خطأ غَتم ككبلـ ا٠تطأ، ٭تتمل
  .ءالبنا على يساعد البناء النقد .5
 .كالثناء ا١تدح يف االقتصاد .6
 .كذلك فلنكن فيو، مرغوب كىدؼ مطلوب عنصر ا١تتفاعل ا١تتدرب .7
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 كيف ا١تعلمُت بعض يتبعها اليت التعليمية كاألساليب ا١تمارسات بعض يلي فيما ا١تتدرب أخي

 يف (√) إشارة كضع التالية العبارات تفحص كٕتربتك خربتك خبلؿ الفعاؿ،من التعليم ٖتقق انوأ اعتقادىم
 .السلوؾ ذابو التعليمية قناعتك ٯتثل الذم ا١تقابل ا١تكاف

غَت موافق السلوؾ التعليمي ـ 
موافق 

لست 
متأكدان 

    .كاالستظهار باٟتفظ الطبلب ليقـو فيو ك٬تتهد بالشرح يقـو  1
    .دفاترىم يف بتسجيلها كيطالبهم بنفسو الطبلب أسئلة فع ٬تيب  2
 التعلم يف البدء قبل السابقة الطبلب خربات استدعاء على ٭ترص  3

 .اٞتديد
   

 يسعى تعليمية نتاجات شكل على التعليمية ا١تادة ٤تتول ينظم  4
 .ا١تناسب التعليم أسلوب نتاج لكل ك٭تدد لتحقيقها،

   

    .الفاعلية على مؤشران  جهائنتا معتربان  التحصيلية االختبارات من يكثر  5
    .فقط ا١تدرسي الكتاب على التعليمي نشاطو يركز  6
    .التعليمية باألنشطة كيدعمو طبلبو بُت الفردم التنافس يشجع  7
    .طبلبو لدل الدافعية إثارة دؼتو متنوعة صفية أسئلة طرح من يكثر  8
 تفكَت ٖتتاج رياضية مشكبلت شكل على التعليمي ا١توقف ينظم  9

 .بفائدة ا٠تركج أجل من الطالب من كْتث
   

    .عنو ا٠تركج كيتجنب الطبلب ٚتيع يألفو كاحدان  تعليميان  أسلوبان  يتبع  10
 الطبلب ٯتارسها كفعاليات أنشطة شكل على التعليمي ا١توقف ينظم  11

 .خبل٢تا من ا١تعلومات كيكتسبوف
   

    .التعليمي ا١توقف لصاٌف ا١تتاحة اإلمكانات كل يسخر  12
    .ا١تلل إليو يتطرؽ ال كمشاركان  فعاالن  الطالب بقاء على ٭ترص  13

 
 

أساليب التدريس الفعال لتدريس موضوعات مادة الفيزياء   ( فردي )(1/1)ورقة عمل 
 دقائق 10:  الزمن
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 النموذجكفق  (1/1)ؿ العم كرقة يف إليو توصلت ما كعةٞتمما يف زمبلئك مع ناقش ا١تتدرب أخي

 :التاِف

والمسوغات  األسبابعليو  توافقون الذي التعليمي السلوكـ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

أساليب التدريس الفعال لتدريس موضوعات مادة الفيزياء من وجهة نظر  (1/2)ورقة عمل 
 دقائق 10: المجموعة مع إبداء المبررات والمسوغات                              الزمن
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والمسوغات  األسبابعليو  توافقون  الالذي التعليمي السلوكـ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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 دقيقة 15:        الزمنالتكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةمفهوم مدخل  (1/3)ورقة عمل 

  على ا١تتعلم  إُف مساعدة تكامل خبلؿ منهج اؿهتدؼ  الًتبية من ب ا١تتدر أخي
 حاكؿ أنت عناية متساكية لتخصصُت أك أكثريعطي منهج التكامل ؼمواجهة مشكبلت اٟتياة 

. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةكأفراد ٣تموعتك إ٬تاد تعريف ١تفهـو مدخل 
.....................................................................................

 .................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................

 

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4
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.                    التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةمفهوم مدخل  (1/3)المادة العلمية لورقة عمل 
 دقائق 10: الزمن

يعرؼ البورت كساندرس مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية بأنو تصميم أنشطة 
إلحداث التكامل بُت مناىج الرياضيات كالعلـو كالتقنية يف ا١ترحلة ا١تتوسطة من خبلؿ مدخل الربط، 

 أف ينمو كليان  ١تساعدة الطالب علىحيث يصمم النشاط مع تطبيق الرياضيات كالعلـو كهدؼ أساس
. مع ربط ا١تفاىيم الدراسية باٞتوانب التطبيقية ( اٍف000مهاريان، كمعرفيان، ككجدانيان، )

كيعرؼ سكاربوركؼ ككايت مدخل تكامل الفيزياء كالرياضيات كالتقنية بأنو تكامل الفيزياء 
 . ٟتل مشكبلت اٟتياةكالرياضيات كالتقنية ْتيث يتعلم الطبلب يف شكل كثيق الصلة كمناسب

كيتفق معهما الدسوقي كيوسف على أف تكامل الرياضيات كالعلـو كالتقنية يقصد بو تنظيم 
كتنسيق ا٠تربات التعليمية با١تنهج بطريقة تساعده على ٖتقيق نظرة موحدة تتسق مع موضوعات 

. ا١تنهج

 الرياضيات كالعلـو كالتقنية، موضوعاتيف حُت يعرفو برلُت ككايت بأنو ٗتطيط الرتباطات بُت 
. كاستخداـ ىذه االرتباطات لبناء فهم أعمق

 
 

مدخل :  بأنوالتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةمن تلك التعريفات ٯتكننا تعريف مفهـو 
الرياضيات كالتقنية، يركز على العبلقات التفاعلية بُت كل من العلـو كبيٍت لتكامل ٤تتول مناىج 

الرياضيات كالتقنية؛ كذلك من خبلؿ تنظيم ٤تتول الدراسة حوؿ قضايا أك مشاكل عامة يف العلـو ك
 .الرياضيات كالتقنية عند دراستهاالعلـو كاٟتياة، تزيل اٟتواجز بُت 
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                         التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةفلسفة مدخل  (Power Point( )1/1)شريحة 
دقائق 10: الزمن

تقـو فلسفة التكامل على أساس أف الطبيعة كل متكامل، فالعاَف الطبيعي كا١تشكبلت 
اليت تواجهها اإلنسانية ٢تا طبيعة موحدة كال ٯتكن ردىا إُف ٣تاؿ معريف بعينو؛ كمن مث فإف 

العلم كمحاكلة لتزكيدنا بفهم للعاَف الطبيعي من حولنا لو ىدؼ كاحد ك٤تتول كاحد كطريقة 
كاحدة تعترب أكثر داللة من االختبلؼ بُت لغة كٗتصص العلـو ا١تختلفة؛ كلذا فإف التعاكف 
، كتكامل  بُت العلـو ا١تختلفة حوؿ ٤تور معُت يعمل على ٖتقيق التكامل بُت ىذه العلـو

ا٠تربة، كتكامل شخصية ا١تتعلم، فمن خبلؿ التكامل يتمكن ا١تتعلم من اكتساب ا١تعارؼ 
  .كا١تعلومات كاألفكار كالنظريات من فركع ا١تعرفة ا١تختلفة

 على النظرة الكلية غَت اٞتزئية للمعرفة من خبلؿ MSTكمن مث تقـو فلسفة مدخل 
إزالة اٟتواجز بقدر ا١تستطاع بُت العلـو الثبلثة ا١تتكاملة ْتيث ٖتل مكاف العلـو ا١تنفصلة 

حيث يرتكز ىذا ا١تدخل يف فلسفتو عند تنظيم الربنامج التعليمي على مبدأ " ٗتصصات بينية
كحدة ا١تعرفة يف شكلها الوظيفي كيعٌت ىذا أف يكوف ا١توقف التعليمي ٤تور نشاط متسع 

 ".ٗتتفي فيو اٟتواجز بُت العلـو ا١تتكاملة

 :أبعادان رئيسة لتكامل ا١تنهجكما أف ىناؾ 
. ـ ا١تنهج حوؿ العاَف اٟتقيقيمنظت-
. ـ ا١تعرفة كثيقة الصلة بدكف اعتبار ٠تطوط ٣تاؿ ا١توضوعمتنظ-
. التعلم ليس قائمان على اختبار هنائي؛ كلكن باألحرل على احملتول-
 .ؿ التطبيق اٟتقيقي كحل ا١تشكبلت لربط احملتول بتطبيقات العاَف اٟتقيقياستعما-
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دقائق 10: العالقة بين العلوم والرياضيات والتقنية                             الزمن (1/4)ورقة عمل 

ب بالتعاكف مع أفراد ٣تموعتك كمن خبلؿ درس تطبيقي يف مادة الفيزياء ا١تتدر أخي
. حدد العبلقة اليت تربط كل من العلـو كالرياضيات كالتقنية ببعضهم 

......................................................................................
 ................................................................................

 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................

 

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4
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الرياضيات كالتقنية، العلـو كمؤسسات العلـو القومية من خبلؿ تطوير تعليم  أشارت
:  ك٫تاالرياضيات كالتقنيةالعلـو كإُف مشكلتُت عاجلتُت مرتبطتُت بتعليم 

.  كا١تهندسُت كالرياضيُتللمعلمُتدعم توافر اؿعدـ  [1]
السكاف بصفة عامة ليسوا متنورين علميان كال تقنيان بدرجة كافية ليكافحوا بفاعلية يف  [2]

. ظل التعقيد ا١تتزايد يف ٣تتمعنا االقتصادم كالتقٍت
الرياضيات العلـو ككٟتل ىذه ا١تشكلة أكصت ٞتنة التعليم قبل ا١ترحلة اٞتامعية يف 

با٠تربات كالتجارب التقنية كالعلمية على كل  (1986)كالتقنية بالواليات ا١تتحدة األمريكية 
ا١تستويات من ركضة األطفاؿ حىت الصف اٟتادم عشر، كما أكدت على ضركرة تكامل 

الرياضيات كالتقنية مع بعضها البعض، كال بد أف يتم ذلك بشكل تقدـ فيو العلـو كمناىج 
ا١توضوعات كا١تفاىيم ليست ٥تططة فقط؛ بل كمتناسقة بُت ا١تعلمُت، كالبد أف يتضمن 

 كالعلـو ْتيث يساعد ٣تتمع ا١تعلم، كما أشارت اللجنة إُف ضركرة أف ةا١تنهج تطبيقات للتقٍت
تكوف األنظمة التقنية نقطة ٤تورية يف تنظيم ا١تنهج كأيضان البد كأف ينظم ا١تنهج حوؿ ٣تموعة 

الرياضيات العلـو ككلذا أكصى مشركع تكامل ، حل ا١تشكبلت، كالقضايا، كاٗتاذ القرار: من
كالتقنية باستخداـ الطريقة العلمية للبحث كطريقة حل ا١تشكبلت كوسيلة أساسية للتدريس، 

الرياضيات كالتقنية يعٌت بالضركرة فهم اجملاالت الثبلثة، كما أف العلـو العلـو كحيث إف فهم 
كالرياضيات مهماف لفهم العمليات التقنية؛ لذلك فإف تكاملهما مع منهج التقنية يعد أمران 

. حيويان 

 
 

دقائق 10: العالقة بين العلوم والرياضيات والتقنية        الزمن (1/4)المادة العلمية لورقة عمل 
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                التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةمبررات األخذ بمدخل  (Power Point( )1/2)شريحة 
دقيقة 15: الزمن

 : ثبلثة حجج ١تدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية ىيلدينا
  (العبور)حجية االنتقال Transfer Argument: كيعطى مربر النقل أسبقية لقدرة الطبلب على تطبيق 

  .معارفهم عندما تكوف مطلوبة أك عندما يكونوف يف احتياج إليها
  حجية التركيز البؤريFocus Argument: يكوف الطبلب أكثر احتمالية للتعلم عندما يركز انتباىهم على 

أىداؼ قليلة بدالن من الًتكيز على أىداؼ عديدة حيث إف األىداؼ يف ٗتصص ما تكمل األىداؼ يف 
: ٗتصص آخر كىذا ا١تربر لو ثبلثة مظاىر

. التكامل يركز انتباه الطبلب على الضركريات العامة ا١تشًتكة بُت التخصصات ا١تختلفة [1]
فعلى سبيل ا١تثاؿ تسهم الرياضيات كالتقنية يف تعليم العلـو من خبلؿ : Complementaritiesا١تكمبلت  [2]

. إعطاء الطبلب أدكات لبناء ٪تاذج للظواىر الفيزيائية
كقد ناؿ ىذا ا١تظهر اىتمامان أقل كىو يركز على االختبلفات الفريدة اليت : Quintessentialsاألمثليات  [3]

. تعرؼ فحول كل موضوع
 حجية الدافعية Motivation Argument : كىذا ا١تربر يستند إُف أف الطبلب ٭تبوف بعض ا١توضوعات

أكثر من األخرل، كتكامل ا١تنهج يشجع الطبلب للوصوؿ إُف موضوع أكثر تفضيبلن من موضوعات أقل 
 .تفضيبلن 
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 دقيقة 180: الزمن       التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةاليوم الثاني     يتبع طبيعة مدخل 

أىداف الجلسة األولى 

:- بعد االنتهاء من الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن

 يف  كالتقنيةالعلـو كالرياضياتالتكامل بُت يستنتج صعوبات كمعوقات استخداـ مدخل  .1
 .تدريس الفيزياء

 . كالتقنيةالعلـو كالرياضياتالتكامل بُت يتعرؼ على مكونات مدخل  .2
 . كالتقنيةالعلـو كالرياضيات التكامل بُت يتعرؼ على مبادئ تضمُت متطلبات .3

 

 

 

أساليب التدريب 

 التعلم الفردم .1
 التعلم التعاكٓف .2
 احملاضرة .3
 العصف الذىٍت .4
 ا١تناقشة ا١توجهة .5
اٟتوار كالنقاش ا١تفتوح  .6

المواد واألجهزة التدريبية 

 أكراؽ عمل .1
 سبورة ثابتة كأخرل متحركة .2
 جهاز حاسب آِف .3
( Data show)جهاز عرض البيانات  .4

أىداف الجلسة الثانية 

:- بعد االنتهاء من الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن

 .للتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةيكوف فكرة عن ا١تشركعات العا١تية  .4
 . كالتقنيةالعلـو كالرياضياتالتكامل بُت ٭تدد دكر معلم الفيزياء يف ضوء مدخل  .5
 . كالتقنيةالعلـو كالرياضياتالتكامل بُت يستنتج اسًتاتيجيات تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل  .6
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اإلجراءات التدريبية 
الجلسة األولى 

الزمن بالدقائق اإلجراءات التدريبية م 

1.  
التكامل بُت العلـو استخداـ مدخل صعوبات كمعوقات ( 2/1)كرقة عمل 

 . يف تدريس الفيزياءكالرياضيات كالتقنية
  دقيقة15

  دقائق10(. 2/1)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .2

  دقائق10(. 2/1)ا١تادة العلمية لورقة كرقة العمل   .3

التكامل بُت العلـو كالرياضيات مكونات مدخل : (2/1 )(Power Point)شر٭تة   .4
. كالتقنية

  دقيقة20

  دقيقة15 . التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةمبادئ تضمُت متطلبات (2/2)كرقة عمل   .5

  دقائق10(. 2/2)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .6

  دقائق10(. 2/2) ا١تادة العلمية لورقة العمل   .7

الجلسة الثانية 

الزمن بالدقائق اإلجراءات التدريبية م 

للتكامل بُت العلـو كالرياضيات ا١تشركعات العا١تية : (2/2)( Power Point)شر٭تة   .1
. كالتقنية

  دقيقة15

التكامل بُت العلـو كالرياضيات معلم الفيزياء يف ضوء مدخل  (2/3)كرقة عمل   .2
 .كالتقنية

  دقيقة15

  دقائق10(. 2/3)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .3

  دقائق10(. 2/3)ا١تادة العلمية لورقة العمل   .4

التكامل بُت العلـو اسًتاتيجيات تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل : (2/4)كرقة عمل   .5
 .كالرياضيات كالتقنية

  دقيقة15

  دقيقة15(. 2/4)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .6

 دقائق 10(. 2/4)ا١تادة العلمية لورقة العمل   .7
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 في التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةاستخدام مدخل صعوبات ومعوقات ( 2/1)ورقة عمل 
دقيقة 15: تدريس الفيزياء                                                                     الزمن

ب بالتعاكف مع أفراد ٣تموعتك استنتج معوقات كصعوبات استخداـ مدخل ا١تتدر أخي
. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف تدريس الفيزياء

......................................................................................
 ................................................................................

 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................

 

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4
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استخداـ مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف تدريس  صعوبات من
:    ما يأيتالفيزياء

 ككثَتة ا١تطالب أيضان، شاقةالرياضيات كالتقنية عملية فيو العلـو كتكامل تتنفيذ منهج -1
 أك أكثر بشرط أف اثنافباستثناء أف يكوف معلم كاحد ىو ا١تسئوؿ عن ا١تنهج بأكملو، أك 

. يعملوا معان، كىذا يتطلب كقت ٗتطيط مشًتؾ

الرياضيات كالتقنية يكوف العلـو ككما أف تطوير كتنفيذ معايَت قائمة على منهج تكامل -2
مصحوبان بتحديات عديدة كلكنها متوازنة مع فوائدىا كأ٫تيتها للطالب، فإذا اعًتؼ مطورك 
ا١تناىج بصعوبة تطوير ٤تتول قائم على ا١تعايَت لتخصص كاحد، فإف الصعوبة تزداد تعقيدان 

 .عند تطوير ٤تتول متكامل لتخصصات ثبلثة

الرياضيات كالتقنية ٬تد ٚتيع ا١تعلمُت أنفسهم يف احتياج إُف العلـو كيف برنامج تكامل -3
تعلم ٤تتول جديد، كتكمن ا١تشكلة يف عدـ رغبة بعض ا١تعلمُت االعًتاؼ بأهنم ال يعرفوف 

. احملتول الذم يدرسو الطبلب يف التخصصات األخرل

نتائج اختبارات ا١تيداف أظهرت أف إدارة الفصل تلعب دكران ىامان يف تنفيذ منهج التكامل -4
 .بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية، كذلك إدارة ا١تهاـ اليدكية كا١تهاـ ذات النهايات ا١تفتوحة

إتاىات ا١تعلمُت ٢تا تأثَت فعاؿ على تنفيذ منهج التكامل بُت العلـو كالرياضيات -5
كالتقنية، ففي بعض اٟتاالت قد يكوف ىناؾ ا١تدير كرٔتا مدرس كاحد ىم ا١تتحمسُت للتعلم 

 .التكاملي بينما يقاـك ا١تعلموف اآلخركف ىذا التغيَت

 

 التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةاستخدام مدخل صعوبات ومعوقات ( 2/1)المادة العلمية لورقة عمل 
دقائق 10: في تدريس الفيزياء                                                                                 الزمن
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:  أىداف مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية -أ
قاـ الدسوقي كيوسف بتحديد األىداؼ العامة للمنهج ا١تتكامل بُت العلـو كالرياضيات 

: كالتقنية فيما يأيت
. إبراز دكر التقنية يف بعض االكتشافات العلمية اٟتديثة [1]
. االىتماـ بالتعليم ا١تستمر ١تواكبة ما يطرأ من تغَتات جديدة [2]
. التأكيد على التطبيقات العلمية يف اجملاالت العلمية كالتقنية [3]
. توظيف التقنية يف ٣تاؿ العلـو كالرياضيات [4]
. قنية كالعلـو كالرياضيات يف القضايا االجتماعيةتاالستفادة ٔتا توصلت إليو اؿ [5]
. توضيح دكر التفكَت العلمي كالقياس يف التوصل إُف االكتشافات العلمية كتطبيقاهتا ٠تدمة اجملتمع [6]
. تنمية االٕتاىات كالقيم كا١تيوؿ العلمية [7]

 : مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةمحتوى- ب
 :بعض موضوعات مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية كما حدد ماسوف كآخراف

. الرياضيات كاإلحصاء كآلة الرسم البيآف [1]
. حل ا١تشكلة كالتحليل البعدل [2]
. كحدات أساسية كمشتقة للقياس [3]
 Speed, Velocity, and Accelerationرع االسرعة كالتس [4]

 .Heat and Temperatureاٟترارة كدرجة اٟترارة  [5]
 .Atmospheric Heatingالتدفئة اٞتوية  [7]
. قانوف جاكس [8]
. الكهربية كا١تغناطيسية [9]
 Subatomic Particles &Periodic Functionsاٞتزئيات الصغَتة كالوظائف الدكرية  [10]
 Aqueous Solutionsاٟتلوؿ ا١تائية  [11]
. علم الوراثة كإحصاء السكاف [12]
 .البلورات كا٢تندسة [13]
. الضوء [14]
 

                     التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةمكونات مدخل : (Power Point( )2/1)شريحة 
دقيقة 20: الزمن
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 :  منهج التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةتنفيذمداخل - ج
الرياضيات كالتقنية سواء أثناء عملية ٗتطيط ا١تنهج كبنائو، أك العلـو كٯتكن أف يتحقق التكامل بُت 

: كىي كالتاِفعند تنفيذه كتدريسو عن طريق بعض ا١تداخل 
 :Concept Approachمدخل المفاىيم أو المدركات  [1]

يستخدـ ىذا ا١تدخل ا١تفاىيم كالتعميمات يف تنظيم ٣تموعة كبَتة من ا٠تربات الًتبوية حو٢تا، 
 .كٕتميع الظواىر ا١تختلفة اليت ٯتكن أف تدخل يف نطاقها

 :Topic Approachمدخل الموضوع  [2]
الرياضيات كالتقنية؛ كفيو يتم التكامل من خبلؿ أحد العلـو ككىو أحد ا١تداخل ا١تقًتحة لتكامل 

... الرياضيات كالتقنية ىذا ا١توضوع مثل موضوع الطاقة، الركافعالعلـو كا١توضوعات حيث ٗتدـ كل من 
. كغَتىا

 :Project Approachمدخل المشروع  [3]
يقـو ىذا ا١تدخل على أساس أف ٮتتار الطبلب مشركعان معينان ٯتيلوف إُف دراستو كيكوف من النوع 

الواسع الذم ٭تتاج معاٞتتو إُف أنواع ٥تتلفة من ا٠تربات كميادين متنوعة من ا١تعارؼ كا١تعلومات كألواف 
 .متعددة من النشاط

: Environmental Approachالمدخل البيئي  [4]
الرياضيات كالتقنية، كما يؤكد ىذا العلـو كيتخذ ىذا ا١تدخل من البيئة كمكوناهتا أساسان لتكامل 

 طالب يف التخصصات الثبلثة بالبيئة اليت يعيش فيها اؿفصل داخل اؿطالبا١تدخل على ربط ما يدرسو اؿ
. كيتعامل معها حيث تتبلشى اٟتواجز كالفواصل بُت التخصصات الثبلثة

: Current Problem Approachمدخل المشكالت المعاصرة  [5]
إذا كاف أحد أىداؼ التعليم يف مرحلة التعليم العاـ مساعدة الطبلب على كسب معلومات كظيفية 

 حسن التكيف مع البيئة كالسيطرة لتساعدىم على فهم أنفسهم، كعلى فهم الظواىر اليت ٖتيط هبم، كعل
. عليها

 :مدخل النواتج التقنية [6]
كيتم كصف مكوناتو كٖتديد  (مثل فبلش كامَتا التصوير)كفيو يتم الًتكيز على منتج تقٍت بسيط 

ا١تبادئ العلمية كالرياضية لعمل كل جزء منها، كدراسة كيفية عمل ىذا ا١تنتج التقٍت، ككذلك دراسة منتجات 
 .تقنية أخرل مشاهبة لو
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:   التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية تقويم مدخل–د 
 متكامل يقيس قدرة كٔفىو تق  النهائي ١تدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةكٔفالتق

 الطبلب على تطبيق ا١تفاىيم كا١تهارات ا١تتعلمة من خبلؿ دراسة ٤تتول الوحدة يف مواقف كحاالت جديدة،
 :كيشمل ٜتسة أجزاء ىي

  Group Process Activity Assessment :تقييم نشاط عمل المجموعة [1]
 كيتطلب من ٣تموعات الطبلب تطبيق  ماكيتم ذلك من خبلؿ تقدٔف سيناريو قائم على مشكلة

 باإلضافة إُف ،DAPIC(:(Define – Assess – Plan – Implement – Communicateمدخل حل ا١تشكلة  
 . تنمية ا١تفاىيم كا١تهارات يف ٚتيع أنشطة ا١تدخل لتطوير حل ا١تشكلة

: Portfolio Assessment (البرتفوليو)تقييم الحزمة التعليمية  [2]
يعد الربتفوليو من أدكات تقؤف مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية، اليت ظهرت نتيجة 

لبلنتقادات ا١توجهة ألدكات القياس التقليدية، كتغَت النظرة إُف كظيفة أدكات التقؤف يف العملية التعليمية، 
كلتحقيق مبدأ التكامل بُت األدكات كمشاركة أطراؼ أخرل غَت ا١تعلم يف التقؤف باإلضافة إُف األخذ ٔتبدأ 

 .تراكمية عملية التقؤف
  :DAPIC Self-Assessment (Teacher) التقييم الذاتي للمعلمين[3 ]

كيتم التقييم الذايت للمعلمُت أثناء تقييم نشاط فرؽ الطبلب، كيعطي ا١تعلمُت فرصة ١تقارنة فهمهم 
. عن ٖتصيل الطبلب

:  DAPIC Self-Assessment (Student) التقييم الذاتي للطالب[4 ]
كيتم التقييم الذايت للطبلب أثناء تقييم نشاط اجملموعة، كيعطي الطبلب الفرصة لتسجيل توقعاهتم 

. DAPICعن ٧تاحهم يف استخداـ مدخل حل ا١تشكلة 
 :Team Growth Rubricإرشادات نمو الفريق  [6] 

يتم تقييم مهارات فرؽ الطبلب أثناء تقييم نشاط عمل اجملموعة، كٯتكن أف يعدؿ ليستخدـ كتقييم 
.  للتقييم الذايت للطالبقذايت مشاب
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                         والتقنيةالعلوم والرياضيات التكامل بين مبادئ تضمين متطلبات (2/2)ورقة عمل 
دقيقة 15: الزمن

 عند تدريس التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةب عند تضمُت مدخل ا١تتدر أخي
٤تتول مقرر الفيزياء فبل بد أف يقـو ذلك على عدة مبادئ بالتعاكف مع أفراد ٣تموعتك توصل 

. لتلك ا١تبادئ
......................................................................................

 ................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................

 

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4
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                         والتقنيةالعلوم والرياضيات التكامل بين مبادئ تضمين متطلبات (2/2)المادة العلمية لورقة عمل 
دقائق 10: الزمن

:  من مبادئ تضمُت مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية ما يأيت
 كل عناصر النظاـ كثيقة الصلة بعضها ببعض، كتتضمن ىذه :Full Collaborationالتعاون الكلى  -أ

. العناصر رجاؿ اإلدارة، كمصممي ا١تنهج، كا١تعلمُت، ككذلك ٦تولو ا١تشركع جزء من عملية تنمية التعلم

 :يةاؿ العمليات التعلى تنمية MSTمدخل يساعد  :Reflective Actionsاألفعال التأملية -ب
 جذب كإعداد ا١تعلمُت إعدادان دائمان كمستمران، كحديث ككاقعي كملموس كمتزايد حوؿ ٦تارسة -1

  .التعليم
.  تشجيع ا١تعلمُت كرجاؿ اإلدارة على ا١تبلحظة كعمل تغذية راجعة لكل منهما-2
.  تشجيع ا١تعلمُت كرجاؿ اإلدارة على كضع ا٠تطط كتصميم كتقؤف مواد التعليم كا١تمارسات معان -3

 ّتهد الًتبويوف خارج ا١تنظومة التعليمية ا١تدرسيةشارؾ م: External Support الخارجي دعمال -ج
مناسب، كبذلك يصبحوف جزءان من عملية تغيَت النظاـ، فا٠ترباء كأدكات للتغيَت ا٠تارجي يؤكدكف 

كيؤيدكف التغيَت من خبلؿ إعطاء مستول الوعي با١تعلومات كالتدريب على األجزاء ا١تتخصصة بالربنامج، 
 .فهم ٭تضركف كيساعدكف يف تصميم كإعداد النظاـ للتغيَت كيلعبوف دكر التأييد كقيادات للتغيَت

 كيقصد با١تعاٞتة تصميم كتنفيذ الربنامج بواسطة :Continuing Process المستمرة معالجةال -د
 كفقان لنتيجة التغذية غيَت، كيكوف التفًتة ا١تعاٞتة، كالبد من التدريب ا١تستمر طواؿ اإلدارة التعليمية

. الراجعة لنتائج ا١تعاٞتة
اٞتهد ا١تبلئم كالتعليم كالقياس، ك١تنهج، ا كتتضمن معاٞتة :Program Focus ركيز برنامجتبؤرة  -ىـ

. كالكامل لئلبقاء كاحملافظة على الربنامج، كمتضمنة عناصر التطوير كا١تواد كا٠ترباء

 حل ا١تشكلة اليت تركز على تطوير التعليم مفضبلن كتتضمن: Problem Solvingحل المشكلة  -و
 .ذلك على االنصياع كاإلذعاف للقوانُت كاٟتقائق

 التغيَت،  حجر الزاكية التعليمية كىو أساس ا١تعلم ىو:Teacher is Keyالحل مفتاح المعلم ىو  -ز
  .MSTمدخل يف سبيل ٖتقيق ككل معلم البد كأف يطور اعتقاداتو، كمعلوماتو، كمهاراتو للتدريس 
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. Mathematics, Science and Technologyمشركع التكامل بُت الرياضيات كالعلـو كالتقنية  [1]
 ."A" Chillingمشركع  [2]
   The Technology, Science, and Mathematics (TSM).مشركع تكامل التقنية كالعلـو كالرياضيات [3]

.  PHYS-MA-TECHمشركع تكامل الفيزياء كالرياضيات كالتقنية  [4 ]
  Project integration of math, science and technologyمشركع تكامل الرياضيات كالعلـو كالتقنية  [5]
 Integrated Mathematics, Science, andبرنامج تكامل الرياضيات كالعلـو كالتقنية للمرحلة ا١تتوسطة  [6]

Technology (IMaST). 
.  مشركع ا٠تمس سنوات لتكامل الرياضيات كالعلـو كالتقنية يف ا١ترحلة االبتدائية [7]
. Project 2061 2061مشركع  [8]
 .NCTMمشركع اجمللس القومي ١تعلمي الرياضيات  [9]

        للتكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةالمشروعات العالمية : (Power Point( )2/2)شريحة 
دقيقة 15: الزمن
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دقيقة 15:      الزمنالتكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةمعلم الفيزياء في ضوء مدخل  (2/3)ورقة عمل 

ب ١تعلم الفيزياء حاجات ىامة تساعده يف ٖتقيق التكامل بُت العلـو ا١تتدر أخي
. كالرياضيات كالتقنية بالتعاكف مع أفراد ٣تموعتك توصل لتلك االحتياجات

.....................................................................................
 .................................................................................
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 ...................................................................................
 ...................................................................................
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 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................

 

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4
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                  التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنيةمعلم الفيزياء في ضوء مدخل  (2/3)المادة العلمية لورقة عمل 
دقائق 10: الزمن

لتنفيذ مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية البد من توافر ا١تعلم الكفء 
ا١تلم بفلسفة ا١تدخل كاإلجراءات الًتبوية اليت يتطلبها ا١تدخل؛ كلتحقيق ذلك ٬تب مراعاة ما 

: يأيت

أف يشارؾ ا١تعلم يف تصميم كبناء مناىج التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية ما -
أمكن لو ذلك أك أف يبدم رأيو يف تصميمها كيتم مناقشتو يف ذلك كإقناعو بأ٫تيتها كدكرىا 

يف ٖتقيق أىداؼ العملية التعليمية كالتأكد من اقتناعو بذلك، كذلك ٬تب أف يكوف 
 مقتنعان لكي يكوف متعاكنان مع ا١تعلم يوفر لو اٞتو ا١تبلئم كا١تواد ا١تدرسةاٞتهاز اإلدارم يف 

.   التعليمية ا١تطلوبة للتخطيط للعمل

فريق من معلمي  قد يقـو بتنفيذ منهج التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية-
التخصصات الثبلثة أك يقـو بتنفيذه معلم كاحد، كلكنو سيحتاج يف أغلب األحواؿ إُف 

معاكنة معلمُت آخرين، إذ إف تلك ا١تناىج تكوف متعددة التخصصات كٖتتاج إُف خربات 
.  معلم كاحدلمتنوعة كعديدة؛ كىو األمر الذم يصعب توافره لد
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التكامل بين العلوم والرياضيات استراتيجيات تدريس الفيزياء في ضوء مدخل : (2/4)ورقة عمل 
دقيقة 15:                                                                                   الزمنوالتقنية

التكامل بُت العلـو ب ٯتكن تنفيذ كتدريس الفيزياء يف ضوء مدخل ا١تتدرم أخ
 بعدة مداخل تدريسية تساعد على ٖتقيق ذلك بالتعاكف مع أفراد ٣تموعتك كالرياضيات كالتقنية
. توصل لتك ا١تداخل

......................................................................................
 ................................................................................

 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ..................................................................................

 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................

 

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4
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  التكامل بين العلوم والرياضياتاستراتيجيات تدريس الفيزياء في ضوء مدخل : (2/4)المادة العلمية لورقة عمل 
 دقائق 10:                                                                                          الزمنوالتقنية

التكامل بُت العلـو ىناؾ عدة مداخل تدريسية تساعد على تنفيذ كتدريس مدخل 
. كمنها كالرياضيات كالتقنية

 :التعلم التعاونيإستراتيجية [ 1]
تقريبان – يربر العمل اٞتماعي غالبان بواسطة اٟتقيقة القائلة بأف الطبلب كبالغُت من ا١تتوقع 

التعلم ٯتكن أف يتحسن من خبلؿ  كا١تربر ا١تكمل ىو أف. أف يعملوا مع اآلخرين– يف كل ظرؼ 
العملية االجتماعية اليت ٖتدث أثناء التعلم التعاكٓف؛ كلذا مت تصميم العديد من أنشطة التعلم يف 

منهج التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية ليعمل الطبلب يف ٣تموعات تعاكنية، كتنظيم 
 . اجملموعات يًتؾ لتقدير ا١تعلم

 : المدخل المعمليإستراتيجية[ 2 ]
 اعتماد العلماء على ا١تنهج ليعترب التجريب من أىم ٤تاكر البحث العلمي، كقد أد

فالتجربة العلمية تبدأ با١تبلحظة الدقيقة كصياغة . التجرييب يف ْتوثهم، إُف تقدـ العلم كازدىاره
 . الفركض ا١تناسبة، كاختبار صحة تلك الفركض كصوالن إُف حل ا١تشكلة

 : مدخل حل المشكالتإستراتيجية[ 3 ]
يؤكد عدد من الًتبويُت على أ٫تية مدخل حل ا١تشكبلت يف تنفيذ كتدريس ٤تتوم مدخل 

التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية، فاستخداـ اسًتاتيجيات حل ا١تشكلة يزيد من فرص 
  الطبلب لتطبيق ا١تفاىيم كا١تهارات يف ا١تواقف اٞتديدة

: إستراتيجية التفكير الناقد[ 4 ]
 يف تنفيذ كتدريس ٤تتوم مدخل التكامل بُت التفكَت الناقديؤكد عدد من الًتبويُت على أ٫تية 

 فهو يعتمد على فحص الطالب، كتقصي ا١تعلومات ا١تقدمة لو لتفسَتىا العلـو كالرياضيات كالتقنية،
. كالربط بينها كاستنتاج كاستنباط العبلقات بينها كإعطاء اٟتجج كالرباىُت
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                       اليوم الثالث      حل المشكالت في مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية

 دقيقة                          180: الزمن

أساليب التدريب 

 التعلم الفردم .1
 التعلم التعاكٓف .2
 احملاضرة .3
 العصف الذىٍت .4
 ا١تناقشة ا١توجهة .5
اٟتوار كالنقاش ا١تفتوح  .6

المواد واألجهزة التدريبية 

 أكراؽ عمل .1
 سبورة ثابتة كأخرل متحركة .2
 جهاز حاسب آِف .3
 (Data show)جهاز عرض البيانات  .4

أىداف الجلسة األولى 
:- بعد االنتهاء من الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن

 .يتعرؼ على معٌت حل ا١تشكبلت الفيزيائية يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية .1
يوضح أ٫تية استخداـ حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات  .2

 .كالتقنية
يستنتج شركط استخداـ إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو  .3

 .كالرياضيات كالتقنية
يتعرؼ على بعض اسًتاتيجيات حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو  .4

  .كالرياضيات كالتقنية
 

أىداف الجلسة الثانية 
:- بعد االنتهاء من الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن

٭تدد ا٬تابيات كسلبيات إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو  .5
 . كالرياضيات كالتقنية

يتعرؼ على خطوات إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو  .6
 .كالرياضيات كالتقنية

يبُت خطوات تدريس الفيزياء كفق إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو  .7
. كالرياضيات كالتقنية
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اإلجراءات التدريبية 
الجلسة األولى 

الزمن بالدقائق اإلجراءات التدريبية م 

معٌت حل ا١تشكبلت الفيزيائية يف ضوء  (Power Point( )3/1)شر٭تة   .1
. مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

  دقيقة15

أ٫تية استخداـ حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء  (3/1)كرقة عمل   .2
. مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

  دقيقة15

 دقائق 10(. 3/1)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .3
 دقائق 10(.  3/1)ا١تادة العلمية لورقة عمل   .4

شركط استخداـ حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء  (3/2)كرقة عمل   .5
. مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 دقائق 10

 دقائق 10(. 3/2)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .6
 دقائق 10(. 3/2)ا١تادة العلمية لورقة العمل   .7

اسًتاتيجيات حل ا١تشكبلت يف تدريس : (Power Point( )3/2)شر٭تة   .8
. الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 دقائق 10

الجلسة الثانية 
الزمن بالدقائق اإلجراءات التدريبية م 

ا٬تابيات كسلبيات حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف  (3/3)كرقة عمل   .1
. ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

  دقيقة15

 دقائق 10(. 3/3)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .2
  دقيقة15(. 3/3)ا١تادة العلمية لورقة العمل   .3

خطوات حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء : (Power Point( )3/3)شر٭تة   .4
. يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

  دقيقة15

خطوات تدريس الفيزياء باستخداـ إسًتاتيجية حل : (3/4)كرقة عمل   .5
. ا١تشكبلت يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 دقائق 15

 دقائق 10(. 3/4)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .6
 دقائق 10(. 3/4)ا١تادة العلمية لورقة العمل   .7
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معنى حل المشكالت الفيزيائية في ضوء مدخل التكامل بين   (Power Point( )3/1)شريحة 
 دقيقة                          15: العلوم والرياضيات والتقنية                                                        الزمن

تؤكد موايف بأف حل ا١تشكلة يقصد بو تلك العمليات اليت يقـو هبا الفرد مستخدمان 
خبل٢تا ا١تعلومات اليت سبق لو تعلمها كا١تهارات اليت سبق لو اكتساهبا للتغلب على ا١توقف 

. ا١تشكل غَت ا١تألوؼ لو من قبل
 

كيشَت إبراىيم  إُف أف حل ا١تشكبلت ىو ا١تمارسات كاألنشطة العقلية كالسلوكية اليت 
يؤديها الفرد منفردان أك ٖتت توجيو كإرشاد ا١تعلم هبدؼ الوصوؿ إُف اٟتل الصحيح لنظريات 

. ك٘تارين الرياضيات ا١تدرسية؛ كذلك عن طريق االستقراء كاالستدالؿ
 

كيوضح العدؿ كعبد الوىاب أف حل ا١تشكلة ىو قدرة الفرد على اشتقاؽ نتائج من 
مقدمات معطاة كىو نوع من األداء يتقدـ فيو الفرد من اٟتقائق ا١تعركفة للوصوؿ إُف اٟتقائق 
اجملهولة اليت يود اكتشافها، كذلك عن طريق فهم كإدراؾ األسباب كالعوامل ا١تتداخلة يف حل 

. ا١تشكبلت اليت يقـو ْتلها
 

كيعرؼ عبد اهلل حل ا١تشكبلت بأنو نشاط عقلي يتضمن الكثَت من العمليات 
العقلية ا١تتداخلة، بعضها معريف كالبعض اآلخر ما كراء ا١تعريف، كتتطلب ىذه العمليات كعى 

الطالب ٔتسارات كخطوات تفكَته، ككيفية تنظيمها للوصوؿ إُف اٟتل، باإلضافة إُف 
. الرغبة كالدافع: ا١تعلومات كا١تهارات كالقدرات العامة كالعمليات االنفعالية مثل

 

من تلك التعريفات ٯتكن تعريف حل ا١تشكبلت الفيزيائية يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو 
الفيزيائية كا١تهارات العملية  ا١تعلومات الفرد يستخدـ فيها اليت الطريقة ىي :كالرياضيات كالتقنية على أهنا

 على سابقان كيطبقو تعلمو ما تنظيم يعيد أف كعليو اٞتديد، ا١توقف متطلبات ١تواجهة سابقان  كاليت اكتسبها
 .يواجهو الذم اٞتديد ا١توقف
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 يف تدريس ا١تشكبلت حل أ٫تية ٣تموعتك أفراد مع تناكؿ خربتك خبلؿ من ا١تتدرب أخي
 :يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية الفيزياء

........................................................................................
 ..............................................................................

 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................

 

أىمية استخدام حل المشكالت في تدريس الفيزياء في ضوء مدخل التكامل  (3/1)ورقة عمل 
 15: بين العلوم والرياضيات والتقنية                                                       الزمن

دقيقة                          

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4
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يف ضوء مدخل التكامل   يف تدريس الفيزياءحل ا١تشكبلتاستخداـ أ٫تية  تكمن 
: فيما يأيت بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

.  على تطبيق األفكار الرياضية كالعلمية ا١تتعلمةطبلبتنمية قدرة اؿ .1
. طبلبتطوير طرؽ التفكَت بشكل عاـ كالتفكَت ا١تنطقي بشكل خاص لدل اؿ .2
.  يف دراسة ا١توضوعات اٞتديدةطبلبطوير مهارة التعلم الذايت لدل اؿت .3
. إمداد التبلميذ ٔتختلف األساليب كاالسًتاتيجيات اليت تساعد على حل ا١تشكبلت .4
.  يف ٦تارسة ا١تهارات العملية كالفنيةطبلبإتاحة الفرصة لل .5
. حل ا١تشكبلت كسيلة إلثارة الفضوؿ الفكرم .6
تعلم كيفية ٖتويل كتطوير ا١تفاىيم كا١تهارات كالتعميمات الستعما٢تا يف حل مواقف أك  .7

 .مشكبلت جديدة باإلضافة إُف اكتساب أفكار كمفاىيم جديدة
يعتمد حل ا١تشكبلت على سيولة التفكَت من خبلؿ البحث ا١تستمر عن األفكار  .8

. اٞتديدة كتوليد العناصر العقلية

يعد حل ا١تشكبلت نشاطان عاليان حيث إنو ٭تتول على عمليات عقلية كثَتة كمتداخلة  .9
مثل التخيل كالتصور، كالتذكر، كالتجريد، كالتعميم، كالتحليل، كالًتكيب، كسرعة البديهة، 

. كاالستبصار، كغَتىا الكثَت من العمليات العقلية

يعد حل ا١تشكبلت من أكثر ا١تكونات أ٫تية يف الذكاء حيث إنو يتم بعمليات  .10
 .كاسعة ا١تدل يف التفكَت

 

أىمية استخدام حل المشكالت في تدريس الفيزياء في ضوء  (3/1)المادة العلمية لورقة عمل 
 10: مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية                                           الزمن

دقائق                          
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 يف توافرىا الواجب ٣تموعتك الشركط أفراد مع حدد خربتك خبلؿ من العزيز ا١تتدرب أخي
ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل  حل إسًتاتيجية التعليمي الستخداـ كا١توقف ا١تعلم

 :مدعما ذلك ٔتثاؿ تطبيقي يف الفيزياء. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
1.  ............................................................................

2.  ............................................................................

3.  ............................................................................

4.  ............................................................................

5.  ............................................................................

6.  ............................................................................

7.  ............................................................................

8.  ............................................................................

9. ............................................................................ 

10.  ............................................................................

شروط استخدام حل المشكالت في تدريس الفيزياء في ضوء مدخل التكامل  (3/2)ورقة عمل 
 دقائق                         10: الزمن.                                                    بين العلوم والرياضيات والتقنية

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4
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 التعليمي الستخداـ كا١توقف ا١تعلم يف توافرىا الواجب ٣تموعة من الشركط ىناؾ
إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو 

 :كالرياضيات كالتقنية
حل ا١تشكبلت بأسلوب علمي كمدركان استخداـ إسلوب  ُفأف يكوف ا١تعلم قادران ع .1

  .للمبادئ كاألسس كاالسًتاتيجيات البلزمة لذلك
 . عند تدرس الفيزياءأف ٯتتلك القدرة على ٖتديد األىداؼ كالنتائج ا١تتوقعة .2
 .طبلبير ا١تشكلة ا١تطركحة اىتماـ اؿثأف تست .3
 .أف يوفر ا١تدرس لتبلميذه ا١تشكبلت الواقعية .4
 كتزكيدىم بتغذية راجعة طبلبٔف عمل اؿكأف يستخدـ التقؤف التكويٍت ا١تتدرج لتق .5

 .حوؿ أدائهم كتقدمهم ٨تو اٟتل
أف يتأكد ا١تدرس من أف تبلميذه ٯتتلكوف ا١تهارات كا١تعلومات األساسية اليت  .6

 .قبل شركعهم يف ذلكا١تقدمة ٢تم يف ٣تاؿ الفيزياء ٭تتاجوف إليها ٟتل ا١تشكلة 
أف يقـو ا١تدرس بتوفَت ا١تواقف التعليمية اليت توفر للتبلميذ فرص التدريب العملي  .7

 . الفيزيائيةا١تناسب على حل ا١تشكبلت
لتدريب على العمل اٞتماعي كالعمل يف فرؽ ٟتل ؿأف يقـو ا١تدرس بتوجيو تبلميذه   .8

. ا١تشكبلت كبالتاِف يوفر الفرصة للمشاركة كالتعاكف يف البحث عن اٟتل

شروط استخدام حل المشكالت في تدريس الفيزياء في ضوء  (3/2)المادة العلمية لورقة عمل 
 دقائق                          10: الزمن.                                 مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية
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ىناؾ عددان من االسًتاتيجيات ٟتل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل 
  : من االسًتاتيجيات ك٫تاتضمن ٣تموعتُت رئيستُتتكالتكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية 

 كتتضمن ا١تعرفة ىنا اٟتقائق، كا١تفاىيم، كالقوانُت، كالقواعد كالطرؽ :ا١تعرفة العقلية. 
 كتتضمن ا٠تطوات كالعمليات كتسمى باالسًتاتيجيات كىى على : اسًتاتيجيات اٟتل

 :نوعُت
 كمنهااسًتاتيجيات عامة : 

o احملاكلة كا٠تطأ. 
o القائمة ا١تنظمة . 
o التبسيط. 
o البحث عن ٪تط. 
o التجريب. 
o االستنباط. 
o  العددماٟتل. 
o العمل من النهاية للبداية. 

 كمنهااإلسًتاتيجيات ا١تساعدة . 
oالرسـو. 
o اٞتداكؿ. 
o األشكاؿ. 
o القوائم. 
o ا١تعادالت. 

 

 

استراتيجيات حل المشكالت في تدريس الفيزياء في ضوء : (Power Point( )3/2)شريحة 
 دقائق                          10: مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية                                  الزمن
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حل ا١تشكبلت يف  إسًتاتيجية كسلبيات إ٬تابيات ناقش ٣تموعتك أفراد مع بالتعاكف ا١تتدرب أخي
 .تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االيجابيات 
1. ............................................................................. 
2.  .............................................................................
3.  .............................................................................
4.  .............................................................................
5.  .............................................................................
6.  .............................................................................
7.  .............................................................................

 

ايجابيات وسلبيات حل المشكالت في تدريس الفيزياء في ضوء مدخل  (3/3)ورقة عمل 
 دقيقة                          15: التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية                                           الزمن

السلبيات 
1. ............................................................................. 
2.  .............................................................................
3.  .............................................................................
4.  .............................................................................
5.  .............................................................................
6. ............................................................................. 
7.  .............................................................................
 

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4
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كالسلبيات إلسًتاتيجية حل ا١تشكبلت يف تدريس الفيزياء يف ضوء ىناؾ عدد من اإل٬تابيات 
: مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية كما يلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االيجابيات 
أهنا منطقية، حيث ترتب األمور من البداية ترتيبان منطقيان، منذ بداية إحساس الطلبة با١تشكلة، كحىت  .1

 .توصلهم إُف معرفة حلو٢تا، كبالتاِف فهي تعلم الطبلب األسلوب العلمي السليم يف حل ا١تشكبلت
يقوموف بو من عمل بالفعل خاصة  علهم يقدركف قيمة مايجاٞتانب اإل٬تايب الذم يقـو الطبلب بو  .2

 . حل إلحدل ا١تشكبلت اٟتقيقية، حىت كلو كانت مشكلة بسيطةإذا ما استطاعوا التوصل إُف
٦تا ينمي يف شخصياهتم  تعلم الطبلب ا١تثابرة كالدأب كالبحث عن ا١تعلومات يف مصادرىا األصلية، .3

 .ركح البحث العلمي منذ الصغر
ىذه اإلسًتاتيجية التدريسية ٕتعل الطبلب يعيشوف الواقع اٟتقيقي الذم ٭تيط هبم كٔتدرستهم، فبل  .4

 .ينفصلوف عنو مع مدرسيهم يف حجرات الدراسة كبُت دفات الكتب فقط
ٔتا أف الطبلب سوؼ يتقاٝتوف العمل، مث يعودكف فيجتمعوف ليتناقشوا فيما ٚتعوا من بيانات  .5

كمعلومات فإف ذلك سوؼ ينمي فيهم ركح التعاكف البناء، ككذا ا١تنافسة الشريفة، كىذه قيم تربوية 
 .قيمة ينبغي اٟترص عليها

إذا استطاع الطبلب بالفعل التوصل إُف حل إلحدل ا١تشكبلت ، فإف ذلك يضيف بعدان طيبان يف  .6
 .تنمية اجملتمع احمليط من خبلؿ جهود طبلب ا١تدرسة كما أنو يسعد ا١تسؤكلُت ا١تخلصُت

 ٧تاح الطبلب يف حل بعض ا١تشكبلت، حىت كلو كانت بسيطة، ٬تعل منهم مواطنُت مسؤكلُت  .7
مهتمُت ٔتجتمعهم، كينمي فيهم ركح ا١تشاركة اٞتماعية يف مستقبل أيامهم، ٦تا يزيح عن كاىل 

 كسلبية ا١تواطنُت الذين ينتظركف دكمان أف هتبط عليهم اٟتكومة ْتلوؿ ٚتيع ء٣تتمعاتنا عب
  .ا١تشكبلت

ايجابيات وسلبيات حل المشكالت في تدريس الفيزياء في  (3/3)المادة العلمية لورقة العمل 
 دقيقة                        15: ضوء مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية                            الزمن

http://forum.nooor.com/t36185.html
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السلبيات 
إذا َف يكن ا١تعلم يقظان لنوعيات ا١تشكبلت اليت يطرحها الطبلب، كيدعوف اإلحساس هبا  .1

فقد تأيت مشكبلت تافهة ال تستحق إضاعة الوقت كاٞتهد كالعناء، أك قد تأيت مشكبلت 
 .خيالية كربل يعجز اٞتميع عن حلها

فقد  بعادىا بوضوح عن ا١تشكبلت األخرل الغريبة عنها،أإذا َف ٬تر ٖتديد ا١تشكلة بدقة، ك .2
 يتوصل أحد إُف النتائج ا١ترجوة  البحث من اٞتميع، كتضيع اٞتهود، مث النتهيم

ان صحيحان يتماشى مع قدراهتم كمع الفركؽ الفردية توزيعإذا َف توزع األدكار بُت الطبلب  .3
 .بينهم، فقد يعجز البعض منهم عن الوفاء ٔتا تعهد بو، ٦تا قد يصيب اجملموعة كلها بالشلل

ان ٤تددان يبُت لكل منهم دكره بالضبط ْتيث يكوف توزيعكذلك إذا َف توزع األدكار بينهم  .4
 .يقبل الشك، فإف عملهم قد يتداخل كيربك بعضهم بعضان  كاضح التحديد بشكل ال

إذا َف يكن ا١تعلم ٤تنكان فقد تكوف ا١تعلومات اليت ٬تمعها الطبلب غَت كافية، كبالتاِف ال  .5
 .ينجح عنها اٟتل السليم، كال التعلم ا١تطلوب

إذا َف يدرب الطبلب جيدان، كينبهوا إُف كيفية التعامل مع ا١تسؤكلُت الذين سيلتقوف هبم  .6
. خبلؿ ٚتع ا١تعلومات فقد يسيؤكف إليهم، كإُف ٝتعة ا١تدرسة كلها
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 للحل الوصوؿ أجل من كذلك مرتبة كمتدرجة، خطوات كفق تسَت ا١تشكبلت حل
 يصل حىت كا١تعطيات حسب ا١توقف كىذا للتغيَت قابلة ا٠تطوات كىذه كجهد، بأسهل طريقة

الطالب إُف حل ا١تشكلة كاختلف الًتبويوف يف ٖتديد خطوات ٟتل ا١تشكلة فمثبلن قدـ 
٪توذجان ٠تطوات - بعد عرضو كٖتليلو لعدة ٪تاذج ١تراحل حل ا١تشكلة (1999)الشحات 

: حل ا١تشكلة تكوف من سبع مراحل ىي
. قراءة ا١تشكلة  .1
.  فهم ا١تشكلة .2
. التمثيل البصرم للمشكلة .3
.  فرض الفركض .4
. كضع خطة اٟتل .5
.  تنفيذ خطة اٟتل .6
. ا١تراجعة .7

 
 : كما يلي ا٠تطوات ىذه  (2008)كما حدد عبد اٟتميد كآخركف 

 .با١تشكلة الشعور-1
 .ا١تشكلة ٖتديد-2
 .ا١تعلومات ٚتع-3
 .الفرضيات صياغة-4
 .كاختبارىا الفرضيات اختيار-5
 .التعميم-6
 .التطبيق-7

 
  

  

 

 

خطوات حل المشكالت في تدريس الفيزياء في ضوء مدخل : (Power Point( )3/3)شريحة 
 دقيقة                          15: التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية                                          الزمن
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لتدريس الفيزياء باستخداـ إسًتاتيجية حل  معلم الفيزياء يتبعها ا٠تطوات من العديد ىناؾ
 ا١تشكبلت يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت

 :با١تناقشة ٣تموعتك أفراد مع تناك٢تا للطبلب
........................................................................................

 ..............................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................
 ...................................................................................

 

خطوات تدريس الفيزياء باستخدام إستراتيجية حل المشكالت في ضوء : (3/4)ورقة عمل 
 دقيقة                          15: مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية                                   الزمن

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4
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خطوات تدريس الفيزياء باستخداـ إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت ال يوجد اتفاؽ عاـ بُت ا١تفكرين حوؿ 
 كعددىا كتسلسلها كسنعرض ىنا ا٠تطوات اليت ٘تثل يف الغالب القاسم ا١تشًتؾ يف ىذه التصورات كىي

 :كالتاِف
  .تحديد المشكلة: الخطوة األولي

 .حىت ٭تل الفرد ا١تشكلة فإف عليو يف ا١تبتدأ أف ٭تددىا بشكل موجز كاضح كمفهـو كال لبس فيو
  .جمع البيانات والمعلومات المتصلة بالمشكلة: الخطوة الثانية

حىت ٭تيط الفرد با١تشكلة من كافة جوانبها كيبدأ يف التفكَت يف اقًتاح حلوؿ ٦تكنة ٢تا فإف األمر 
 تلك ليتطلب عادة قيامة ّتمع بيانات كمعلومات ذات عبلقة با١تشكلة كٗتتلف مصادر اٟتصوؿ عل

  .البيانات كا١تعلومات

(. بدائل الحل)اقتراح الحلول المؤقتة للمشكلة : الخطوة الثالثة
ال ما كانت ىناؾ إعندما يواجو الفرد مشكلة فإنو يلتمس حبلن ٢تا كال يكوف اٟتل كاضحان يف البداية ك

مشكلة كمن مث ينشط الفرد فيحلل ا١تعلومات كالبيانات اليت ٚتعها من قبل كيعمل ا٠تياؿ مث يضع حلوالن 
 .مؤقتة للمشكلة كيضعها يف قائمة

  .المفاضلة بين الحلول المؤقتة للمشكلة واختيارىا للحل: الخطوة الرابعة
كيتم يف ىذه ا٠تطوة فحص كل حل بشكل متأٓف فحصان جيدان بغية ا١تفاضلة بُت ىذه اٟتلوؿ كاختيار 

  :اٟتل كٕترم ىذه ا١تفاضلة كفق معايَت موضوعية من أبرزىا
 .أف اٟتل ا١تؤقت يسهم بالفعل يف حل ا١تشكلة .1
  .سهولة التنفيذ .2
 .ا٩تفاض درجة ا٠تطورة ا١تتوقعة من تنفيذه .3
 .ا٩تفاض درجة ا١تعارضة أك ا١تقاكمة بُت فئة الذين سيطبق عليهم .4

  .التخطيط لتنفيذ الحل وتجريبو: الخطوة الخامسة
كيتم يف ىذه ا٠تطوة ٕتريب اٟتل أك اٟتلوؿ اليت كقع االختيار عليها يف ا٠تطة السابقة بعد إجراء 

 .التخطيط ا١تطلوب لو أك ٢تا
  .تقييم الحل: ة السادسةالخطو

 فاعليو أك كفاءة لكتتم ىذه ا٠تطوة يف أثناء تنفيذ اٟتل أك بعد تنفيذه إذ يتوِف الفرد كاألفراد اٟتكم عل
 ىل اٟتل ا١تقًتح صحيحان؟ :ىذا اٟتل كذلك من خبلؿ اإلجابة عن عدة أسئلة لعل من أبرزىا

 
 

خطوات تدريس الفيزياء باستخدام إستراتيجية حل : (3/4)المادة العلمية لورقة عمل 
 دقائق                          10: المشكالت في ضوء مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية  الزمن
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 دقيقة                          180: الزمن        اليوم الرابع    التفكير الناقد في مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية

أساليب التدريب 

 التعلم الفردم .7
 التعلم التعاكٓف .8
 احملاضرة .9

 العصف الذىٍت .10
 ا١تناقشة ا١توجهة .11
اٟتوار كالنقاش ا١تفتوح  .12

المواد واألجهزة التدريبية 

 أكراؽ عمل .1
 سبورة ثابتة كأخرل متحركة .2
 جهاز حاسب آِف .3
( Data show)جهاز عرض البيانات  .4

أىداف الجلسة األولى 

:- بعد االنتهاء من الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن

 .ماىية التفكَت الناقد يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية .1
 .يتعرؼ على خصائص التفكَت الناقد كمعايَته .2
٭تدد أ٫تية استخداـ التفكَت الناقد يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو  .3

 .كالرياضيات كالتقنية
 

 

 

أىداف الجلسة الثانية 

:- بعد االنتهاء من الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن

 .يعدد مكونات التفكَت الناقد يف مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية .1
يستنتج اسًتاتيجيات تنمية مهارات التفكَت الناقد يف مدخل التكامل بُت العلـو  .2

 .كالرياضيات كالتقنية
 .يتعرؼ على مهارات التفكَت الناقد كتصنيفاهتا .3
يتوصل إُف معوقات التفكَت الناقد يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو  .4

. كالرياضيات كالتقنية
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اإلجراءات التدريبية 
الجلسة األولى 

الزمن بالدقائق اإلجراءات التدريبية م 

ماىية التفكَت الناقد يف ضوء مدخل : (Power Point( )4/1)شر٭تة   .1
. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

  دقيقة15

  دقيقة15. خصائص التفكَت الناقد كمعايَته: (4/1)كرقة عمل   .2

 دقائق 10(. 4/1)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .3
 دقائق 10(. 4/1)ا١تادة العلمية لورقة العمل   .4

أ٫تية استخداـ التفكَت الناقد يف مدخل التكامل بُت : (4/2)كرقة عمل   .6
. العلـو كالرياضيات كالتقنية

 دقيقة 15

 دقائق 15(. 4/2)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .7
 دقائق 10(. 4/2)ا١تادة العلمية لورقة العمل   .8

الجلسة الثانية 
الزمن بالدقائق اإلجراءات التدريبية م 

مكونات التفكَت الناقد يف مدخل : (Power Point( )4/2)شر٭تة   .1
. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

  دقيقة15

اسًتاتيجيات تنمية مهارات التفكَت الناقد يف مدخل  (4/3)كرقة عمل   .2
. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

  دقيقة15

 دقائق 10(. 4/3)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .3

 دقائق 10(. 4/3)ا١تادة العلمية لورقة العمل   .4

 دقائق 10. مهارات التفكَت الناقد كتصنيفها: (Power Point( )4/3)شر٭تة   .5

معوقات التفكَت الناقد يف تدريس الفيزياء يف ضوء  (4/4)كرقة عمل   .6
. مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 دقائق 10

 دقائق 10(. 4/4)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .7

 دقائق 10(. 4/4)ا١تادة العلمية لورقة العمل   .8
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ماىية التفكير الناقد في ضوء مدخل لتكامل بين العلوم : (Power Point( )4/1)عرض شريحة 
 دقيقة                          15: والرياضيات والتقنية                                                            الزمن

إف مراجعة متعمقة لتعريفات التفكَت الناقد الواردة يف األدبيات الًتبوية تشَت إُف توافر 
زخم كبَت من التعريفات ا١تتعددة ٢تذا النوع من التفكَت كاليت بدكرىا غطت الكثَت من مهاراتو 

. كتعدد ىذه التعريفات يعود إُف اختبلؼ ا١تنطقات النظرية ٢تؤالء الباحثُت، ا١تختلفة
 

: كمن التعريفات اليت كردت للتفكَت الناقد مايلي
يشَت أبو اٞتدايل كنوفل إُف أف ٤تاكلة جوف ديوم تعترب من احملاكالت األكُف لتعريف 

التفكَت الناقد حيث عرفو بأنو تفكَت تأملي يرتبط بقدرة الفرد على النشاط كا١تثابرة،كىو 
تفكَت حذر يتناكؿ دراسة كٖتليل ا١تعتقدات كما ىو متوقع من ا١تعارؼ استنادان إُف أرضية 

. حقيقة تدعمها القدرة على االستنتاج
 

كيعرؼ صقر التفكَت الناقد بأنو ٪تط من التفكَت، يعتمد على فحص الطالب، 
كتقصي ا١تعلومات ا١تقدمة لو لتفسَتىا كالربط بينها كاستنتاج كاستنباط العبلقات بينها 

. كإعطاء اٟتجج كالرباىُت
 

 باٟتساسية يتصرؼ تفكَت بأنو الناقد كمنها تعريف ليبماف الذم عرؼ التفكَت
إُف  الوصوؿ يف ٤تكات على كباعتماده ذاتية تصحيحية ضوابط على كباشتمالو للموقف
 .األحكاـ

 
 

بأنو : من تلك التعريفات ٯتكن تعريف التفكَت الناقد يف مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
 من اليت األشياء على حكمو إصدار عند الفرد هبا اليت يقـو األساسية ا١تهارات يشمل كاسع مفهـو
.                    حولو
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 دقيقة                          15:                           الزمن  خصائص التفكير الناقد ومعاييره: (4/1)ورقة عمل 

أخي ا١تتدرب بالتعاكف مع أفراد ٣تموعتك ناقش ا٠تصائص األساسية ا١تهمة للتفكَت 
: الناقد

1. .................................................................... 
2. .................................................................... 
3. .................................................................... 
4. .................................................................... 
5. .................................................................... 
6. .................................................................... 

 
أخي ا١تتدرب بالتعاكف مع أفراد ٣تموعتك حدد ا١تعايَت الواجب توافرىا يف التفكَت الناقد 

: عند معاٞتة ظاىرة أك موقف معُت
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 
3. .................................................................... 
4. .................................................................... 
5. .................................................................... 
6. .................................................................... 
7. .................................................................... 

 

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4



205 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دقيقة                          10:           الزمن  خصائص التفكير الناقد ومعاييره: (4/1)المادة العلمية لورقة عمل 

: ا٠تصائص األساسية ا١تهمة للتفكَت الناقد
توفر القابليات أك العادات العقلية ا١تهمة مثل تغيَت ا١تواقف يف ضوء األسباب كا١تربرات  .1

 .اٞتديدة
 تطبيق من بد ال فإنو سليمة توفر ا١تعايَت أك احملكات ا١تناسبة فمن أجل التفكَت بطريقة ناقدة .2

 .ا١تبلئمة احملكات أك ا١تعايَت
 .مدعـو بدليل مقًتح أك عبارة يف تتمثل توفر نوع من اجملادلة كاليت .3
 فحص يتطلب األمر فإف ذلك إُف الوصوؿ أجل االستنتاج كمن أك باالستنباط االىتماـ .4

 .ا١تتوفرة كا١تعلومات البيانات بُت العبلقات ا١تنطقية
 من ا١تشكلة أك القضية أك إُف الظاىرة ينظر الناقد األخرل فا١تفكر النظر بوجهات االىتماـ .5

 .٥تتلفة زكايا
 .احملكات أك ا١تعايَت إجراءات لتطبيق توفر .6

: للتفكَت الناقد سبعة معايَت ىي

 .تتميز مهارات التفكَت الناقد بدرجة عالية من الوضوح كقابلية للفهم: الوضوح .1

 .تتميز العبارات بدرجة عالية من الصحة كا١توثوقية من خبلؿ األدلة كالرباىُت: الصحة .2

 .ا١تعاٞتة كاٞتهد من حقو التفكَت موضوع إعطاء :الدقة .3

 .أف تتميز معاٞتة ا١تشكلة بدرجة عالية من كضوح الًتابط بُت العناصر: الربط .4

 . أف تتميز معاٞتة ا١تشكلة بدرجة عالية من العمق يف التفكَت كالتفسَت كالتنبؤ:العمق .5

 .ا١تشكلة بشكل مشوِف كاسع جوانب ٚتيع تؤخذ أف  ٬تب:االتساع .6

األفكار كترابطها بطريقة  تنظيم خبلؿ من منطقيان  الناقد التفكَت يكوف أف  ٬تب:المنطق .7
 .تؤدم إُف معاف كاضحة
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أىمية استخدام التفكير الناقد في تدريس الفيزياء في ضوء مدخل التكامل بين  (4/2)ورقة عمل 
 دقيقة                          15: العلوم والرياضيات والتقنية                                                  الزمن

أخي ا١تتدرب ٬تمع ا١تهتموف بالتفكَت الناقد يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل 
التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية على أ٫تيتو لعدة أسباب ناقش ذلك مع أفراد 

: ٣تموعتك
1. ..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... 
2. ..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... 
3. ..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... 
4. ..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... 
5. ..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... 
 

:-    اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4
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أىمية استخدام التفكير الناقد في تدريس الفيزياء في ضوء مدخل  (4/2)المادة العلمية لورقة عمل 
 دقيقة                          10: التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية                                             الزمن

أ٫تيتو يف تدريس الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل  على الناقد بالتفكَت ا١تهتموف ٬تمع
 :التالية لؤلسباب ذلك بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية،

 إتقاف عقلي يؤدم نشاط إُف خاملة عملية من ا١تعرفة اكتساب عملية ٭توؿ الناقد التفكَت-1
 .تفكَت عملية يف األساس التعليم أف اعتبار على لو أعمق كفهم ،ا١تعريف للمحتول أفضل

 يف مدل ا١تطركحة للمواضيع كمقبولة صحيحة تعليبلت الطلبة يكسب الناقد التفكَت-2
 .ا٠تاطئة التعليبلت تقليل على كيعمل اليومية اٟتياة مشكبلت من كاسع

 دقة أفكارىم أكثر تكوف كبالتاِف ،كضبطو لتفكَتىم الطلبة مراقبة إُف يؤدم الناقد التفكَت-3
 العاطفي االنقياد عن اليومية كيبعدىم حياهتم يف القرارات صنع يف يساعدىم ٦تا صحة كأكثر

 .الرأم يف كالتطرؼ
 فيو ا١تعلومات اتسعت عصر يف الفعالة للمواطنة األساسية ا١تقومات من الناقد التفكَت-4

 كالبد السياسيوف ككثر فيو كاإلشاعات الدعايات فيو كشاعت ،اإلعبلف كسائل كانتشرت
 ا١تعلومات ىذه مصداقية اٟتكم على يستطيع لكي الناقد التفكَت قادران على يكوف أف للفرد

 .كالسمُت منها الغث كمعرفة كتصنيفها
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مكونات التفكير الناقد في مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية              : (Power Point( )4/2)شريحة 
 دقيقة                          15: الزمن

 :ىي مكونات ثبلثة الناقد يف مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية للتفكَت

 
  :المعرفة

 مصادر معرفة كبالتاِف للممارسة ميدانان  يعد الناقد للمفكر بالنسبة ا١تعريف فاجملاؿ
 ا١تعريف للمحتول بديبلن  كليس ٭تدث من فراغ الناقد ال فالتفكَت ،اجملاؿ ٢تذا ا١تنتمية ا١تعلومات
 لؤلىداؼ الواضح التحديد من خبلؿ الناقد مهارات التفكَت تطبيق بقواعد اإل١تاـ كيتطلب
 الناقد ا١تفكر ٯتكن ذلك كل ،للتفكَت كالواضحة احملددة األداء كا١تعايَت على ا١تعرفية كاألدلة

 عملية التفكَت خبلؿ كتوجهو ترشده اليت كا١تعايَت كالعمليات كا٠تطوات معرفة اإلجراءات من
 .الناقد

 
 :المهارات
 كالتفسَت كا١تقارنة التفكَت كالتمييز كمهارات ا١تبلحظة كمهارات الذىنية ا١تهارات كىي 
 .كتقوٯتها كتنظيمها ا١تعلومات على صياغة ا١تفكر يساعد ذلك كل ،إٍف ....كالتحليل

 
  :والقيم االتجاىات
 كا١تثابرة ا١تعرفة حب استطبلع تتضمن كاليت كالقيم االٕتاىات على يركز ا١تكوف كىذا

. النقد على تساعد شخصية كعواطف كأحكاـ مشاعر الناقد التفكَت كيتضمن كالدقة
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استراتيجيات تنمية مهارات التفكير الناقد في مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات  (4/3)ورقة عمل 
 دقيقة                          15: والتقنية                                                                                     الزمن

أخي ا١تتدرب اختلفت االٕتاىات كاآلراء حوؿ تعليم مهارات التفكَت الناقد يف مدخل 
تنمية ىذا ا١تهارات مع أفراد ٣تموعتك  مث كمن للمتعلمُت التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 :ناقش أفضل الوسائل كالطرؽ لتنمية ىذه ا١تهارات من خبلؿ تدريس الفيزياء

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
.... 

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4



210 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٯتكن تنمية مهارات التفكَت الناقد يف مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية 
: من خبلؿ ثبلثة إتاىات ٯتكن ٖتديدىا فيما يلي

. التعليم المباشر للتفكير الناقد: االتجاه األول
منهج  ٤تتول خبلؿ من كصريح مباشر بشكل الناقد التفكَت مهارات تعليم فيو كيتم

عن  البعد كل كبعيدان  ا١تتعلمُت ْتياة مرتبط (الناقد التفكَت ٔتهارات خاص) بذلك خاص
. معينة دراسية مادة منهج ٤تتول

. التعليم من أجل التفكير: االتجاه الثاني
مادة  ٤تتول تدريس سياؽ يف ضمٍت بشكل الناقد التفكَت مهارات تعليم فيو كيتم

البيئة الصفية،  هتيئة مثل معينة تدريسية ٦تارسات باستخداـ ا١تعلم يقـو كأف ،معينة دراسية
. بنا ٭تيط عما كمستقل منفصل بشكل ٖتدث ال فعملية التفكَت

. الدمج في تعليم التفكير الناقد: االتجاه الثالث
تعليم  يتم حيث ،الدراسي كاحملتول الناقد التفكَت مهارات تعليم بُت الدمج فيو كيتم

 فيقـو ا١تعلم ،معينة دراسية مادة ٤تتول إطار يف كصريح مباشر بشكل الناقد التفكَت مهارات
 الناقد بشكل التفكَت مهارات لتدريس يوظف الوقت نفس كيف الدراسي احملتول بتدريس
 .كصريح مباشر

استراتيجيات تنمية مهارات التفكير الناقد في مدخل التكامل بين  (4/3)المادة العلمية لورقة عمل 
 دقائق                          10: العلوم والرياضيات والتقنية                                                            الزمن
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: مهارات التفكَت الناقد تنقسم إُف ٣تموعتُت ٫تا

  :المجموعة األولى
 بسيطة إدراكية عمليات كىي ا١تهارات األكثر أكلية، كىي، كتشمل ا١تهارات الدقيقة

. ا١تبلحظة مثل

: المجموعة الثانية
  كتشمل عمليات التفكَت أك القدرات كىي عمليات معقدة تتطلب استخداـ

. مثل اٗتاذ القرارات معقدة تفكَت مهارات
كتعريفو فإف ىناؾ العديد  الناقد التفكَت دراسة يف النظرية االٕتاىات كنظران لتعددت

: من القوائم  كالتصنيفات ١تهارات التفكَت الناقد كمنها على سبيل الذكر ال اٟتصر
 منها الواضح غَت كتعريف ،الفرضيات ٘تييز. 

 ا١تعلومات كاستخبلص استنباط. 
 كاإلدعاء كالرأم اٟتقيقة بُت التمييز. 

 الضركرية كغَت الضركرية ا١تعلومات بُت التمييز. 
 ا١تنطقية ا١تتناقضات معرفة. 

 علی اٟتكم يف كالتأٓف كاستيعابو ا٠ترب دقة ٖتديد. 

 التنبؤ على القدرة. 
 كا١تتداخلة الغامضة كاٟتجج األخبار فهم. 

 الربىاف صعوبة تقرير. 
 كأ٫تيتها ا١تناقشة قوة ٖتديد  . 

 دقائق                          10: مهارات التفكير الناقد وتصنيفها      الزمن: (Power Point( )4/3)عرض شريحة 
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معوقات التفكير الناقد في تدريس الفيزياء في ضوء مدخل التكامل بين العلوم  (4/4)ورقة عمل 
 دقائق                          10: والرياضيات والتقنية                                                               الزمن

كمهاراتو يف تدريس  الناقد التفكَت ٪تو تعيق اليت العوامل من أخي ا١تتدرب ىناؾ ٣تموعة
على  كتؤثر ا١تتعلمُت لدل الفيزياء يف ضوء مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 :سليب بالتعاكف مع أفراد ٣تموعتك حاكؿ التوصل لتك ا١تعوقات بشكل تعلمهم
.....................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................

........................................... 

:- اإلجراءات المتبعة في ىذه الشريحة من قبل المدرب
 .يعرض كرقة العمل على ا١تتدربُت كنشاط ٚتاعي كيطلب منهم تنفيذه يف الزمن احملدد .1
بعد انتهاء الزمن احملدد للنشاط تعرض كل ٣تموعو ما توصلت إليو من أفكار كمعلومات يف  .2

 .النشاط
 .يناقش اجملموعات للوصوؿ التفاؽ فيما بينهم .3
. يعرض ا١تادة العلمية لورقة العمل .4
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مدخل  معوقات التفكير الناقد في تدريس الفيزياء في ضوء (4/4)المادة العلمية لورقة عمل 
 دقائق                          10: التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية                                              الزمن

يف تدريس الفيزياء يف ضوء  كمهاراتو الناقد التفكَت ٪تو تعيق اليت العوامل من ىناؾ ٣تموعة
سليب كمن  بشكل على تعلمهم كتؤثر ا١تتعلمُت مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية لدل

 :أ٫تها
 ٣تموعة مسبقان ٖتددىا معركفة معينة نظر كجهة من عليها كاٟتكم ما فكرة أك معُت لرأم التعصب 

 .الشخصية كأىوائو ميولو مع تتفق كاليت ا١تتعلم فيها نشأ اليت الظركؼ
 ا١ترئية أك ا١تسموعة أك ا١تقركءة ا١تواد كاستيعاب فهم يف التسرع. 
 إٍف .كاألمثلة الشعبية السلف أحاديث من ٭تكى ما تتضمن كاليت التواترية لآلراء االنصياع. 
 اآلراء كإبداء األحكاـ إصدار يف التسرع. 
 العقل ٖتكيم دكف االٕتاىات مسايرة. 
 التغيَت كمقاكمة ا١تركنة كعدـ كاٞتمود الركتيٍت أك احملدكد اٞتامد التفكَت. 
 ا٠ترايف التفكَت من كاالقًتاب ا١تنطقي التفكَت عن البعد. 
 انفعالية ذات صلة بعبلقة التفكَت موضوع ارتباط نتيجة ٖتدث كىي كاالنفعالية العاطفية ا١تؤثرات 

 .لو تقييمو عند ا١توضوعية عن فيبعد با١تتعلم كعاطفية
 لو الصحيح التقييم يعطل ٦تا ،معينة قضية أك ما موضوع ٨تو الرأم إبداء يف التطرؼ كىي اٞتزمية .
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 دار :عماف ،والتطبيق التفكير النظرية تعليم. )2007) بكر ٤تمد نوفل، علي؛ ٤تمد صاٌف جادك، أبو
 .كالتوزيع للنشر ا١تسَتة

 للطباعة الفكر دار: ، عمافوتطبيقات مفاىيم التفكير تعليم(. 2002)الرٛتن  عبد فتحي جركاف،
 .كالنشر

 من عينة لدى الناقد مهارات التفكير لتنمية تدريبي برنامج فعالية(. 2004)ا١تلك  عبد فريدة حسن،
 سعود، ا١تلك جامعة الًتبية، كلية غَت منشورة، ماجستَت رسالة ،سعود الملك جامعة طالبات
 .الرياض

 ،1ط ،تدريسية نظرية واستراتيجيات أسس الناقد والتفكير اللغة. (2007)علي  سامي علي اٟتبلؽ،
 .ا١تسَتة للنشر دار: األردف طعيمة، رشدم تقدٔف

 للنشر  ديبونو:عماف ،"دراسة تجريبية"والناقد االبتكاري التفكير تنمية. )2004)عادؿ  فاديا ا٠تضراء،
 .كالتوزيع

 للطباعة الفكر دار :عماف ،1، طوالموىوبين المتميزين تربية مدخل إلى .(1998)ىايل  ناديا السركر،
 .كالنشر

 .الشركؽ دار: عماف األردف، ،1ط ،التفكير مهارات تدريس(. 2003)أٛتد  جودت سعادة،
 البحوث مجلة كاٟتديث الشريف، الكرٔف القرآف يف الناقد التفكَت. (2005) حسُت ٤تمد صقر،

. 69-59(4)البحوث الًتبوية،  مركز باٞتوؼ، ا١تعلمُت كلية ،التربوية
 على الرياضيات تدريس يف التعلم البنائي إسًتاتيجية استخداـ أثر. (2006 (٤تمد القادر عبد القادر، عبد

 لًتبويات ا١تصرية اٞتمعية الثانوية، طبلب ا١ترحلة لدل الناقد كالتفكَت الدراسي التحصيل
 215-127(9)، بنها جامعة الًتبية، كلية ،الرياضيات تربويات مجلة الرياضيات،

 للنشر ديبونو:عماف ، األردف،الكورت برنامج خالل من التفكير تنمية. )2007)تيسَت  رند العظمة،
 .كالتوزيع

 ،وتعلمو التفكير تعليم في تربوية معاصرة رؤى حدود بال تفكَت. (2006)عرفة  الدين صبلح ٤تمود،
 .الكتب عاَف :القاىرة

 
 
 

 

 إليها الرجوع يمكن مساعدة مراجع



215 

    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اليوم الخامس        تحضير دروس في الفيزياء للصف األول الثانوي باستخدام متطلبات 
 دقيقة                          180:                                       الزمن والتقنيةتالتكامل بين العلوم والرياضيا

أىداف الجلسة 

:- بعد االنتهاء من الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن

يتعرؼ خطوات ٖتضَت دركس الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات  .1
 .كالتقنية

يتعرؼ على ٪تاذج من ٖتاضَت دركس الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو  .2
 .كالرياضيات كالتقنية

 

 

أساليب التدريب 

 التعلم الفردم .1
 التعلم التعاكٓف .2
 احملاضرة .3
 العصف الذىٍت .4
 ا١تناقشة ا١توجهة .5
اٟتوار كالنقاش ا١تفتوح  .6

المواد واألجهزة التدريبية 

 أكراؽ عمل .1
 سبورة ثابتة كأخرل متحركة .2
 جهاز حاسب آِف .3
( Data show)جهاز عرض البيانات  .4

أىداف الجلسة الثانية 

:- بعد االنتهاء من الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن

.  يصمم درس يف مادة الفيزياء يف ضوء متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية
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اإلجراءات التدريبية 

الجلسة األولى 

الزمن بالدقائق اإلجراءات التدريبية م 

1.  
  شر٭تة(Power Point( )5/1) : خطوات ٖتضَت دركس يف مقرر الفيزياء يف

 دقيقة 30 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةضوء متطلبات 

2.  
  شر٭تة(Power Point( )5/2) : تاذج لتحاضَت دركس يف مقرر الفيزياء يف٪

 دقيقة 60. التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةضوء متطلبات 

الجلسة الثانية 

الزمن بالدقائق اإلجراءات التدريبية م 

 التكامل بُت ٖتضَت درس يف مقرر الفيزياء يف ضوء متطلبات: (5/1)كرقة عمل   .1
 دقيقة 35.   من قبل ا١تتدربُتالعلـو كالرياضيات كالتقنية

 دقيقة 30(. 5/1)مناقشة اجملموعات يف كرقة العمل   .2

 دقيقة 25. االختبار البعدم  .3
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خطوات تحضير دروس في مقرر الفيزياء في ضوء  (Power Point( )5/1)عرض شريحة 
 دقيقة                          30:                                 الزمن والتقنيةتالتكامل بين العلوم والرياضيامتطلبات 

 (.تعاميم – حقائق – مفاىيم)س الدر ٤تتول ٖتليل .1
. احملتول ٖتليل كفق الدرس أىداؼ كتابة .2
 .ٖتديد احملتول الرياضي كالعلمي كالتقٍت يف الدرس .3
 .التعلم على ا١تساعدة الوسائل ٖتديد .4
 :الدرس يف السَت خطوات .5

 الطبلب مع السابق التعلم ٔتراجعة الدرس يف البدء. 
 ليتمكن ا١تعلم من خبللو الربط بُت احملتول ذىٍت عصف إُف ٭تتاج سؤاؿ طرح 

 .الرياضي كالعلمي كالتقٍت
 فيو يفكر مشكلة شكل على سؤاؿ يطرح بتطبيق مث الدرس بشرح ا١تعلم يبدأ 

 .الفصل كطبلب ا١تعلم مع ٚتاعي بشكل مث ،قكحد الطالب
 ٟتلها للطبلب الفرصة كإتاحة األمثلة من ا١تزيد طرح. 
 ٚتاعي مث فردم بشكل نقاشو كيتم الواجب، إعطاء. 
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احملتول التقٍت احملتول العلمي احملتول الرياضي 
. العبلقة الطردية بُت متغَتين-
. حل مسائل لفظية على التغَت الطردم-
 .(ا١تيل) تفسَت اٞتداكؿ كالرسـو البيانية-

. قانوف أـك-
 

. ٖتقيق قانوف أـك عمليان -
. ٕتارب عملية توضح العبلقة بُت ا١تتغَتات-
 .تطبيقات تقنية على قانوف أـك كاألكميًت-

 موضوع الدرس  اٟتصة  الصف  ا١تادة  التاريخ  اليـو 

األكميًت  -نشاط عملي– قانوف أـك   فيزياء ىػ 14  /  /  

ا١تقاكمة النوعية؟ عدد العوامل ا١تؤثرة على  -ا١تقاكمة الكهربائية -القوة احملركة الكهربائية: عرؼ كبل من: تتم مراجعة الدرس السابق من خبلؿ طرح بعض األسئلة التمهيد  
قيمة ا١تقاكمة الكهربائية؟ ما ا١تقصود بالنواقل فائقة التوصيل؟ ماىي فائدة النواقل فائقة التوصيل؟ 

ما ىي العبلقة بُت شدة التيار ا١تار : 1لقد تعرفنا من خبلؿ الدركس السابقة على عبلقة التيار الكهربائي با١تقاكمة كعلى العوامل ا١تؤثرة على قيمة ا١تقاكمة؟كلكن سالتهيئة 
 .كيف نرسم العبلقة البيانية بُت شدة التيار كفرؽ اٞتهد ككيف نوجد قيمة ا١تقاكمة من الرسم: 2يف موصل كفرؽ اٞتهد بُت طرفيو س

                 والتقنيةتالتكامل بين العلوم والرياضيافي ضوء متطلبات  نماذج لتحضير دروس في مقرر الفيزياء (Power Point( )5/2)عرض شريحة 
 دقيقة                          60: الزمن
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 التقػػػويػػمالوسائل ا١تستخدمة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض  األىػػداؼ السلوكيػػة

أف يرسم الطالب  -1
العبلقة البيانية بُت شدة 

التيار كفرؽ اٞتهد من 
امها لنتائج دخبلؿ إستخ

  .النشاط

يف البداية ذكر نبذة ٥تتصرة عن العاَف أـك كما توصل إليو من دراسة العبلقة بُت شدة التيار 
ا١تار يف مقاكمة كفرؽ اٞتهد بُت طرفيها كاليت ٯتكن معرفتها من خبلؿ إجراء النشاط العملي 

كمناقشة أسئلة النشاط  (ْتسب األدكات ا١تتوفرة)ا١توضح بالكتاب كبإتباع خطوات العمل 
كاإلجابة عليها كتدكين ا١تبلحظات يتم التوصل لرسم العبلقة البيانية بُت شدة التيار كفرؽ 

  .اٞتهد

الكتاب ا١تدرسي 

 
يمعبلقة خط  ق ت س  م

يتم التقؤف من خبلؿ 
إجراء الطبلب 

للنشاط كتسجيل 
النتائج كا١تبلحظات 
كاإلجابة عن أسئلة 

النشاط كرسم العبلقة 
بُت شدة التيار كفرؽ 
اٞتهد كالتوصل لقيمة 

. ا١تقاكمة

أف يكتب الطالب  -2
الصيغة الرياضية لعبلقة 
شدة التيار بفرؽ اٞتهد 

  .من خبلؿ الرسم

 كمن خبلؿ الرسم البيآف الذم يوضح العبلقة بُت شدة التيار بفرؽ اٞتهد يتم التوصل 
ت × ثابت = جػ < . ===٧تد أف فرؽ اٞتهد يتناسب طرديا مع شدة التيار

 (ـ)مقدار مقاكمة ا١توصل = الثابت  .ميل ا١تنحٌت ا١ترسـو من التجربة= حيث أف الثابت 
.  ت كىذه ىي الصيغة الرياضية لقانوف أـك× ـ = جػ : إذا

أف يذكر الطالب نص  -3
قانوف أـك بعد إجراء 

 .نشاط عملي

نص قانوف أـك كمن كا كبعد كتابة الصيغة الرياضية لقانوف أـك أطلب من الطبلب أف يذكر
عند ثبات درجة اٟترارة تتناسب شدة : نص قانوف أـكخبلؿ ٤تاكالت الطبلب يتم التوصل إُف

التيار ا١تارة يف موصل طرديا مع فرؽ اٞتهد بُت طرفيو  
 مقاكمة موصل عندما ٯتر بو تيار شدتو كاحد أمبَت عندما يكوف :تعرؼ األـك بأنو# كٯتكن 

 .فرؽ اٞتهد بُت طرفيو كاحد فولت

؟  أذكر نص قانوف أـك
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أف يعرؼ الطالب من  -4
: خبلؿ قانوف أـك كبلن من

األمبَت -الفولت–األـك 

األمبَت – الفولت –األـك : كمن العبلقة السابقة أطلب من الطبلب أف يعرفوا الوحدات التالية
  :كمن خبلؿ ٤تاكالت الطبلب يتم التوصل إُف

ىو فرؽ اٞتهد بُت طريف مقاكمة مقدارىا كاحد أـك ٯتر هبا تيار شدتو : تعريف الفولت# 
. كاحد أمبَت

ىو مقاكمة موصل عندما ٯتر بو تيار شدتو كاحد أمبَت عندما يكوف فرؽ  :تعرؼ األـك# 
. اٞتهد بُت طرفيو كاحد فولت

ىو شدة التيار ا١تار يف مقاكمة مقدراىا كاحد أـك عندما يكوف فرؽ اٞتهد  :تعريف األمبَت# 
  .بُت طرفيها كاحد فولت

 مقاكمة –جهاز أميًت 
 جهاز فولتميًت –٣تهولة 

 – مولد كهربائي –
األـك : عرؼ كبل من .أسبلؾ توصيل

. األمبَت– الفولت –

أف يذكر الطالب تطبيق  -5
  .تقٍت على قانوف أـك

األكميًت كمن خبلؿ عرض شكل لًتكيب جهاز األكميًت أطلب منهم أف يصفوا تركيبو من 
، جلفانومًت، مقاكمة ثابتة، (بطارية)نو نتوصل إُف أف يًتكب من مولد كيشاىد خبلؿ ما

لتثبيت ا١تقاكمة اجملهولة، كيتم تدريج اٞتلفانومًت بوحدات ا١تقاكمة  (ب-أ)مقاكمة متغَتة فجو 
بدال من كحدات شدة التيار كبالتاِف فإف قراءة اٞتلفانومًت تدؿ على قيمة ا١تقاكمة اجملهولة 

 .مباشرة

 
أذكر تطبيق تقٍت  

. على قانوف أـك

أف يتعاكف الطالب مع  -6
  .أثناء إجراء النشاطالئو ـز

 أ٫تية التعاكف يف إ٧تاز نان  مبُتـ على التعاكف فيما بينوىمكيف أثناء إجراء الطبلب للنشاط أحث
 .(كتعاكنوا على الرب كالتقول) بقولو تعاُف ان العمل للوصوؿ ألفضل نتيجة مذكر

 
 

؟ .عرؼ األـك: التطبيق   ؟فولت9أـك عندما يكوف فرؽ اٞتهد بُت طرفيو2احسب شدة التيار ا١تار يف مصباح كهربائي مقاكمتو: الواجب؟ أذكر نص قانوف أـك
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 قٍتاحملتول التاحملتول العلمي احملتول الرياضي 
. ا١تسافة الرأسية-
القول ا١تتساكية يف ا١تقدار حل مسائل لفظية على -

. ا١تتعاكسة يف االٕتاه
 .مساحة مستوية عمودية-

 .دكراف ملف موضوع يف ٣تاؿ مغناطيسي منتظم-

 .التدفق ا١تغناطيسي-
 

. دكراف ا١تلف عملياٖتقيق -
. ٕتارب عملية توضح العبلقة بُت ا١تتغَتات-
 .التدفق كجهاز الرنُت ا١تغناطيسي لتطبيقات تقنية عل-

 
 موضوع الدرس  اٟتصة  الصف  ا١تادة  التاريخ  اليـو 

التدفق ا١تغناطيسي كتطبيقاتو   -نشاط عملي -دكراف ملف موضوع يف ٣تاؿ مغناطيسي منتظم  فيزياء ىػ 14  /  / 

أذكر ٦تيزات اجملاؿ ا١تغناطيسي الناشئ عن . إتاه متجو اٟتث ا١تغناطيسي– اجملاؿ ا١تغناطيسي : عرؼ ما يأيت: مراجعة الدركس السابق من خبلؿ طرح بعض األسئلةالتمهيد 
تياراف مستقيماف : التيار ا١تستقيم؟ عددم العوامل اليت تعتمد عليها قوة ا١تغناطيس الكهربائي؟ ما الغرض من جهاز مطياؼ الكتلة؟ أذكر مبدأ عمل اٞتهاز؟ علل

 ؟كمتوازياف كال يوجد بينهما نقطة تعادؿ

لقد تعرفنا يف حصة سابقة على تأثَت ٣تاؿ مغناطيسي منتظم على تيار كهربائي مستقيم كاآلف ىل من ا١تمكن دكراف ملف موضوع يف ٣تاؿ مغناطيسي منتظم؟ كمن التهيئة 
  .خبلؿ ا١تناقشة يتم تدكين العنواف على السبورة

 التقػػػويػػمالوسائل ا١تستخدمة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض  األىػػداؼ السلوكيػػة
أف يفسر  -1

الطالب سبب 
من خبلؿ إجراء النشاط العملي ا١توضح بالكتاب كمناقشة أسئلة النشاط كتدكين اإلجابات 

كا١تبلحظات يتم التوصل أنو عند مركر تيار يف ملف موضوع يف ٣تاؿ مغناطيسي منتظم تنشأ قوة 
، ( فولت6)بطارية 

سلك ٨تاسي ٝتيك، 
دكراف ملف : علل

موضوع يف ٣تاؿ 
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حدكث الدكراف 
للملف بعد إجراء 

  .النشاط العملي

على ضلعيو العموديُت على اجملاؿ ٭تدد إتاىها تبعا لقاعدة اليد اليمٌت كتكوناف متساكيتُت يف ا١تقدار 
 .كينشأ عنهما عـز دكراف (ؼ)كمتعاكستُت يف االٕتاه يفصل بينهما مسافة رأسية 

سلك ٨تاسي رقيق، 
الكتاب ا١تدرسي . قاطع

 

مغناطيسي منتظم كٯتر 
 ؟فيو تيار

أف يذكر  -2
الطالب قانوف عـز 

 .االزدكاج

 قاعدة اليد اليمٌت ا١تفتوحة يتم التأكد من إتاه القوة ا١تؤثرة على كل ضلع من أضبلع باستخداـ
: ا١تلف كيعطى مقدار عـز االزدكاج الذم يعمل على إدارة ا١تلف من القانوف التاِف

 [ـ . نيوتن ]جتام   × س × حم × ت × ف = عز 
: حيث أف

. كمستول ا١تلف (حم)الزاكية بُت < --م. عدد لفات ا١تلف< -- ف.  مساحة ا١تلف< --س

اكتب الصيغة الرياضية 
 ؟لقانوف عـز االزدكاج

أف يعرؼ  -3
الطالب التدفق 
ا١تغناطيسي من 
 .خبلؿ سطح ما

عندما تفتح نافذة الغرفة كيبدأ ا٢تواء با١تركر ماذا تقوؿ؟ كمن خبلؿ ٝتاع مشاركة : كىنا أسأؿ الطبلب
 ؼالطبلب نتوصل أنو ٯتكننا أف نعرب عن ذلك بقولنا أف ا٢تواء يتدفق عرب النافذة كاآلف ىبل تعر

  :التدفق ا١تغناطيسي على نفس ا١تعٌت؟ كمن خبلؿ مشاركة الطبلب نتوصل إُف أف
ىو عدد متجهات اٟتث ا١تغناطيسي اليت ٗتًتؽ ىذا :تعريف التدفق ا١تغناطيسي من خبلؿ سطح ما 

  .السطح عموديا عليو

الكتاب ا١تدرسي 
عرؼ التدفق ا١تغناطيسي  

  ؟من خبلؿ سطح ما

أف يكتب  -4
الطالب قانوف 

التدفق ا١تغناطيسي 

كبعد كتابة التعريف على السبورة كتوضيحو يتم التوصل لصياغة قانوف التدفق ا١تغناطيسي كيعطى 
 [كيرب  ]س جام    × حم × ف = تد  :بالعبلقة التالية

 
أكتب قانوف التدفق 

 ؟ا١تغناطيسي
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أف يعطي  -5
الطالب تعريفا 

للويرب من خبلؿ 
. القانوف السابق

 تعريفا للويرب من خبلؿ القانوف كبعد ٤تاكالت كاكمن خبلؿ كتابة القانوف أطلب من الطبلب أف يذكر
من خبلؿ  ( تسبل1)ىو تدفق ٣تاؿ مغناطيسي منتظم شدتو : الطبلب يتم التوصل إُف أف الويرب

(. 2 ـ1)مساحة مستوية عمودية عليو مقدارىا 

 
 ؟عرؼ الويرب

ذكر مأف  -6
الغرض من  الطالب

استخداـ جهاز 
التصوير بالرنُت 

  .ا١تغناطيسي

 يتم البإذا تعرض اإلنساف لبعض اإلصابات كيف ٯتكن الكشف عنها؟ كمن خبلؿ ٤تاكالت الط
 كمن خبلؿ قستخداـا الغرض من كا أف يذكرالبذكر جهاز الرنُت ا١تغناطيسي حيث أطلب من الط

٤تاكالت الطبلب يتم التوصل إُف أنو يستخدـ للتشخيص كالكشف عن اإلصابات يف العمود 
الفقرم ككذلك األكراـ كيستخدـ أيضا للكشف عن كجود انسداد يف األكعية الدموية كمن مث تتم 

 .مناقشة فقرة لئلطبلع مع الطبلب

 
ما الغرض من استخداـ 
جهاز التصوير بالرنُت 

 ؟ا١تغناطيسي

التطبيق  
 داخل ٣تاؿ مغناطيسي منتظم ٯتر بو تيار؟ اٟتركةيتحرؾ ملف حر  قد ال-علل

. (حم) عمودم على اجملاؿ مغناطيسي ألنو/ج

 لفة قابل للدكراف حوؿ ٤تور ٯتر بقطره 50 كعدد لفاتو 2 سم25ملف مساحتو :الواجب
 تسبل كثبت عن الدكراف بتطبيق عـز ازدكاج قدره 2كضع يف ٣تاؿ مغناطيسي منتظم شدتو 

احسيب شدة التيار ا١تار يف ا١تلف إذا كاف مستواه منطبقا مع اجملاؿ ، مًت . نيوتن0.002
 ( أمبَت0.008= ت )                    ؟ا١تغناطيسي
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أخي ا١تتدرب بالتعاكف مع أفراد ٣تموعتك اخًت أم درس من دركس ا١تقرر الذم بُت يديك كقم 
. بتحضَته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دقيقة                          50:     الزمن  من قبل المتدربينMSTتحضير درس في ضوء متطلبات : (5/1)ورقة عمل 
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 التدريبي البرنامج تقويم نماذج
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عزيزم ا١تتدرب إف رأيك ٯتثل أ٫تية كبَتة جدان لتقييم اجملموعات التعاكنية يف الربنامج التدرييب، كفيما 

. يلي حدد أماـ كل عبارة التقييم الذم ٯتثل دكرؾ يف ٣تموعتك التدريبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أبداً أحياناً دائماً النشاط م 

    . يف إثراء اٞتلسة التدريبيةكمعلومايت بأفكارم أسهمت لقد  .1

    .ـتوكمعلوما بأفكارىم اإلسهاـ اآلخرين من طلبت  .2

    .كا١تعلومات األفكار بتلخيص قمت  .3

    .لذلك ْتاجة كنت عندما ا١تساعدة طلبت  .4

    .التعلم على غَتىا أك ٣تموعيت يف اآلخرين ساعدت  .5

 أك العمل أداء كيفية فهم قد ٣تموعيت يف زميلي أف تأكدت  .6
    .بدراستها نقـو اليت ا١تدرسية ا١تهمة

    .برنامجاؿ يف ٣تموعيت استمرار يف ساعدت  .7

    .بو نقـو الذم العمل يف صاحيب أشركت  .8

جلسة  كل اية نوبعد التعاونية موعةلمجا في لنفسو المتدرب قويمت (1 )نموذج
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: أىم ا١تعارؼ اليت حصلت عليها
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
: أىم ا١تهارات اليت مت اكتساهبا خبلؿ ا١تشاركة يف الربنامج التدرييب

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
: أىم ا١تقًتحات ا١تناسبة لتطوير ٣تاالت العمل

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
: االقًتاحات كا١تبلحظات

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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عزيزم ا١تتدرب إف رأيك ٯتثل أ٫تية كبَتة جدان لتقييم مدرب الربنامج التدرييب، كفيما يلي حدد أماـ 
. كل عبارة التقييم الذم ٯتثل دكر ا١تدرب يف ٚتيع اٞتلسات التدريبية

 

ضعيف مقبول جيد جيد جداً ممتاز البيان م 

      .الربنامج التدرييب ٔتواضيع ا١تدرب إ١تاـ  .1

      .ا١تعلومات توصيل على ا١تدرب قدرة  .2

      (.ةكالكفام الوضوح حيث من )العرض تنظيم طريقة  .3

      .برنامجاؿ ٤تتول شرح على قدرتو  .4

      .ا١تتدربُت مع تعاكنو مدل  .5

      .ا١تستخدمة كالوسائل كالتمارين األنشطة تنوع  .6

      .التفاعل على ا١تشاركُت ٖتفيز على ا١تدرب قدرة  .7

      .كا١تناقشات ا١تداخبلت إدارة على ا١تدرب قدرة  .8

      .ا٠تطة يف احملددة ا١توضوعات بتغطية ا١تدربالتزاـ   .9

      .كالتدريب التعليم يف احملاضرة كقت ا١تدرباستثمار   .10

      .٤تاضرتوإللقاء  ا١تدرب استعداد  .11

12.  
النظر  كجهات أك  بالتطوراتا١تتدربُت ا١تدرب يزكد

      .اٞتديدة

13.  
ا١تتدربُت بالربنامج  على إثارة اىتماـ ا١تدرب قدرة

      .التدرييب

      .احملاضرات كانتهاء الرٝتية لبدء با١تواعيد التزاـ ا١تدرب  .14

 نموذج تقويم المدرب في نهاية البرنامج التدريبي من قبل المتدربين (2 )نموذج
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ضعيف مقبول جيد جيد جداً ممتاز البيان م 

      .بتعمق موضوعات الربنامج التدرييب ا١تدرب معاٞتة  .15

      .كمتماثل بأسلوب متسلسل ا١تدرب يشرح  .16

 قاعة يف على ا١تناقشة ا١تتدربُت ا١تدرب يشجع  .17
     . التدريب

يف  جهدىم قصارل على بذؿ ا١تتدربُت ا١تدرب يشجع  .18
      .الربنامج التدرييب

الرسـو  مثل التعليمية استخداـ الوسائل ا١تدرب ٭تسن  .19
      .التوضيحية كاألمثلة

      .العبلقة ا١توضوعات ذات بُت ا١تدرب يربط  .20

      .كمشوقا سهبل التعليم كالتدريب ا١تدرب ٬تعل  .21

      .األسئلة طرح اٟترية يف ا١تتدربُت ا١تدرب يعطي  .22

      .موضوعات الربنامج التدرييب ا١تدرب يبسط  .23

      .االطبلع ا٠تارجي على ا١تدرب يشجع  .24
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عزيزم ا١تتدرب إف رأيك ٯتثل أ٫تية كبَتة جدان لتقييم الربنامج التدرييب ككل، كفيما يلي حدد أماـ 
. كل عبارة التقييم الذم ٯتثل كجهة نظرؾ للربنامج التدرييب

ضعيف مقبول جيد جيد جداً ممتاز البيان م 

      .الربنامج التدرييب ٤تتول  .1

      .يف الربنامج التدرييب كزعت اليت التدريبية ا١تادة  .2

     . ا١تادة العلمية ٤تتول كسهولة تنظيم  .3

      .الربنامج التدرييب أىداؼ ٖتقيق  .4

      .الربنامج التدرييب تنظيم مستول  .5

      .كالوسائل ا١تستخدمة التجهيزات  .6

      .الربنامج التدرييب مدة  .7

      .الربنامج التدرييب مكاف  .8

      .التوقيت  .9

     . ٣تالو يف مساير للتطورات ا١تقرر ٤تتول  .10

 التعلم يف بالتحدم كالرغبة ا١تقرر ىذا يشعرٓف  .11
      .كالتدرب

      .تنمية تفكَتم على ا١تقرر ىذا يساعد  .12

 أحسن الربامج من الربنامج التدرييب ىذا يعترب  .13
      .حضرهتا بدرجة اليت

الربنامج  تقؤف أىداؼ يف ا١تستخدمة األساليب  .14
      .التدرييب

 نموذج تقويم البرنامج التدريبي من قبل المتدربين (3 )نموذج
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يسعى ا١تدرب من خبلؿ النموذج اٟتاِف لتقييم ا١تتدربُت من حيث ٖتقق مهارات التدريب يف كل 
.  جلسة تدريبية

 (يكتفى برمزه)اسم المتدرب المهارة م 

         .بأفكاره يشارؾ  .1

         .ا١تشاركة على زمبلءه يشجع  .2

        . ا١تعلومات يلخص  .3

         .الفهم من يتأكد  .4

         .ا١تساعدة يقدـ  .5

         .زمبلئو إجابات يعزز  .6

         .٭تتاج ٢تا عندما ا١تساعدة يطلب  .7

         .ا١تدرب لشرح االنتباه  .8

         .نقد األشخاص دكف األفكار نقد  .9

        . اٟتضور ا١تبكر  .10

         .الربنامج التدرييب كقت على اٟترص  .11

         .التعلم على اٟترص  .12

         .ا١تشكبلت حل على القدرة  .13

 زمبلئو كمع مع اٟتسن السلوؾ  .14
         .ا١تدرب

 نموذج تقويم المدرب للمتدربين نهاية كل جلسة تدريبية (4 )نموذج



232 

    

 
 

. تعليمات االختبار: أوالً 

يهدؼ ىذا االختبار عزيزم ا١تعلم إُف قياس مدل إ١تامك للمعرؼ كا١تعلومات ا١ترتبطة ٔتدخل  .1
 .التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية

 .زمن االختبار نصف ساعة .2

 .اإلجابة على نفس كرقة االمتحاف، كيف ا١تكاف ا١تخصص لئلجابة فقط .3

يف ا١تكاف ا١تخصص ٢تا كىو  (أسئلة االختيار من متعدد)تكوف اإلجابة عن اجملموعة األكُف  .4
 :اٞتدكؿ ا١تدرج يف آخر فقرة يف اجملوعة كمثاؿ ذلك

   :الركن الثالث من أركان اإلسالم ىو 1

 الشهادتُتب  إيتاء الزكاةأ 

إقامة الصبلة د  صـو رمضافج 

 (أ)اإلجابة ىي 

ؤاؿ 
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1الس

ابة 
إلج

ا

                   أ 

يف ا١تكاف  (×)أك  ()أما بعبلمة  (أسئلة الصواب كا٠تطأ)تكوف اإلجابة يف اجملموعة الثانية  .5
 :ا١تخصص لئلجابة أماـ كل فقرة كمثاؿ ذلك

( ). عاصمة ا١تملكة العربية السعودية مدينة الرياض 1

 سؤاالن مقسمة على ٣تموعتُت ْتيث ٖتتوم اجملموعة األكُف على عدد 30العدد اإلٚتاِف لؤلسئلة  .6
 4أسئلة، كعدد صفحات االختبار  (10)سؤااَل بينما اجملموعة الثانية على عدد  (20)

 .صفحات

 في متطلبات التكامل بين العلوم والرياضيات اختبار لمعلمي الفيزياء بالمرحلة الثانوية
 (قبلي, وبعدي )والتكامل 
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. بسم اهلل وعلى اهلل نتوكل نبدأ االختبار: ثانياً 
  .اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:المجموعة األولى

 :  من األبعاد الرئيسة لتكامل المنهج 1

 ربط التطبيق اٟتقيقي للمحتول بتطبيقات العاَف ا٠تياِفب  قائم على االختبار النهائي للمعرفةاؿالتعلم أ 

 ربط حل ا١تشكبلت للمحتول بتطبيقات العاَف ا٠تياِفد  قائم على احملتولاؿالتعلم ج 

  
 : من المبررات التي تدعونا لالىتمام بمدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية      2

 قدرة الطبلب على تطبيق معارفو عندما يطلب منهم ذلكب  قل دافعية كحرص على التعلمأالطبلب أ 

 ربط اٟتقائق العلمية يف ٚتيع التخصصات  على يشجعد  يركز التكامل على ا١تتشاهبات بُت ا١تواضيع ا١تختلفةج 

  
 :من المعوقات التي تحول دون تنفيذ منهج التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية 3 

 التكامل مسؤكلية معلم كاحد ب  إدارة الفصل قدرة ا١تعلم على أ 

 سبق ٚتيع ماد  إتاىات ا١تعلمُت السلبية ٨تو فكرة التكامل ج 

  
 : من أىداف مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية 4

  البيئيةاالستفادة ٦تا توصلت إليو التقنية يف القضاياب  إبراز دكر الرياضيات يف االكتشافات العلمية اٟتديثةأ 

التأكيد على التطبيقات العلمية يف اجملاالت العلمية ج 
 كالتقنية

 توضيح دكر اإل٢تاـ يف التوصل لبلكتشافات العلميةد 

  
 : عند تنفيذ منهج التكامل يمكن األخذ بأحد النماذج التدريسية التالية 5

 ٪توذج تدعيم أداء ا١تهمةب  ٪توذج ا١تديوالتأ 

 ٪توذج ا١تفاىيمد  كذج احملاكاةّفج 

  
 :من طرق تقويم مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية 6

 ملفات اال٧تازب  التقييم الذايت لطبلبأ 

 سبق ٚتيع ماد  تقييم نشاط عمل اجملموعةج 
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 :من مبادئ تضمين متطلبات التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية في منهج الفيزياء 7

 الدعم الداخليب  التعاكف الكليأ 

 التفكَت الناقدد  ا١تعاٞتة الفوريةج 

  
 : من استراتيجيات تدريس مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية في الفيزياء 8

  كشارؾفكر كزاكجب  التعلم الفردمأ 

 التعلم النشطد  حل ا١تشكبلتج 

  
 :في مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية في أنهاأىمية حل المشكالت تكمن  9

 من أكثر ا١تكونات أ٫تية يف الذكاءب  تعد كسيلة إلثارة الفضوؿ التفكَتمأ 

 ٚتيع ما سبقد   توليد العناصر العقليةتساىم يفج 

  
 :البد من توافر مجموعو من الشروط في المعلم عند استخدامو إلستراتيجية حل المشكالت ومنها 10

 أف يتيح ا١تعلم لطبلبو فرصة حل ا١تشكلة بدكف توجيوب  التقؤف الفردم عند حل ا١تشكلة بصورة ٚتاعيةأ 

 توفَت ا١تواقف التعليمية ا١تناسبة ٟتل ا١تشكلةد  ٖتديد األىداؼ دكف النتائج ا١تتوقعةج 

  
11
 -

:  عند تدريس استرتيجية حل المشكالت يمكن استخدام إحدى الوسائل المساعدة التالية

 الرسـوب  التجريبأ 

 التبسيطد  اإلحصاءج 

    
12
 -

 :من استراتيجيات حل المشكالت في مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية

 االستنباطب  التعلم الفردمأ 

 التعلم النشطد  فكر كزاكجج 

    
13
 -

 :من ايجابيات استرتيجية حل المشكالت

 ال تعتمد على توزيع األدكار توزيعا يتماشى مع قدراهتمب  نتائجها جيده مع الطبلب كلو َف يتم تدريبهمأ 

 ال يشًتط معلم كفء أك ٤تنك للقياـ هبذه اإلسًتاتيجيةد  ترتب طريقة اٟتل من البداية ترتيبا منطقيان ج 
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14
 -

 :من سلبيات استرتيجية حل المشكالت

 البحث عن ا١تعلومة من مصادرىا األصلية فقطب  تداخل العمل بُت أفراد اجملموعة الواحدةأ 

 جعل الطبلب يعيشوف الواقع اٟتقيقي احمليط هبم د  تنمية ركح البحث العلمي يف كقت مبكرج 

    
15
 -

 :الترتيب المنطقي لبعض خطوات حل المشكلة

 التعميم-التطبيق-ٖتديد ا١تشكلة-الشعور با١تشكلةب  التطبيق-التعميم-الشعور با١تشكلة-ٖتديد ا١تشكلةأ 

 التطبيق-ٖتديد ا١تشكلة-التعميم-الشعور با١تشكلةد  التطبيق-التعميم-ٖتديد ا١تشكلة-الشعور با١تشكلةج 

    
16
 -

 :          من استراتيجيات تنمية التفكير الناقد في مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية

 التعلم التعاكٓفب  التعليم من أجل التفكَتأ 

 التعلم النشطد  التعلم الفردمج 

    
17
 -

 :من خصائص التفكير الناقد

 الوضوحب  الربطأ 

 اجملادلةد  ا١تنطقج 

    
18
 -

 :من معايير التفكير الناقد

 اإل١تاـب  التعزيزأ 

 التعاكفد  العمقج 

    
19
 -

 : تكمن أىمية التفكير الناقد في مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية في أنو

 يشجع على ركح التنافس بُت الطبلبب  عقلي نشاط إُف ا١تعرفة ٭توؿ اكتسابأ 

 كالقيم االٕتاىات على يركزد  الطلبة لتصرفاهتم مراقبة إُف يؤدمج 

    
20
 -

: من معوقات التفكير الناقد في مدخل التكامل بين العلوم والرياضيات والتقنية

 التعصب لرأم معُتب التسرع يف إبداء الرأم أ 

ٚتيع ما سبق  د التفكَت اٞتامد ج
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انقل اجابتك على المجموعة األولى في ىذا الجدول 

ال 
سؤ

ال

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ابة 
إلج

ا

                    

 
 
أمام العبارات الخاطئة  (×)أما العبارات الصحيحة و () أجب بعالمة بعالمة :لمجموعة الثانيةا

. فيما يلي
 االجابة العبارة م
 )      ( .مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يركز على العبلقات التفاعلية بُت التخصصات الثبلث 1
 )      ( .نفيذ منهج التكامل٪توذج احملاكاة من النماذج التدريسية اليت ٯتكن األخذ هبا عند ت 2
 )      ( . التعاكف الكليمن مبادئ تضمُت متطلبات التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية يف منهج الفيزياء 3
 )      ( .على البحث تشجع اليت من الطرؽحل ا١تشكبلت يف مدخل التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية  4
 )      ( .كالًتكيب التحليل على من الطالب القدرة ٦تارسة مهارات التفكَت الناقد يتطلب 5
 )      ( .ٚتع البيانات كا١تعلومات ا١تتصلة با١تشكلةمن إحدل خطوات حل ا١تشكبلت الفيزيائية  6
)      (  .القدرة على التنبؤ من ا١تهارات األساسية يف حل ا١تشكبلتتعد  7
 )      ( .موقف جديد متطلبات ١تواجهة اليت اكتسبها سابقان  كا١تهارات ا١تعلومات يستخدـ الفرد يف التفكَت الناقد 8
 )      ( .أثناء تقييم نشاط اجملموعة الطبلب ذاتيان تقييممن الضركرم  9

 )      ( .                    يُعد التعلم النشط من إحدل اسًتاتيجيات تنمية التفكَت الناقد 10
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نموذج االجابة 
: المجموعة األولى

ال 
سؤ

ال

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ابة 
إلج

ا

د أ ج ب أ ج أ ج ب ب د ج أ د د ج ج د ب ج 

 
: المجموعة الثانية

 االجابة م
1 () 
2 () 
3 (×) 
4 () 
5 (×) 
6 () 
7 (×) 
8 (×) 
9 () 

10 (×) 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

المملكة العربية السعودية 
   وزارة التعليم العالي  
جامعة الملك خالد   
عمادة الدراسات العليا  

كلية التربية     
قسم المناىج وطرق التدريس 

 

( 5)مهحق 
 مهارات األداء انتدريسي ملعهمي انفيزياء بطاقة مالحظة

متطهبات انتكامم بني انعهىو وانرياضيات يف ضىء 
 وانتقنية

 
 

إعداد الطالب 
فهد يحيى علي الشهراني 

 
 

المرشد األكاديمي 
سعيد حامد محمد يحيى . د

 أستاذ المناىج وطرق تدريس العلوم المشارك
 
 

 ولالفصل الدراسي األ
م 2012-ىـ1433 
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. تخطيط التدريس :المحور األول

ـ 
العبارات 

 

درجات توافر ا١تهارة 
جدان 

لية 
عا

 
الية

ع
سطة 

متو
يفة 

ضع
 

4 3 2 1 

     . عرض موضوع الدرس يف صورة مشكبلت حياتية تثَت تفكَت الطبلبٮتطط ؿ 1
     .يربز صور العبلقة التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية عند عرض موضوعات الفيزياء 2
كضع خطة ٟتل ا١تشكبلت الفيزيائية ْتيث تتكامل فيها العلـو كالرياضيات يشرؾ الطبلب يف  3

 .كالتقنية
    

     . أنشطة تعليمية تكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية٭تدد 4

 ذات العبلقة با١تشكلة كاليت تتكامل فيها العلـو كالرياضيات عارؼ كا١تعلومات اَف٭تدد 5
. كالتقنية

    

      . كربطها بالتقنيةفيزياءا١تفاىيم كا١تبادئ الرياضية يف اؿدد يح 6
      .أمثلة حياتية للربط بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةتار يخ 7
يصمم أنشطة تقنية تكسب الطبلب كيفية تطبيق ا١تعلومات الرياضية كالعلمية مثل جهاز  8

 .األكميًت
    

العبلقة التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية عند عرض موضوعات يوضح باألمثلة  9
. الفيزياء

    

    .  اٟتلوؿ ا١تقًتحة للمشكبلت ذات الطابع العلمي كالرياضي كالتقٍتيرتب 10
     .، كالتوصل لبديل مناسب يف الفيزياءلل البدائل احملتملة ٟتل مشكلة مايح 11
     .عرض دركس الفيزياء بتنظيم ٭تقق التكامل بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةٮتطط ؿ 12
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. تنفيذ التدريس :المحور الثاني

ـ 
العبارات 

 

درجات توافر ا١تهارة 
جدان 

لية 
عا

 
الية

ع
سطة 

متو
يفة 

ضع
 

4 3 2 1 

دراؾ الصلة بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية عند عرض موضوعات على إ الطبلب ساعدم 1
 .الفيزياء

    

     .يثَت إحساس الطبلب با١تشكبلت العلمية يف الفيزياء مع الرياضيات كالتقنية أثناء الدرس 2
     .كظف ا١تنهج العلمي يف التفكَت من خبلؿ خطوات حل ا١تشكلةم 3
     .يوجو الطبلب لتحديد السبب كالنتيجة يف العبلقات الرياضية كالعلمية 4
     .يدرب الطبلب على تطبيق التعميمات على ٣تموعة من ا١تواقف اٟتياتية 5
    . يساعد الطبلب على تقدٔف تفسَتات موضوعية ٞتداكؿ كرسـو بيانية 6
     .يوجو الطبلب لتمثيل نتائج ٕتارب الفيزياء بيانيان  7
     .يساعد الطبلب على حل ا١تشكبلت ا١تفتوحة كاليت ٢تا أكثر من حل بصورة تكاملية 8
     .يشجع الطبلب على تطبيق ما يتعلمونو يف ا١تواقف التعليمية كاٟتياتية 9

    . يستخلص مع الطبلب النتائج كاآلثار ا١تًتتبة على الظاىرة العلمية 10
     .يشرح ا١تعلومات الرياضية كالعلمية كالتقنية بصورة تكاملية كاليت تتطلبها طبيعة دركس الفيزياء 11
يدرب الطبلب على استخبلص األفكار كاٟتقائق كاألدلة الواردة ٔتوضوع الدرس بصورة  12

 .تكاملية
    

     .بصورة تكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنيةيساعد الطبلب على تقدٔف ا١تشكبلت  13
     .يساعد الطبلب على تقدٔف تفسَتات علمية للجداكؿ كالرسـو البيانية يف دركس الفيزياء 14
 صحة النتائج العلمية الفيزيائية يف ضوء البيانات ا١تعطاة التأكد منيساعد الطبلب على  15

. للطبلب
    

     .تفسَت بعض الظواىر العلمية الفيزيائية بصورة تكامليةكيفية يدرب الطبلب على  16
     .يستخلص مع الطبلب القوانُت العلمية كالرياضية من خبلؿ البيانات ا١تعطاة ٢تم 17
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. تقويم التدريس :المحور الثالث

ـ 
العبارات 

 

درجات توافر ا١تهارة 
جدان 

لية 
عا

 
الية

ع
سطة 

متو
يفة 

ضع
 

4 3 2 1 

     .يناقش الطبلب الستخبلص األخطاء يف الرسـو كاألشكاؿ البيانية 1
    . يثَت مناقشات الكتشاؼ ا١تبادئ العلمية كالرياضية اليت ترتكز عليها الوسائل التقنية يف حياتنا 2
    . ألخطاء يف الرسـو كاألشكاؿ البيانيةيوجو الطبلب لتصحيح ا 3
     .يناقش مع الطبلب التطبيقات التقنية للمبادئ العلمية كالرياضية اليت تعلموىا يف دركس الفيزياء 4
     . مع الطبلب إزاء كجهات النظر ا١تتعارضة ١تشكلة ما موضوعيةيثَت مناقشات 5
     .يطلب من الطبلب تصنيف ا١تعلومات ا١تتصلة با١تشكبلت الفيزيائية علميان كرياضيان كتقنيان  6
     .يثَت مناقشات علمية حوؿ العبلقة التكاملية بُت العلـو كالرياضيات كالتقنية 7
     .يثَت نقاشات خبلؿ عرض الدرس مع الطبلب ليحدد مدل اتفاؽ النتائج اليت مت التوصل إليها 8
يطلب من الطبلب ٖتديد ا١تسلمة أك اٟتقيقة أك الفرض من خبلؿ عبارة معطاة يف دركس  9

  .الفيزياء
    

    . يناقش الطبلب يف صياغة الفركض احملتملة ٟتل ا١تشكلة ذات الطابع العلمي كالرياضي كالتقٍت 10
     .يطلب من الطبلب صياغة ا١تشكبلت ذات الطابع العلمي كالرياضي كالتقٍت بأسلوهبم ا٠تاص 11
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.  جامعة ا١تلك خالد–أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو بكلية الًتبية د سعيد ٤تمد رفاع .أ  .1
.  جامعة ٧تراف–أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو بكلية الًتبية د عبد اهلل ٤تمد علي .أ  .2
.  جامعة ا١تلك خالد–أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو بكلية الًتبية د ٘تاـ إٝتاعيل ٘تاـ .أ  .3
.  جامعة ا١تلك خالد–أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو بكلية الًتبية د ٤ترز عبده الغناـ .أ  .4
 جامعة ا١تلك –أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس الرياضيات بكلية الًتبية د ٛتزة عبد اٟتكم الرياشي .أ  .5

. خالد
جامعة - أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس الرياضيات ا١تشارؾ بكلية الًتبيةإبراىيم ٤تمد حسن . د  .6

. شقراء
. جامعة ا١تلك خالد- أستاذ ا١تناىج كتقنيات التعليم ا١تشارؾ بكلية الًتبيةأٛتد صادؽ عبد اهلل . د  .7
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. جامعة ا١تلك خالد- أستاذ ا١تناىج كتقنيات التعليم ا١تشارؾ بكلية الًتبيةناجح ٤تمد حسن . د  .9
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. خالد
.  جامعة ٧تراف–أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو ا١تساعد بكلية الًتبية ٭تِت علي الفقيهي . د  .12
جامعة - أستاذ تقنيات التعليم كالتعلم االلكًتكٓف ا١تساعد بكلية الًتبية صطفى ٤تمد إبراىيمـ. د  .13

. ا١تلك خالد
 جامعة ا١تلك –أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو ا١تساعد بكلية الًتبية ٤تمد صاٌف الشهرم . د  .14

. خالد
 جامعة ا١تلك  –أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو ا١تساعد بكلية الًتبيةعبد اهلل علي الكاسي . د  .15

. خالد
اإلدارة العامة -  مشرؼ تربوم–ماجستَت مناىج كطرؽ تدريس علـو عبد العزيز مرعي عسَتم   .16

. للًتبية كالتعليم ٔتنطقة عسَت
اإلدارة العامة للًتبية -  مشرؼ تربوم–ماجستَت العلـو يف الفيزياء عبدالعزيز ٛتد العولو   .17

. كالتعليم ٔتنطقة عسَت
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إدارة الًتبية -  مشرؼ تربوم–ماجستَت مناىج كطرؽ تدريس علـو فؤاد عبد اهلل سوادم   .18
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اإلدارة العامة - مشرؼ تربوم- بكالوريوس الًتبية كالعلـو ٗتصص فيزياءتركي ٤تمد عسَتم    .23
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. اإلدارة العامة للًتبية كالتعليم ٔتنطقة عسَت
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