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ملخص البحث

فيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتعلىللتعرفالدراسةھدفت
الدراسةأسئلةعنولإلجابةالطائف،تعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیاتمادةتدریس

ولتحقیقالدراسة،لموضوعلمالءمتھوذلكالتحلیليالوصفيالمنھجباستخدامالباحثةقامت
وتكونالدراسةحولالمعلوماتلجمعكأداةاالستبیانباستخدامالباحثةقامتالدراسةأھداف

معلماتجمیعمنالدراسةمجتمعوتكونمحاور،)3(علىموزعینفقرة)24(مناالستبیان
الدراسيالعامالسعودیةالعربیةالمملكةفيالطائفتعلیممنطقةفيالریاضیات

معلمة.)89(الدراسةعینةبلغتوقدم)،1441-1442(
تواجھالتيالمعوقاتدرجةأنالدارسةأظھرتحیثنتائج،عدةإلىالدراسةوتوصلت
تعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیاتمادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلمات
الدراسةأظھرتوكذلك%،78.41تأییدوبنسبةكبیرة،بدرجةكانتنظرھن،وجھةمنالطائف

للمرحلةالریاضیاتمادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتواجھتصعوباتأكبرأن
بدرجةوجاءتالمدرسیة،بالبیئةالمتعلقةالمعوقاتكانتالطائف،تعلیممنطقةفيالمتوسطة

استخدامفيالمعلماتواجھتصعوباتأقلكانتجینفي%،79.33تأییدوبنسبةكبیرة
STEMفيكانتالطائف،تعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیاتمادةتدریسفي
%.76.91تأییدوبنسبةكبیرةبدرجةوجاءتبھن،المتعلقةالمعوقات

أنشطةمعللتناسبالمدرسیةالبیئةتطویرتوصیاتھاأھممنكانالدراسة،نتائجعلىوبناًء
المدارس،فيSTEMمنحىتطبیقفيوالمشرفینالمدارسقادةدوروتفعیل،STEMمنحى

مدارسھم.فيSTEMمنحىتطبیقآلیاتعلىالمعلمینوتدریب
.: الریاضیات ، المدارس ، المعلماتالكلمات المفتاحیة



Abstract
The study aimed to identify the obstacles facing female teachers in using
STEM in teaching mathematics to the intermediate stage in the Taif
education district. The questionnaire consisted of (24) paragraphs
distributed on (3) axes, and the study population consisted of all
mathematics teachers in the Taif education district in the Kingdom of
Saudi Arabia in the academic year (1441-1442 AD), and the study sample
amounted to (89) female teachers.
The study reached several results, as the study showed that the degree of
obstacles faced by female teachers in using STEM in teaching
mathematics for the intermediate stage in the Taif education district from
their point of view was significantly, with a support rate of 78.41%, and
the study also showed that the greatest difficulties faced by female
teachers in The use of STEM in teaching mathematics to the intermediate
stage in the Taif education district, the obstacles related to the school
environment came to a large degree and with an approval rate of 79.33%,
While the least difficulties female teachers faced in using STEM in
teaching mathematics for the intermediate stage in the Taif education
district were in the obstacles related to them, and they came to a large
degree with a support rate of 76.91%. Based on the results of the study,
One of its most important recommendations was to develop the school
environment to suit STEM activities, activate the role of school leaders
and supervisors in implementing the STEM approach in schools, and
train teachers on the mechanisms of implementing STEM in their
schools.
Keywords: Math, schools, teachers.



مقدمة الدراسة
یشھدوكذلكالعصر،مالمحأبرزمنالعلمیةالمیادینشتيفيالتكنولوجيالعلميالتقدمیعتبر
مدىعليالحكماصبحالعصریشھدهالذيالھائلالمعرفيالتقدمظلففياإلنسانیة،تطورالعالم
الحدیثةالعلمیةاالسالیبأساسعليیتمبلالمعلومات،كمحدودعندیقفالورقیھااالممتقدم
منالكثیرھناكووالمستقبلیة،المعاصرةالحیاةمتطلباتمواجھةفياالممبھاتستعینالتي

الحاليفالعصرتدریسھا،واسالیبالریاضیاتبمناھجالخاصةالحدیثةوالتطوراتالمستجدات
ازدادولقدالتربیةمنظومةومنھاالحیاة،نواحيجمیعفيعدیدةتغیراتیشھدفیھنعیشالذي

المعلمدوروأنالمتعلم،عليُمرّكزالیكونالتعلّممحورةأھمیةعلياالخیرةاآلونةفياالھتمام
یعيوأنالتعلیمیة،العملیةمحورھوالمتعلمواعتبارودعمھا.التعلّمعملیةتیسیرمحاولةھو

في فھمھا، وتفسیرھا، واستكشاف ابعادھا.المتعلم اھمیة عملیة التعلّم التي یقوم بھا والتعمق
االتجاھات،اھممنالریاضیات)-الھندسيالتصمیم-التكنولوجیا-(العلومSTEMمدخلیعد

تطبیقھمنعقودثالثةمدارعليفعالیتھاثبتانبعداآلنالمناھجتصمیمفيالعالمیةوالمداخل
األخرى.الدولوبعضافریقیا،وجنوبالمتحدة،والمملكةاالمریكیة،المتحدةالوالیاتفي

منالتعلّمعليویعتمدالتكنولوجیا.معوالریاضیاتالعلوم،فروعالمدخلھذابناءفيویتكامل
وأنشطةوالكمبیوتریة،الرقمیة،التكنولوجیاوأنشطةالتطبیقیة،العملیةاألنشطةتطبیقخالل

التفكیروأنشطةالیدویة،الخبرةوأنشطةوالتحري،االكتشاف،طریقعنالخبرةحولمتمركزة
العلمي، والمنطقي، واتخاذ القرار.

حولوالتمركزالمتكاملة؛المفاھیمیةالخبرةحولالتمركزعلىSTEMمناھجتصمیمیعتمد
المحددة،الخبرةحولوالتمركزالعملیة؛لألنشطةالمكثفوالتطبیقوالتحري،المشكالت،حل

الواقعيوالتقویموفرق،ثنائیاتفيالمعمليالتجریبيوالبحثالذات؛طریقعنوالموجھة
التفكیر العلمي، واإلبداعي، والناقد.متعدد االبعاد والمستند على األداء، والتركیز على قدرات

فيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدراسةالباحثةأرادتفقدذلكذكرهسبقماضوءوفي
الطائف.تعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیاتمادةتدریسفيSTEMاستخدام

مشكلة الدراسة
والتكنلوجیاوالعلومالریاضیاتتخصصاتفيالتدریسفيوفعالیتھنجاعتھstemلمنحنى

فاعلیةوجودبینتوالتي)2019(زیادة،دراسةالسیمادراساتعدةأكدتھماوھذاالھندسیة،
فقدوأیًضاالریاضیات،فيالناقدالتفكیرمھاراتتنمیةفيstemمنحىعلىقائملبرنامجكبیرة
المفاھیمياالستیعابتنمیةفيstemلمنحىكبیرأثروجود)2017(كوارعدراسةبینت

والتفكیر اإلبداعي في الریاضیات.
المعلماتأنإالالریاضیاتتدریسفيstemمنحنىنجاعةمنالرغمعلىأنھالباحثةوترى

عند تطبیق ھذه المنحنى یواجھن معوقات.
وقد تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

الریاضیاتمادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةما
للمرحلة المتوسطة في منطقة تعلیم الطائف؟



وتتفرع منھ األسئلة الفرعیة التالیة:

مادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةما.1
بالمعلمات؟الریاضیات للمرحلة المتوسطة في منطقة تعلیم الطائف المتعلقة

مادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةما.2
بالطالبات ؟الریاضیات للمرحلة المتوسطة في منطقة تعلیم الطائف المتعلقة

مادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةما.3
بالبیئة المدرسیة ؟الریاضیات للمرحلة المتوسطة في منطقة تعلیم الطائف المتعلقة

أھداف الدراسة
تھدف الدراسة الى ما یلي:

الریاضیاتمادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتبیان.4
للمرحلة المتوسطة في منطقة تعلیم الطائف.

فيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيبالمعلمالمتعلقةالمعوقاتعلىالتعرف.5
الطائف.تدریس مادة الریاضیات للمرحلة المتوسطة في منطقة تعلیم

تدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيبالطالبالمتعلقةالمعوقاتتحدید.6
مادة الریاضیات للمرحلة المتوسطة في منطقة تعلیم الطائف.

فيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمدرسیةبالبیئةالمتعلقةالمعوقاتمعرفة.7
الطائف.تدریس مادة الریاضیات للمرحلة المتوسطة في منطقة تعلیم

أھمیة الدراسة
المعوقات التي تواجھتظھر أھمیة الدراسة من خالل الموضوع الذي تتناولھ وھو.1

الریاضیات.مادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلمات
العملیة التعلیمیة بكل عامتظھر أھمیة الدراسة كونھا تساھم في عالج إشكالیات تواجھ.2

وتدریس الریاضیات بشكل خاص.
مناخ تعلیمي مناسب لتطبیققد تساھم الدراسة في توجیھ القیادات التربویة نحو تھیئة.3

.STEMمنحى
من مخرجات الدراسةقد تساعد الدراسة القائمین على اعداد دراسات بحثیة باالستفادة.4

الحالیة.

حدود الدراسة
تواجھ المعلمات في استخداماقتصرت الدراسة على بیان المعوقات التيالحد الموضوعي:

STEMالطائفتعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیاتمادةتدریسفي
ه1442-1441الدراسیةالسنة:الزمانيالحد

منطقة الطائفالحد المكاني:
المدارس المتوسطةالحد المؤسسي:

معلمات الریاضیات في المرحلة المتوسطةالحد البشري:



مصطلحات الدراسة
:stemمنحنى
فیھتقترنالتخصصاتمتعددللتعلمنھجبأنھ"):2017:25(كوارععرفھ:STEMمنحى

والھندسةوالتكنولوجیاالعلومتطبیقمنالطالبویتمكنالطبیعیةبالظواھرالعلمیةالمفاھیم
یتیحممافعاالاتصاالوالمجتمعالمدرسةبیناالتصالتجعلالتيالسیاقاتفيوالریاضیات

العالمي "،اكتساب الثقافة العلمیة والقدرة على التنافس في االقتصاد

طالباتقدراتلتطویرالمبتكرةالحلولأحدأنھعلىالدراسة،ھذهفيإجرائیاًویُعّرف
المعارفھذهتقدیمخاللمنوالریاضیاتوالھندسةوالتكنولوجیاالعلوممجاالتفيالمتوسطة

المرتبطةالمشكالتحلعلىوتعملالمعرفةبوحدةالطالبةخاللھمنتشعرمتكاملبناءفي
واقعیة.بحیاتھا وذلك من خالل االستكشاف والعمل الجماعي في بیئة

الدراسات السابقة:
تنمیةعلىSTEMمنھجوفقالتدریسفاعلیةتقصيالى)2018(المحمديدراسةھدفت
التيالمشكالتمنمجموعةاختیارتمحیثالمشكالت،حلفيالثانویةالمرحلةطالباتقدرة

سیاقفيالھندسة،وعلموالتكنولوجيالعلميبالمحتوىترتبطومھاراتمعارفحلھایتطلب
مفتوحةمشكالت)10(منتكونالمشكالتحلعلىالقدرةلقیاساختباربناءتمكماتكنولوجي،

المجموعةتصمیمعلىشالقائمالتجریبيشبھالمنھجاستخدامعلىالدراسةواعتمدتالنھایة.
المرحلةطالباتمنطالبة)30(منالدراسةعینةتكونتوبعدي.قبليواختبارالواحدة

التجربةإجراءوبعدقبلالمشكالتحلاختبارتطبیقتمقصدیة.بطریقةاخترنالمتوسطة
الثانویةالمرحلةطلبةقدرةتنمیةفيSTEM(وفقالتدریسفاعلیةالدراسةنتائجوأظھرت

على حل المشكالت.
ضوءفياإلعداديالثانيللصفالكثافةوحدةبناءإلىھدفتدراسة)2017(حسنوأجرى

الدراسةواستخدمتالریاضیة،المشكالتحلتنمیةفيفاعلیتھامنوالتحققSTEMمدخل
ضوءفيالوحدةبناءإعادةأساسھاعلىینبغيالتيالمعیاریةاالسسوضعتمكمااختبارا،

الریاضیة،المشكالتعلىتأثیرھاوحجمالدراسیةالوحدةھذهفعالیةودراسة،STEMمدخل
وأظھرتمصر،فياإلعداديالثانيالصفطلبةمنمجموعتینمنالدراسةعینةوتكونت

ضوءفيالعامالتعلیممراحلبجمیعالریاضیاتمناھجفيالنظرإعادةضرورةالدراسةنتائج
.STEMوالتكنولوجیاوالعلومالریاضیاتتكاملمدخل

االستیعابتنمیةفيSTEMمنحىاستخدامأثرعلىالتعرف)2017(كوارعدراسةوھدفت
فلسطین.فياالساسيالتاسعالصفطالبلدىالریاضیاتفياالبداعيوالتفكیرالمفاھیمي

إلىتقسیمھمتمطالباً)65(منالعینةوتكونتالتجریبي،شبھالمنھجالدراسةاعتمدت
للتفكیروآخرالمفاھیميلالستیعابباختبارالدراسةأدواتوتمثلتوتجریبیة.ضابطةمجموعتین
طالبدرجاتمتوسطيبینإحصائیاًدالةفروقوجودالدراسةنتائجوأظھرتاإلبداعي.
التيالضابطةالمجموعةفيوأقرناھمSTEMمنحىوفقدرستالتيالتجریبیةالمجموعة

المجموعةولصالحاالبداعيوالتفكیرالریاضياالستیعاباختبارفياالعتیادیةبالطریقةدرست
التجریبیة.



والھندسةوالتقانةالعلوممنحىاستخدامأثرتقصيإلى)2017(السنانیةدراسةھدفتحینفي
الصفطالباتلدىالمكانيالتفكیروتنمیةالفضائیةالمفاھیمتنمیةفيوالریاضیاتوالفنون
فياالساسيالتاسعالصفطالباتمنطالبة)60(منالدراسةعینةتكونتاالساسي.التاسع
مفاھیماختباراعدادوتموتجریبیة.ضابطةمجموعتینإلىالدراسةعینةوقسمتعمان.سلطنة

وجودإلىالدراسةوتوصلتالمكاني.التفكیرالختباراضافةفقرة.)32(منمكوناًالفضاء
منحىوفقدرستالتيالتجریبیةالمجموعةطالباتدرجاتمتوسطيبینإحصائیاًدالةفروق
درستالتيالضابطةالمجموعةفيزمالئھممعوالریاضیاتوالفنونوالھندسةوالتقانةالعلوم

المجموعةولصالحالمكانيوالتفكیرالفضائیةالمفاھیماختباريفياالعتیادیةبالطریقة
التجریبیة.

فيSTEMمنحىتطبیقمعوقاتمعرفةإلى)2017(كحالنوآلالقحطانيدراسةوھدفت
فيالتربویینوالمشرفینالمعلمیننظروجھةمنالمتوسطةالمرحلةفيالریاضیاتتدریس

مشرفاً)15و(معلماً)76(منالدراسةعینةوتكونتالوصفي،المنھجالدراسةاتبعتالسعودیة.
أفرادتقدیراتأنالدراسةوأظھرتفقرة.)34(منمكونةاستبانةالدراسةواستخدمتتربویاً.
المتوسطةالمرحلةفيالریاضیاتتدریسفيSTEMمنحىتطبیقمعوقاتلمستوىالدراسة

كانت عالیة في جمیع المجاالت.

,James(جیمسدراسةھدفت والتكنولوجیاالعلوممنحىتأثیرمدىتقییمإلى)2017
وتكونتالسابعالصفلطالبوالریاضیاتالعلومتحصیلفيSTEMوالھندسةوالریاضیات

التجریبيالمنھجالباحثواتبعالمتحدةبالوالیاتتینیسيوالیةمنطالباً)631(الدراسةعینة
منحىوفقدرستالمدارسإحدىفي)281(بلغتتجریبيإحداھمامجموعتینعلىالقائم

STEMلتدریسالسائدةالطریقةوفقدرستأخرىمدرسةفيطالباً)350(ضابطةواألخرى
الطالبأنالدراسةنتائجأظھرتوقدتحصیلياختبارھيالدراسةأداةوكانتالریاضیات

الطبةعلىاألكادیميتحصیلھمفيتفوقواالسائدةبالطریقةوالریاضیاتالعلومدرسواالذین
تحققلمSTEMمنحىوفقالمعدةالبرامجأنیعنيمماSTEMمنحىباستخدامدرسواالذین

مستوى أعلى في تحصیل العلوم والریاضیات.

,Han(وآخرونھاندراسةوھدفت et al., منالتحققإلىالطولیةالدراسة)2017
وضعیفومتوسطعالالمستویاتباختالفالمشروععلىالقائمةSTEMتعلیمأنشطةتفاعل

عینةوتمثلتالریاضیاتصیلتحفيللطالبالدیمغرافیةالعواملتؤثرمدىأيوإلىالتحصیل
فيوالماراتبالمعارفخاصالختبارخضعواالثانویةالمدارسطالبمن)836(منالدراسة

علىالمبنيالتعلیمعلىالقائمSTEMمنحىأنإلىالنتائجوتوصلتاألمریكیةتكساسوالیة
واألصول العرقیة.المشروع كان لھ تأثیر على تحصیل الریاضیات باختالف المستویات



,Lou(وأخرونلودراسةھدفت et al., عنالقائمالتعلیمأثرعنالكشفإلى)2017
العلوم،بینالتكاملمنھجنحوتایوانفيالعلیاالثانویةالمدرسةطالباتاتجاھاتفيالمشكالت

أربعینمنالدراسةعینةوتكونتSTEMوالریاضیاتالھندسي،والتصمیموالتكنولوجیا،
موضوعالدراسةفرقثمانیةإلىالمجموعةوقسمتالثانوي،األولالصفطالباتمنطالبة

وتطبیقالتعلممحتوىبتحلیلالباحثینوقامالشمسیة،الطاقةباستخدامرافعةسیارةتصمیم
یمكنھالمشكالتعلىالقائمالتعلمأنالنتائجوأظھرتالطالبات.معمقابالتوعقداالتجاهمقیاس

خطوةالمھمةإكمالیحققكماالمستقبل،فيالعملمجالوتحدیدتعلم،نحواالتجاهیزیدأن
العلمیةالمعرفةبتطبیقللطالباتویسمحالعلوم،بینالتكاملوطبیعةالمعرفةفھمویزیدبخطوة

مجالفيوالقدراتالخبراتمنویزیدمتقنة،بصورةوالریاضیةالعلمیةالمعرفةواكتساب
التكامل والتطبیق بین المعلومات.

الریاضيالتنورمستوىعنالكشفإلىھدفتوالتي)،2016(عودةوأبوعسقولودراسة
للتنوراختباراًالباحثانصمموقدالریاضي،التنورأبعادظلفيالعاشرالصفطلبةلدى

األساسيالعاشرالصفطلبةمنوطالبةطالباً)330(منمكونةعینةعلىتطبیقھتمالریاضي
الدراسةعینةلدىالریاضيالتنورمستوىتدنيإلىالنتائجوأشارتبفلسطین،غزةمنطقةفي
وجودعدمإلىكذلكالنتائجوأشارت%).75وھو(الباحثانحددهالذيالمقبولالمعیارعن

وجدتحینفيللجنس،یعزىالطلبةبینالریاضيالتنورمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروق
لصالحأدبي)(علمي،للتخصصتعزىالطلبةبینالتنورمستوىفيإحصائیاًدالةفروق

التخصص العلمي.

مدخلباستخدامالریاضاتتدریسأثرعلىالتعرفإلى)2016(القثاميدراسةھدفت
STEMتكونتوقدالمتوسط،الثانيالصفلطالبالتفكیرومھاراتالدراسيالتحصیلعلى

فوازاألمیرمدرسةفيالمتوسطالثانيالصفطالبمنطالباً)60(منالدراسةعینة
تجریبیةمجموعةمجموعتینعلىالقائمالتجریبيالمنھجالباحثواتبعجدةبمنطقةالمتوسطة

عددھاتجریبیةمجموعةمجموعتینعلىالقائمالتجریبيالمنھجالباحثواتبعجدةبمنطقةعددھا
الطریقةوفقدرستطالباً)30(عددھاضابطةوأخرىSTEMمدخلوفقدرستطالباً)30(

فیماالعلیاالتكفیرلمھاراتواختبارتحصیلياختبارفيالدراسةادواتتمثلتوقدالسائدة
تحصیلفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودالدراسةألدواتالبعديالتطبیقنتائجأظھرت
یخصفیماإحصائیةداللةذاتفروقوجودوكذلكالتجریبیةالمجموعةطالبلصالحالطالب

مھارات التكفیر  لصالح المجموعة التجریبیة.



السعودیةالعربیةالمملكةتجربةواقععلىالتعرفإلى)2015(الدوسريدراسةھدفت
المنھجالباحثةواستخدمت.STEMتعلیمفيالعالمیةالتجاربضوءعلىSTEMتعلیمفي

والضعفالقوةمواطنعنللكشفالرباعيSWOTتحلیلخاللمنالمقارنالتحلیليالوصفي
لتعلیمالمتوقعةوالتھدیداتالمتاحةالفرصوتحدیدالسعودیة،العربیةبالمملكةSTEMلتعلیم

STEM،العربیةالمملكةفيوالریاضیاتالعلومتعلیموواقعالدولیة،التجاربإلىاستناداًوذلك
وجودالدراسةنتائجوأظھرتالعالمیة،والتجاربالحاليالوضعبینالفجوةتحلیلثمالسعودیة،

الوطنیةوالخططالتعلیمیةوالتشریعاتالسیاساتغیابحیثمنومتوسطةعالیةبینفجوات
اآلن.حتىالمملكةفيSTEMلتعلیمنظاميرسميتعلیموجودوعدمSTEMلتعلیم

,Olivarez(أولیفرزدراسةوھدفت STEMعلىقائمبرنامجأثرتقصيإلى)2015
الباحثةاتبعتالدراسةأھدافولتحقیقوالقراءةوالعلومللریاضیاتالدراسيالتحصیلفي

الثامنالصفطالبمنطالباً)176(منالدراسةعینةتكونتقدالتجریبي،شبھالمنھج
طالباً)73(بلغتوقدتجریبیةاألولىمجموعتینإلىتقسیمھمتمتكساسبجنوبإعدادیةبمدرسة
درسواطالباً)103(بلغتوقدضابطةوالثانیةSTEMمنحىعلىالقائمالبرنامجوفقدرسوا

تحصیلیة،اختباراتكانتالتيالدراسةأدواتبتطبیقالباحثةقامتكماالسائدةالطریقةوفق
فيأقرانھمعلىالتحصیلفيSTEMوفقدرسواالذینالطالبتفوقالنتائجأظھرتفیما

المجموعة الضابطة.

منحىتناولفبعضھاموضوعاتھافيالتنوعالسابقةالدراساتاستعراضمنیالحظ
STEMوآلوالقحطاني)2017(وكوارع)2017(وحسن)2018(المحمديدراسةفيكما

,James(وجیمس)2017(كحالن ,Han(وآخرونوھان)2017 et al., الدراسة)2017
المستویاتباختالفالمشروععلىالقائمةSTEMتعلیمأنشطةتفاعلمنالتحققإلىالطولیة

صیلتحفيللطالبالدیمغرافیةالعواملتؤثرمدىأيوإلىالتحصیلوضعیفومتوسطعال
الختبارخضعواالذینالثانویةالمدارسطالبمن)836(منالدراسةعینةوتمثلتالریاضیات

STEMمنحىأنإلىالنتائجوتوصلتاألمریكیةتكساسوالیةفيوالماراتبالمعارفخاص
باختالفالریاضیاتتحصیلعلىتأثیرلھكانالمشروععلىالمبنيالتعلیمعلىالقائم

,Lou(وأخرونولوالمختلفة.العرقیةواألصولالمستویات et al., تناولتحینفي).2017
Wen(وشیھووین)2016(عودةوأبوعسقولدراسةفيكماالریاضيالتنورأخرىدراسات

and Shih, 2015.(

االستفادة من الدراسات السابقة:

منھا في:وبعد اطالع الباحث على الدراسات السابقة  استفاد الباحث

بالموضوع.المتعلقةاألدبیاتعلىواالطالعالنظري،اإلطار.إعداد1

السابقة.الدراساتفيوردعمامحاورھافيمختلفةتكونبحیثالدراسة،أداة.إعداد2

المناسبةاإلحصائیةاألسالیب.استخدام3



الطریقة واإلجراءات

منھج الدارسة:

فيالباحثونعلیھایعتمدالتي"الطریقةبأنھ:ویعرفالتحلیلي،الوصفيالمنھجالباحثةاتبعت
ظواھره.تحلیلفيوتسھماالجتماعي،الواقعتصورودقیقةوافیةمعلوماتعلىالحصول
)118ص،2018(درویش،

مجتمع وعینة الدارسة:

تعلیممنطقةبمدارسالمتوسطة،المرحلةفيالریاضیاتمعلماتجمیعمنالدارسةمجتمعتكون
اختیاروتمه)،1442-1441(الحاليالدراسيالعاممنالسعودیةالعربیةالمملكةفيالطائف

.)89(منتكونتعشوائیةعینة
توزیع عینة الدارسة

النسبةالعددالفئاتالمتغیر

المؤھل العلمي

%66.74دبلوم
%6269.66بكالوریوس

%2123.60ماجستیر فأكثر
%89100المجموع

سنوات الخبرة

%1719.10سنوات5منأقل
%2932.58سنوات10-5من
%4348.32فأكثرسنوات10

%89100المجموع
بسببالنتائجتحلیلفيتضمینھاتموالثبات،الصدقلقیاسعشوائیاًاستبانة)30(اختیاروتم

تمتع االستبانة بالصدق والثبات.

رابعاً: أداة الدراسة :

كأداة للدراسة،لتحقیق أھداف الدراسة استخدمت الباحثة في دراستھا االستبانة
أجلمنواسعنطاقعلىالمستعملةالعمليالبحثوسائلأحدبأنھ:"ھواالستبیانویعرف

منویتألفاتجاھاتھم،أومیولھمأوالناسبأحوالتتعلقمعلوماتأوبیاناتعلىالحصول
مساعدةدونبنفسھعلیھاباإلجابةالمشاركیقومالتيالفقراتمنمجموعةعلىتحتوياستمارة

)154ص،2019(خلیفات،أحد.منتدخلأو
التالي:الجدولحسبمحاور)3(علىموزعةفقرة)24(االستبانةوتكونت



توزیع فقرات االستبانة على المحاور

المحورم
عدد

الفقرات
8المحور األول: المعوقات المتعلقة بالمعلمات1
8المحور الثاني: المعوقات المتعلقة بالطالبات2
8المحور الثالث: المعوقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة3

24جمیع فقرات االستبانة

أفراد عینة الدراسة لفقراتوقد استخدمت الباحثة مقیاس لیكارت الخماسي لقیاس استجابات
االستبانة حسب الجدول التالي :

مقیاس لیكارت الخماسي

كبیرة جداكبیرةمتوسطةقلیلةقلیلة جدااالستجابة
12345الدرجة

خامساً: صدق االستبانة:

الصدق الظاھري:)1
وفقتعدیلھاوتمالمتخصصینالمحكمینمنمجموعةعلىاالستبانةعرضتم

لبعضلغویةصیاغةوإعادةاألولالمحورمنعبارتینحذفتمحیثمقترحاتھم
فقرات8محوركلمحاورثالثمنالنھائيبشكلھااالستبانةوتكونتالفقرات
فقرة.24بأجمالي

صدق االتساق الداخلي:)2
عینةعلىتطبیقھاخاللمنلالستبانةالداخلياالتساقصدقمنالتحققتم

بینبیرسوناالرتباطمعاملحسابتموقماستجابة،)30(منمكونةاستطالعیة
درجة كل فقرة ومجموع درجات المحور الذي تنتمي إلیھ.



والدرجة الكلیة لھذا المحورمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور األول

(المحور األول: المعوقات المتعلقة بالمعلمات)

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط
بیرسون

القیمة
االحتمال

Sigیة
10.870.00
20.880.00
30.870.00
40.900.00
50.880.00
60.820.00
70.880.00
80.900.00

α=0.05داللةمستوىعندإحصائیادالاالرتباط*

والدرجةاألولالمحورفقراتبیناالرتباطمعامالتالسابقالجدولفيالمالحظمن
المحور،فقراتلجمیع)α=0.05(داللةمستوىعندإحصائیادالةالمحورلفقراتالكلیة

المحورھذافقراتأنعلىیدلوھذا)،0.90–0.82(بیناالرتباطمعامالتوتراوحت
صادقة لما وضعت لقیاسھ.

والدرجة الكلیة لھذا المحورمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثاني

(المحور الثاني: المعوقات المتعلقة بالطالبات)
رقم

الفقرة
معامل االرتباط

بیرسون
القیمة االحتمالیة

Sig
10.850.00
20.770.00
30.790.00
40.880.00
50.870.00
60.840.00
70.810.00
80.830.00

α=0.05داللةمستوىعندإحصائیادالاالرتباط*



والدرجةالثانيالمحورفقراتبیناالرتباطمعامالتالسابقالجدولفيالمالحظمن
المحور،فقراتلجمیع)α=0.05(داللةمستوىعندإحصائیادالةالمحورلفقراتالكلیة

المحورھذافقراتأنعلىیدلوھذا)،0.88–0.77(بیناالرتباطمعامالتوتراوحت
صادقة لما وضعت لقیاسھ.

والدرجة الكلیة لھذا المحورمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثالث

(المحور الثالث: المعوقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة)

معامل االرتباطالفقرة
بیرسون

القیمة االحتمالیة
Sig

10.850.00
20.810.00
30.840.00
40.830.00
50.740.00
60.860.00
70.880.00
80.810.00

α=0.05داللةمستوىعندإحصائیادالاالرتباط*

والدرجةالثالثالمحورفقراتبیناالرتباطمعامالتالسابقالجدولفيالمالحظمن
المحور،فقراتلجمیع)α=0.05(داللةمستوىعندإحصائیادالةالمحورلفقراتالكلیة

المحورھذافقراتأنعلىیدلوھذا)،0.88–0.74(بیناالرتباطمعامالتوتراوحت
صادقة لما وضعت لقیاسھ.

الصدق البنائي:)3
تریدالتياألھدافتحققمدىیقیسالذياألداةصدقمقاییسأحَدالبنائيالصدقیعتبر
الدراسةمجاالتمنمجالكلارتباطمدىویبینوتحقیقھا،إلیھاالوصولاألداة

بالدرجة الكلیة لفقرات االستبانة.
الدرجة الكلیة لالستبانةمعامالت االرتباط بین كل محور من محاور االستبانة مع

معامل االرتباطالمحورم
بیرسون

القیمة
االحتمالیة

Sig

0.910.00المحور األول: المعوقات المتعلقة بالمعلمات1
0.930.00المحور الثاني: المعوقات المتعلقة بالطالبات2
0.940.00المحور الثالث: المعوقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة3

α=0.05داللةمستوىعندإحصائیادالاالرتباط*
الكلیةوالدرجةاالستبانةمحاوربیناالرتباطمعامالتالسابقالجدولفيالمالحظمن

وتراوحتالمحاور،لجمیع)α=0.05(داللةمستوىعندإحصائیادالةاالستبانةلفقرات



صادقةاالستبانةمحاورجمیعأنعلىیدلوھذا)،0.94–0.91(بیناالرتباطمعامالت
لما وضعت لقیاسھ.

سادساً: ثبات االستبانة:

أغلبوفيالنتائج،نفسعلىتحصلفإنكالقیاسكررإذابمعنىالنتائج،اتساقعلىیدلالثبات
(كرنباخطریقةھيشیوعاًأكثرھاومنلقیاسھالطرقمنعددوھناكارتباط،معاملھوحاالتھ

ألفا) وطریقة تجزئة المقیاس إلى نصفین.

ھذهوتكشفاألداة،ثباتقیاسفيالطرقأشھروھيكرونباخألفاطریقةالباحثةاستخدمتوقد
الطریقة مدى تشتت درجات المستجیبین.

معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات محاور االستبانة

معال ألفا كرونباخعدد الفقراتالمحورم
80.92المحور األول: المعوقات المتعلقة بالمعلمات1
80.89المحور الثاني: المعوقات المتعلقة بالطالبات2
80.80المحور الثالث: المعوقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة3

240.96كل الفقرات
عنیزیداالستبانةمحاورلجمیعكرونباخألفامعاملأنالسابقالجدولخاللمنالمالحظمن

عام.بشكلاالستبانةوكذلكالمحاورلجمیعمرتفعثباتعلىیدلوھذا0.80
االستبانةخرجتالتعدیالتإجراءوبعداالستبانة،وثباتصدقمنالباحثةتأكدأنوبعد

الدراسةعینةعلىاالستبانةلتطبیقمطمئنةالباحثةیجعلوھذا)1(رقمملحقالنھائیةبصورتھا
لتحقیق أھداف الدراسة.

نتائج الدارسة

محك الدارسة المعتمد:

تم اعتماد المحك التالي للحكم على النتائج :

المحك المعتمد في الدراسة

درجة التوافرالوزن النسبي المقابل لھطول الخلیة
قلیلة  جدا36%ً-1.820%–1

قلیلة%52-%36منأكبر2.6–1.8منأكبر
متوسطة%68-%52منأكبر3.4–2.6منأكبر
كبیرة%84-%68منأكبر4.2–3.4منأكبر

كبیرة جداً%100-%84منأكبر5–4.2منأكبر



اإلحصائيالبرنامجخاللمنsigاالحتمالیةالقیمةاحتسابتمالفرضیةھذهعنوللكشف
SPSS0.05الخطأبقیمةومقارنتھ=αقیمةكانتفإذاsigالفرضیةقبولفیعني0.05منأكبر

أصغركانتحالوفيدراستھا،المرادالممارساتحولرأیاًیشكللمالمستجیبوأنالصفریة
حولرأیاشكلقدیكونوبالتاليالمتوسطةالدرجةعنجوھریایختلفالمستجیبرأيفإن

الممارسات المراد دراستھا.

STEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةماالرئیس:السؤالعناالجابة

تعلیم الطائف ؟في تدریس مادة الریاضیات للمرحلة المتوسطة في منطقة

حسبمحوركلودرجةالكلیةاالستبیاندرجةبتحلیلالباحثةقامتالسؤالھذاعلىولإلجابة
التالي:

ً تحلیل محاور االستبانة وقیمة جمیع المحاور معا

لمحاورSigاالحتمالیةوالقیمةالمعیاريواالنحرافالنسبيوالمتوسطالحسابيالمتوسط
)N=89(معاالمحاورجمیعوقیمةاالستبانة

المتوسطالمحورم
الحسابي

المتوسط
النسبي

االنحراف
الحكالترتیبالقیمة االحتمالیةالمعیاري

1
المحور األول: المعوقات

المتعلقة بالمعلمات
كبیر3.8576.91%0.920.003

2
المحور الثاني: المعوقات

المتعلقة بالطالبات
كبیر3.9578.99%0.860.002

3
المحور الثالث: المعوقات
المتعلقة بالبیئة المدرسیة

كبیر3.9779.33%0.880.001

كبیر 0.820.00%3.9278.41الدرجة الكلیة لالستبانة

یتضح من الجدول السابق ما یلي:
ككللالستبیانالحسابيالمتوسطوبلغالمعتمد،المحكحسبإحصائیاًدالككلاالستبیان.1

وھذاالدراسة،فيالمعتمدالمحكحسبكبیرةوبدرجة%)،78.41(نسبيبوزن)،3.92(
STEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةأنترىالدراسةعینةأنیعني

نظرھن،وجھةمنالطائفتعلیممنطقةفيالثانویةللمرحلةالریاضیاتمادةتدریسفي
%.78.41تأییدوبنسبةكبیرة،بدرجةكانت

للمرحلةالریاضیاتمادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتواجھتصعوباتأكبر.2
وجاءتالمدرسیة،بالبیئةالمتعلقةالمعوقاتكانتالطائف،تعلیممنطقةفيالمتوسطة

%79.33تأییدوبنسبةكبیرةبدرجة



للمرحلةالریاضیاتمادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتواجھتصعوباتأقل.3
كبیرةبدرجةوجاءتبھن،المتعلقةالمعوقاتكانتالطائف،تعلیممنطقةفيالمتوسطة

%.76.91تأییدوبنسبة

فيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةمااألول:السؤالعناالجابة

الطائف ؟تدریس مادة الریاضیات للمرحلة المتوسطة في منطقة تعلیم

وكانتالدراسةفيالمعتمدالمحكوفقاألولالمجالفقراتتحلیلتمالسؤالھذاعلىولإلجابة
النتائج كالتالي:

النسبي واالنحراف المعیاري والقیمةتحلیل فقرات المجال األول المتوسط الحسابي والمتوسط
جمیعوقیمةبالمعلمات)المتعلقة(المعوقاتاألولالمجالفقراتلجمیعSigاالحتمالیة

)N=89(معاالفقرات

المتوسطالفقراتم
الحسابي

المتوسط
النسبي

االنحراف
المعیاري

القیمة
االحتمالیة

لترتيا
الحكمب

1
ومفاھیمھSTEMبمنحىالكافياإللمامقلة

كبیرة1.040.001%3.9879.55األساسیة.

كبیرةSTEM.3.8276.40%1.080.005منحىتطبقلدروسالتخطیطفيصعوبة2

3
ضعف الخبرات العملیة في التدریس من خالل منحى

STEM.
كبیرة3.8977.75%0.980.002

4
أواجھ صعوبة في طریقة إشراك الطلبة في األنشطة

.STEMبمنحىالخاصة
كبیرة3.7975.73%1.100.017

5
صعوبة في استھداف مشاكل واقعیة تتحدى تفكیر

.STEMمنحىخاللمنالطالب
كبیرة3.8476.85%1.040.004

6
ضعف التنسیق بین المعلم وزمالئھ في مجال تطبیق

.STEMمنحى
كبیرة3.7975.73%1.100.007

7
أواجھ صعوبة في بناء تكامل وترابط بین

.STEMمنحىفيالتخصصات
كبیرة3.8777.30%1.040.003

8
صعوبة تحدید أدوات لقیاس التعلم المتكامل لدى

كبیرة1.050.006%3.8075.96الطالب.

كبیرة 0.920.00%3.8576.91الدرجة الكلیة للمجال األول

یتضح من الجدول السابق ما یلي:

ككلللمحورالحسابيالمتوسطوبلغالمعتمد،المحكحسبإحصائیادالاألولالمجال.1
ترىالدارسةعینةأنیعنيوھذاكبیرة،وبدرجة%)،76.91(نسبيوبوزن)،3.85(



مادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةبأن
بدرجةجاءتبھن،المتعلقةالطائفتعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیات

كبیرة.
بمنحىالكافياإللمام"قلةعلىتنصوالتي)1(رقمالفقرةاألولىالمرتبةفيجاءت.2

STEM79.55(نسبيوبوزن)2.98(حسابيبمتوسطاألساسیة"،ومفاھیمھ(%
منالرسمیةالجھاتتقدمھمالضعفنظًراذلكالباحثةوتعزوجداً،كبیرةبدرجة
.SETMمنحىتطبیقفيللمعلماتتدریبیةدورات

"أواجھالترتیبعلىوتنصان)6(ورقم)،4(رقمالفقرتیناألخیرةالمرتبةفيجاءت.3
التنسیق"ضعف"،STEMبمنحىالخاصةاألنشطةفيالطلبةإشراكطریقةفيصعوبة

بوزن)،3.79حسابي(بمتوسط"،STEMمنحىتطبیقمجالفيوزمالئھالمعلمبین
كبیرة.بدرجة%)75.73(نسبي

فيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةماالثاني:السؤالعناالجابة
منبالطالباتالمتعلقةالطائفتعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیاتمادةتدریس

وجھة نظر المعلمات؟
وكانتالدراسةفيالمعتمدالمحكوفقالثانيالمجالفقراتتحلیلتمالسؤالھذاعلىولإلجابة

النتائج كالتالي:
النسبي واالنحراف المعیاري والقیمةتحلیل فقرات المجال الثاني المتوسط الحسابي والمتوسط

جمیعوقیمةبالطالبات)المتعلقة(المعوقاتالثانيالمجالفقراتلجمیعSigاالحتمالیة
)N=89(معاالفقرات

المتوسطالفقراتم
الحسابي

المتوسط
النسبي

االنحراف
القیمةالمعیاري

الحالترتیباالحتمالیة

1
اعتقاد الطلبة أن عملیة اإلبداع والتفكیر خاصة

كبی1.090.004%3.9979.78بالطلبة األذكیاء فقط.

2
ومفاھیمھSTEMبمنحىالطالبثقافةضعف

1.010.001%4.2284.49األساسیة.
كبی
جد

3
قلة الحوافز المقدمة للطالب للتعلم باستخدام منحى

STEM.
كبی4.1582.92%0.940.002

4
ضعف مھارات الطلبة الالزمة لتطبیق منحى

STEM.
كبی4.0881.57%0.970.013

5
صعوبة فرز وتبویب ومعالجة البیانات من قبل

كبی1.000.005%3.8977.75الطالب.

كبی1.100.008%3.6573.03ضعف العمل التعاوني، وتبادل األفكار بین الطالب.6

7
صعوبة االنخراط في أنشطة المحاكاة باستخدام

كبی1.120.006%3.8376.63التقنیة.

8
ضعف الطالب في تنفیذ أنشطة تتطلب البحث

كبی1.100.007%3.7975.73واالستقصاء.

كبی 0.860.00%3.9578.99الدرجة الكلیة للمجال الثاني



یتضح من الجدول السابق ما یلي:

ككلللمحورالحسابيالمتوسطوبلغالمعتمد،المحكحسبإحصائیادالالثانيالمجال.1
ترىالدارسةعینةأنیعنيوھذاكبیرة،وبدرجة%)،78.99(نسبيوبوزن)،3.95(

مادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةبأن
نظروجھةمنبالطالباتالمتعلقةالطائفتعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیات

المعلمات، جاءت بدرجة كبیرة.
بمنحىالطالبثقافة"ضعفعلىتنصوالتي)2(رقمالفقرةاألولىالمرتبةفيجاءت.2

STEM84.49(نسبيوبوزن)4.22(حسابيبمتوسطاألساسیة"،ومفاھیمھ(%
المعلمینلدىاألساسیةالمفاھیمضعفإلىذلكالباحثةوتعزوجداً،كبیرةبدرجة

الطالبات.علىكبیربشكلینعكسمماSTEMالمنحىتطبیقلقلةباإلضافة
التعاوني،العمل"ضعفعلىتنصوالتي)6(رقمالفقرةاألخیرةالمرتبةفيجاءت.3

بدرجة%)73.03(نسبيبوزن)،3.65حسابي(بمتوسطالطالب"،بیناألفكاروتبادل
كبیرة.

فيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةماالثالث:السؤالعناالجابة

المدرسیةبالبیئةالمتعلقةالطائفتعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیاتمادةتدریس

من وجھة نظر المعلمات؟

وكانتالدراسةفيالمعتمدالمحكوفقالثالثالمجالفقراتتحلیلتمالسؤالھذاعلىولإلجابة
النتائج كالتالي:

النسبي واالنحراف المعیاري والقیمةتحلیل فقرات المجال الثالث المتوسط الحسابي والمتوسط
الثالثالمجالفقراتلجمیعSigاالحتمالیة

)N=89(معاالفقراتجمیعوقیمةالمدرسیة)بالبیئةالمتعلقة(المعوقات
المتوسطالفقراتم

الحسابي
المتوسط
النسبي

االنحراف
المعیاري

القیمة
الحكمالترتیباالحتمالیة

1
عدم اھتمام القیادة المدرسیة بأھمیة

.STEMمنحىتطبیق
كبیرة3.7975.73%1.160.008

2
قلة توجیھات المشرف المتعلقة

فيوتطبیقھSTEMبمنحى
التدریس.

كبیرة3.8075.96%1.150.007

3
ضعف البیئة الصفیة المشوقة
والمشجعة على تطبیق منحى

STEM.
كبیرة4.0180.22%1.030.004

4
قلة توفر التجھیزات الصفیة الالزمة

.STEMمنحىلتطبیق
كبیرة4.1783.37%0.970.011

5
كثافة أعداد الطالب في الفصول تعیق

كبیرة1.040.002%4.0981.80التدریس.فيSTEMمنحىتطبیق

6
صعوبة توفیر بیئة واقعیة تحاكي بیئة

كبیرة1.090.003%4.0280.45المتعلم المحلیة.

7
ال تتوفر بیئة تعلیمیة مھیئة للعمل

كبیرة1.010.006%3.9178.20الجماعي والتعاوني.



8
البیئة الصفیة ال تساعد على تنوع

كبیرة1.030.005%3.9478.88أسالیب وأدوات التقویم.

كبیرة 0.880.00%3.9779.33الدرجة الكلیة للمجال الثالث

یتضح من الجدول السابق ما یلي:
للمحورالحسابيالمتوسطبلغوقدالمعتمد،المحكحسبإحصائیادالالثالثالمجال.1

بأنترىالدارسةعینةأنیعنيوھذاكبیرة،وبدرجة%)،79.33(نسبيوبوزن)،3.97(ككل
للمرحلةالریاضیاتمادةتدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجة

جاءتالمعلمات،نظروجھةمنالمدرسیةبالبیئةالمتعلقةالطائفتعلیممنطقةفيالمتوسطة
بدرجة كبیرة.

التجھیزاتتوفر"قلةعلىتنصوالتي)4(رقمالفقرةاألولىالمرتبةفيجاءت.2
%)83.37(نسبيوبوزن)4.17(حسابيبمتوسط"،STEMمنحىلتطبیقالالزمةالصفیة
أنشطةتطبیقأساسيبشكلتساعدالصفیةالتجھیزاتأنإلىذلكالباحثةوتعزو،كبیرةبدرجة
.STEMمنحى
القیادةاھتمام"عدمعلىتنصوالتي)1(رقمالفقرةاألخیرةالمرتبةفيجاءت.3

نسبيبوزن)،3.79حسابي(بمتوسط"،STEMمنحىتطبیقبأھمیةالمدرسیة
كبیرة.بدرجة%)75.73(

ملخص النتائج:

فيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةأنالدارسةأظھرت.1
كانتنظرھن،وجھةمنالطائفتعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیاتمادةتدریس
%.78.41تأییدوبنسبةكبیرة،بدرجة

تدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتواجھتصعوباتأكبرأنالدراسةأظھرت.2
بالبیئةالمتعلقةالمعوقاتكانتالطائف،تعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیاتمادة

%79.33تأییدوبنسبةكبیرةبدرجةوجاءتالمدرسیة،
تدریسفيSTEMاستخدامفيالمعلماتواجھتصعوباتأقلأنالدارسةأظھرت.3

بھن،المتعلقةالمعوقاتكانتالطائف،تعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیاتمادة
%.76.91تأییدوبنسبةكبیرةبدرجةوجاءت

فيSTEMاستخدامفيالمعلماتتواجھالتيالمعوقاتدرجةأنالدارسةأظھرت.4
منبالطالباتالمتعلقةالطائفتعلیممنطقةفيالمتوسطةللمرحلةالریاضیاتمادةتدریس
%.78.99تأییدوبنسبةكبیرة،بدرجةكانتنظرھن،وجھة

التوصیات:

.ومعنویةمادیةبحوافزSTEMمنحىلتطبیقالمعلمینتحفیزعلىالعمل.1



مدارسھم.فيSTEMمنحىتطبیقآلیاتعلىالمعلمینتدریب.2
المدارس.فيSTEMمنحىتطبیقفيوالمشرفینالمدارسقادةدورتفعیلعلىالعمل.3
.STEMمنحىأنشطةمعللتناسبالمدرسیةالبیئةبتطویرالقیام.4
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