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  :الملخص
ًا  كشف االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة  الھدفت الدراسة    الثانویة مھنی

ا والھندسة والریاضیات       في تطبیقكفاءتھنلتعزیز  وم والتكنولوجی دخل العل دریس    STEM م ي ت ف
وم ستة العل االت ال صص( للمج یم ، التخ یط لتعل یم ، STEM"التخط ذ لتعل ویم ، STEM""التنفی التق
یم  یم ، STEM""لتعل ا التعل یم  ، تكنولوجی ي لتعل و المھن ل تحق ، )"STEM"النم ن أج داف  م ق أھ ی

نھج     تخدام الم م اس ة ت في الدراس تخدم     الوص مَّ اس ث ت ة، حی ذه الدراس ھ ھ تبانةلمالءمت أداة االس  ك
ة ن  . للدراس ث م ة البح ت عین ائج    ) ١٢٠(تكون رت نت ة، وأظھ ة الثانوی ات المرحل ن معلم ة م معلم

ة مھن    ة الثانوی ات المرحل ویر معلم ة لتط ة الالزم ات التدریبی م االحتیاج ة أن أھ ال الدراس ًا لمج ی
دیات،             ول المبتكرة للمشكالت والتح د الحل ي تولی التخصص ھو تطبیق الخبرة المفاھیمیة المتكاملة ف

ز              " STEM"ولمجال التخطیط لتعلیم     ي تحفی سھم ف درس ُت داف ال ق أھ ة وف ات أدائی داد مھم ھو إع
یم       ف استراتیجیات    " STEM"الطالبات للتعلم، ولمجال التنفیذ لتعل ة   اإلدارةھو توظی صفیة الفاعل  ال

تعلم ة ال ي بیئ ة   . ف ات المرحل ویر معلم ة لتط ة الالزم ات التدریبی م االحتیاج ائج أن أھ ت النت ا بین كم
دریس  " STEM"الثانویة مھنیًا لمجال التقویم لتعلیم    ھي استخدام نتائج التقویم في تحسین أسالیب الت

یم   ي لتعل و المھن ال النم ھ  ولمج شكیل م" STEM"ونتائج ا ت رة أھمھ تعلم المباش ات ال جتمع
ق     ي تطبی  وأوصت الدراسة   ،"STEM"واالفتراضیة المحققة لتبادل أفضل الممارسات التدریسیة ف

املي وشامل، واستخدام            العمل على  بضرورة شكل تك ة ب ة األربع واد األكادیمی  استیعاب مجاالت الم
 .أسالیب تقویم متنوعة لقیاس مھارات التعلم المختلفة

  .  ، التطویر المھنيSTEMاحتیاجات تدریبیة، معلمات المرحلة الثانویة، تعلیم : حیةالكلمات المفتا
Abstract 
The aim of this study is to identify the training needs for the development 
of vocational secondary school teachers in order to enhance their 
proficiency in applying STEM in science teaching for the six areas 
(Specialization, planning for teaching "STEM, implementation to teach" 
STEM, eveluation to teach "STEM", education technology, professional 
growth to teach "STEM"). In order to achieve the objectives of the study, 
the descriptive approach was used for this study. The questionnaire was 
used as a tool for study. The sample study consisted of 120 secondary 
school teachers. The results of the study showed that the most important 
training requirements for the development of secondary stage teachers 
professionally for the field of specialization is the application of integrated 
conceptual experience in the generation of innovative solutions to problems 
and challenges. The study recommended the need to work on absorbing the 
four academic subjects in an integrated and comprehensive manner, using 
various evaluation methods to measure different learning skills, and the 
need to design activities to develop exploration and inquiry among students 
to understand the complementary learning. 
Keywords: Training Needs, Secondary School Teachers, STEM 
Education, Professional Development. 
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 :المقدمة
ة التي تستند علیھا نھضة األمة وتقدمھا، ویرتبط مقدار رقي رئیسُیعد التعلیم الركیزة ال

م یتحمل مسؤولیة كبیرة كونھ یبقى األمة ونھضتھا بالمعلم الذي ُیمثل أساس العملیة التعلیمیة، فالمعل
على اتصال مباشر مع المتعلمین، فھو من یقوم بتقدیم المادة العلمیة لھم بوسائل التعلیم المتنوعة، 

  . السلیمةالتعلمیة كما ُیسھم في تعدیل سلوكیات المتعلمین ویوجھھم نحو الممارسات 
، مستمر لتطویر أداء المعلم مھنیًاوانطالقًا من ھذا الدور األساسي كان لزامًا السعي بشكل 

أنَّ العصر الحالي یشھد اھتمامًا كبیرًا بتطویر المعلمین مھنیًا وبشكل ) ٢٠١٥(بیَّن المحیسن و خجا 
خاص معلمي العلوم، كما أكَّدت مختلف تجارب التعلیم التي ھدفت إلصالح التعلیم وتحسین كفاءتھ 

 تطویر ضعیف دفقھ التطویر المھني للمعلم ُیعیة ال ُیراإلى أنَّ أي مشروع إصالحي للعملیة التعلیم
  . ق أھداف وغایات المشروع اإلصالحيلن ُیسھم في تحق

وبدون التعرف على احتیاجات المعلم، سینجم توجیھ ضعیف ومداخالت غیر كافیة 
)Rhodes& Beneicke, 2001 .( وأیضا بدون توافر بیانات كافیة عن احتیاجات المعلم سیكون

طیط صعًبا ومن المحتمل أن تكون النتائج مخیبة لآلمال لكل من المعلمین ولھؤالء الذین التخ
) Dillon,2010(وأكد على ذلك دیلون ). Ogan-Bekiroglu,2007(یقومون ببرامج التدریب 

أن تطویر المعلم یمكن أن یؤدي دوًرا ھاما في مواجھة احتیاجات المعلم ورغباتھ، أو أنھ على نحو 
  .مكن أن یحبط المعلمین ویبعدھم عن أداء عملھم بكل قوتھمآخر ی

وارتبطت احتیاجات معلمي العلوم في أغلب الدراسات العربیة واألجنبیة فیما یخص 
التي سعت ) Chval et al,2008( (جات معینة، فلقد وضحت دراسة تیاحاالموضوعات العلمیة ب

مرحلة المتوسطة والثانویة في إحدى إلى التعرف على تجارب معلمي الریاضیات والعلوم لل
والعقبات التي تحول دون  التطویر المھني واحتیاجاتھم منھ وآمالھم نحوه الوالیات األمریكیة في

النتائج أن الكھرباء والمغناطیسیة، والفیزیاء الحدیثة، من المواضیع  تطورھم مھنیا، وأسفرت
بالنسبة لمعلمي العلوم، كما   في المرتبة العلیاالحاجة للتطویر المھني علیھا الفیزیائیة التي جاءت

إلى أن الموضوعات الثالثة األولى التي یحتاج معلمو (Nuri & Ali, 2011)أشارت دراسة 
، )من المادة البالزما حالة(، و)الخاصة النسبیة: (ومعلمات الفیزیاء في تركیا إلى التدرب علیھا ھي

٪ ٥٥٪ و٥٥، وكانت نسبھا المئویة ) االلتصاق-ماسكالت– الخاصیة الشعریة -التوتر السطحي (و
  .لى التوالي٪ ع٥٤و

كما ارتبطت احتیاجات معلمي العلوم في أغلب الدراسات فیما یخص جوانب أخرى لمعرفة 
التي سعت إلى تحدید ) ٢٠١٠(الطناوي والعرفج  المحتوى بحاجات معینة، فلقد أظھرت دراسة

المرحلتین االبتدائیة والمتوسطة في األحساء من وجھة نظر الحاجات التدریبیة لمعلمات العلوم ب
المعلمات والمشرفات التربویات، أن من أھم الحاجات التدریبیة لمعلمات العلوم في الجانب 

مھارات استخدام األجھزة واألدوات المختبریة الالزمة : التخصصي من وجھة نظر العینة ھي
دث المختبر، وصیانة أدوات المختبر، وتنظیم مختبر لتدریس المقرر، واإلسعافات األولیة لحوا

العلوم، وإجراء العروض واألنشطة العملیة المتضمنة في المقرر، وأسالیب تنمیة المھارات الیدویة، 
التي ھدفت إلى تحدید االحتیاجات التدریبیة لمعلمي العلوم ) ٢٠١٠الشلوي، (وتتفق مع دراسة 

من  كرمة من وجھة نظرھم، وتوصلت الدراسة إلى أنللمرحلة المتوسطة في مدینة مكة الم
الكفایات المھنیة التي كانت درجة أھمیتھا مھمة جدا، وكذلك درجة الحاجة للتدریب علیھا كبیرة 

إجراء التجارب الصعبة المقررة في المنھج الدراسي أو إیجاد بدائل لھا، وطرق تحضیر : ھي
مات التي تخدم المنھج الدراسي، وإصالح واستخدام العینات المحفوظة، الشرائح المعملیة، المجس

  . األجھزة واألدوات المتوفرة في المعمل المدرسي
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إنَّ تعلیم مختلف المواد األكادیمیة بشكل عام ومنھج العلوم بشكل خاص یستلزم أفرادًا 
مؤھلین ویحملون معارف أساسیة، خاصة المعارف المرتبطة بمجال تكامل العلوم والھندسة 

  ". STEM"كنولوجیا والریاضیات الذي ُیطلق علیھ اختصارًا والت
على مبدأ أساسي وھو دمج األنشطة التعلیمیة للمواد األكادیمیة " STEM"یرتكز مدخل و
ن ھذه وتوضیح الروابط المعرفیة بی) العلوم، والتكنولوجیا، والھندسة، والریاضیات(األربعة 

 في تعزیز تعلُّم الطالب وإعدادھم بالصورة المناسبة ُیمثل طریقة یمكن استخدامھا، كما المناھج
إلتمام دراسة مجاالت العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات في المراحل الجامعیة المتقدمة 

عبد (، وإعدادھم كذلك لممارسة المھن المرتبطة بھذا المجال بالصورة المطلوبة )التعلیم الجامعي(
  ). ٢٠١٧القادر، 

؛ )٢٠١٥(المحیسن و خجا ؛ و)٢٠١٤(؛ وإبراھیم والجزائري )٢٠٠٧(بد اهللا أكَّد عوقد 
مة التي سُتسھم ھمُیمثل أحد المجاالت ال" STEM"أنَّ التعلیم باستخدام مدخل ) ٢٠١٧(وعبد القادر 

في بناء المناھج التعلیمیة، كما أنھ ُیمثل منھج بیني؛ أي أنھ یرتكز بصورة أساسیة على تكامل 
د تجلَّت أھمیتھ في العقود الثالثة الماضیة عقب تطبیقھ في العدید من الدول كأمریكا، المعرفة، فق

وضَّح ، باإلضافة إلى ذلك. وكوریا الجنوبیة، وجنوب أفریقیا، وتكلَّلت ھذه التجارب بالنجاح الحقیقي
ھو في أنھ یجعل للطالب دور " STEM" بمدخل االھتمامأنَّ أحد أسباب ) ٢٠١٧(عبد القادر 

 على باالعتمادأساسي في تعلِّمھ، وُیحفِّزه على التعلُّم الفعَّال من خالل ربط المناھج الدراسیة 
وانطالقًا من ذلك كان ال بد من إعداد المعلمین وتأھیلھم . مجموعة من الطرق التعلیمیة المتنوعة

في بیئة ) STEM(ة بالصورة المناسبة وتطویرھم مھنیًا لیكونوا قادرین على تدریس العلوم المتكامل
  ).Willcut, 2009(تعلیمیة مجھِّزة لذلك وترتقي ألفضل معاییر التعلیم 

نال اھتمامًا كبیرًا للمعلمین على أنَّ موضوع التطویر المھني ) ٢٠١٢(أكَّد الشمراني  كما
في الدراسات التربویة نتیجًة ألھمیتھ الكبیرة في تعزیز كفاءات المعلمین وتطویر قدراتھم في 

ُیعرَّف التطویر المھني بأنھ مجموعة من األنشطة التي یجري تصمیمھا بھدف تطویر . لتعلیما
مھارات المعلمین وتنمیة كفاءاتھم وقدراتھم والتي ُتسھم بالنھایة في تحسین مستوى الطالب وتؤدي 

ة التي بأنھ ممارسة مجموعة من األنشطة التدریبی) ٢٠١٣(كما عرَّفھ الشایع . إلى تفوقھم الدراسي
 بمستواه بصورة ُتسھم واالرتقاءتكون مرافقة ألحد المشاریع اإلصالحیة الھادفة إلى تطویر التعلیم 

أنَّ تطویر المعلم ) ٢٠١٥(المحیسن و خجا أضاف . في إحداث نقلة جوھریة في السیاسات التعلیمیة
ا یتطلب منھ أن یمتلك من الناحیة المھنیة یتطلب منھ أن یكون راغبًا ومستعدًا لھذا التطویر، كم

  . المعرفة العلمیة المناسبة التي تؤھلھ إلى ذلك
إنَّ المملكة العربیة السعودیة من أكثر الدول العربیة التي ُتعنى بالتطویر المھني وتجعلھ من 

 مشروع الملك عبد اهللا لتطویر تعلیم العلوم د تعلیم العلوم، وُیعأولویاتھا البحثیة وبخاصة في مجال
 بتعلیم العلوم االھتمامضیات من أبرز المشاریع التعلیمیة اإلصالحیة التي تؤكِّد عل مقدار والریا

المرتبطة بحیاة الطالب، وضرورة دمج التقنیة الحدیثة في تعلیم مناھج العلوم، وھذا ال یتحقق إال 
عتبر باإلضافة إلى ذلك؛ ُت). ٢٠١٢الشمراني، (من خالل التطویر المھني للمعلمین والمعلمات 

 Science, Technology, Engineering(مبادرة تعلیم العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات 
and Mathematics Education Initative ( التي صدرت عن وزارة التعلیم في المملكة

م من أھم الفعالیات التي تھدف إلى تحسین مستوى العملیة التعلیمیة ٢٠١٠العربیة السعودیة عام 
ھا، حیث تھدف المبادرة إلى إحداث نقلة نوعیة في العملیة التعلیمیة من خالل زیادة قدرة ورقی

المتعلمین على اكتساب المعارف وتحسین مستواھم التحصیلي، إلى جانب تحسین كفاءات وقدرات 
  . المعلمین ومنحھم مھارات التدریس الفعال

توجھ العلوم والتقنیة " ات األولیضكما یوصي مؤتمر التمیز في تعلیم وتعلم العلوم والریا
مع ، )STEM(إلى الدعم والمساندة للتطویر المھني في مجال )" STEM(والھندسة والریاضیات 
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 أن تراعي برامج التنمیة المھنیة العوامل التي تؤثر على التطویر المھني مثل معتقدات أھمیة
ح لبرامج التطویر واإلنصاف والتنوع وكذلك الوقت المتا، والمنھج الدراسي، المتعلمین والمعلمین

  .بین المعلمین وھیكل القیادة والثقافة المھنیة
واستجابًة لما أوصت بھ األبحاث والدراسات السابقة والتي أكَّدت على ضرورة امتالك 

وإبراھیم والجزائري، " (STEM"للتعلیم باستخدام مدخل المعلم لمجموعة من المھارات الالزمة 
، وسعیًا )٢٠١٧؛ عبد القادر، ٢٠١٦؛ صالح، ٢٠١٥رفاعي ؛ ٢٠١٥و خجا، المحیسن ؛ ٢٠١٤

الستخدام مدخل إلى التغلب على مشكلة عدم وجود مھارات ومعرفة كافیة لدى المعلمین 
"STEM " نتیجة لقلة البرامج التدریبیة المرتكزة على اإلحتیاجات التدریبیة للمعلمین والتي تسعى

م، ورفع مستوى خبراتھم المعرفیة وتأھیلھم بالشكل المطلوب للتعامل إلى تطویر الجانب المھني لھ
تطویر ؛ تأتي الدراسة الحالیة بھدف )٢٠١٧؛ عبد القادر،٢٠١٢حسن وآخرون، (مع ھذا المدخل 

مدخل العلوم والتكنولوجیا والھندسة   في تطبیقكفاءتھنمعلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز 
 من خالل الكشف عن اإلحتیاجات التدریبیة لمعلمات تدریس العلومفي " STEM"والریاضیات 

  .العلوم في مدینة جدة
  :مشكلة الدراسةاإلحساس ب

تتزاید الحاجة في الوقت الحالي إلى تأھیل وتطویر مھارات معلمات المرحلة الثانویة 
اسات السابقة في التعلیم بشكل فعَّال، حیث أشارت نتائج الدر" STEM"مدخل  تطبیقلتمكینھن من 

إلى وجود ضعف في قدرة معلمات المرحلة الثانویة في التعامل مع ھذا المدخل نتیجة لقلة معرفتھن 
تأھیل وتدریب المعلمات للتعامل مع ھذا المدخل بالشكل المطلوب  لضعف وخبرتھن بھ، ونتیجًة

)Strang and Barakos, 2011; Barakos et al., 2012; Stohlmann et al., 2012; 
Sharkawy etal., 2009,( كما أشار عبد القادر ،)إلى أنَّ تطبیق مدخل ) ٢٠١٧"STEM" 

یحتاج إلى معلمین ذوي كفاءات عالیة ویمتلكون مھارات محددة ُتمكِّنھم من التعامل مع ھذا المدخل 
 یاجاتاالحت مجموعة من وجود من جانب آخر؛ أكَّدت نتائج الدراسات السابقة على .باحترافیة عالیة

في التعلیم التي ال بدَّ من التركیز علیھا " STEM"التدریبیة للمعلمین فیما یتعلق بتطبیق مدخل 
إلى حاجة المعلمین ) Stohlmann et al., 2012(وتوفیرھا لھم، حیث أشار ستولمان وآخرون 

 ,.et al(ن إلى استیعاب الروابط المعرفیة بین المناھج األكادیمیة األربعة، وتوصل شرقاوي وآخرو
2009 Sharkawy ( إلى ضرورة تمكین المعلمین من تصمیم أنشطة ومواقف تعلیمیة ُتتیح للطلبة

) ٢٠١٧(استغالل التعلم من إحدى المجاالت المعرفیة في مجال معرفي آخر، وتوصل عبد القادر 
علم، وھذا إلى ضرورة تعریف وتزوید المعلمین بطرق من شأنھا أن تزید من دافعیة الطالب نحو الت

 التدریبیة للمعلمین التي ال بدَّ من تحدیدھا من أجل اتخاذ االحتیاجاتیؤكِّد على وجود مجموعة من 
اإلجراءات المناسبة ووضع البرامج التدریبیة التي تھدف إلى التغلب على مناطق القصور 

 .التدریبیة االحتیاجاتوالضعف لدى المعلمین، بحیث یتم تأسیس تصورھا بشكل أساسي على ھذه 
 من أبرز وأھم المداخل المؤثرة في عملیة STEM""انطالقًا من أھمیة الموضوع واعتبار مدخل 

 ,Science(التعلیم والتعلُّم، وتحقیقًا ألھداف مبادرة تعلیم العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات 
Technology, Engineering and Mathematics Education Initative (درت التي ص

 أوصت بھ العدید من م، واستجابًة إلى ما٢٠١٠عن وزارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة عام 
المؤتمرات بالحاجة الماسَّة إلى إجراء المزید من األبحاث والدراسات التي تھتم بمجال تكامل العلوم 

، االتجاهعامل مع ھذا وتأھیل المعلمین وتجھیزھم للت(STEM) والھندسة والتكنولوجیا والریاضیات
 حتیاجات التدریبیة للمعلمین ولمس نقاط الضعف التأھیل من خالل التركیز على االوبناء ھذا

  .والقصور لدیھم في ھذا المجال
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  :مشكلة الدراسة
تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف اإلعداد المھني لمعلمات المرحلة الثانویة فیما یتعلق 

مما نتج عنھ ضعف مستوى تطبیقھم لھ، ومن في تدریس العلوم،  "STEM"مدخل بتأھیلھم لتطبیق 
 في كفاءتھن تطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز  جاءت الدراسة الحالیة بھدفثم

 التدریبیة لمعلمات االحتیاجات من خالل الكشف عن في تدریس العلوم"STEM"مدخل تطبیق
  .العلوم في مدینة جدة

  :كن تلخیص مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسي التالي ُیم:أسئلة الدراسة
 في كفاءتھنما االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز 

  ؟ من وجھة نظرھنفي تدریس العلوم بمدینة جدة" STEM"مدخل  تطبیق
  : یةحیث یتفرع من السؤال الرئیسي مجموعة من األسئلة الفرعیة التال

 في كفاءتھنما االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز  .١
 ؟ من وجھة نظرھن في مجال التخصصفي تدریس العلوم" STEM" مدخل  تطبیق

 في كفاءتھنما االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز  .٢
من  "STEM " في مجال التخطیط لتعلیم في تدریس العلوم" STEM " مدخل تطبیق

 ؟ وجھة نظرھن
 في كفاءتھنما االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز  .٣

من وجھة  "STEM" في مجال التنفیذ لتعلیم في تدریس العلوم" STEM "مدخل تطبیق
 ؟نظرھن

 في كفاءتھندریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز ما االحتیاجات الت .٤
من وجھة  "STEM" في مجال التقویم لتعلیم في تدریس العلوم" STEM "مدخل تطبیق

 ؟نظرھن
 في كفاءتھنما االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز  .٥

 ؟ من وجھة نظرھن  في مجال تكنولوجیا التعلیمفي تدریس العلوم" STEM"مدخل  تطبیق
 في كفاءتھنما االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز  .٦

من  "STEM "في تدریس العلوم في مجال النمو المھني لتعلیم  "STEM" مدخل تطبیق
 ؟ وجھة نظرھن

  : تعرفاسة الحالیة  الدرتھدف :أھداف الدراسة
 في كفاءتھناالحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز  .١

 . في مجال التخصصفي تدریس العلوم" STEM "مدخل  تطبیق
 في كفاءتھناالحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز  .٢

  " .STEM" في مجال التخطیط لتعلیم في تدریس العلوم" STEM "مدخل تطبیق
 في كفاءتھناالحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز  .٣

 ."STEM " في مجال التنفیذ لتعلیم في تدریس العلوم" STEM "مدخل  تطبیق
 في كفاءتھنثانویة مھنیًا لتعزیز االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة ال .٤

  ".STEM" في مجال التقویم لتعلیم في تدریس العلوم" STEM "مدخل  تطبیق
 في كفاءتھناالحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز  .٥

 .  في مجال تكنولوجیا التعلیمفي تدریس العلوم" STEM "مدخل  تطبیق
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 مدخل  في تطبیقكفاءتھنت التدریبیة الالزمة لتطویر المعلمات مھنیًا لتعزیز االحتیاجا .٦
" STEM"في تدریس العلوم في مجال النمو المھني لتعلیم"STEM " . 

   :أھمیة الدراسة
تتضح أھمیة الدراسة الحالیة من أھمیة الموضوع الذي تسعى الدراسة إلى إلقاء الضوء 

أنَّ مدخل التعلیم التكاملي ) ٢٠١٥(ن المحیسن وخجا ، فقد بیَّ"STEM"مدخل علیھ، وھو 
"STEM " ُیمثل أساس التطور والتقدم التكنولوجي في الوقت الحالي، كما أشار عبد القادر
إلى أنھ مجال یسعى إلى الربط بین حقول معرفیة بالغة األھمیة وھي الریاضیات ) ٢٠١٧(

 الطلبة وُتحسِّن من مستوى تحصیلھم الدراسي والھندسة والعلوم والتقنیة بصورة ُتنمِّي مھارات
 إنَّ الدراسة الحالیة من شأنھا أن تزوِّد صانعي القرار في .وتدفعھم لحل المشكالت التي تواجھھم

 التدریبیة االحتیاجاتوزارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة وخاصة في مدینة جدة بأھم 
، "STEM"مدخل   في تطبیقكفاءتھنیة مھنیًا وتعزیز لتطویر معلمات المرحلة الثانوالالزمة 

 التدریبیة من شأنھا أن تدعم مضمون البرامج التدریبیة التي یجب تطبیقھا من أجل االحتیاجاتوھذه 
 االحتیاجاتّن التغلب على ھذه إإعداد المعلمین وتھیئتھم للتعامل مع ھذا المدخل بشكل جید، حیث 

إنَّ البرامج التدریبیة .  ینعكس على أداء الطلبة في الفصول الدراسیةوتنمیتھا وتطویرھا من شأنھ أن
 بالشكل المطلوب، كما تمدُّھم "STEM"تمنح المعلمین المناھج والطرق المناسبة لتطبیق مدخل 

  .االعتباربالمھارات واألسس الالزم أخذھا بعین 
  : كما ُیمكن تلخیص أھمیة الدراسة في النقاط التالیة

اسة الحالیة ُتفید مشرفات العلوم الفنیات في السعودیة وخاصة في مدینة جدة نتائج الدر .١
 التدریبیة الالزمة لتأھیل المعلمات بالشكل االحتیاجاتلتحسین أدائھن من خالل تحدید 

 . "STEM"المطلوب للتعامل مع مدخل 
التدریبیة نتائج الدراسة الحالیة ُتفید المتخصصین في القطاع التدریبي لتصمیم البرامج  .٢

 . التدریبیة التي ستتوصل إلیھا االحتیاجات في ضوء "STEM"المتعلقة بمدخل 
تسھم الدراسة الحالیة في لفت نظر المعنیین في وزارة التعلیم في السعودیة إلى ضرورة  .٣

 في تعلیم العلوم كـأسلوب حدیث لتطویر المنظومة التعلیمیة "STEM"تطبیق مدخل 
 . یثة في التعلیموتوظیف التكنولوجیا الحد

  :حدود الدراسة
الكشف عن االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة : حدود موضوعیةال .١

 مدخل العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات  في تطبیقكفاءتھنالثانویة مھنیًا لتعزیز 
" STEM   "لتعلیم  في مجاالت التخصص وتنفیذ ا في مدینة جدةفي تدریس العلوم

والتخطیط والتقویم وتكنولوجیا التعلیم والنمو المھني باعتبارھا المجاالت األكثر اتصاًال 
 .  في التدریس"STEM"بالتنمیة المھنیة للمعلمات من جھة واألكثر تطلبًا لتطبیق مدخل 

 . للبناتمدینة جدة، وبشكل أكثر تحدیدًا في مدارس التعلیم العام :  الحدود المكانیة .٢
  . معلمات المرحلة الثانویة في مدینة جدة: دود البشریة الح .٣
 . ه١٤٣٩-١٤٣٨العام الدراسي :  الحدود الزمانیة  .٤

  : الدراسةفاھیم  م
 ُتعرَّف إجرائیًا بأنھا المھارات المھنیة التي تفتقد لھا وتحتاجھا معلمات :  التدریبیةاالحتیاجات

 العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات العلوم للمرحلة الثانویة فیما یتعلق بتطبیق مدخل
)STEM( قصور وإنما تشمل الجوانب ال غیر مقتصرة فقط على جوانب االحتیاجات، وھذه
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مجاالت،  التدریبیة في الدراسة الحالیة بستة االحتیاجاتتتمثل . التي تحتاج إلى تطویر
مة لتطویر معلمات الالز التدریبیة االحتیاجاتیتضمن كل مجال ست عبارات تشیر إلى 

مدخل العلوم والتكنولوجیا والھندسة   في تطبیقكفاءتھنالمرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز 
، ھذه المجاالت ھي؛ مجال التخصص، ومجال في تدریس العلوم" STEM "والریاضیات

 "مجال التقویم لتعلیم ، و"STEM "مجال التنفیذ لتعلیم، و"STEM "التخطیط لتعلیم 
STEM"لتعلیم ال تكنولوجیا التعلیم، ومجال النمو المھني ، ومج" STEM." 

 مجموعة من العملیات التي تسعى إلى تطویر وتعزیز "عرَّف إجرائیًا بأنھ ُی :التطویر المھني
 ". مھارات المعلمین بصورة ُتسھم في تطویر مستوى الطلبة وتحسینھ

  مدخل العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات)STEM( :مدخل "عرَّف إجرائیًا بأنھ ُی
العلوم، التكنولوجیا، الھندسة، (في المجاالت األكادیمیة األربعة دمج الدراسة متعلق ب

 ضمن ستقصاءعتماد على مجموعة من األنشطة المرتكزة على البحث واالباال) الریاضیات
 ". منھج دراسي مشترك یتسم بالشمول والتكامل

 :اإلطار النظري
  ):STEM(ومفھوم مدخل العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات فلسفة : أوًال

 في التعلیم على دراسة المواد والمجاالت "STEM"تطبیق مدخل  كفائتھنتقوم فكرة 
دمجھا جمیعھا في منھج واحد متكامل وشامل، حیث تتضمن ھذه  األكادیمیة األربعة من خالل 

  :المجاالت ما یلي
 . أساسي بفھم واستیعاب العالم المحیط بناالذي یھتم بشكل : العلوم .١
 . الذي یھتم بدراسة وتفسیر العالقات في العالم المحیط بنا: الریاضیات .٢
التي یھتم بدراسة التغیرات في العالم المحیط بنا من أجل مواكبة : التقنیة أو التكنولوجیا .٣

 . التطورات وتلبیة حاجات البشریة
ات واألنظمة وتطویرھا وجعلھا مناسبة لتلبیة المتطلبات التي تھتم بتصمیم العملی: الھندسة .٤

 ُتمثِّل امتداد لجھود إصالح التعلیم "STEM"إنَّ الفلسفة التي یرتكز علیھا مدخل . البشریة
الشامل والمتكامل خالل األعوام الماضیة في كل من العلوم والریاضیات والھندسة والتقنیة 

كا في إصالحھا التعلیمي على الربط بین العلوم وبشكل خاص في أمریكا، حیث ترتكز أمری
والتكنولوجیا والریاضیات والتي ترى أنھا ُتمثِّل األساس الذي ُیمكن من خاللھ إصالح 
النظام التعلیمي وتطویره نظرًا لوجود عالقة مباشرة بین ھذه المجاالت بحیث ال ُیمكن 

  ).Sanders, 2009(فصل أحدھا عن اآلخر 
Sanders ,( ، حیث عّرفتھ "STEM"لتي ُفسِّر من خاللھا مدخل تعددت التعاریف ا

 "STEM"بأنھ أسلوب تعلیمي یتضمن التعلم من خالل الدمج والربط بین مجاالت ) 2009
بأنھا بناء شامل ومتكامل لمنھج العلوم والریاضیات " STEM"كما ُتعرَّف مناھج . األربعة

 وتشجیع االبتكارحیث ُیسھم ھذا التكامل في دعم والھندسة مع مختلف تطبیقاتھا التكنولوجیة، ب
  ). ٢٠١٧عبد القادر، (الطلبة على التعلم من خالل دمج التكنولوجیا الحدیثة في التعلیم 

قھا، فھي تھدف د من المفاھیم التي تسعى إلى تحقحول العدی" STEM"تتمحور مناھج و
رة، كما تھدف تصمیم العدید من  ومبتكإبداعیةإلى التحفیز على حل المشكالت باستخدام طرق 

، إضافة إلى ذلك فھي تسعى إلى توظیف واالستقصاءاألنشطة التعلیمیة القائمة على التحري 
 Cotabish et(أشار ). Gerlach, 2012(واستغالل مختلف مصادر التعلم في العملیة التعلیمیة 

al., 2013 ( إلى أنَّ التعلیم باستخدام مناھج"STEM"زوِّد الطلبة بالمعارف من شأنھ أن ُی
 .والمھارات العلمیة المختلفة، كما أنھ یزید من دافعیتھم نحو التعلُّم
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 في التعلُّم والتعلیم یعني  "STEM"إنَّ اتجاه المؤسسات التعلیمیة إلى تبني توظیف مدخل
یم تطبیق منھج متعدد التخصصات، بحیث یتم ربط المفاھیم الواردة في المناھج بالدروس والمفاھ

فمختلف المؤسسات التربویة في الوقت الحالي ). ٢٠١٧عبد القادر، (الموجودة في العالم الفعلي 
تعتقد بأنَّ تھیئة الطالب للتعامل مع العالم الحالي المتطور یتم من خالل تمكین الطالب وتحفیزه على 

ملحوظ في تحسین في المجاالت األربعة، وھذا بدوره ُیسھم بشكل ) عبر الحدود(التفكیر البیني 
على أنَّ ) ٢٠١٧( عبد القادر ولكن یؤكِّد). Asghar et al., 2012(التحصیل الدراسي للطلبة 

ق ھذه األھداف والمساعي یتطلب وجود بیئة تعلیمیة مناسبة وذات خصائص محددة ُتمكِّن تحق
  .مر بالعملیة التعلیمیة وُتحفِّزه على تحسین األداء بشكل مستاالستمتاعالطالب من 

على أنھ ال بدَّ من توافر ) Lynch et al., 2013(و ) Cotabish et al., 2013(أكَّد 
 "STEM"مجموعة من العوامل التي ُتسھم في ضمان نجاح عملیة التعلُّم والتعلیم باستخدام مناھج 

ة ر على التعلیم المستند على المشروعات، وتوظیف التكنولوجیا الحدیثة بصواالرتكازأھمھا؛ 
اسبة وشاملة، باإلضافة إلى إعداد وتھیئة المعلمین بالصورة المناسبة وتنمیة معارفھم بآلیة من

كما أضاف . توظیف ھذا المدخل بالشكل الصحیح الذي ُیحقِّق األھداف المرجوة من تطبیقھ
)Capraro et al., 2013 ( المعلمین مجموعة من الممارسات التعلیمیة التي من األھمیة إتقانأنھ 

، والتي تشمل القدرة على حل المشكالت بالطرق ""STEMید من مستوى نجاح تطبیق مدخل تز
 بمیول الطلبة واستعداداتھم، وتمكینھم من توظیف التكنولوجیا في مختلف واالھتماماإلبداعیة، 

األنشطة التعلیمیة، باإلضافة إلى تعمیق مستوى إدراكھم وفھمھم للمصطلحات والمبادئ األساسیة 
 "STEMمن خالل ما سبق ُیمكن استنتاج أنَّ مدخل، في التعلیم  STEM یرتكز علیھا مدخل التي 

ھو مدخل یختصر أربع مجاالت من العلوم المعرفیة ُتقدَّم للطالب خالل فترة تعلُّمھ في المدرسة، " 
ب وھي العلوم والریاضیات والھندسة والتقنیة، بحیث ترتكز على ترسیخ التكامل بین ھذه الجوان

المعرفیة األربعة، ویتطلب تحقیق ذلك بیئة تعلیمیة مجھَّزة بصورة مناسبة تالءم متطلبات ھذا 
 بالعملیة التعلیمیة والمشاركة الفعالة االستمتاعالمدخل وُتساعد في تحقیق أھدافھ وُتمكِّن الطالب من 

  .طویر مھارات الطلبةفیھا، كما ُتمكِّنھ من تصمیم مختلف األنشطة التعلیمیة التي ُتركِّز على ت
  :حتیاجات التدریبیةاال: ثانیًا

 التدریبیة یرتبط بصورة أساسیة ببعدین زمنیین، ھما الحاضر االحتیاجات فھوم إنَّ م
 التدریبیة بأنھا الصورة التي ُیمثلھا الوضع الحالي والصورة االحتیاجاتوالمستقبل، بالتالي ُتعرَّف 

مرور فترة زمنیة معنیة قد تكون طویلة وقد تكون قصیرة التي یجب أن یكون علیھا الوضع بعد 
 التدریبیة من جانب آخر بأنھا الفرق بین مستوى االحتیاجاتكما ُتعرَّف ). ٢٠١٧عبد القادر، (

كما ). ٢٠٠٦توفیق، (األداء الحالي ومستوى األداء الواجب امتالكھ من قبل الفرد بعد فترة معینة 
 ,Kusumoto(؛ و )Davis and Jayaratne, 2015 (و؛ )Almerich et al., 2011(أشار 
 ال ُتركِّز فقط على تحدید مناطق الضعف في أداء األفراد؛ وإنما ُتركِّز االحتیاجاتإلى أنَّ ) 2008

 التدریبیة تشمل االحتیاجاتبالتالي ُیمكن القول بأنَّ . كذلك على تطویر بعض الجوانب في األداء
ء فئة معینة من األفراد یراد من خالل تحدیدھا تطویر مھارات مناطق الضعف والقصور في أدا

  . األفراد وتنمیتھا لتتواكب مع المتطلبات المتجددة
 واحدة من أھم العوامل التي ُتسھم في دفي كونھا ُتعتبرز أھمیة تحدید الحاجات التدریبیة 

 ُیساھم في االحتیاجاتدید ھذه أنَّ تح) ٢٠١٧(تحقیق التنمیة المھنیة للمعلمین، فقد أشار عبد القادر 
تحقیق األھداف المطلوبة وذلك من خالل إجراء دراسة علمیة لتحدید ھذه الحاجات بشكل مباشر، 

 تزوِّد المعلمین بالمھارات والمعارف االحتیاجاتأنَّ ھذه ) ٢٠٠٩(كما أضافت شدیفات وإرشید 
  . الالزمة، كما أنھا ُتعالج نقاط الضعف لدیھم
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 الحاجات التدریبیة عوامل أساسیة ُتسھم في نجاح وزیادة فاعلیة دى؛ ُتعمن ناحیة أخر
  ). ٢٠٠٦توفیق، (البرامج التدریبیة، فھي األساس الذي ترتكز علیھ ھذه البرامج 

 التدریبیة للمعلمین االحتیاجاتكشفت نتائج الدراسات السابقة عن وجود مجموعة من 
) Stohlmann et al., 2012( فقد توصلت دراسة  في التعلیم، "STEM"المرتبطة بتطبیق مدخل

إلى حاجة المعلمین لفھم وإدراك العالقات بین المجاالت األكادیمیة األربعة، وإلى تمكین المعلمین 
 ,.et al(وتوصلت دراسة .  على مصادر التعلم المختلفة وبشكل أساسي الرقمیة منھااالعتمادمن 

2014  Bruce-Davis (یني  لتحفیز الطلبة وتشجیعھم على التفكیر البإلى حاجة المعلمین) عبر
إلى حاجة المعلمین للتركیز على عملیة التعلم ) Merril, 2009 (وتوصلت دراسة ). الحدود

وحل المشكالت بطرق مبدعة ومبتكرة، كما أكَّدت " STEM"وعملیة التعلیم من منظور مدخل 
لمعلمین بمھارات تجعل البیئة الصفیة إلى ضرورة تزوید ا) Marshall, 2010(دراسة مارشال 

  . بعملیة التعلیمواالستمتاعأكثر فاعلیة وُتشجِّع الطلبة على التفكیر والمشاركة 
  :التطویر المھني لمعلم العلوم: ثالثًا

تتنوع المفاھیم القریبة من مفھوم التطویر المھني، مثل التنمیة المھنیة، والنمو المھني، 
 یم مشابھة لمفھوم التطویر المھني جمیعھا مفاھدھیم، حیث ُتعن المفاوالتطور المھني وغیرھا م

 ُیعرَّف بأنھ مجموعة من العملیات التي تسعى إلى تنمیة مھارات المعلمین بصورة تؤدي إلى الذي
، كما ُیعرَّف بأنھ عملیة أساسھا الفرد، بحیث )Guskey, 2012(تطویر مستوى الطلبة وتحسینھ 

 الحالیة أو المتوقعة االحتیاجاتى تحسین سلوك الفرد بناًء على مجموعة من تھدف ھذه العملیة إل
  ).٢٠٠٢سالم، (ھ مھارات معینة مطلوبة في المؤسسة یفي المستقبل، بحیث ُتنمِّي لد

إلى أنَّ النمو المھني یرتكز في نتائجھ على ) Shulman and Shulman, 2004(ُیشیر 
یؤكِّدان . ق النمو المطلوب بدَّ أن یكون المعلم جاھز لتحقیث المقدار استعداد المعلم لھذا النمو، ح

على أنَّ للتطویر المھني مجموعة من المیزات، ومنھا أنھ عملیة شاملة ) ٢٠١٥(المحیسن وخجا 
ومحددة ومقصودة ذات أھداف واضحة، كما یھدف إلى تحسین كفاءة المعلمین وتنمیة قدراتھم 

  . ومھاراتھم المھنیة
راسات واألدبیات السابقة إلى مجموعة من أھداف التطویر المھني وبشكل أشارت الد

ق التطویر المھني لمعلم العلوم بناًء على على تحقخاص لمعلم العلوم، حیث تشمل ھذه األھداف 
؛ ٢٠٠٢سالم، . (التعلیم ومستلزمات منھج العلوم والبیئة المدرسیة، المعلم، احتیاجات المتعلم
عة من العوامل التي ُتسھم في مجمو) ٢٠١٥(كما بیَّن المحیسن وخجا ، )٢٠١٧المحیسن وخجا، 

طبیعة النشاط : ق التطویر المھني الفعَّال للمعلمین بشكل عام ومعلم العلوم بشكل خاص منھاتحق
مدة البرامج الھادفة إلى ، وشكلھ، فالمعلمون یتعلمون بشكل أفضل من تبادل خبرات بعضھم البعض

فالبرامج المستمرة والدائمة والتي لھا مدة زمنیة أطول أفضل من البرامج القصیرة التطویر المھني، 
والمؤقتة، فالبرامج واألنشطة التي تستھدف معلمین نفس المدرسة أو معلمین نفس الصف تكون 

یعتمد على ، التعلم النشط، أفضل من األنشطة التي ُتوجَّھ إلى المعلمین العاملین في مدارس مختلفة
،  طرق للتعلمإیجادیة المتعلم في المكان التعلیمي حیث یھدف لتفعیل دور المتعلم من خالل ایجاب

 حیث ُیفضل المعلمون التدریب المرتبط بحیاتھم الیومیة، والمتفق مع اتجاھاتھم ومعارفھم االتساق
 . ومع احتیاجات العصر الحالي

ألھم في العملیة التعلیمیة، وھو من خالل ما سبق ُیمكن استنتاج أنَّ المعلِّم ھو العنصر ا
 إلى تحقیقھا، ولكن أكَّد "STEM"العنصر القادر والمؤھل على تحقیق األھداف التي یسعى مدخل 
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على أنَّ ھذه األھداف ال ُیمكن تحقیقھا إال من خالل تحقیق التطویر المھني ) ٢٠١٥(محیسن وخجا 
  ."STEM"دخل للمعلمین، حیث یجب تأھیل المعلمین وتعریفھم بمضمون م

  :الدراسات السابقة
  تصور مقترح لحزمة البرامج التدریبیة الالزمة لمعلمي "بعنوان ) ٢٠١٧( دراسة عبد القادر

في ) STEM(المدارس الثانویة من أجل تطبیق مدخل العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات 
ه الدراسة إلعداد تصور مقترح ھدفت ھذ، "ضوء االحتیاجات التدریبیة لمعلمي المرحلة الثانویة

في ضوء ) STEM(لحزمة البرامج التدریبیة الالزمة لمعلمي المدارس الثانویة من أجل تطبیق 
.  كأداة للدراسةاالستبانةحیث استخدم ، استخدم الباحث المنھج الوصفي، احتیاجاتھم التدریبیة

إلیھا معلمي المدارس الثانویة احتیاج تدریبي یحتاج ) ٣٣(وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ھناك 
احتیاج تدریبي تحتاجھ عینة الدراسة بدرجة متوسطة موزعین على الست ) ٣٨(و، بدرجة مرتفعة

مجاالت كما قدمت الدراسة تصور مقترح لحزمة البرامج التدریبیة متضمنًا أھدافھ ومنطلقاتھ 
  .وطبیعتھ وآلیات تفعیل التصور المقترح وكیفیة تنفیذه

 معتقدات معلمي العلوم بسلطنة عمان نحو منحى "بعنوان ) ٢٠١٥(بو سعیدي وآخرون  دراسة أم
ھدفت إلى ، "وعالقتھا ببعض المتغیرات) STEM(العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات 

وعالقتھا ببعض ) STEM(استقصاء أثر معتقدات معلمي العلوم بسلطنة عمان نحو منحى 
وتكونت ، )STEM(دراسة تم إعداد مقیاس معتقدات نحو منحى من أجل تحقیق ھدف ال. المتغیرات
وتم اختیارھم بطریقة ) ١٠-١(معلم ومعلمة یدرسون مادة العلوم للصفوف من ) ١٣٩(العینة من 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود معتقدات عالیة لدى المعلمین نحو منحى العلوم والتقنیة . عشوائیة
وتوصلت أیضًا لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند ، )STEM(والھندسة والریاضیات 

یعزى لمتغیر الخبرة ) STEM(في معتقدات معلمي العلوم نحو منحى ) ٠،٠٥≤ α(مستوى الداللة 
وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدریبیة وورش عمل من أجل . التدریسیة ومتغیر الجنس

  .ھ في التدریسوكیفیة توظیف) STEM(تعریف معلمي العلوم بمنحى 
  االحتیاجات التدریبیة لمعلمات العلوم للتقنیة الحدیثة بمحافظة "بعنوان ) ٢٠١٥( دراسة الصغیر

ھدفت ھذه الدراسة للوقوف على االحتیاجات التدریبیة لمعلمات العلوم فیما یتعلق ، "المزاحمیة
ت الباحثة المنھج الوصفي ومن أجل تحقیق الھدف استخدم. بالتقنیة الحدیثة واستخدامھا في التدریس

معلمة من ) ٤٦(حیث تكونت عینة الدراسة من ،  كأداة للدراسةاالستبانةالمسحي واستخدمت 
وأظھرت نتائج . واألھلیةمعلمات العلوم للمرحلتین المتوسطة والثانویة في المدارس الحكومیة 

لحاسب بدرجة متوسطة ة لمعلمات العلوم في مجال استخدام ایالدراسة أن ھناك احتیاجات تدریب
ومن أھم ھذه االحتیاجات ھو استخدام برامج العروض التقدیمیة ثالثیة األبعاد واستخدام برامج 

 النتائج أن معلمات العلوم بحاجة للتدریب على أوضحتكما ، تصمیم المنشورات والمطبوعات
توسطات استجابات على التقنیات الحدیثة في التدریس وأنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین م

. أفراد عینة الدراسة نحو االحتیاجات التدریبیة لھن في مادة العلوم تعزى للمتغیرات الشخصیة
وأوصت الدراسة بضرورة تدریب معلمات العلوم على استخدام الحاسوب وتطبیقاتھ التربویة 

 .المختلفة
  علمات العلوم إلستراتیجیات احتیاجات التطویر المھني لم"بعنوان ) ٢٠١٥( دراسة عبد الكریم

ھدفت ھذه الدراسة إلى ، "STEM" التقویم من أجل توجھ العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات
التعرف علـى ممارسـات معلمـات العلـوم إلسـتراتیجیات التقـویم مـن أجـل التعلـم واالستدالل علـى 

الفـروق بـین ممارسـة معلمـات العلـوم كما ھدفت  للتعـرف علـى ، احتیاجاتھـن للتطویـر المھني
إلسـتراتیجیات التقـویم مـن أجـل التعلـم المختلفة حسـب متغیـر المرحلة التـي تدرسـھا وسـنوات 
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واستخدمت ، استخدمت الباحثة المنھج الوصفــي. الخبرة ومتوسـط عـدد الطالبـات في الصـف
وتوصلت نتائج الدراسة إلى . معلمة) ٣٤(ة من حیث تكونت عینة الدراس،  كأداة للدراسةاالستبانة

وجـود ضعـف في اسـتعانة معلمـات العلـوم بالتقنیـة في تطبیـق إسـتراتیجیات التقـویم مـن اجـل 
 تحدید أھـداف التعلـم ومحــكات النجــاح مــع اسـتراتیجیة تتركـز في االحتیاجاتالتعلـم، وأن أكثـر 

كمــا أظھرت النتائج وجود فـروق ذات داللـة إحصائیـة بـین . م الذاتــيالطالبــات، وكذلــك التقــوی
المعلمـات تعـزى لمتغیـر متوسـط عـدد الطالبـات في الصـف، لصالـح الصـف الذي یحتوي على 

 .عدد أقل من الطالبات
  تصور مقترح لبرنامج تدریبي لتنمیة مھارات التدریس لدى " بعنوان ) ٢٠١٤(دراسة مراد

 ومتطلبات التكامل بین العلوم والتقنیة والھندسة ئات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة في ضوء مبادمعلم
ھدفت ھذه الدراسة إلى تقدیم تصور مقترح لبرنامج ، " بمدینة حائل )STEM(والریاضیات 

ومن أجل تحقیق ، تدریبي من أجل تنمیة مھارات التدریس لدى معلمات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة
 كأداة للدراسة حیث االستبانةكما استخدمت ، ھذا الھدف استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي

وتوصلت نتائج . معلمة من معلمات المرحلة الثانویة في مدینة حائل) ٣٠(تكونت عینة الدراسة من 
لفیزیاء الدراسة إلى تقدیم تصور مقترح لبرنامج تدریبي لتنمیة مھارات التدریس لدى معلمات ا

وأوصت الباحثة بضرورة االستفادة . لمرحلة الثانویة في ضوء متطلبات ومبادئ التكامل بین العلوم
العلوم والتقنیة من مواد وأدوات البحث الحالي سواء من قائمة متطلبات التكامل والمبادئ بین 

مج التدریبي التي یجب توافرھا في األداء التدریسي أو البرنا) STEM(والھندسة والریاضیات 
 .المقترح بما یعود بالفائدة بتطویر أداء معلمي الفیزیاء ورفع مستوى أدائھم التدریسي

  :التعلیق على الدراسات السابقة
 "STEM"یتضح من العرض السابق تأكید معظم الدراسات السابقة على أھمیة مدخل 

اعتبارھا تسیر في توجھ تلك وإیجابیتھ في العملیة التعلیمیة مما یعد مبررا للدراسة الحالیة ب
الدراسات إال أنھا تختلف عنھا في مجتمعھا وعینتھا من جھة وفي ھدفھا الرئیسي من جھة أخرى، 
ورغم ذلك أفادت الدراسة الحالیة من تلك الدراسات في عرض اإلطار النظري وإعداد األداة 

  . وبعض اإلجراءات المنھجیة
 :منھجیة وإجراءات الدراسة

 اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالیة على المنھج الوصفي من خالل الرجوع :منھج الدراسة
للدراسات واألدبیات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالیة، وتحلیل نتائج البحث وتفسیرھا 

 في نكفاءتھالالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز  التدریبیة االحتیاجاتوتحدید 
  .  في مدینة جدةفي تدریس العلوم" STEM "مدخل تطبیق

 كأداة لجمع بیانات البحث وتحقیق أھدافھ االستبانة اعتمدت الباحثة في دراستھا على :أداة الدراسة
األدبیات المرتبطة بموضوع و  اإلطار النظري والدراسات السابقةعتماد علىحیث قامت الباحثة باال

 من محورین االستبانةتألفت و. ا وتحدید محاورھاالستبانةة عبارات الدراسة الحالیة لصیاغ
أساسیین؛ األول یشمل على البیانات األساسیة الخاصة بعینة البحث، والثاني یشمل على ستة 

الالزمة لتطویر معلمات  التدریبیة االحتیاجاتمجاالت، تضمن كل مجال ست عبارات تشیر إلى 
 مدخل العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات  في تطبیقكفاءتھنیز المرحلة الثانویة مھنیًا لتعز

STEM مجال مجال التقویم، مجال التنفیذ، مجال التخصص، مجال التخطیط  (في تدریس العلوم ،
  . تكنولوجیا التعلیم، مجال النمو المھني

 صدق أداة الدراسة :  
ع ف    :االتساق الداخلي  ى       بغرض استخراج مؤشرات الصدق لجمی ا عل م تطبیقھ رات أداة الدراسة ت ق

ین  ) ٢٠(عینة    استطالعیة مكونة من        مفردة من خارج عینة الدراسة وحساب معامالت االرتباط ب
  :یوضح ذلك) ١(كل فقرة والمحور الذي تنتمي إلیھ، والجدول 
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  )١(جدول رقم 
   إلیھینتميمعامالت االرتباط بین كل فقرة والمحور الذي 

  "STEM"التقویم لتعلیم   ا التعلیمتكنولوجی  التخصص

االرتباط مع المحور   الرقم 
االرتباط مع المحور الذي   الرقم   إلیھینتميالذي 

االرتباط مع المحور   الرقم   إلیھینتمي
   إلیھینتميالذي 

١  .779** ١  0.832** ١  0.964** 
٢  .753** ٢  0.883**  ٢  0.902** 
٣  .729** ٣  0.878** ٣  0.895** 
٤  .821** ٤  0.852** ٤  0.857** 
٥  .729** ٥  0.883** ٥  0.744** 
٦  .860** ٦  0.870** ٦  0.908** 
٧  .811**       

 "STEM"التنفیذ لتعلیم  "STEM"النمو المھني لتعلیم   "STEM"التخطیط لتعلیم 

االرتباط مع المحور   الرقم
االرتباط مع المحور الذي   الرقم   إلیھینتميالذي 

االرتباط مع المحور   الرقم   إلیھینتمي
   إلیھینتميالذي 

١  0.467* ١  .809** ١  0.440 
٢  0.642** ٢  .780** ٢  0.455* 
٣  0.793** ٣  .604** ٣  0.702** 
٤  0.775** ٤  .772** ٤  0.430 
٥  0.875** ٥  .826** ٥  0.486* 
٦  0.737** ٦  .779** ٦  0.683** 
٧  0.721**    ٧  0.824** 
       ٨  0.754** 
       ٩  0.756** 
       ١٠  0.655** 
       ١١  0.772** 

معامالت ارتباط مقبولة )            ** α = 0.05(معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة *
  )α = 0.01(ودالة عند مستوى الداللة 
ذي      ) ١(یظھر من الجدول     رات أداة الدراسة والمحور ال أن معامالت االرتباط بین كل فقرة من فق

ین     تنت ا تراوحت   ، لمجال التخصص  ) ٠،٨٦٠ -٠،٧٢٩(مي إلیھ كانت مرتفعة وتراوحت ب  -٠،٤٦٧(بینم
یم ) ٠،٨٧٥ یط لتعل ال التخط ین  ، STEM""لمج ت ب تعلم تراوح ا ال ال تكنولوجی سبة لمج  -٠،٨٣٢(وبالن
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ین )٠،٨٨٣ ت ب ذ) ٠،٨٢٤ -٠،٤٣٠(، وتراوح ال التنفی ت ، لمج ا تراوح ال ) ٠،٩٦٤ -٠،٧٤٤(بینم لمج
وي  ، )٠،٨٢٦ -٠،٦٠٤(وبالنسبة لمجال النمو تراوحت بین    ، قویمالت وھذا یدل على وجود معامل ارتباط ق

  .ألغراض تطبیق الدراسة) ٠،٠٥= α(وھي معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة 

  كرونباخ  ( الداخلي بطریقةاالتساقتم حساب معامل االرتباط من خالل تطبیق معادلة : الدراسةثبات أداة
 :یوضح ذلك) ٢(كثبات للتجانس، والجدول رقم ) ألفا

  )٢(                                             جدول رقم 
  معامل االتساق الداخلي ألداة الدراسة 

  عدد الفقرات  معامل كرونباخ ألفا  المجال  الرقم
  ٧  ٠٫٨٩٢  التخصص  ١
  ٧  ٠٫٨٤٧  "STEM"التخطیط لتعلیم   ٢
  ١١  ٠٫٨٥٥  "STEM"ذ لتعلیم التنفی  ٣
  ٦  ٠٫٩٤١  "STEM"التقویم لتعلیم   ٤

  ٦  ٠٫٩٣٣  تكنولوجیا التعلیم  ٥
  ٦  ٠٫٨٥٣  "STEM"النمو المھني لتعلیم   ٦
  ٤٣  ٠٫٩٥٤  األداة ككل  

أن قیم معامالت معامالت كرونباخ ألفا لمجاالت الدراسة كانت مرتفعة وھي ) ٢(یوضح الجدول 
 ككل األداةحیث بلغت قیمة معامل كرونباخ ألفا لفقرات ، اض تطبیق الدراسةقیم مرتفعة ومقبولة ألغر

  . االستبانة، وھذا یدل على ثبات عالي إلجابات أفراد العینة عن أسئلة )٠،٩٥(
  على ) قلیل، متوسط، كبیر( مقیاس لیكرت للتدرج الثالثيالباحثة استخدمت ):االستبانة(تصحیح األداة

إعطاء وزن لإلجابة لمعرفة اتجاھات أفراد  أفراد عینة الدراسة، حیث تم بھدف قیاس آراءالترتیب 
قلیل تحصل على الوزن : عینة الدراسة حول أسئلة الدراسة حیث تم تصنیف أوزان اإلجابات كما یلي

وتم تفسیر قیمة المتوسط الحسابي بعد حسابھ بناءًا على عدد ). ٣(كبیر ، )٢(متوسط الوزن ، )١(
  :یوضح ذلك) ٣(والجدول ، قیاسالفئات في الم

  )٣(جدول رقم 
  قیم المتوسطات الحسابیة وتفسیرھا

  )درجة الموافقة(معیار االستجابة   قیم المتوسط الحسابي
  قلیل  ١٫٦٧ – ١من 
  متوسط  ٢٫٣٤ -١٫٦٨من 
  كبیر  ٣٫٠١ -٢٫٣٥من 

أما عینة .  في مدینة جدة تألف مجتمع الدراسة من كافة معلمات المرحلة الثانویة:مجتمع وعینة الدراسة
  .معلمة من معلمات المرحلة الثانویة تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة) ١٢٠(الدراسة فتألفت من 
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معلمة من معلمات المرحلة الثانویة في مدینة ) ١٢٠(تكوَّنت عینة الدراسة من : خصائص عینة الدراسة
المؤھل (ًا ألفراد عینة الدراسة وفقا لمتغیرات وصف) ٤(وبین جدول ،  بطریقة عشوائیةاختیارھنجدة تمَّ 
  ): عدد سنوات الخبرة، العلمي

  )٤(جدول رقم 
  توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر المؤھل العلمي

  النسبة المئویة  العدد  المؤھل العلمي
 ٢٥٫٨ ٣١  دبلوم
 ٦٥٫٨ ٧٩ سبكالوریو

 ٦٫٧ ٨ ماجستیر
 ١٫٧ ٢ دكتوراه
 ١٠٠٫٠  ١٢٠  المجموع

  

  
 )١(ل شك

یظھر أن فئة ، توزیع أفراد العینة تبعًا لمتغیر المؤھل العلمي) ١(والشكل ) ٤(یوضح الجدول 
) دبلوم(ثم جاءت بعدھا الفئة ، %)٦٥،٨(بنسبة مئویة ) ٧٩(ھم األكثر تكرارًا والذي بلغ ) بكالوریس(

  %).١،٧(ة بنسب) ٢(ھم األقل تكرارًا والذي بلغ ) ةادكتور(بینما فئة ، %)٢٥،٨(بنسبة 
  )٥(جدول رقم 

  توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر عدد سنوات الخبرة 
  النسبة المئویة  العدد  الفئة

 ١٥٫٨ ١٩  سنوات فأقل٣
 ١١٫٧ ١٤  سنوات٦-٤من 

 ٧٢٫٥ ٨٧  سنوات٦أكثر من 
 ١٠٠٫٠  ١٢٠  المجموع
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 )٢(شكل 

 ٦أكثر من ( سنوات الخبرة للفئة أن أبرز تكرار لمتغیر عدد) ٢(والشكل ) ٥(نالحظ من الجدول 
ھم األقل )  سنوات٦-٤(، بینما فئة %)٧٢٫٥(بنسبة مئویة ) ٨٧(ھم األكثر تكرارًا حیث بلغ ) سنوات

  %). ١١٫٧(وبنسبة مئویة ) ١٤(تكرارًا والذي بلغ 
  :تباع اإلجراءات التالیةا تم ق أھداف الدراسة ق لتح:إجراءات الدراسة

ى األدب النظ    الع عل ة     االط وع الدراس ة بموض سابقة ذات العالق ات ال داد أداة  ، ري والدراس إع
ة  تبانة(الدراس ا ، )االس ة وعینتھ ع الدراس د مجتم ت  ، تحدی ي بلغ ة الت راد العین ى أف ة عل ع أداة الدراس توزی

دة      ) ١٢٠( ة ج ي مدین ة ف ة الثانوی ات المرحل دقیقھا   معلم ا وت مَّ جمعھ ن ث وب    ، وم ي الحاس ات ف  إدخال البیان
ام  رزم اإلحصائیة     للقی امج ال تخدام برن ات باس صائیة للبیان ى  (SPSS) بالمعالجة اإلح رض التوصل إل   بغ

 .ثم اقتراح مجموعة من التوصیات، النتائج
رزم اإلحصائیة    :المعالجة اإلحصائیة  امج ال  لمعالجة  (SPSS) لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم استخدام برن

  :لحاسوب من خاللالبیانات بعد تبویبھا وإدخالھا إلى ا
ات  ، التكرارات والنسب المئویة لوصف خصائص عینة الدراسة الشخصیة      المتوسطات الحسابیة واالنحراف

ة   رات أداة الدراس ة لفق ات      ، المعیاری ل الثب ة، ومعام ات أداة الدراس ن ثب ق م اط ییرسون للتحق ومعامل ارتب
  .كرونباخ ألفا

ا        :نتائج الدراسة  ذا الجزء عرضًا لنت ة         تضمَّن ھ ن االحتیاجات التدریبی دف للكشف ع ي تھ ئج الدراسة الت
اءتھن الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لتعزیز  ق  كف ي تطبی دخل   ف دریس    "STEM"م ي ت  ف

 .العلوم بمدینة جدة من وجھة نظرھن، وفیما یلي عرض النتائج
 لتدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلةما االحتیاجات ا:  عن السؤال األولباإلجابةالنتائج المتعلقة 

   في تدریس العلوم في مجال التخصص؟STEM في تطبیق مدخل كفاءتھنالثانویة مھنیًا لتعزیز 
لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع فقرات 

ة الثانویة مھنیًا لمجال التخصص والمتوسط العام االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحل
  .لألداة ككل، والجداول أدناه توضح ذلك
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  )٦(جدول رقم 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع فقرات االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات 

  )١٢٠= ن(نیًا لمجال التخصص المرحلة الثانویة مھ
 قلیل متوسط كبیر  الفقرة  الرقم النسبة المئویة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعیاري

١  
الیب ر أس ي التفكی ر( البین  عب
دود ي )الح واد ف ة الم  األكادیمی
 .األربعة

 متوسط ٤ 680. 2.26 13.3 47.5 39.2

٢  
تیعاب االت اس واد  مج  الم

ةاألك ة ادیمی شكل األربع  ب
 .وشامل تكاملي

 متوسط ٧ 622. 2.18 11.7 58.3 30.0

٣  
ط رز رب اھیم أب ة المف  األكادیمی

واردة  ي ال درس ف ع ال ع م  الواق
 .للطالبات الفعلي

 متوسط ٢ 610. 2.33 7.5 52.5 40.0

٤  

ق رة تطبی ة الخب  المفاھیمی
ة ي المتكامل د ف ول تولی  الحل

رة شكالت المبتك  للم
 .والتحدیات

 كبیر ١ 642. 2.41 8.3 42.5 49.2

٥  

ف ل  توظی اھج  تكام وم  من  العل
یات ا والریاض  والتكنولوجی

ة   المواقف  في  والھندسة  الحیاتی
 .للطالبات

 متوسط ٦ 705. 2.20 16.7 46.7 36.7

٦  
ربط  ي ال ین المعرف اھج ب  من

وم یات العل  والریاض
 .والھندسة والتكنولوجیا

 متوسط ٣ 653. 2.29 10.8 49.0 40.0

٧  

ج ات  دم یة  التطبیق  الھندس
ة ع والتكنولوجی وعات م  موض

وم یات العل ي والریاض  ف
 .الدراسیة الحصة

 متوسط ٥ 651. 2.25 11.7 51.7 36.7

   483. 2.27 المتوسط العام
أن المتوسطات الحسابیة التي تقیس االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر ) ٦(یظھر من الجدول 

، وكان أبرزھا للفقرة رقم )٢،٤١ - ٢،١٨(نویة مھنیًا لمجال التخصص تراوحت بین معلمات المرحلة الثا
وجاء أقل ، "تطبیق الخبرة المفاھیمیة المتكاملة في تولید الحلول المبتكرة للمشكالت والتحدیات) " ٤(

."  وشاملاستیعاب مجاالت المواد األكادیمیة األربعة بشكل تكاملي) " ٢(المتوسطات الحسابیة للفقرة رقم 
كما بلغ المتوسط العام لالحتیاجات التدریبیة الالزمة . بدرجة متوسطة) ٢،١٨(بمتوسط حسابي بلغ 

  ).٠،٤٨٣(وانحراف معیاري ) ٢،٢٧(لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال التخصص 
 تدریبي حیث إلى تقدیم تصور مقترح لبرنامج) ٢٠١٤(تتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة مراد 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى تقدیم . من أجل تنمیة مھارات التدریس لدى معلمات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة
تصور مقترح لبرنامج تدریبي لتنمیة مھارات التدریس لدى معلمات الفیزیاء لمرحلة الثانویة في ضوء 
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وأوصت الباحثة ). STEM(یات متطلبات ومبادئ التكامل بین العلوم والتقنیة والھندسة والریاض
العلوم بضرورة االستفادة من مواد وأدوات البحث الحالي سواء من قائمة متطلبات التكامل والمبادئ بین 

التي یجب توافرھا في األداء التدریسي أو البرنامج التدریبي ) STEM(والتقنیة والھندسة والریاضیات 
  .ي الفیزیاء ورفع مستوى أدائھم التدریسيالمقترح بما یعود بالفائدة بتطویر أداء معلم

ما االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة :  عن السؤال الثانيباإلجابةالنتائج المتعلقة 
 في تدریس العلوم في مجال التخطیط لتعلیم STEM في تطبیق مدخل كفاءتھنالثانویة مھنیًا لتعزیز 

"STEM"؟  
تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع فقرات لإلجابة عن ھذا السؤال 

" STEM"االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال التخطیط لتعلیم 
  .والمتوسط العام لألداة ككل، والجدول أدناه یوضح ذلك

)٧(جدول رقم 
معیاریة لجمیع فقرات االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ال

  ) ١٢٠= ن"  (STEM"المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال التخطیط لتعلیم 
 قلیل متوسط كبیر الفقرة  الرقم النسبة المئویة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعیاري

١  
ق  أدائیة مھمات  إعداد  أھـداف  وـف

 الطالبات  تحفیز  في  ُتسھم  الدرس
 .للتعلم

 كبیر ١ 547. 2.44 2.5 50.8 46.7

٢  
 للطلبــــات تتــــیح أنــــشطة إعــــداد

ــــف ــــتعلم توظیــ ــ ــــن ال ــــدى مــ  إحــ
ــــاالت ــــة المجـ ــــساندة المعرفـی  لـم

 .آخر معرفي مجال في التعلم

 متوسط ٦ 612. 2.25 9.2 56.7 34.2

٣  
ي  أنشطة  تصمیم شاف  تنـم  االستـك

ــصي ــدى والتـق ــات ـل ــملف الطالـب  ـھ
 ".STEM"  التكاملي التعلم

 متوسط ٧ 686. 2.24 14.2 47.5 38.3

٤  
ات   تصمیم م   بیـئ ة   تعـل ر   تفاعلـی  تثـی

ــام  ــ ــات  اھتـم ــ ـــتھن الطالـب ــ  ودافعـی
 .للتعلم

 متوسط ٥ 667. 2.26 12.5 49.2 38.3

٥  
ــــداد ــــشطة إعـ ــــددة أـن ــــیح محـ  ُتـت

ــــ معـــرفتھن توظیـــف  للطالبــات   ب
"STEM" ــــي ــ ــ ــــواقفھن ـف ــ ــ  ـم

 .الحیاتیة

 متوسط ٤ 683. 2.27 13.3 46.7 40.0

٦  
ــشطة  إعـــداد ــة أـن ــساعد  تعلیمـی  ـت

ــــات ــــى الطالـب ــــھولة عـل ــــم سـ  فـھ
 .المختلفة العلوم مفاتیح وإدراك

 متوسط ٢ 637. 2.33 9.2 49.2 41.7

ــام  إعــــداد  ٧ ــبة  إثرائیــــة مھــ  مناســ
 متوسط ٣ 673. 2.28 12.5 47.5 40.0 .الموھوبات للطالبات

   461. 2.29 المتوسط العام
أن المتوسطات الحسابیة التي تقیس االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر ) ٧(جدول یظھر من ال

، وكان )٢،٤٤ - ٢،٢٤(تراوحت بین " STEM"معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال التخطیط لتعلیم 
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وجاء " .إعداد مھمات أدائیة وفق أھداف الدرس ُتسھم في تحفیز الطالبات للتعلم) " ١(أبرزھا للفقرة رقم 
تصمیم أنشطة تنمي االستكشاف والتقصي لدى الطالبات لفھم ) " ٣(أقل المتوسطات الحسابیة للفقرة رقم 

كما بلغ المتوسط العام ، بدرجة متوسطة) ٢،٢٤(بمتوسط حسابي بلغ "." STEM"التعلم التكاملي  
" STEM"ال التخطیط لتعلیم لالحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لمج

التي ) ٢٠١٧(اتفقت ھذه النتیجة مع نتائج دراسة عبد القادر ). ٠،٤٦١(وانحراف معیاري ) ٢،٢٩(
ھدفت إلعداد تصور مقترح لحزمة البرامج التدریبیة الالزمة لمعلمي المدارس الثانویة من أجل تطبیق 

 احتیاج تدریبي یحتاج إلیھا ٣٣أن ھناك وتوصلت إلى ، في ضوء احتیاجاتھم التدریبیة) STEM(مدخل 
 احتیاج تدریبي تحتاجھ عینة الدراسة بدرجة متوسطة ٣٨و، معلمي المدارس الثانویة بدرجة مرتفعة

ة متضمن أھدافھ یكما قدمت الدراسة تصور مقترح لحزمة البرامج التدریب، موزعین على الست مجاالت
  . ومنطلقاتھ وطبیعتھ وآلیات تفعیلھ

ما االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة :  عن السؤال الثالثباإلجابةالمتعلقة النتائج 
 في تدریس العلوم في مجال التنفیذ لتعلیم STEM في تطبیق مدخل كفاءتھنالثانویة مھنیًا لتعزیز 

"STEM"اریة لجمیع  لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعی؟
فقرات االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال التنفیذ لتعلیم 

"STEM "والمتوسط العام لألداة ككل، والجدول أدناه یوضح ذلك.  
  )٨(جدول رقم 

ة لتطویر معلمات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع فقرات االحتیاجات التدریبیة الالزم
  )١٢٠= ن" (STEM"المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال التنفیذ لتعلیم 

 الفقرة  الرقم النسبة المئویة
 قلیل متوسط كبیر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعیاري

١  

دروس   عـرض   تنوع ة   اـل  التعلیمـی
 تالئــم  متنوعــة وطــرق  بأســالیب

ــــات ــ ــــزھن الطالـب ــ ــــى وتحـف ــ  عـل
 .الفعالة اركةالمش

 كبیر ٧ 561. 2.43 3.3 50.0 46.7

٢  

ــتراتیجیات  أنــــشطة تقــــدیم  واســ
ــة  تدریــــسیة ــتعلم  علــــى مبنیــ ــ  ال
 بطــــرق  "STEM" التكــــاملي

 .مبتكرة علمیة
 متوسط ١٠ 614. 2.29 8.3 54.2 37.5

٣  
ــز  ــات  تحفـی ــى  الطالـب ـــق عـل  تطبـی

 حــــل فــــي "STEM" مفــــاھیم
 .الحیاتیة مواقفھن في المشكالت

 متوسط ١١ 656. 2.20 13.3 53.3 33.3

ــل   ٤ ــ ــتراتیجیات  تفعـی ــ ـــتعلم  اسـ ــ  اـل
 كبیر ٨ 586. 2.40 5.0 50.0 45.0 .الدرس أھداف یحقق بما النشط

٥  

 وشـــاملة متنوعـــة أســـئلة طـــرح
ـــي ـــارات تنـم ـــر مـھ ـــد التفكـی  الناـق

  .للطالبات واإلبداعي
  
 

 كبیر ٥ 578. 2.45 4.2 46.7 49.2
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 الفقرة  الرقم النسبة المئویة
 قلیل متوسط كبیر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعیاري

٦  
ة  ارات  تنمـی ات  مـھ ة  الطالـب   العملـی
ــــي ــــلا فــ ــــع لتعامــ ــــارب مــ  التجــ

 .العلمیة والمشاریع
 متوسط ٩ 610. 2.33 7.5 52.5 40.0

ى   الطالبات  تحفیز  ٧ شات   عـل  المناـق
 كبیر ٣ 578. 2.46 4.2 45.8 50.0 .والبراھین األدلة على المبنیة

 من الطالبات بین الصفي التفاعل  ٨
 كبیر ٢ 634. 2.47 7.5 38.3 54.2 . الھادفة الحوارات تبادل خالل

ـــة  بمھــام  الطالبــات  تكلیــف   ٩  أدائی
 كبیر ٥ 633. 2.45 7.5 40.0 52.5 .وجماعیة فردیة

١
٠  

 مناســــبة تعلیمیــــة بیئــــة تفعیــــل
 المــشاركة علــى الطالبــات تُــشجِّع

ــــة ــــي االیجابـی ــــات أداء ـف  المھـم
 .التعلیمیة

 كبیر ٣ 607. 2.46 5.8 42.5 51.7

١
١  

ــــف ــــتراتیجیات توظـی  اإلدارة اسـ
 كبیر ١ 580. 2.48 4.2 43.3 52.5 .التعلم ئةبی في الفاعلة الصفیة

   408. 2.40 المتوسط العام
أن المتوسطات الحسابیة التي تقیس االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر ) ٨(یظھر من الجدول 

، وكان )٢،٤٨ - ٢،٢٠(تراوحت بین " STEM"معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال التنفیذ لتعلیم 
، وجاء أقل " الصفیة الفاعلة في بیئة التعلماإلدارةتوظیف استراتیجیات ) " ١١(فقرة رقم أبرزھا لل

في حل المشكالت " STEM"تحفیز الطالبات على تطبیق مفاھیم ) " ٣(المتوسطات الحسابیة للفقرة رقم 
یاجات وبلغ المتوسط العام لالحت.بدرجة متوسطة) ٢،٢٠(بمتوسط حسابي بلغ ." في مواقفھن الحیاتیة

وانحراف معیاري ) ٢،٤٠" (STEM"التدریبیة الالزمة لتطویر المعلمات مھنیًا لمجال التنفیذ لتعلیم 
علمـات  ممارسـات متعرف  التي ھدفت ) ٢٠١٥(عبد الكریم تتفق ھذه النتائج مع نتائج دراسة ). ٠،٤٠٨(

كما ھدفت  ، تیاجاتھـن للتطویـر المھنيسـتراتیجیات التقـویم مـن أجـل التعلـم واالستدالل علـى احالعلـوم ال
للتعـرف علـى الفـروق بـین ممارسـة معلمـات العلـوم إلسـتراتیجیات التقـویم مـن أجـل التعلـم المختلفة 

وتوصلت . حسـب متغیـر المرحلة التـي تدرسـھا وسـنوات الخبرة ومتوسـط عـدد الطالبـات في الصـف
انة معلمـات العلـوم بالتقنیـة في تطبیـق إسـتراتیجیات التقـویم مـن النتائج إلى وجـود ضعـف في اسـتع

 تحدید أھـداف التعلـم ومحــكات النجــاح مــع اسـتراتیجیة تتركـز في االحتیاجاتاجـل التعلـم، وأن أكثـر 
ـات الطالبــات، كمــا أظھرت النتائج عــدم وجــود فــروق ذات داللة إحصائیـة بـن ممارسـة المعلم
  .إلسـتراتیجیات التقـویم مـن أجـل التعلـم المختلفة تعزي لمتغیر المرحلة التـي تدرسـھا وسـنوات الخبرة

ما االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة : النتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال الرابع
ریس العلوم في مجال التقویم لتعلیم  في تدSTEM في تطبیق مدخل كفاءتھنالثانویة مھنیًا لتعزیز 

"STEM"لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع ؟ 
فقرات االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال التقویم لتعلیم 

"STEM "ول أدناه توضح ذلكوالمتوسط العام لألداة ككل، والجدا.  
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  )٩(جدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع فقرات االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات 

  )١٢٠= ن" (STEM"المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال التقویم لتعلیم 
 النسبة المئویة

 الفقرة  الرقم
 قلیل متوسط كبیر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لدرجةا الرتبة المعیاري

١  
ف تراتیجیة توظی ویم اس  التق
د ى المعتم ویم األداء عل  لتق

 .الطالبات مشروعات
 كبیر ٢ 0.634 2.46 7.5 39.2 53.3

٢  
وع ویم أدوات تن ستمر التق  الم

ویم دم  لتق ات تق  الطالب
 .وتعزیزھن

 كبیر ٢ 0.620 2.46 6.7 40.8 52.5

٣  

ف تراتیجیة توظی ویم  اس  تق
ذ ات  اتال ساعدتھن للطالب  لم
 والضعف   القوة  نقاط  تحدید  في

دیھن ز ل اط لتعزی وة نق  الق
 .الضعف نقاط على والتغلب

 كبیر ٥ 0.655 2.41 9.2 40.8 50.0

تخدام  ٤ الیب اس ویم أس  تق
 كبیر ٤ 0.562 2.44 3.3 49.2 47.5 .الجماعیة المشروعات

ویم   أسالیب  استخدام  ٥  متنوعة   تق
 متوسط ٦ 0.599 2.33 6.7 53.3 40.0 المختلفة التعلم مھارات لقیاس

٦  
تخدام  ائج  اس ویم  نت ي التق  ف
سین الیب تح دریس  أس  الت

 .ونتائجھ
 كبیر ١ 0.594 2.48 5.0 42.5 52.5

   0.465 2.43 المتوسط العام
أن المتوسطات الحسابیة التي تقیس االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر ) ٩(یظھر من الجدول 

، وكان )٢،٤٨ -٢،٣٣(تراوحت بین " STEM" المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال التقویم لتعلیم معلمات
وجاء أقل ،"استخدام نتائج التقویم في تحسین أسالیب التدریس ونتائجھ) " ٦(أبرزھا للفقرة رقم 

" لمختلفة استخدام أسالیب تقویم متنوعة لقیاس مھارات التعلم ا) " ٥(المتوسطات الحسابیة للفقرة رقم 
كما بلغ المتوسط العام لالحتیاجات التدریبیة الالزمة . بدرجة متوسطة) ٢،٣٣(بمتوسط حسابي بلغ 

وانحراف معیاري ) ٢،٤٣" (STEM"لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال التقویم لتعلیم 
ور مقترح لبرنامج تدریبي حیث إلى تقدیم تص) ٢٠١٤( مراد تتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة). ٠،٤٦٥(

وتوصلت نتائج الدراسة إلى تقدیم . من أجل تنمیة مھارات التدریس لدى معلمات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة
تصور مقترح لبرنامج تدریبي لتنمیة مھارات التدریس لدى معلمات الفیزیاء لمرحلة الثانویة في ضوء 

وأوصت الباحثة . )STEM(والھندسة والریاضیات متطلبات ومبادئ التكامل بین العلوم والتقنیة 
العلوم بضرورة االستفادة من مواد وأدوات الدراسة الحالیة سواء من قائمة متطلبات التكامل والمبادئ بین 
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 توافرھا في األداء التدریسي أو البرنامج التدریبي المتطلب) STEM(والتقنیة والھندسة والریاضیات 
  .ة بتطویر أداء معلمي الفیزیاء ورفع مستوى أدائھم التدریسيالمقترح بما یعود بالفائد

ما االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة :  عن السؤال الخامسباإلجابةالنتائج المتعلقة 
 في تدریس العلوم في مجال تكنولوجیا ""STEM في تطبیق مدخل كفاءتھنالثانویة مھنیًا لتعزیز 

  التعلیم؟
ة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع فقرات لإلجاب

االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر المعلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال تكنولوجیا التعلیم والمتوسط 
   .العام لألداة ككل، والجدول أدناه یوضح ذلك

  )١٠(جدول رقم 
ة واالنحرافات المعیاریة لجمیع فقرات االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المتوسطات الحسابی

  )١٢٠= ن(المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال تكنولوجیا التعلیم 
 الفقرة  الرقم النسبة المئویة

 قلیل متوسط كبیر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعیاري

١  
صمیم شطة ت  ةتعلیمی أن

تخدام ستحدثات باس  الم
 .الحدیثة التكنولوجیة

 متوسط ٢ 726. 2.29 15.8 39.2 45.0

٢  

ف ات توظی ع تطبیق  الواق
زز Augmented (المع
Reality( ي تیعاب ف  اس
اھیم ة المف ي العلمی ررات ف  مق

 . والریاضیات العلوم

 متوسط ٤ 763. 2.20 20.8 38.3 40.8

٣  
زام اد االلت ة باألبع د القیمی  عن

ف ب توظی ي الحاس  اآلل
 .التعلیم في واالنترنت

 متوسط ٥ 788. 2.13 25.0 36.7 38.3

٤  
ف ات توظی ة التطبیق  التقنی

راء  في  الحدیثة ة   إث تعلم   عملی  ال
. 

 متوسط ٢ 679. 2.29 12.5 45.8 41.7

راط  ٥ ي االنخ تخدام ف  االس
 متوسط ٥ 643. 2.13 15.0 57.5 27.5 للتكنولوجیا األخالقي المعقول

٦  

م اتا تعل ن لطالب الل م  خ
ات یة البیئ ة االفتراض  التعلیمی

سھولة صولھن ل ى ح  عل
ات ود دون المعلوم ة قی  زمانی

 .مكانیة أو

 كبیر ١ 683. 2.36 11.7 40.8 47.5

   580. 2.23 المتوسط العام



  
  

  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع  العدد ال                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة
 

 

١٢١ 

أن المتوسطات الحسابیة التي تقیس االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر ) ١٠(یظھر من الجدول 
، وكان أبرزھا )٢،٣٦ -٢،١٣(المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال تكنولوجیا التعلیم تراوحت بین معلمات 

تعلم الطالبات من خالل البیئات االفتراضیة التعلیمیة لسھولة حصولھن على المعلومات ) " ٦(للفقرة رقم 
 باألبعاد االلتزام ) "٣،٥(، وجاء أقل المتوسطات الحسابیة للفقرات رقم "دون قیود زمانیة أو مكانیة

 األخالقياالنخراط في االستخدام المعقول " ، "القیمیة عند توظیف الحاسب اآللي واالنترنت في التعلیم 
كما بلغ المتوسط العام لالحتیاجات التدریبیة . بدرجة متوسطة) ٢،١٣(بمتوسط حسابي بلغ " للتكنولوجیا 

اتفقت ھذه ). ٠،٥٨٠(وانحراف معیاري ) ٢،٢٣( التعلیم الالزمة لتطویر المعلمات مھنیًا لمجال تكنولوجیا
إعداد تصور مقترح لحزمة البرامج التدریبیة التي ھدفت ) ٢٠١٧(سة عبد القادر النتیجة مع نتائج درا

، في ضوء احتیاجاتھم التدریبیة) STEM(الالزمة لمعلمي المدارس الثانویة من أجل تطبیق مدخل 
 )٣٨(و،  یحتاج إلیھا معلمي المدارس الثانویة بدرجة مرتفعةًا تدریبیًااج احتی)٣٣(وتوصلت إلى أن ھناك 

 تحتاجھ عینة الدراسة بدرجة متوسطة موزعین على الست مجاالت  كما قدمت الدراسة ًا تدریبیًااحتیاج
  .تصور مقترح لحزمة البرامج التدریبیة متضمن أھدافھ ومنطلقاتھ وطبیعتھ وآلیات تفعیلھ

ما االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة :  عن السؤال السادسباإلجابةقة النتائج المتعل
 في تدریس العلوم في مجال النمو المھني STEM في تطبیق مدخل كفاءتھنالثانویة مھنیًا لتعزیز 

  ؟"STEM"لتعلیم 
ریة لجمیع فقرات لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیا

االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتطویر معلمات المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال النمو المھني لتعلیم 
"STEM "والمتوسط العام لألداة ككل، والجدول أدناه یوضح ذلك.   

  )١١(جدول رقم 
الالزمة لتطویر معلمات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع فقرات االحتیاجات التدریبیة 

  )١٢٠= ن" (STEM"المرحلة الثانویة مھنیًا لمجال النمو المھني لتعلیم 
 الفقرة  الرقم النسبة المئویة

 قلیل متوسط كبیر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعیاري

١  
دیم شطة تق ة أن سھم مھنی ي ُت  ف
ل  ة  جع ة  المدرس ة  بیئ  تعلیمی
 .فعالة

 متوسط ٢ 693. 2.30 13.3 43.3 43.3

٢  

 العمل   زمالء  مع  األفكار  تبادل
ویر الیب لتط سیة األس  التدری
شة  ضایا  ومناق شكالت  الق  والم

ة صلة ذات الیومی  ال
 ".STEM"بـتطبیق

 متوسط ٣ 804. 2.23 23.3 30.8 45.8

٣  

شكیل ات ت تعلم مجتمع  ال
ة   واالفتراضیة  المباشرة  المحقق
ادل ضل لتب ات أف  الممارس

سیة التدر ي  ی ق  ف  تطبی
"STEM."  
 

 كبیر ١ 594. 2.53 5.0 37.5 57.5
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 الفقرة  الرقم النسبة المئویة
 قلیل متوسط كبیر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعیاري

٤  

راء  اث  إج ة ذات أبح  عالق
شكالت ي بالم اني الت ا تع  منھ

 تطبیق  في  والمعلمات  الطالبات
"STEM." 

 متوسط ٤ 772. 2.03 28.3 40.8 30.8

٥  
ز اون روح تعزی ین التع  ب

ات ل المعلم ًا والعم ق مع  كفری
 .واحد

 متوسط ٥ 778. 2.00 30.0 40.0 30.0

٦  

ادل شراكات تب ین ال  وزارة ب
یم سات التعل ع ومؤس  المجتم
ي دولي المحل دعم وال ة ل  عملی
یم تعلم التعل ي وال ق ف  تطبی

"STEM" 

 متوسط ٦ 802. 1.94 35.0 35.8 29.2

   587. 2.17 المتوسط العام
الزمة لتطویر أن المتوسطات الحسابیة التي تقیس االحتیاجات التدریبیة ال) ١١(یظھر من الجدول 

 ،)٢،٥٣ -١،٩٥( بین تراوحت "STEM" لتعلیم المھني النمو لمجال مھنیًا الثانویة المرحلةمعلمات 
 أفضل لتبادل المحققة واالفتراضیة المباشرة التعلم مجتمعات تشكیل )٣( رقم للفقرة أبرزھا وكان

 تبادل) ٦(لفقرة رقم ، وجاء أقل المتوسطات الحسابیة لSTEM" تطبیق في التدریسیة الممارسات
 تطبیق في والتعلم التعلیم عملیة لدعم والدولي المحلي المجتمع ومؤسسات التعلیم وزارة بین الشراكات

"STEM" و بلغ المتوسط العام لالحتیاجات التدریبیة . بدرجة متوسطة) ١،٩٤( بمتوسط حسابي بلغ
وانحراف معیاري ) ٢٫١٧" (STEM "الالزمة لتطویر المعلمات مھنیًا لمجال النمو المھني لتعلیم

حیث ھدفت إلى تقدیم تصور آللیة ) ٢٠١٥(دراسة المحیسن وخجا تتفق ھذه النتائج مع نتائج ). ٠،٥٨٧(
) STEM(التطویر المھني لمعلمي العلوم في ضوء اتجاه تكامل بین العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات 

ولكل مبدأ متطلباتھ وكان أول مبدأ حول التطویر ، سیةحیث استند ھذه التصور على أربعة مبادئ أسا
أما المبدأ الثالث فكان حول ، والمبدأ الثاني التطویر المھني من حیث المحتوى المعرفي، المھني كنظام

والمبدأ الرابع حول الدعم والمساندة للتطویر المھني في " STEM"استراتیجیات التطویر المھني لمجال 
  ."STEM"مجال 
  : والمقترحاتیاتالتوص

  : توصي الباحثة بما یلينتائجفي ضوء ما تم التوصل إلیھ من 
 . استیعاب مجاالت المواد األكادیمیة األربعة بشكل تكاملي وشامل العمل على .١
  .استخدام أسالیب تقویم متنوعة لقیاس مھارات التعلم المختلفةیجب  .٢
ى   .٣ ل عل اھیم     العم ق مف ى تطبی ات عل ز الطالب ي" STEM"تحفی واقفھن    ف ي م شكالت ف ل الم  ح

 .الحیاتیة
املي      رروض  .٤ تعلم التك م ال ات لفھ دى الطالب صي ل شاف والتق ي االستك شطة تنم صمیم أن ة ت

"STEM." 
شراكات   تبادل  العمل على  .٥ ین   ال یم  وزارة  ب ع  ومؤسسات  التعل ي  المجتم دولي  المحل دعم  وال ة  ل  عملی

 . "STEM" تطبیق في والتعلم التعلیم
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ة   ادباألبع   االلتزام یجب .٦ د   القیمی ف   عن ي  الحاسب  توظی ت  اآلل ي  واالنترن یم  ف ي  واالنخراط  ،التعل  ف
 .للتكنولوجیا األخالقي المعقول االستخدام

ات   .٧ ام بالدراس اثالقی ات    واألبح ویر معلم ة لتط ة الالزم ات التدریبی یم االحتیاج ي تقی ي تبحث ف  الت
ز     ًا لتعزی ة مھنی ة الثانوی اءتھن المرحل ق كف ي تطبی وم    ف دخل العل ة   م ا والھندس  والتكنولوجی

ن  في تدریس العلوم على المعلمات في مدا STEM  والریاضیات رس المملكة العربیة السعودیة م
 .جل الوقوف على مستوى ھذه االحتیاجات ومحاولة تطویرھاأ

ائج           .٨ ة نت سعودیة، ومقارن ة ال ة العربی دارس المملك ن م ة م إجراء مثل ھذه الدراسة على عینة مختلف
ة          ھذه الدراس  ة الالزم ح لالحتیاجات التدریبی ة مع نتائج تلك الدراسات للحصول على صورة أوض

  .في تدریس العلوم "STEM" مدخل  في تطبیقكفاءتھنلتطویر المعلمات مھنیًا ولتعزیز 
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  :المراجع
  المراجع العربیة: أوًال
  علمي الصف حول تكامل الریاضیات اعتقادات م). ٢٠١٤(إبراھیم، ھاشم و الجزائري، خلود

مجلة اتحاد الجامعات العربیة . والعلوم في الحلقة األولى من التعلیم األساسي في جنوب سوریة
  . ٣١-١١، )٣ (١٢. للتربیة وعلم النفس

  التدریب والتنمیة   موسوعة- التدریبیةاالحتیاجاتتحدید ). ٢٠٠٦(توفیق، عبد الرحمن
 . اھرة، مركز الخبرات المھنیة لإلدارةالجز الثامن، الق. البشریة

  المركز : القاھرة. إعداد اختبارات للقبول بمدارس المتفوقین). ٢٠١٢(حسن، نعیمة وآرخون
  .  والتقویم التربويلالمتحاناتالقومي 

  مدارس لمدیري اإلداريبطاقة األداء المتوازن كمدخل لتقییم األداء ). ٢٠١٥(رفاعي، عقیل 
مجلة التربیة،جامعة .  بجمھوریة مصر العربیةSTEMوم والتكنولوجیا المتفوقین في العل

  . ٤٤٥-٣٧٧، )١ (١٦٢األزھر، 
  التدریبیة لمعلمي العلوم البیئیة بالمرحلة الثانویة من االحتیاجات). ٢٠٠٢(سالم، صالح الدین 

  . ١٤٣-١٠٨، ص )١٨(مجلة القراءة والمعرفة، ع . وجھة نظر المعلمین والموجھین
 تطویر "واقع التطور المھني للمعلم المصاحب لمشروع ). ٢٠١٣(، فھد بن سلیمان الشایع

رسالة التربیة . الریاضیات والعلوم الطبیعیة في التعلیم العام من وجھة نظر مقدمي البرامج
  . ٥٨-٤٢، ص)٤٢(وعلم النفس، ع

  للغة  التدریبیة لمعلمي ومعلمات ااالحتیاجات).٢٠٠٩(شدیفات، یحیى و إرشید، عبیر
في مدیریة التربیة  اإلنجلیزیة لمرحلة التعلیم األساسیة من وجھة نظرھم في المدارس الحكومیة

 . ٩٣-٦٥، )٣(١٥والتعلیم لقصبة المفرق، المنارة، 
 االحتیاجات التدریبیة لمعلمي العلوم أثناء الخدمة بمدینة مكة المكرمة ). ٢٠١٠. (الشلوي، حمد

قسم اإلدارة والتخطیط التربوي، كلیة التربیة، . غیر منشورةرسالة ماجستیر . من وجھة نظرھم
  .السودان: جامعة أم درمان اإلسالمیة

  مكتبة الملك . التطویر المھني القائم على المدرسة من خالل البحث). ٢٠١٤(الشمراني، ماشي
 . فھد الوطنیو، الریاض

  الھندسة- جیاالتكنولو- العلوم"وحدة مقترحة في ضوء مدخل ). ٢٠١٦(صالح، آیات -
. االبتدائیة نحوه ومھارات حل المشكالت لتالمیذ المرحلة االتجاهوأثرھا في تنمیة " الریاضیات

 .٢١٧-١٨٦، تموز، )٧(٥. المجلة الدولیة التربویة المتخصصة
 الحاجات التدریبیة الالزمة لمعلمات اللغة العربیة ). ٢٠١٠. (الطناوي، عفت؛ والعرفج، أحالم

رسالة الخلیج .  اإلحساء من وجھة نظر المعلمات والمشرفات التربویاتوالعلوم بمحافظة
  .٢١٠-١٤٧. ، ص ص١١٦، ع٣١السعودیة، س- العربي

  تصور مقترح لحزمة من البرامج التدریبیة الالزمة لتطبیق مدخل ). ٢٠١٧(عبد القادر، أیمن
تدریبیة لمعلمي  الاالحتیاجاتفي ضوء ) STEM(العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات 

 ). ٦(، العدد )٦(المجلة الدولیة التربویة المتخصصة، المجلد . المرحلة الثانویة
  ،تطویر منھج الریاضیات بالمرحلة اإلعدادیة في ضوء مدخل تكامل ). ٢٠٠٧ (إبراھیمعبد اهللا

امعة  غیر منشورة، كلیة التربیة بالعریش، جدكتوراهرسالة . الریاضیات والعلوم والتكنولوجیا
 . قناة السویس
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  التطویر المھني لمعلمي العلوم في ). ٢٠١٥(المحیسن، إبراھیم بن عبد اهللا و خجا، بارعة
بحث مقدم في مؤتمر التمیز . STEMضوء اتجاه تكامل العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات 
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