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 : المستخمص
ىدف ىذا البحث الى القاء الضوء عمى النمو الميني لمعممي العموم والرياضيات في 

( وذلك من خبلل  STEMضوء مدخل التكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ) 
 STEMضيات  في ضوء مدخل التعرف عمى متطمبات بناء برنامج دبموم لمعممي العموم والريا

ومن ثم بناء تصور مقترح لبرنامج )دبموم ميني( قائم عمى ىذه المتطمبات , استخدم الباحث 
عداد التصور  المنيج الوصفي التحميمي لوصف وتحميل األدبيات ذات الصمة بمشكمة البحث وا 

لتنمية لمينية المقترح لمبرنامج التدريبي, وخمص البحث إلى التوصل إلى قائمة بمتطمبات ا
قسمة إلى أربع محاور رئيسية وىي الثقافة  STEMلمعممي العموم والرياضيات في ضوء مدخل 

المعرفية, والتقنية, واليندسية , والرياضية, وتم في ضوء ىذه المتطمبات بناء تصور مقترح 
ن خبلل لبرنامج الدبموم لمعممي العموم والرياضيات, يتميز عن كثير من التجارب الموجودة م

المعارف والميارات النوعية التي سوف تقدم والتي تشترك فييا اكثر من جية في الجامعة ومن 
 الكميات متعددة بخبلف كميات التربية. 

التنمية المينية , معمم العموم , معمم الرياضيات, مدخل التكامل بين العموم  الكممات المفتاحية:
 . ( STEMوالتقنية واليندسة والرياضيات ) 
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Abstract :  
The purpose of this research is to shed light on the professional 

growth of science and mathematics teachers in the light of the 
integration of science, technology, engineering and mathematics (STEM) 
by recognizing the requirements for building a diploma program for 
science and mathematics teachers in the light of the STEM entrance, 
Based on these requirements, the researcher used the analytical 
descriptive approach to describe and analyze the literature related to the 
research problem and to prepare the proposed scenario for the training 
program. The research concluded that a list of the professional 
development requirements for science and mathematics teachers in the 
light of the STEM approach was divided into four main axes Knowledge, 
technology, engineering and sports. In light of these requirements, a 
proposed vision for the diploma program for science and mathematics 
teachers was developed. It is distinguished from many of the existing 
experiences through the knowledge and skills that will be offered and 
which are shared by more than one side in the university, Other than 
colleges of education. 
Keywords:  

Professional Development, Science Teacher, Math Teacher, 
STEM. 
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 المقدمة :
حاجة ممحة, لمواجية  لقد أصبحت التنمية المينية لمعاممين في المنظمات المعاصرة

التحديات والتغيرات المذىمة التي يشيدىا العالم اليوم, والتي أوجدىا االنفجار المعرفي  والتقدم 
التكنولوجي في العصر الراىن, فأصبحت التغيرات والتحوالت ىي سمة ىذا العصر, وببل شك 

طمب من المنظمات فإن محاولة السيطرة عمى ىذه التغيرات, وتجنب انعكاساتيا السمبية تت
االىتمام بالعنصر البشري وتنميتو مينًيا, بحيث يكون قادًرا عمى التعامل مع ما تفرزه ىذه 

( توجيا طموحًا لتنويع ٖٕٓٓالتحوالت والتغيرات. لقد جاء اعبلن رؤية المممكة العربية السعودية)
لة التعميم وداعمًا مصادر الدخل والتركيز عمى جوانب أخرى غير النفط حيث جاء مواكبا لرسا

لمسيرتيا , لبناء جيل متعمم قادر عمى تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات , وانطبلقًا من ىذه 
في ضوء السياسة  الرسالة جاءت الرؤية لتوفير فرص تعميم لمجميع في بيئة تعميمية مناسبة
د الفجوة بين مخرجات التعميمية لمممكة , ورفع جودة مخرجاتيا , وتشجيع االبداع واالبتكار , وس

التعميم ومتطمبات سوق العمل, وتوجيو الطبلب نحو الخيارات الوظيفية والمينية المناسبة , كل 
ىذا يتطمب تطوير اساليب التدريس واالبتعاد عن التقميدية واستخدام المداخل الحديثة في تصميم 

غرس صفات حميدة  من أفضل الصيغ لتحقيق ذلك, و يسيم في STEMالمناىج , ويعد تعميم 
وبناء شخصية قادرة عمى المثابرة واإلصرار من خبلل استخدام حل المشكبلت. وتتوافق اىدافو 

 توافقا كبيرًا مع تطمعات الرؤية فيما يخص التنمية البشرية
أحد مداخل التربية العممية التكنولوجية, وظير في الواليات المتحدة  STEMويعد مدخل 

 STEMفي المممكة المتحدة وجنوب أفريقيا ودول أخرى, ويتجو مدخل   األمريكية, ويطبق كذلك
نحو التركيز عمى الخبرة المفاىيمية المتكاممة, وحل المشكبلت وقدرات التفكير العممي, وىو من 

من  STEMالمستجدات الحديثة التي يوصى بتضمينيا في البرامج التعميمية,  فيو مدخل  
,  حيث  لبحوث والدراسات دورىا في تنمية الميارات لدى المتعممينالمداخل الفاعمة التي أثبتت ا

يعد  مدخل قائم عمى االبتكار والتجريب, كما أنو يقوم عمى دمج المحتوى العممي,  وميارات 
التفكير من أربعة تخصصات ىي : العموم, والتكنولوجيا, واليندسة, والرياضيات بيدف إعداد 

    (.ٕٔٔٓفيده غانم, أجيال جديدة من المتعممين  )ت
تنظيًما متكامبًل لممعرفة؛ مما يساعد الطبلب عمى إيجاد روابط بين  STEMيوفر مدخل 

 (،Sanders,2012البنى المعرفية لدييم؛ فيسيل تذكر ىذه المعرفة واستخداميا في المستقبل )
الطبلب بقوليم: إن تطور تعمم المفاىيم لدى  ( (Honey et al, 2014وتؤكد ىوني وأخرون 

عند استخدام مداخل التكامل يتأثر بكلٍّ من طبيعة التكامل المقدمة ليم, وما لدى الطبلب من 
معمومات سابقة. لذلك فاستخدام مداخل التكامل تفيد الطبلب الذين لدييم معرفة سابقة وثيقة 

درة عمى الصمة بالعناصر المستخدمة في التكامل, بينما األشخاُص ذوو المعرفة المحدودة أقل ق
 .إيجاد صبلت وروابط بين البنى المفاىيمية 
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 ىو تنمية قدرات الطبلب حيث يذكر روبمين STEMومن أىم أىداف مدخل 
(Robelen, 2011 أن )STEM يزيد من قدرة الطبلب عمى تعمم الرياضيات, كما        

        لحاجة لتطبيق ينمي لدييم التفكير الناقد وذلك الرتباطيم بالعالم الحقيقي في التعمم, وا
 المفاىيم الرياضية.

,التوصيات التي أصدرىا مجمس الرئيس STEMويؤكد االىتمام الدولي تجاه نيج وتعميم 
في   (President’s Council for Science and Technologyاالمريكي لمعموم والتقنية

الف  ٓٓٔتمكين  وكان من أىم التوصيات, STEMإطار التخطيط واالستعداد لتطبيق مبادرة 
, وذلك من خبلل STEM معمم لمتدريس في مجال تعميم العموم والتقنية واليندسة والرياضيات 

التركيز عمى المحتوى المعرفي والميارات التربوية البلزمة لتعميم الموضوعات المتعمقة بيذا 
مكينيا من الف مدرسة عبر مختمف المراحل التعميمية لتٓٓٔاالتجاه, وتوجيو الحكومة بدعم 

, وتقديم الدعم القوي لمبرامج المصممة إلنتاج مثل ىؤالء المعممين عمى  STEMتدريس حقول 
مدى العقود القادمة, كما أوصت بتخصيص مكافآت ومرتبات متميزة لممعممين المتمكنين في ىذا 

محيسن, المجال, وتطوير برامج الماجستير لتطوير األداء الميني لممعممين في ذات االتجاه )ال
 (.ٕ٘ٔٓالخجا,

حددت  NGAأن رابطة الحكام األمريكية  Thomasian, 2013 )ويذكر توماسيان )
ىدفين لتعزيز  STEMفي إطار استكماليا لئلجراءات التي تتخذىا الدولة في جدول أعمال تعميم 

داد عدد يز        , وثانيًا: أن  STEMىذا المجال, أواًل: زيادة كفاءة جميع المتعممين في مجال 
نقبًل عن )المحيسن, STEM الطبلب الذين يتابعون الدراسات المتقدمة والمين في مجال

 (.ٕ٘ٔٓالخجا,
( أن الواليات المتحدة األمريكية تتبنى رؤية تربوية Locke,2009وقد أوضح لوكي )

في جميع المراحل الدراسية في اآلونة األخيرة, وتبدأ بتطبيق منيج  STEMلتدريس مناىج 
STEM  في المرحمة األولى واالبتدائية عمى الطبلب بصورة عامة, وذلك بتدريس أساسيات

الرياضيات, وقاعدة من العموم والتكنولوجيا اليندسية, ويطبق المنيج أيضًا في المرحمة المتوسطة 
عامة عمى كافة الطبلب بتدريس الرياضيات, مع دراسة مكثفة لمتكنولوجيا عن طريق معامل 

 محاكاة والتصنيع والفنون الصناعية.التجريب وال
وقد أكد بن سوتر رئيس قسم األبحاث في ىيئة التصنيف الجامعي العالمي أن 

أصبحت تمثل موضع  STEM مجموعة تخصصات العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات
ك التوجيات التركيز الرئيس لممنافسة العالمية, وأن ىناك قوى دولية جديدة ظيرت مؤخرًا تتبنى تم

التي جعمتيا في مصاف الدول الصناعية ذات االقتصاديات القوية , والنتائج المميزة في 
االختبارات الدولية مثل سنغافورة وىونغ كونغ والصين وكوريا , لتنافس بذلك القوى التقميدية عمى 

 ( .ٖٕٔٓغرار الواليات المتحدة وبريطانيا . )الغمراوي, 
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إلى وجود تأثير إيجابي  Becker, Park,2011)) كل من بيكر, وبارك وتشير دراسة          
عمى تعمم المتعممين, وتعمييم, وتحسين ميوليم, واتجاىاتيم نحو جوانب مدخل  STEMلتعميم 

: العموم, والتكنولوجيا, واليندسة, والرياضيات, ويظير ىذا التأثير بصورة STEMالتكامل 
عام ابتداء من المرحمة االبتدائية وصواًل إلى المرحمة الثانوية, واضحة وجمية في مراحل التعميم ال
 مقارنة بالمراحل الدراسية الجامعية.

( دراسة كان اليدف منيا التعرف عمى تجارب بعض Scott,2011وقد أجرى سكوت )     
وقد خمصت الدراسة إلى بعض النتائج كان من أىميا   STEMالمدارس االمريكية في مجال

عمى غيرىم من الطبلب وزيادة الدافعية  STEMبلب في المدارس التي طبقة تجربةتفوق الط
لدييم لمواصمة دراستيم االكاديمية في مجاالت العممية التي تتطمب الميارات اليندسية 

 والرياضية. 
وتصورات  STEM(: تناولت الواقع التربوي لتعميم Bell, 2015وفي دراسة بيل )
ى أن ىذا التعميم ىو ضرورة حتمية لبلزدىار والتقدم االقتصادي, المعممين حولو, وأكدت عم

 تأىيبل يتناسب مع طبيعتو. STEMولذلك من الضروري التركيز عمى تأىيل معممي 
, STEMلم تكن المممكة في معزل عن االتجاىات الحديثة التي ظيرت في العالم ومنيا 

 التعميم لتطوير الوطنية ت االستراتيجيات مبادرا فقد قامت المممكة بتبني ىذا المدخل من خبلل 
 أحد التعميم وتأتي لتطوير السعودي التعميمي النظام أداء في النوعي التحول يضمن بما  العام 

 والرياضيات والتكنولوجيا واليندسة العموم في الطبلب أداء عمييا لتحسين المنصوص السياسات
 الحيوية الموضوعات بؤرة ضمن (. كونياٖٙ: ىـٖٔٗٔ.)مشروع الممك عبداهلل لتطوير التعميم,

  تعميم أن إلى ذلك ويعود واألكاديميين, القادة ودعم التعميم, لتطوير عالمي, اىتمام نالت التي
STEM  دمج عمى ويعتمد تخصص محدد, إنشاء يقوم عمى التخصصات متعدد نظام ىو 
 التخصصات بين يوةال فُيجّسر .كمي جديد واحد تخصص في مختمفة واختصاصات معارف
 عمى ويؤكد .واحد ككيان وُيعاّمميم ىندسة, رياضيات(, تكنولوجيا, بذاتو )عموم, منيا كل القائم
 النقطة حول يتمركز أن يجب والتكنولوجيا العموم, الرياضيات, تعميم في األساسي المحور أن

 ٖٕٓٓية المممكة برؤ  STEMالعممية , إن عبلقة مدخل  الثقافة باكتساب المتمثمة األساسية
تتمحور حول  الفجوة في اإلنجاز العممي كما يصفيا كثير من أصحاب االقتصاد والسياسة وىي 

, حيث يوجد عجز عمى المستوى العالمي في STEMما دعت إلى ظيور منحى أو مدخل  
ان تمبية احتياجات القوى العاممة في تخصصات العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات, مما ك

( أن Briney & Hill, 2013لو دور في انخفاض المؤشرات االقتصادية, وذكر بريني وىيل )
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أسباب ىذا العجز يعود إلى افتقار المدارس لممواد والدعم في المحتوى الدراسي, إضافة إلى عدم 
كفاية المعمم بالشكل المطموب إلنتاج المفكرين والقادرين عمى حل المشكبلت عبر تخصصات 

م والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات, عبلوة عمى ذلك النمو السريع لموظائف في مجاالت العمو 
STEM  خبلل السنوات الماضية مثل التكنولوجيا الحيوية, وعموم الحاسب اآللي وتكنولوجيا

المعمومات, واالتصاالت السمكية والبلسمكية والطب والمستحضرات الصيدالنية.  ويتضح مما 
ىي مبررات مينية واقتصادية, تتمثل المينية منيا في  STEMع وراء ظيور مدخل سبق أن الداف

نقص الميارات المطموبة, وىذا يتوافق توافقًا كبيرًا مع تطمعات رؤية المممكة العربية السعودية 
إلى بناء تعميم يسيم في دفع عجمة االقتصاد و   ٖٕٓٓحيث تتطمع توجيات رؤية   ٖٕٓٓ

راز نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول عمى تصنيف تمكين طبلبنا من إح
في المؤشرات العالمية لمتحصيل التعميمي, من خبلل إعداد مناىج تعميمية متطورة        متقدم 

       تركز عمى الميارات األساسية وتطوير المواىب, وضمان مواءمة مخرجات التعميم العالي مع 
 .سوق العمل
 STEMحيث إن مناىج  STEMيساعد عمى معرفة المين المرتبطة بمجاالت  ايضاً 

نما وسيمة لمطبلب لمعرفة مين غير معروفة حتى اآلن, كما  ليست موجية لتعمم العموم فقط, وا 
تعني وظائف ذات أجور أفضل وكذلك فرص أكبر لمعمل STEM أن المين المرتبطة ب 

(Omole, 2013 .)صات سوف يساعد التقدم في تخصSTEM  في ايجاد الحمول لمكثير من
التحديات المحمية والوطنية والعالمية التي تواجو البشرية .وعمى سبيل المثال فإن الصحة, 
والطاقة, وجودة البيئة, والمخاطر الطبيعية واستخدام الموارد الطبيعية؛ ُجمُّيا يعتمد عمى التدفق 

والجامعات, وفي بعض الحاالت إلى برامج المستمر لؤلفراد في المسار الميني في المدارس 
. كما يمعب استثمار الدول في البحث دوًرا كبيًرا في STEMالدراسات العميا في تخصصات 

  .( Bybee,2013االبتكار وحل المشكبلت التي تواجييا )
ايجاد قوى عاممة  STEM( أن من أىم أىدف مدخل التكامل ٖٕٔٓويؤكد الصالح ) 

مى دراية باالقتصاد المعرفي في القرن الحادي والعشرين  ؛ حيث يتوافق ىذا مع متمكنة تقنيِّا, وع
ومع التوجيات الحديثة نحو االكتفاء الذاتي في  ٖٕٓٓتطمعات رؤية المممكة العربية السعودية 

جميع المجاالت , و تنطبق الميارات المنصوص عمييا في ىذا المدخل عمى جميع وظائف 
فرص تطوير الميارات  STEM, فُتوفِّر األنشطة ضمن تخصصات القرن الحادي والعشرين

  البلزمة لتمكين القوى العاممة في ىذا القرن.
وألن المعمم عضو فاعل وركيزة أساسية في العممية التعميمية ؛ فإن العناية بو وتطويره  

جو يعد أمر ميمًا في تحقيق أي نيضة حضارية وتنموية في أي مجتمع إذ إن المعمم ىو مو 
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تستدعي أن يتواكب تطوير المعمم مع   STEMالعممية التعميمية ولذلك فإن نجاح أىداف مدخل 
حجم األىمية والتطبيق ىذا المدخل الحديث فقد أكدت الكثير من الدراسات ضرورة تطوير المعمم 

م( التي ىدفت إلى تقديم تصور ٕ٘ٔٓومنيا دراسة المحيسن وبارعة خجا )   STEMفي ضوء 
. واستند التصور إلى أربعة STEMل التطوير الميني لمعممي العموم في ضوء اتجاه تكامآللية 

مبادئ أساسية ىي: التطوير الميني لمعممي العموم كنظام, وتطوير محتوى المعرفة, 
مساندة التطوير الميني. حاولت  الدراسة  م و , ودعSTEMم واستراتيجيات التطوير المعني لتعم

ال التطوير الميني لمعممي العموم في ضوء اتجاه تكامل العموم والتقنية إلقاء الضوء عمى مج
وم. وتعبر ىذه الدراسة من , كاتجاه معاصر في تعميم وتعمم العمSTEMات والرياضي ةواليندس

حيث اعطت تصور شامل  STEMأوائل الدراسات التي تناولت جانب اعداد المعمم في ضوء 
 ل .إلعداد المعمم في ضوء ىذا المدخ

في  STEM( استحداث برامج إلعداد معممي ٕ٘ٔٓوكانت من أىم توصيات أبو عميوه )
, -عمى مستوى الدرجة الجامعية األولى والدراسات العميا  -كميات التربية بالجامعات المصرية 

وأيضا لمن سيعممون في إدارة ىذه المدارس وتكون برامج إعداد المعممين عمى درجـة عالية من 
 ة.التنافسي

بتقديم تصور مقترح لتطوير برامج التنمية المينية  (ٕٙٔٓوقامت بارعة بيجت )
حيث أكدة عمى ضرورة التوسع واالنتشار في اتجاه التنمية   STEMلمعممات العموم في ضوء  

المينية من خبلل المدرسة كوحدة لمتطوير, وبناء خطط لمتطوير الميني لمعممي العموم في ضوء 
, وتطوير معممي العموم من خبلل تفعيل الشراكات المجتمعية مع   STEM متطمبات تعميم

 مؤسسات المجتمع . 
(  إلى Gonzalez & Kuenzi,2012وفي ىذا السياق يرى كل من جونزلز وكوانز)

ضرورة إجراء المزيد من االبحاث والدراسات الكيفية والكمية, المستندة إلى احدث الطرق التقنية 
وكيفية تدريسو في  STEMلميني لممعممات لموصول إلى الفيم الكافي لمدخل والرقمية لمتطوير ا

برامج إعداد التعميم العام, وكيفية تييئة وتنمية الميارات التدريسية لدى المعممات والمعممين, 
 وتنمية االتجاىات االيجابية نحو تطبيقو في الفصول الدراسية.

ترح لبرنامج  تدريبي لتنمية  ميارات ( بتقديم  تصور مقٕٗٔٓوقد قامت سيام مراد )
التدريس لدى معممات الفيزياء بالمرحمة الثانوية  في ضوء مبادي ومتطمبات التكامل بين العموم 

وتوصمت الدِّراسة إلى أن تصورات معممات الفيزياء   STEMوالتكنولوجيا واليندسة والرياضيات  
 . STEMين التدريبية في مجال لممرحمة الثانوية كانت بدرجة كبيرة نحو احتياجات

 مشكمة البحث:
كما ذكرت ىند   STEMإن من أىم مواطن الضعف في تجربة المممكة في مجال 

في الميدان التربوي التعميمي المحمي في ظل عدم  STEM( ؛ حداثة تعميم  ٕ٘ٔٓالدوسري )
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ليندسة أيضًا ضعف تضمين حقمي: التقنية, وا STEMوجود محتوى تعميمي متخصص لتعميم 
في البرامج المدرسية عمى نحو فعال وكذلك الممارسات اليندسية في حقمي العموم والرياضيات. 
أدى إلى ضعف عام في الكفايات المعرفية, والبحثية لمعممي العموم والرياضيات وضعف قدرات 

عمى توظيف بيانات تقويم أداء الطبلب في تخصص العموم. كما  STEMمعممي تخصصات 
. مع فقر البنية التحتية في المدارس بما يناسب STEMوفر معممين مؤىمين لتعميم أن عدم ت

( ٕٔٔٓأدى إلى ضعف التجربة في المممكة . لقد  أشارت تفيدة غانم) STEMاحتياجات تعميم 
في المدارس الثانوية المصرية ذكرت منيا الحاجة إلى  STEMإلى بعض تحديات تنفيذ مناىج 

 لمدخل الجديد وخاصة ما يتعمق بعموم الكمبيوتر, والبرمجة, والتصميم. تدريب المعممين عمى ا
ويرى الباحث من خبلل الخبرة في ىذا المجال ان البرامج التدريبية المقدمة لممعممين في 

برامج ضعيفة ذات مدة قميمة قد ال تكسب المعمم القدر الكافي من المعرفة  STEMضوء 
شاريع , أيضا مستوى االنتقائية في اختيار المعممين المتدربين والميارة لمتعامل مع مثل ىذه الم

في ىذه البرامج غير واضح وال يخضع لمعايير معينة, ايضًا يتعمد التطبيق عمى الجوانب 
النظرية البعيدة عن التخصصية النوعية التي يجب أن تتوفر لدى معممين العموم والرياضيات 

 . STEMالمتصدين لمدخل 
بلل ما سبق  تنمية المعممين خاصة معممي العموم والرياضيات ألن لذا يجب من خ

يكونوا قادرين عمى استيعاب ىذا المدخل ويممكون من الميارات التي تتفوق عمى الكثيرين من 
اقرانيم في مجاالت عدة خاصة المجاالت التي تتعمق باليندسة والحاسب األلي لكي يكونوا 

حيث أوصت  STEMيارات العالية  التي يتطمبيا مدخل قادرين عمى تدريب الطبلب عمى الم
(, وسيام ٕ٘ٔٓ(, ودراسة ىند الدوسري )Perry, 2013(, ودراسة بيري )ٕٕٔٓتفيده غانم)

بضرورة  (, ٕٙٔٓ(, ودراسة  عبير الخبتي )ٕٙٔٓدراسة  ىبة أحمد ) و  (, ٕٗٔٓمراد )
داد معممين قادرين عمى وتفعيمو في مناىجنا من خبلل أيضًا اع STEMاالىتمام بمدخل 

( عمى ضرورة  ٕٚٔٓالتصدي لمثل ىذه المداخل الحديثة , وتؤكد دراسة آل عمرو و الدغري )
إعادة النظر في برامج إعداد المعمم ومسيرات  بنائو, لتكون أكثر تأكيدًا عمى الممارسة الحقيقية 

يين حقيقية  واعادة بناء برامج لممينة مع تقديم التقذية العممية والتربوية المناسبة في مواقف تم
الديبمومات التربوية بمختمف مسمياتيا, إذ إنيا األسموب المتبع حاليًا في إعداد المعمم بعد دراستو 

وايجاد حمول  ٕٕٓٓالتخصصية, وصياغة مفرداتيا بما يحقق أىداف برنامج التحول الوطني 
تحقيق أىداف رؤية التحول الوطني مينية لممعممين مما يرفع من جودة مخرجات التعميم وذلك ل

في تخريج جيل ينيض بسوق العمل السعودي. انطبلقًا مما سبق ييدف  ىذا البحث في  ٖٕٓٓ
يمتاز ىذا البرنامج بطموحو الكبير من حيث  STEMتصميم برنامج دبموم قائم عمى مدخل 

ك ميارات عالية اإلعداد العالي والنوعي لمعممي العموم والرياضيات لكي يتمكنوا من امتبل
تساعدىم عمى تدريس طبلبيم في ضوء تطمعات ىذا المدخل الحديث ونقل ىذه الخبرات 
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واالتجاىات اإليجابية نحو المين المستقبمية التي يحتاجيا الوطن من خبلل رؤية طموحة تتوافق 
 مع ىذه التوجيات الحديثة في التعميم  وبذلك تتحد مشكمة البحث في السؤالين التاليين:

 ؟ STEMماىي متطمبات بناء برنامج دبموم لمعممي العموم والرياضيات  في ضوء مدخل  .2
 ؟     STEMما لتصور المقترح لبرنامج )دبموم ميني( قائم عمى متطمبات مدخل  .1

 أىداف البحث: 
 يسعى البحث الحالي لتحقيق األىداف التالية: 

العموم والرياضيات  في ضوء  الوصول إلى قائمة  بمتطمبات بناء برنامج دبموم لمعممي .ٔ
 .  STEMمدخل 

 .     STEMالوصول إلى تصور المقترح لبرنامج )دبموم ميني( قائم عمى متطمبات مدخل  .ٕ
 أىمية البحث: 

 تكمن أىمية البحث الحالي فيما يمي:
 ٖٕٓٓو تطمعات رؤية المممكة العربية السعودية  STEMالتوافق الكبير بين أىداف مدخل  .ٔ

إلى بناء تعميم يسيم في دفع عجمة االقتصاد و تمكين   ٖٕٓٓوجيات رؤية  حيث تتطمع ت
طبلبنا من إحراز نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول عمى تصنيف متقدم 

 في المؤشرات العالمية لمتحصيل .
االستفادة من دعم توجيات االستراتيجية الوطنية لتطوير التعميم العام بالمممكة, والتي نيجيا  .ٕ

 االتجاىات العالمية الناجعة والمتوائمة لتطوير نظام التعميم السعودي. 
مواكبة توجيات خطط التنمية التاسعة والعاشرة بالمممكة العربية السعودية في االىتمام  .ٖ

بتطوير لمعممين ورفع كفاءتيم التعميمية والتربوية, واالرتقاء في مناىج العموم والرياضيات 
 والتقنية.  واليندسة

استجابة لحركات إصبلح وتطوير التربية العممية, واالىتمام الوطني واإلقميمي والدولي  .ٗ
, كذلك استجابة لحركات إصبلح وتطوير النداء العالمي STEMالمتزايد باتجاه مدخل 

 واإلقميمي والدولي المتزايد باتجاه المدرسة كوحدة لمتطوير.
 حدود البحث : 

متطمبات بناء برنامج دبموم لمعممي العموم والرياضيات  في ضوء مدخل  الحدود الموضوعية :
.STEM  

معممي العموم والرياضيات  لممرحمة االبتدائية والمتوسطة , ومعممي الكيمياء ,  الحدود البشرية :
 والفيزياء ,والرياضيات بالمرحمة الثانوية, والكميات التقنية .
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 مصطمحات البحث  :
 :STEMن العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات مدخل التكامل بي 

( منحى العمم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات ,Gerlach, 2012عّرف جيرالش )
STEM  بأنو : نيج لمتعمم متعدد التخصصات تقترن فيو المفاىيم العممية بالظواىر الطبيعية

ياضيات في السياقات التي تجعل االتصال ويتمكن الطمبة من تطبيق العموم والتقانة واليندسة والر 
بين المدرسة والمجتمع والعمل فعااًل, مما يتيح اكتساب الثقافة العممية والقدرة عمى التنافس في 

 االقتصاد العالمي.
( بأنو : تعمم وتعميم العموم والتكنولوجيا Briney & Hill, 2013كما يعرفو بريني وىيل )
ي إلنتاج عقول مفكرة وقادرة عمى حل المشكبلت عبر جميع واليندسة والرياضيات بشكل يكف

 التخصصات.
المعممين فيصبحون  : "نيج شامل ومتواصل ومكثف لتحسين أداءالتنمية المينية تعرف بأنيا

 National Staff Developmentع مـستوى التحصيل العممي لمطبلب". )أكثر فعالية في رف
Council, 2015.) 

نيج شامل ومكثف لتحسين أداء المعممين  وتنمية ميارات  ئيًا بأنيا:ويعرفيا الباحث اجرا
التدريس لدييم  في ضوء مبادئ ومتطمبات التكامل بين العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات  

STEM . من خبلل  برنامج الدبموم المقترح 
ن مجموعة من خطة تعميمية منظمة تتضم ويعرف الباحث برنامج الدبموم المقترح بأنو:

, STEMالخبرات واألنشطة واألساليب التدريسية المتنوعة قائمة عمى متطمبات مدخل التكامل 
يقدم بيدف إحداث تغيرات مرغوبة في الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية لمعممي العموم 

 والرياضيات .
 االطار النظري لمبحث :

 :  STEMندسة والرياضيات مفيوم مدخل تكامل العموم والتكنولوجيا والي
يرجع االىتمام بيذا النوع من التعميم إلى حركة إصبلحية دعي إلييا القادة السياسيون 
ورجال األعمال عمى مستوى العالم؛ وذلك لعبلج اآلثار الناجمة عن الركود في القطاع 

عدادىم االقتصادي, وذلك يرجع إلى االعتقاد بأن وجود الطبلب الدارسين ليذه التخصصات و  ا 
لممستقبل )كميندسين وعمماء وتكنولوجيين( سيسيم بشكل كبير في إنتاج األفكار المبتكرة والتي 
تؤدي بدورىا إلى التنمية االقتصادية, وذلك عمى اعتبار أن من سيبدأ الدراسة مبكرا في ىذه 

االبتكارات المجاالت سيستمر في استكماليا في مراحل الدراسية األعمى وىذا يؤدي إلى مزيد من 
العممية وبالتالي اقتصاديات أقوى مع مزيد من فرص العمل في المجاالت العممية والتكنولوجية, 
وقد بدأ االىتمام بتعميم موضوعات الرياضيات والعموم والتكنولوجيا منذ نياية الحرب العالمية 

مون, وازداد االىتمام الثانية باعتبارىا موضوعات أساسية في المعرفة التي يجب أن يمم بيا المتعم
خبلل العقد األول من القرن الحادي والعشرين بصورة كبيرة وخاصة في ظل  STEMبتعميم 

التوجو نحو االقتصاد القائم عمى المعرفة, والتركيز عمـى الميارات التي يجب أن يمم بيا العاممون 
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م التعميم التقميدية تفي بيذه والتي تغيرت بشكل كبير بسبب الثورة التكنولوجية والعممية ولم تعد نظ
 (.ٕ٘ٔٓاالحتياجات )أبوعميوة,

(: "بأنو تدريس العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات بشكل STEMيّعرف تعميم )
متكامل بدال من تدريس ىذه المقررات بشكل منفصل, كما يؤكد عمى تطبيق المعرفة في مواقف 

 ,STEMNETلتعمم القائم عمى المشروع". )الحياة الحقيقية, ويعتمد بشكل أساسي عمى ا
2015.) 

 ,Ministry of Education)وتّعرفو وزارة التعميم في الواليات المتحدة األمريكية    
2010: p7)  ,بأنو " البرامج التي ُيقصد بيا أساسًا توفير الدعم لمعموم, أو تعزيز العموم, والتقنية

بتدائية وحتى الثانوية ومن خبلل المستويات العميا في المرحمة اال STEMواليندسة, والرياضيات 
 بما في ذلك تعميم الكبار".

في المواد الدراسية المتكاممة، وىي كما يمي: )تفيدة غانم،  STEMويتمثل منيج 
1022.) 

دراسة العالم الطبيعي من حولنا, وطبيعة العمم. ويتضمن المعارف والميارات وطرق  العموم: (ٔ
 بداعي واتخاذ القرار.التفكير العممي واإل

 التطبيقات العممية واليندسية وعموم الكمبيوتر. التكنولوجيا: (ٕ
 التصميم اليندسي والقدرة عمى بناء النماذج والتصاميم. اليندسة: (ٖ
 .   أساسيات الرياضيات البلزمة لحل المشكبلت الرياضية  الرياضيات: (4

 : STEMبمدخل  أىداف التعميم
 STEM( Conner, 2013:)م في ضوء مدخل ذكر كونر بعض أىداف التعم

التركيز عمى المستقبل وتحقيق جودة الحيـاة من خـبلل االبتكارات العممية والتكنولوجيا؛ مما  
عمى        يسيم في تحسين الصحة والمحافظة عمى المناخ وغيرىا من القضايا المؤثرة 

 اإلنسان.
ت العموم والتكنولوجيا واليندسة توفير الفرص لتنمية ميارات وخبرات الطبلب في مجاال 

 والرياضيات.
منح المعممين فرصا لمواصمة نموىم الميني بشكل مستمر, وتدعيم ذلك بالتواصل مع  

 الميتمين بيذا المجال من عمماء وباحثين.
تحسين التحصيل العممي واإلنجاز األكاديمي لمطبلب, ويعمل عمى تبني الدول لمبادرات  

 ضوء نتائج االختبارات الدوليـة. إصبلح التعميم خاصة في
 ( األىداف التالية:1022وتضيف تفيدة غانم)

إتاحة الفرص لجميع الطبلب بغض النظر عن خمفياتيم االجتماعية أو االقتصادية لبللتحاق  
بيذا النوع من التعميم وحثيم عمى ذلك وتشجيعيم عمى مواصمة التعمم لمحصول عمى وظائف 

 متميزة.
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 STEMدارس والكميات في المممكــة المتحدة عمى إثراء فرص تعميم مساعدة جميع الم 
 والتوسع فيو, مع تحديد المنافع والمزايا التي تعود عمييم من العمـل في ىذا المجال.

تشجيع المؤسسات والمنظمات المختمفة الميتمة بيذا النوع من التعميم عمى استثمار جيودىا  
 (.        (STEMليم ولمشباب الراغبين في االلتحاق ببرامج  ومواردىا بطريقة تحقق أفضل النتائج

عمى عدة أسس  STEMيقوم مدخل تكامل العموم والتكنولوجيا  واليندسة والرياضيات 
 : (Stephanie, Pace Marshall, 2008)ومنيا  

 االىتمام بالتمكن من البرامج الحاسوبية. 
واألحياء واألرض والفضاء واليندسة  تطبيق أنشطة وممارسات معممية في عموم الفيزياء 

 والتكنولوجيا.
 يتم التطبيق عمى صورة برامج ومشروعات ومشكبلت حقيقية مرتبطة بالعالم الحقيقي. 
 .STEMإجراء دراسات وأبحاث في المجاالت األربعة لتعميم  
ربط تجارب وممارسات الطالب العممية واليندسية بالتحديات والمشكبلت المحيطة ببيئتو  
 مجتمعو المحمي والعالمي.و 
إنشاء عبلقات متميزة بين الطالب وزمبلئو المشاركين لو, ومع معمميو والخبراء والعمماء  

 .STEMالميتمين بمجاالت تعميم 
 إجراء ورش عمل وتدريبات مكثفة لتطوير الميارات والممارسات العممية واليندسية. 
حوي أنشطة وميارات إثرائية التوسع في عمميات التطبيق من خبلل برامج صيفية ت 

 . STEMوالمسابقات العممية ومسابقات الروبوتات والتصميمات اليندسية لتطوير تعميم 
 مبادئ تعميم مدخل تكامل العموم والتكنولوجيا  واليندسة والرياضيات 

:STEM  
( مجموعة من المبادئ يمكن اتباعيا Vasguezm, Comer, Sneidr, 2012اقترح )
وكذلك في تطبيق الدروس  STEMي المناىج المعتمدة عمى مدخل التكامل  من قبل مصمم

 داخل القاعة الصفية وتتمثل ىذه المبادئ في:
. التأكيد عمى التكامل بين المواد: وذلك بالجمع بين اثنين أو أكثر من التخصصات بما يسمح ٔ

لدييم, كما أن ىذا لمطبلب إدراك ترابط المفاىيم, والتي تعد األساس في البناء المعرفي 
الترابط يساعد عمى توليد المزيد من الحمول المبتكرة واإلبداعية عند تطبيق فيميم, والتفكير 

 بطريقة أكثر شمولية حول مشكمة معينة.
. إنشاء صمة ذات أىمية بحياة الطالب: قد ال يبدو من الواضح لدى الطمبة كيف يمكن تطبيق ٕ

لذا من الميم توضيح أن المعرفة يمكن أن نستفيد منيا في  التعمم الجديد في حياتو اليومية,
 جانب آخر

. التأكيد عمى ميارات القرن الحادي والعشرين: إن الحاجة الماسة لمقوى العاممة في المستقبل ٖ
 تستمزم ميارات خاصة تسمى بميارات القرن الحادي والعشرين .
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 نخراًطا في العمل وال يشعرون بالممل.. تحدي الطمبة: فعندما نتحدى الطمبة نجعميم أكثر اٗ
. تنوع السياق التعميمي: من خبلل توفير مجموعة متنوعة من المخرجات التعميمية في وحدات ٘

التعبير عن         منحى العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات, واستخدام الطمبة طرق 
أن يتضمن        م, ومن الميم معارفيم بشكل مستمر, ومشاركة الخبرات, وتوسيع مياراتي

 التدريس استراتيجيات حديثة مثل: التعمم المبني عمى المشكمة, والتعمم المبني عمى المشاريع.
التنمية المينية لمعممي العموم في ضوء مدخل تكامل العموم والتكنولوجيا  واليندسة 

  :  STEMوالرياضيات 
في تعميم العموم, يتأكد فيو تكامل العموم  بوصفو نيجًا نوعيًا حديثًا STEMيتطمب تعميم 

ووحدة المعرفة, ضرورة تطوير ممارسات المعممين بما يمكنيم من تحقيق فمسفة وأىداف ىذا 
إطاًرا لتعميم العموم في  ( (NRC,2012المدخل, وقد وضع المجمس الوطني األمريكي لمبحوث
 صفوف التعميم العام يستند إلى ثبلثة أبعاد رئيسة, ىي:

 Science & Engineering Practicesلممارسات العممية واليندسية ا .2
(SEP) : 

ويقصد بيا الممارسات التي تصف سموك العمماء, كاالنخراط في االستقصاء, وبناء        
  .النماذج والنظريات
 التي توحد دراسة العموم واليندسة: Crosscutting Conceptsالمفاىيم الشاممة 

 المفاىيم المشتركة بين حقول العموم, حيث تربط مختمف المجاالت العممية.وتتضمن جميع      
الفيزياء, األحياء, عموم  لمجاالت التخصصات األربعة:  Core Ideaاألفكار األساسية 

 األرض والفضاء, واليندسة والتقنية وتطبيقات العموم.
الدراسية لمعموم في فصول وتتضمن األفكار األساسية التخصصية التركيز عمى المناىج        

التعميم العام، والتدريس، والتقويم، ويجب أن تمبي األفكار اثنين عمى األقل من المعايير 
 التالية:

 أن تكون ذات أىمية واسعة لمختمف تخصصات العموم أو التخصصات اليندسية. 
 أن توفر أداة رئيسة لفيم أو استقصاء األفكار األكثر تعقيدًا, وحل المشكبلت. 
أن تتعمق بمصالح الطمبة وتجاربيم الحياتية, أو تكون مرتبطة بالمشكبلت والقضايا  

 االجتماعية أو الشخصية التي تتطمب المعرفة العممية أو التكنولوجية.
أن تكون قابمة لمتعميم وقابمة لمتعمم عمى درجات متعددة, مع زيادة مستويات العمق والتعقيد  

 تدريجيَا.
تخصصية المجاالت األربعة: الفيزياء, واألحياء, وعموم األرض أن تجمع األفكار ال 

 والفضاء, واليندسة والتكنولوجيا والتطبيقات العممية.  
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ولتحقيق تعمم ذي مغزى في العموم واليندسة فإن المجمس الوطني األمريكي لمبحوث         
لتدريس, والتقييم. وىذا يوصى بدمج ىذه األبعاد الثبلثة في المعايير, والمناىج الدراسية, وا
, وتعميق فيمم  STEMيوضح ضرورة إكساب المعممين الممارسات المينية المتخصصة لتعميم 

لممفاىيم العممية واألفكار األساسية لمجاالت العموم األربعة, وأن تدمج ىذه األبعاد ضمن معايير 
 التطوير الميني لمعممي العموم. 

( نقاًل عن المحيسن Presley and Coble, 2012كما حدد بريسمي وكوبل )     
 : STEM(  أربعة أسس لتطوير برامج المعممين في مجال نيج  ومدخل 1025والخجا)

أن تكون متطمبات التعيين معتمدة وصارمة وانتقائية لممعارف والميارات والسمات المرتبطة  
يمات صارمة لجميع بالتدريس الجيد لمرياضيات والعموم, وأن تكون ىناك معايير أداء وتقي

 المرشحين الساعين لمحصول عمى رخصة المعمم في العموم والرياضيات.
 أن يستند التعمم عمى الممارسات اإلجرائية الشاممة والمستندة إلى الحقائق من المدارس 
 والفصول الدراسية والتجارب الواقعية. 
 . STEMتمكين المعممين من الميارات التربوية لتعميم  
 ييم واألبحاث المستمرة لتحسين إعداد المعمم.توفير التق 

( عددًا من التوصيات لمتطوير الميني لمعممي العموم Willson, 2013وقدم ولسون )       
 والرياضيات في الكميات والجامعات، من أىميا:

 استخدام استراتيجيات حديثة في تدريس تخصصات العموم والرياضيات .. 
 المينية لمخريجين الجدد من المعممين .اكتشاف االتجاىات والخبرات  
 ترقية وزيادة الدورات التدريبية لمطمبة الجامعيين في مجال العموم والرياضيات. 

ضرورة المراجعة الدورية لمناىج ومقررات التي تؤىل معممي العموم والرياضيات لمتدريس 
 .STEMحتى يتم التأكد عمى جودتيا في تأىيل معممين في مجال 

 تواصل المستمر والموائمة  بين مخرجات الكميات والميدان التربوي .تعزيز ال 
 STEMأن تطوير المعممين وفق  مدخل ونيج  (PCAST, 2010)وقد أوضح تقرير        

ينبغي أن يتمّكن المعممين من األول: المحتوى المعرفي المتعمق :  يركز عمى محورين رئيسين:
 وىذا يتطمب: STEMالمحتوى المعرفي  لمدخل ونيج  

    أن يفيم المعممون بعمق مدخلSTEM  بما يمكنيم من تفسير المفاىيم واإلجراءات من
 وجيات نظر متعددة, وبالتالي توجيو الطمبة لتحقيق االكتشافات الخاصة بيم.

  أن يندمج المحتوى المعرفي لممعممين بقضايا ومشكبلت العالم الحقيقي واألحداث الجارية
 . STEMمدخل  ذات الصمة بحقول 

  تمكين المعممين من تصميم وبناء األسئمة لمطمبة المتحمسين والموىوبين والتي تحفزىم
 . STEMوتتحداىم لبلتجاه لحقول مدخل  
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   ,تطوير أداء المعممين لتشجيع الطمبة عمى وضع الفروض واألسئمة, بداًل من توجيييا ليم
يذه الطريقة يتمكن الطمبة من خبلل وكذلك معرفة أساليب اإلجابة عمى تمك األسئمة, وب

ممارسات ىؤالء المعممين من تطوير القدرات األساسية التي تمثل طريقة العمماء والميندسين 
  وعمماء الكمبيوتر وعمماء الرياضيات.

 الثاني: الميارات التربوية الالزمة لمتطوير الميني لمعممي العموم في مجال تعميم مدخل
STEM رامج التنمية المينية المعممين من الميارات التربوية المتعمقة التي ينبغي أن تمّكن ب

في فصوليم الدراسية ومن أىم تمك  STEMتساعدىم عمى تطبيق المحتوى المعرفي لتعميم 
 (:ٕ٘ٔٓالميارات )المحيسن, وخجا 

   أن يفيم المعممون بعمق طريقة تعمم المتعممين في مدخلSTEM . 
  لمفاىيم الخاطئة الطبيعية التي يمكن أن تنشأ في ىذا المجال, أن يتعرف المعممون عمى ا

 ومعرفة السبل التي تساعد الطمبة عمى التخمي عنيا باالستناد إلى أساس الفيم الحقيقي.
 .أن يتمكن المعممون من توجيو الطمبة لمبحث العممي, وتصميم التجارب, ومعالجة البيانات 
  ثارة تعمم الطمبة في مواضيع مدخل أن يتعرف المعممون عمى كيفية تحفيز و  . STEMا 

( برامج التنمية المينية لمعممي ٕ٘ٔٓوفي سياق االبحاث المحمية قدم المحيسن, وخجا )
 وأستند عمى أربعة أبعاد وىي: STEMالعموم في ضوء متطمبات 

  :  يتضمن وضع السياسات والخطط عمى مستوى الدولة التي تدعمأواًل: التطوير الميني كنظام
 ومن ذلك: STEMتحقيق نيج 

 .تخصيص الميزانيات الكافية لدعم وتحقيق متطمبات ىذا االتجاه 
 .وضع الخطط الزمنية طويمة المدى, وتحديد الفئات المستيدفة 
 .تحديد سياسات الحوافز والمكافئات, ونظام الترقي الوظيفي 

جات التدريبية والتطويرية, ويتضمن تحديد االحتيا ثانيا: التطوير الميني في المجال المعرفي:
 التي سيتم بناء برامج التنمية المينية في ضوئيا, ومن أىما:

  تحديد المعارف والخبرات التخصصية في إطار الغايات الكبرى لتعميمSTEM . 
  تحديد المعارف والخبرات التدريسية لتعميمSTEM . 
  تطوير الحقائب التعميمية والنشاطات المينية الخاصة بنيجSTEM . 
  توفير المؤلفات والكتب العممية واألبحاث العممية والنشرات التعريفية في مجال 

يوضح ىذا الجانب استراتيجيات ومبلمح :  STEMثالثًا: استراتيجيات التطوير الميني لمجال 
 ومن أىميا: STEMتنفيذ برامج التطوير الميني لتعميم 

 ستمرة, وأن تبدأ البرامج بالتركيز عمى تنمية استخدام برامج التنمية المينية طويمة المدى وم
دراك المعممين لنيج ومدخل   , وأىميتو. STEMوتعزيز وعي وا 

  التنويع في استراتيجيات تطبيق البرامج لتمكين المعممين من بناء معارفيم وفقا ألنماط تعمميم
 اعمي .وخبراتيم السابقة, كالعصف الذىني, واالستقصاء, وحل المشكبلت, والتعمم التف
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  توفر الفرص لممعممين لمتعمم والنمو الذاتي من خبلل ممارسات التأمل الميني, والقيام
 بالبحوث اإلجرائية, وتدريب األقران, وبناء ممفات اإلنجاز 

  االستفادة من معممي الرياضيات والعموم والحاسب ذوي األداء المتميز لمعمل بوصفيم
 .  STEM مصادر لمخبرة في المدرسة لتنفيذ برامج

يتضمن ىذا الجانب توفير  : STEMرابعًا: الدعم والمساندة لمتطوير الميني في مجال 
 , ومن أىميا: STEMمتطمبات الدعم والمساندة لضمان تحقق أىداف نيج 

 . توفير الدعم المادي والمعنوي الكافي من وزارة التعميم واإلدارات العميا 
 .توفير دعم القيادة داخل المدرسة 
 ر فرص التنمية المينية داخل إطار المدرسة.توفي 
 دعم مؤسسات المجتمع المحمي والدولي واسياميا ومشاركتيا في تطوير المعممين وفق نيج 

STEM . 
 Vasquez & Comer & sneider, 2013)ويرى كل من فاسكويز وساندر وكومر 

 يجب أن يكون قادًرا عمى :  STEMأن معمم   (
 .STEMن مواد التركيز عمى التكامل بي (ٔ
تطوير فيم المتعممين من خبلل مساعدتيم عمى تكوين صبلت وارتباطات بين المحتوى  (ٕ

 المختمفة. STEMالمعرفي لمواد 
 التأكيد عمى  معارف وميارات القرن الحادي والعشرين . (ٖ
 توفير ميام تثير تحدي واىتمام المتعممين وقدراتيم .  (ٗ
 التنوع في تقديم األنشطة والميام . (٘

    STEM افة المينية في ضوء مدخلالثق
عمى أنيا :  STEM( ثقافة NRC,2011) عرَّف المجمس الوطني لمبحوث األمريكية

المعرفة والفيم لممفاىيم الرياضية والعممية والعمميات البلزمة التخاذ قرارات شخصية, والمشاركة 
ىي من أىم  STEMثقافة  في الشؤون المدنية والثقافية واإلنتاج االقتصادي, كماَ َيَرْون أن

 , فذكروا أنيا نسيج لمقدرات األربع المترابطة التالية:STEMأىداف تعميم 
  (NRC,2012) تتكون الثقافة العممية حسب المجمس الوطني لمبحوث  الثقافة العممية: -

من عدة أبعاد ىي: معرفة الحقائق األساسية, والمفاىيم, والمبادئ, والقوانين, والنظريات في 
االت العموم, والقدرة عمى ربط األفكار عبر التخصصات؛ باإلضافة إلى الممارسات مج

والطرق التي تعزز معرفتنا عن العالم الطبيعي, واستخدام العموم من أجل إيجاد حمول 
 لممشكبلت في العالم الحقيقي باستخدام اليندسة.

وتقويم التقنية, ففييا يتم تعديل ُيقصد بيا القدرة عمى استخدام, إدارة, فيم,  الثقافة التقنية: 
؛ لذا يجب أن تشمل  (NRC,2012) االنسان الطبيعي من أجل تمبية احتياجاتو ورغباتو

الثقافة التقنية قدرة الطبلب عمى استخدام التقنيات الجديدة, وفيميم الطريقة التي بوساطتيا تم 
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كنيم من تحميل أثر ىذه تطوير ىذه التقنيات؛ باإلضافة إلى امتبلكيم الميارات التي تم
 التقنيات عمى الفرد والمجتمع والعالم ثقافة استخدام الروبوت كمثال لذلك .

ىي القدرة عمى حل المشكبلت وتحقيق األىداف؛ عن طريق استخدام  الثقافة اليندسية: 
عممية التصميم اليندسي. أي أن الطبلب لدييم القدرة عمى تطبيق العمميات اليندسية في 

ديدة, فيم يحددون المشكمة القابمة لمحل, ويولدون الحمول المناسبة, ويقومون بتعديل مواقف ج
التصميم من أجل الوصول لمحل األمثل. كما تشمل الثقافة اليندسية العبلقة التبادلية بين 
العموم والفن واليندسة, باإلضافة إلى الطريقة التي يستجيب بواسطتيا الميندس لحاجات 

 .NRC, 2012)) .ورغبات المجتمع
ىي قدرة الفرد عمى تحديد وفيم الدور الذي تمعبو الرياضيات في العالم؛  الثقافة الرياضية: 

فالطبلب المثقفون رياضيِّا لدييم القدرة عمى إصدار األحكام عمى أسس سميمة, واستخدام 
ية الرياضيات بطرق تمبي حاجات الفرد كمواطن بّناء وميتم, فيعبر عن األفكار الرياض

باستخدام األلفاظ والمشاركة في مناقشات عن الرياضيات, وتطبيق مفاىيم وميارات 
 ,Gojakالرياضيات في الحياة اليومية؛ أي أن الرياضيات تجعل حياة الفرد أكثر منطقية. )

2015.) 
إلى ىذا الجانب  National Assessment Governing Board,2014)كما أضافت )     

 يندسية والتقنية وتتكون ىذه الثقافة من ثبلثة محاور ىي: مكونات لمثقافة ال
 (Technology and Societyالتقنية والمجتمع. ) -
 (Design and Systemsالتصميم واألنظمة. ) -
 (Information and Communication Technologyتقنية المعمومات واالتصال. )-

       ( :  يتعامل ىذا المحور مع Technology and Society) أواًل : التقنية والمجتمع
تظير  تأثير التقنية عمى كل من المجتمع والعالم الطبيعي, ومع الجوانب األخبلقية التي قد 

نتيجة ليذه التأثيرات. وىي تشمل أربعة جوانب: تفاعل التقنية واإلنسان, تأثير التقنية عمى 
 والعدالة والمسؤولية.   لمعمومات, األخبلقالعالم الطبيعي, تأثير التقنية عمى عالم المعرفة وا

( :  يشمل ىذا المحور كبلِّ من طبيعة Design and Systems) ثانًيا : التصميم واألنظمة
التقنية, وعمميات التصميم اليندسي التي ليا دور في تطوير التقنيات المختمفة, والمبادئ 
األساسية التي تحكم التعامل اليومي مع التقنيات, كما يتضمن ىذا الجانب الصيانة 

, التصميم اليندسي, ( ومنيا التالي : طبيعة التقنيةTroubleshootingوتصميح االعطال )
 دور عممية التصميم اليندسي في حل المشكبلت, التفكير المنظومي.

:  (Information and Communication Technology)واالتصالثالثًا : تقنية المعمومات 
يتضمن ىذا المحور الحاسب اآللي, وأدوات التعمم اإللكتروني, وأنظمة الشبكات واألجيزة 

تقنيات أخرى تساعد في صناعة وتوصيل المعمومات, وليذا المحور الرقمية اليدوية, و 
خمسة جوانب ىي : بناء األفكار والحمول وتبادليا مع اآلخرين, البحث عن المعمومات, 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102يايى     - ساخلايانعدد   -  43  جملهدا         152

التحري عن المشكبلت, احترام الممكية الفردية لآلخرين, اختيار واستخدام األدوات التقنية 
 المناسبة لممرحمة العمرية.        

تجارب العالمية والمحمية في تعميم مدخل التكامل بين العموم والتكنولوجيا  واليندسة ال
  STEM : والرياضيات  

عمى األنظمة التربوية في العديد من الدول وعمى رأسيا  STEMانعكست أىمية تعميم       
ط التالية: الواليات المتحدة التي تؤكد عمى أن أولويات الخطة الخمسية ليا تتمثل في النقا

(Gough, 2014 ) 
 في المراحل األولية والجامعية من التعميم. STEMتحسين تعميم  
 . STEMزيادة االرتباط بين الشباب وأفراد المجتمع وبرامج تعميم 
 .STEMإعادة تصميم وتييئة الخريجين كقوى عاممة في مجاالت  
 .STEMتقديم خدمات متميزة في مجاالت  
 وتطويره. STEMلمجاالت تحسين التعميم الجامعي  

 إلى: STEMوفي إنجمترا ييدف تعميم 
 .STEM. العمل عمى زيادة تدفق األشخاص المؤىمين في مجاالت  أ

 لكافة أفراد المجتمع. STEM. التنور في مجاالت  ب
في انجمترا وتجريبيا ومن تمك  STEMولتحقيق ذلك تم تقديم نماذج وبرامج لمناىج 

( من مشاريع و مواد ومناىج The National STEM Centre)التجارب ما يقدمو مركز 
, واكتشاف مناىج وطرائق حديثة لتقديم وتوصيل STEMتعميمية عالية الجودة مقدمة لمعممي 

 STEMلمطبلب.  وفي الوطن العربي توجد مجموعة من المحاوالت لتبني توجو  STEMمفاىيم 
مكة العربية السعودية بتبني ثمانية برامج لتطوير في مراحل التعميم العام ومن أىم تمك الدول المم

, ودولة األردن STEM, ودولة مصر التي اعتمدت مدارس لممتفوقين تتبنى تعميم STEMتعميم 
 (.ٕ٘ٔٓ)غائب,  STEMالتي تيتم من خبلل مركز اليوبيل لمتميز التربوي بمبادرة 

روعات التعميمية ( مجموعة من المشDaugherty,2009كما استعرض دوقيرتي )     
 فى مراحل التعميم وكانت كالتالي:  STEMالتي تتبنى مدخل 

 Engineering the مشروع ىندسية المستقبل العموم،  والتكنولوجيا، وعممية التصميم  .2
Future : 

 The National Center for Technologicalىذا المشروع تم تصميمو من قبل       
Literacy (NCTL) ن األمريكية, وفيو يدرس طبلب الصف األول الثانوي لمدة بوالية بوسط

عامًا كامبًل بنظام محاضرات قصيرة, وأنشطة الخبرة باليد في ورش عمل. وقد تم إعداد مناىج 
المشروع عمى اإلنترنت لمساعدة المعممين عمى تقديم المنيج, والتدريب عميو, ونشره قومًيا. 

, explain, التفسير  explore, االكتشاف  engageج : الدم E5ويتبنى ىذا المشروع طريقة 
 .evaluate, التقويم  elaborateالتفصيل 
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 (Project Lead the Way (PLTW)مشروع قيادة الطريق  .1
ىذا المشروع برنامج تدريسي تم تصميمو لمساندة تأىيل الطبلب فى المرحمة الثانوية       

جيا اليندسية. ويتم دمج الطبلب الذين يدرسوا منيج لدراسة التصميم اليندسي , وبرامج التكنولو 
"مدخل إلى التكنولوجيا" فى المرحمة المتوسطة, والطبلب الذين يدرسوا منيج "المسار إلى 
التصميم اليندسي" فى تدريبات المشروع لمدة أسبوعين بواقع ثمانين ساعة تدريبية. ويتكون ىذا 

تي, والتدريب المبدئي, والتدريب المركزي فى معاىد البرنامج من عدة عناصر وىى: التقويم الذا
تدريب متخصصة صيفية, والتدريب المستمر. ويتم اختيار المعممين ليذا البرنامج من المعممين 

 الذين يجتازون اختبار ميارات فى المواد التالية: العموم, والرياضيات, وعموم الكمبيوتر.
( اىتماما كبيرا إال أن وزارة التعميم STEMبتعميم )اىتمت كوريا بشكل كبير  التجربة الكورية:

, وتعمل كوريا عمى STEAMوالعموم والتكنولوجيا أضافت مجاال خامسا وىو اآلداب والفنون  
أال يقتصر تعديل المناىج عمى وجود تكامل بسيط بين التخصصات المذكورة ولكنيا تسعى إلى 

ظيف العمم في حل المشكبلت واستخدام تثقيف جيل قادم ذو عقمية متفتحة قادرة عمى تو 
ومن برامج  STEMالتكنولوجيا لتحقيق جودة الحياة, وقد بدأ اىتمام الحكومة الكورية بتعميم 

 باستخدام نظرية مجتمع الممارسة ما يأتي: STEMالتنمية المينية التي تم تنفيذىا لمعممي 
تدائية: يشارك فيو المعممون من جميع تدريب العموم والتكنولوجيا المتقدمة لمعممي المرحمة االب .ٔ

 Ewha Womansأنحاء الببلد, وممول من قبل الحكومة الكورية مع جامعة ايوا لمنساء 
University  ويتكون من أربعة أجزاء: الجزآن األول والثاني ورش عمل وجيا لوجو, والجزآن

عمى تحضير         ين وىدف إلى تنمية ميارات المعمم  الثالث والرابع أنشطة عمى اإلنترنت
إتاحة الفرصة          , مع STEAMالدروس واألنشطة بشكل متكامل يتناسب مع فمسفة 

الحقيقية لتطبيق ىذه الدروس, وتحددت األىداف األساسية لمبرنامج فيما يأتي )أبو 
 (:ٕ٘ٔٓعميوة,
وكيفية  STEAMتنمية قدرة المعممين عمى تبادل المعرفة الجديدة في مجاالت تعميم  أوال:

 تطبيقيا بشكل صحيح متناسب مع طبيعة المرحمة االبتدائية.
تنمية قدرة المشاركين عمى بناء األنشطة المتكاممة التي تحفز الطبلب عمى االستكشاف  ثانيا:

 .STEAMواالبتكار في مجاالت 
ت التفكير تنمية قدرة المعممين عمى تصميم وتنفيذ مقرر دراسي قائم عمى اإلبداع وميارا ثالثا:

 .STEAMلدى الطبلب, وتنمية ميارات التحميل واالستكشاف في مجاالت تعميم 
 التجربة األمريكية:

لمتعمم المستمر مدى  STEMقدمت التجربة األمريكية رؤية مقترحة لتطبيق مناىج 
( أن الواليات المتحدة األمريكية تتبنى رؤية Edward, 2009الحياة, حيث أوضح إدوارد )

في جميع المراحل الدراسية في اآلونة األخيرة. وتبدأ بتطبيق  STEMلتدريس مناىج تربوية 
في المرحمة األولى, واالبتدائية عمى الطبلب بصورة عامة, وذلك بتدريس  STEMمنيج 

أساسيات الرياضيات, وقاعدة من العموم, والتكنولوجيا اليندسية. ويطبق المنيج أيضًا في 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102يايى     - ساخلايانعدد   -  43  جملهدا         122

مى كافة الطبلب بتدريس الرياضيات, مع دراسة مكثفة لمتكنولوجيا عن المرحمة المتوسطة عامة ع
 ,Computer-aidedطريق معامل التجريب, والمحاكاة, والتصنيع, والفنون الصناعية
design(CAD), Computer aided Manufacturing (CAM)  أما في المدرسة الثانوية,

ياضيات, والكيمياء, والفيزياء, ومسار اختياري, ويكون بتدريس الر  STEMفيكون دراسة منيج 
متخصص لمنيج في العموم, والتكنولوجيا اليندسية, حيث يتم دراسة الرياضيات, واألحياء, 
وعموم األرض, والفضاء وغيرىا؛ والتصميم اليندسي, والميكانيكا, والمدينة, والعموم الكيربية, 

 ىا., والتصنيع, والتصميم اإلنتاجي, وغير (CAD)وتكنولوجيا 
 كما تؤكد عمى أن اولويات الخطة الخمسية ليا تتمثل في النقاط التالية :

 في المراحل األولية والجامعية من التعميم  STEMتحسين تعميم  
 . STEMزيادة االرتباط بين المجتمع وبرامج تعميم  
 . STEMتقديم خدمات متميزة في مجال  
 وتطويره .  STEMتحسين التعميم الجامعي لمجاالت  

من أىم البرامج التي تبنتيا  STEM( إلى أن منيج Matthew, 2011ويشير ماثيو ) 
 ( ٕٗٓٓالمممكة المتحدة, الذي تم تحديده وتدعيمو في إطار سياسة شعبية في الفترة ما بين )

 (Harrison,2011)( في انجمترا إلى :ذكر  ىاريسون  STEM(.  ييدف تعميم ) ٕٓٔٓإلى 
الذي حدد وأقر ودعم    STEMتي تبنتيا المممكة المتحدة, ىو منيج  أن من أىم البرامج ال

م( بإضافة أنشطة وميارات فعالة ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓومول في إطار سياسة شعبية في الفترة من )
في مجال التقنية, والتصميم اليندسي, لتحقيق جدودة مخرجات النظام التعميمي, مما يؤدي تباًعا 

 اصة في مجال اإلنتاج الصناعي, وقد ركزت عمى : إلى تطوير االقتصاد القومي, خ
 (  STEMالعمل عمى زيادة تدفق األشخاص المؤىمين في مجاالت )-ٔ
 ( لكافة أفراد المجتمعSTEMالتنور في مجاالت )-ٕ

( وتجريبيا ومن تمك التجارب ما STEMولتحقيق ذلك تم تقديم نماذج وبرامج لمناىج )  
( من مواد ومناىج تعميمية عالية الجودة  The National STEM Centreيقدمو مركز )

واكتشاف مناىج وطرائق تدريس حديثة لتقديم وتوصيل مفاىيم    STEMمقدمة لمعممي 
STEM . لمطبلب 
في الميدان  STEMتطبيق مدخل تكامل العموم والتكنولوجيا  واليندسة والرياضيات  

 التعميمي في المممكة العربية السعودية
 ويتضح ذلك من خالل عدة أمور، منيا: STEMنحو تطبيق مدخل   ىناك توجو

(؛ التي أكدت عمى ضرورة توفير ٕٔٔٓما ورد في االستراتيجية الوطنية لتطوير التعميم ) .ٔ
فرص تعمم لمطبلب كافة بصورة تنمي شخصياتيم, وتمكنيم من الوصول إلى أقصى 
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يارات القرن الحادي والعشرين, قدراتيم, وذلك من خبلل: تحقيق التكامل بين المناىج وم
 (.STEMوتحسين أداء الطبلب في العموم والتقنية واليندسة والرياضيات )

؛ حيث تم إقامة مركز التميز البحثي STEMاىتمام بعض مؤسسات التعميم العالي بمدخل  .ٕ
ىـ, مما ٖٙٗٔ/ ٚ/ ٙٔفي  STEMبجامعة الممك سعود بالرياض "المؤتمر األول لتعميم 

 جو نحو ىذا النوع من التعميم.يؤكد التو 
أصدر معالي وزير التعميم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قرارًا بتأسيس مركز متخصص  .ٖ

( , ويأتي ىذا القرار استنادًا STEMفي تطوير تعميم العموم والتقنية واليندسة والرياضيات )
 .إلى قرار مجمس الوزارة القاضي بالموافقة عمى برنامج التحول الوطني 

واشتممت ميام المركز  المشار إلييا في نص القرار عمى المساىمة في تطوير قدرات 
الطبلب واتجاىاتيم وميوليم بما يعزز اختيارىم لمسارات عممية ومينية مستقبمية ذات صمة 

( , والمشاركة في دراسة المناىج الدراسية, وتقديم STEMبالعموم والتقنية واليندسة والرياضيات )
لفني والعممي لوكالة المناىج في تطوير المناىج ودراسة المعايير الخاصة بيا وغيرىا من الدعم ا

( STEMالجيات ذات العبلقة في إعداد وتطوير المناىج والعموم والتقنية واليندسة والرياضيات )
ت , وتقديم برامج النمو الميني بالتعاون مع المركز الوطني لمتطوير الميني التربوي والجيات ذا

العبلقة في إعداد وتطوير المعممين والممارسين ذوي العبلقة بمجاالت العموم والتنقية واليندسة 
( , وبرامج تطويرىم الميني , إضافة إلى تعزيز التعمم والتعميم القائم عمى STEMوالرياضيات )

الجيات البحث العممي بالشراكة مع مركز التميز البحثي في تطوير تعميم العموم والرياضيات و 
قامة الفعاليات STEMذات العبلقة بما يحقق توجو العموم والتقنية واليندسة والرياضيات ) ( , وا 

والمناشط المعززة لذلك , وتوحيد الجيود والتكامل بين وزارة التعميم والجيات ذات العبلقة فيما 
 (STEMات )يخص المشاريع والبرامج ذات الصمة بتوجو العموم والتقنية واليندسة والرياضي

م(؛ ٕٔٔٓضمن استراتيجيات التعميم المنجزة عام ) STEMوقد تبنت المممكة تعميم     
ليدف رئيس قوامو تحسين أداء الطبلب في مجاالت العموم, والتكنولوجيا, واليندسة, والرياضيات 

STEM وتوجد في ىذا المجال تجارب أولية لتعميم ,STEM  نفذ بعضيا, والبعض اآلخر تحت
؛ كخدمات STEMسيس, كما تساىم بعض القطاعات المجتمعية الرائدة في تبني برامج تعميم التأ

مجتمعية, مثل شركة أرامكو السعودية, ومدينة الممك عبدالعزيز لمعموم والتقنية, وجامعة الممك 
 ( .ٖٔٗٔفيد لمبترول والمعادن.)ىند الدوسري, 

كأحد  STEMنبيت إلى أىمية تعميم وأضافت ىند الدوسري أن وزارة التعميم بالمممكة ت
حركات التربية العممية الحديثة في تعميم العموم, والرياضيات, واتخذت اجراءات, لتأسيسيا في 

: باعتبارىا إحدى سياسات تحقيق اليدف االستراتيجي  STEMالمممكة من خبلل تبني مبادرة 
الدراسية, وطرق التدريس, الثاني, ضمن استراتيجية تطوير التعميم, وىو: تحسين المناىج 

: ٖٔٗٔوالتقويم بما ينعكس إيجاًبا عمى تعمم الطبلب.)مشروع الممك عبداهلل لتطوير التعميم, 
ٔٛ.) 
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  تحميل واقعSTEM : في المممكة العربية السعودية 
في المممكة, يجب مقارنتو  STEM( أنو لمعرفة واقع تعميم ٕ٘ٔٓذكرت ىند الدوسري)

السعودي استناًدا  STEM, وذلك لكشف مواطن القوة والضعف لتعميم بتجارب الدول المشابية
إلى التجارب الدولية, وواقع تعميم العموم والرياضيات في المممكة ومحاولة غمق الفجوات بين 

؛ مقارنة بالمعيار الذي يمثل التجارب العالمية, وذلك عمى STEMوضع المممكة في تعميم  
 م غير الرسمي, وذلك كما يمي:مستوى التعميم الرسمي, والتعمي

 أواًل : مواطن القوة: 
ضمن استراتيجية تطوير التعميم مع وجود إدارة متخصصة لتعميم  STEMتأصيل مبادرة  

STEM . في شركة تطوير لمخدمات التعميمية 
خارج السياق المدرسي في وجود إطار معتمد لحوكمة  STEMوجود برامج, ومشاريع لمبادرة  

 .STEMمبادرة 
 تطبيق مناىج عالمية مبنية عمى معايير, ومواءمتيا محمًيا في العموم والرياضيات. 
عبر برنامج التطوير الميني لمعممي العموم,  STEMبدء تدريب المعممين عمى تعميم  

 والرياضيات.
 اختيار المعممين الجدد بالتعاون مع المركز الوطني لمقياس. 
 ثانًيا : مواطن الضعف : 

في الميدان التربوي التعميمي المحمي في ظل عدم وجود محتوى  STEMحداثة تعميم  
 . STEMتعميمي متخصص لتعميم 

ضعف تضمين حقمي: التقنية, واليندسة في البرامج المدرسية عمى نحو فعال وكذلك  
 الممارسات اليندسية في حقمي العموم والرياضيات.

وم والرياضيات وضعف قدرات ضعف عام في الكفايات المعرفية, والبحثية لمعممي العم 
 عمى توظيف بيانات تقويم أداء الطبلب في تخصص العموم. STEMمعممي تخصصات 

.مع فقر البنية التحتية في المدارس بما يناسب STEMعدم توفر معممين مؤىمين لتعميم  
 .STEMاحتياجات تعميم 

 تدني نتائج الطبلب في االختبارات الوطنية التشخيصية . 
 حث :اجراءات الب

 منيج البحث:
لوصف وتحميل األدبيات ذات  Descriptive Research المنيج الوصفي التحميمي

عداد التصور المقترح لمبرنامج التدريبي  .الصمة بمشكمة البحث وا 
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 مواد البحث:
مدخل          قائمة بمتطمبات التي يجب توافرىا في البرنامج التدريبي المقترح في ضوء 

STEM. 
          ترح لبرنامج الدبموم المقترح لمعممي العموم والرياضيات في ضوءالتصور المق 

 .STEMمدخل 
 خطوات تنفيذ البحث.

 . STEMمراجعة األدب التربوي واالطار النظري والدراسات السابقة المتعمقة بدخل  
 اعداد مواد الدراسة من خبلل االستفادة من االدب والدراسات السابقة واالطار النظري . 
عداد القائمة االولية لممتطمبات التي يجب توافرىا في البرنامج التدريبي المقترح في ضوء ا 

 .STEMمدخل 
 تحكيم القائمة بعرضيا عمى المحكمين.  
 اعداد القائمة النيائية لمقائمة . 
اعداد التصور المقترح لبرنامج الدبموم المقترح لمعممي العموم والرياضيات في ضوء مدخل  

STEM. 
 :عمى السؤال األول لمبحث وىو ابةلإلج

ما متطمبات برنامج الدبموم المقترح لمعممي العموم والرياضيات في ضوء مدخل التكامل 
 .؟STEMبين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات

تم إعداد قائمة متطمبات الدبموم التربوي لمعممي العموم والرياضيات في ضوء مدخل 
 STEMقنية واليندسة والرياضياتالتكامل بين العموم والت

 :بالخطوات التالية القائمة إعداد مر وقد
 :القائمة اليدف من 

         تمثل اليدف من إعداد قائمة المتطمبات في استخداميا كمحك لبناء برنامج 
 الدبموم المقترح 

 :المعايير قائمة اشتقاق مصادر 
ات وبعض الدراسات والبحوث تم إعداد قائمة المتطمبات في ضوء األدبيات والكتاب

 .السابقة إلى جانب عدد من البرامج والمشروعات العالمية 
 المتطمبات: الصورة المبدئية لقائمة 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102يايى     - ساخلايانعدد   -  43  جملهدا         123

تم تحديد قائمة المتطمبات  في صورة محاور أساسية يدور حوليا البرنامج.. ثم مؤشرات 
يرى  .المتطمبات لكل متطمب وفي ضوء ذلك تم التوصل إلى الصورة المبدئية قائمة األداء

الباحث من خبلل الدراسات السابقة واالطار النظري لمبحث ضرورة اعداد معممين العموم من 
بصورة أكثر فعالية وذلك من خبلل برنامج دبموم مركز يحتوي عمى  STEMخبلل مدخل 

 المعارف والميارات التي تجعل المعممين قادرين عمى تقديم البرامج والتعامل مع المناىج في
ضوء ىذا المدخل , حيث يرى الباحث أن ىذا البرنامج يتفوق عمى كثير من التجارب المطبقة 
حاليًا في الميدان التربوي من خبلل تركيزه عمى المعرفة والميارة النوعية التي تجعل المعممين 

عمقة قادرين عمى انجاح البرامج التي تقدم لمطبلب من اكتسابيم لممعارف والميارات العالية المت
 والتي حاول الباحث تمخيصيا في أربع محاور . STEMبمدخل 

 :عمى المحكمين القائمة عرض 
تم عرض الصورة المبدئية لمقائمة عمى مجموعة من السادة المحكمين من خبراء التربية 
العممية إلبداء آرائيم حول أىمية المتطمبات  ومدى ارتباطيا  بالمدخل القائم عمى التكامل بين 

م والتقنية واليندسة والرياضيات, تم حذف أو إضافة ما يرونو. في ضوء أراء المحكمين ثم العمو 
عدل صياغة المتطمبات  وحذف البعض اآلخر لعدم تطابقيا أو لعدم إمكانية تحقيقيا بشكل 

 .إجرائي
 :الصورة النيائية لمقائمة 

تيا النيائية في ضوء آراء المحكمين, وبعد عمل التعديبلت أصبحت القائمة في صور 
 كالتالي: 
قائمة متطمبات برنامج الدبموم المقترح لمعممي العموم والرياضيات في ضوء مدخل  (2جدول )

 STEMالتكامل بين العموم والتقنية واليندسة والرياضيات
 المتطمبات المحاور 
2 

الثقافة 
 العممية

 ريات في مجاالت العموم. معرفة الحقائق األساسية. المفاىيم, والمبادئ, والقوانين, والنظ 
 والقدرة عمى ربط األفكار عبر التخصصات.  
 باإلضافة إلى الممارسات والطرق التي تعزز معرفتنا عن العالم الطبيعي, 
 واستخدام العموم من أجل إيجاد حمول لممشكبلت في العالم الحقيقي باستخدام اليندسة.  
 الرسم اليندسي  
 الرياضيات في ضوء ىذا المدخل استراتيجيات وطرق تدريس العموم و  
 طرق توجيو قدرات الطبلب من خبلل األنشطة والبرامج البلصفية  واإلثرائية . 
 المتكاممة.  STEMالعناصر البلزمة إلعداد وتطبيق مناىج وبرامج  
 الخصائص التي تميز ىذه المناىج والبرامج عن غيرىا التي تقوم عمى نوع واحد من التخصصات.  
 . STEMتي عمى أساسيا يتم تصنيف البرنامج عمى أنو مبني عمى مدخل المعايير ال 
 تدريس المفاىيم اليندسية والتصميم اليندسي 
 التعمم اإللكتروني واستخدام البرامج الحاسوبية 
  .تصميم أنشطة عممية تطبيقية تعتمد عمى الفعل والتفكير 
 يربط التدريس في المدرسة بمواقع الخبرة واإلنتاج التكنولوج 
 تطبيق استراتيجيات التعمم بعد المدرسة.  
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 تطبيق األنشطة تتمركز حول البحث. 
1 

الثقافة 
 التقنية

 القدرة عمى استخدام, إدارة, فيم, وتقويم التقنية 
 القدرة عمى استخدام التقنيات الجديدة.  
 فيم الطريقة التي بوساطتيا تم تطوير ىذه التقنيات. 
 عمى الفرد والمجتمع والعالم. ميارات تحميل أثر ىذه التقنيات  
 ثقافة استخدام الروبوت . 
 معارف تتعمق بالبرمجة. 
 معارف تتعمق بالذكاء الصناعي . 
 مسابقات الروبوت مثال الفرست ليقو. 
 .3Dالطابعات الحديثة  
 التعرف عمى برامج المحاكاة . 
ية التي قد تظير نتيجة ليذه تأثير التقنية عمى كل من المجتمع والعالم الطبيعي, ومع الجوانب األخبلق 

 التأثيرات.
 تفاعل التقنية واإلنسان.  
 تأثير التقنية عمى العالم الطبيعي.  
 تأثير التقنية عمى عالم المعرفة والمعمومات.  
 البيئة والتقنية, وحمول لمشكبلت البيئة باستخدام التقنية. 

3 

الثقافة 
 اليندسية

 اف؛ عن طريق استخدام عممية التصميم اليندسي. ىي القدرة عمى حل المشكبلت وتحقيق األىد 
 تطبيق العمميات اليندسية في مواقف جديدة. 
 عمل تصاميم ابداعية وربطو مع متطمبات االستدامة البيئية.  
 العبلقة التبادلية بين العموم والفن واليندسة. 
 الطريقة التي يستجيب بواسطتيا الميندس لحاجات ورغبات المجتمع. 
 ساسية لمرسم اليندسي باستخدام أدوات الرسم التقميدية.المفاىيم األ 
 استخدام البرامج االساسية في الرسم والتصميم اليندسي . 
 تطوير رسومات مستوية ) ثنائية األبعاد( من قاعدة بيانات لؤلجسام الصمبة 

4 

الثقافة 
 الرياضية

 م قدرة الفرد عمى تحديد وفيم الدور الذي تمعبو الرياضيات في العال 
 استخدام الرياضيات بطرق تمبي حاجات الفرد كمواطن بّناء وميتم,  
 يعبر عن األفكار الرياضية باستخدام األلفاظ والمشاركة في مناقشات عن الرياضيات,  
 تطبيق مفاىيم وميارات الرياضيات في الحياة اليومية. 
ة في العموم والرياضيات في المعارف والميارات التي اكتسبيا المعممون من خبلل تخصصاتيم االساسي 

 مرحمة البكالوريوس 

 -:السؤال الثاني من البحث وىو عمى ولإلجابة
 ؟STEMلتصور المقترح لبرنامج )دبموم ميني( قائم عمى متطمبات مدخل اما 

من خبلل قائمة المتطمبات تم تحديد األسس التي يجب أن تتوافر في البرنامج المقترح. 
 ( وىي كالتالي: STEMتصميم البرنامج ) الدبموم في ضوء مدخل  ومن ثم القيام بإجراءات

وذلك من خبلل الدراسات األولى: التصميم المبدئي لمقترح الخطة الدراسية لمبرنامج:  المرحمة
ىذا المجال        والتجارب العالمية في STEMالسابقة واألدب التربوي المتعمق بمدخل التكامل 

العممية المحمية         لمدخل من خبلل توجيات وزارة التعميم والمراكزوالحراك العممي نحو ىذا ا
 والعالمية والتي تمخصت في قائمة المتطمبات التي سبق اعدادىا, قام الباحث  بتحديد التالي:

 اسم البرنامج. -1
 أىداف البرنامج المقترح. -2
 عدد الساعات المعتمدة لمبرنامج المقترح. -3
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 متطمبات التخصص , والكمية( توزيع الساعات المعتمدة عمى -4
 نواتج التعمم المستيدفة من البرنامج )بعد االسترشاد باإلطار الوطني لممؤىبلت(. -5
 مبررات افتتاح البرنامج الجديد )ثقافية, واجتماعية, واقتصادية...(. -6
 توصيف المقررات. -7

  المرحمة  الثانية : المقارنة المرجعية الخارجية وتحديد احتياجات سوق العمل:
 الخطوة األولى : المقارنة المرجعية الخارجية:

 الخطوة الثانية: تحديد االحتياجات التدريبية لمقائمين بيذا البرنامج: 
 المرحمة الثالثة: تحميل المعمومات: 

وتشمل ىذه المرحمة توصيف البرنامج  المرحمة الثالثة: التصميم النيائي لمبرنامج الدراسية: 
(, وذلك ٕٚٔٓق نماذج الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي )يونيو والمقررات الدراسية وف

 باتباع اآلتي:
 إعداد توصيف البرنامج وفق نموذج )الدبموم (. -ٔ
 إعداد توصيف جميع مقررات البرنامج . -ٕ
 إعداد توصيف مقرر خبرة ميدانية. -ٖ
ت المقررات وتسمسميا توزيع المقررات عمى المستويات الدراسية المقترحة مع مراعاة متطمبا -ٗ

 العممي والمنطقي.
 التأكد من عدم وجود تكرارات في المقررات, أو وجود فجوات في المحتوى العممي. -٘
التأكد من توافق مخرجات التعمم المستيدفة من المقررات مع مصفوفة المعارف والميارات  -ٙ

 لمبرنامج.
 ا البرنامج: المرحمة  الرابعة: اإلجراءات اإلدارية والنظامية إلقرار ىذ

وذلك من خبلل التدرج من مجالس االقسام والكميات والدراسات العميا في الجامعة حتى 
 اقرار البرنامج.

 STEMالتصور المقترح لبرنامج الدبموم في ضوء مدخل 
: تعزيز دور كميات التربية الريادي في تأىيل الكوادر المؤىمة القادرة عمى تحقيق الرؤية 

 .ٖٕٓٓو رؤية تطمعات القيادة نح
حتى يكونوا STEMتأىيل معممي العموم والرياضيات لمتعامل مع متطمبات مدخل  الرسالة:

قادرين عمى نقل خبراتيم لطبلبيم وتحقيق أىداف ىذا المدخل الميم في االنطبلق نحو التطور 
 العممي والتكنولوجي .

 (2جدول رقم)
 البرنامج المقترح
 أوال: شروط االلتحاق بالبرنامج :
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شيادة البكالوريوس في العموم والرياضيات كميات المعممين , شيادة البكالوريوس في الكيمياء أو الفيزياء  .ٔ
 أو الرياضيات من كميات العموم . 

 معدل البكالوريوس ال يقل عن جيد . .ٕ
 %( كحد أدنى, ثم مقابمة شخصية .ٓٚاجتياز اختبار تحريري بنسبة ) .ٖ
رفاق ما يثبت ذلك(يشترط إلمامو العالي باستخدام ا .ٗ  لحاسب األلي ) وا 
 موافقة المرجع عمى الدراسة إن كان موظفًا. .٘
 تطبيق لوائح وأنظمة وزارة التعميم لئللحاق بالبرنامج .ٙ

 STEMثانيًا : شروط الحصول عمى شيادة الدبموم في مدخل 
 اجتياز مقررات البرنامج .  .ٔ
 .STEMتقديم مشروع قائم عمى مدخل  .ٕ

 رنامجثالثًا: أىداف الب
 .STEMاكتساب المتدربين الميارات التربوية البلزمة لمتدريس في ضوء مدخل  .ٔ
 تنمية المتدربين لمياراتيم في استخدام التقنية.  .ٕ
 تنمية ميارات التفكير االبداعي و ميارات االبتكار واالختراع. .ٖ
 القدرة عمى التعامل مع التقنيات الحديثة.  .ٗ
 م اليندسي ومجال التصميم التقني. تنمية بعض الميارات في مجال التصمي .٘
 تنمية ميرات التعامل مع الروبوت والبرمجيات المختمفة . .ٙ
 اكتساب المعارف الحديثة حول التصميم بشقيو اليندسي والتقني . .ٚ
 انتاج افكار ابداعية ومشاريع بحثية قيمو.  .ٛ
 تطوير ميارات العمل اليدوي.  .ٜ

 ة واقتصاد المعرفة .تنمية الوعي التقني ومبادئ التنمية المستدام .ٓٔ
 اكتساب المعارف المتعمقة بالذكاء الصناعي . .ٔٔ
 STEMاكتساب المعارف التي تساعد المتدرب عمى تصميم البرامج التعميمية في ضوء مدخل  .ٕٔ
 في التعميم العام . STEMاكتساب المعارف المتعمقة بطريقة التطبيق لمدخل  .ٖٔ

 رابعًا: مقررات البرنامج.
 اعاتالس يقدميا  المقرر 

 ٕ التربية )نظري ( STEMمدخل التكامل  .ٔ
 ٕ التربية STEMطرق تدريس العموم والرياضيات في ضوء  .ٕ
 ٖ اليندسة نمذجة االشكال في اليندسة )عممي, نظري( .ٖ
 ٖ اليندسة أساسيات الرسم اليندسي )عممي( .ٗ
 ٕ اليندسة الذكاء الصناعي )نظري( .٘



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102يايى     - ساخلايانعدد   -  43  جملهدا         122

 ٖ اليندسة )عممي( Cبرمجة الحاسوب بمغة ++ .ٙ
 ٖ اليندسة استخدام الحاسوب في التصميم والتصنيع)عممي( .ٚ
 ٕ التربية الروبوت التعميمي . .ٛ
 - التربية مشروع التخرج. .ٜ

 ٕٓ  مجموع الساعات 
 القوى البشرية

أن يدرس في البرنامج عضو ىيئة تدريس ممن يممك االمكانات العممية والخبرة في مجال مدخل  
STEM 

ن داخل الجامعة أو خارجيا لتقديم البرنامج , االستعانة بالمتخصصين من التعاون مع بعض األفراد م 
 كمية اليندسة والحاسب اآللي لتقديم المقررات التخصصية في البرنامج.

 التجييزات التعميمية
 توفر التقنيات التعميمية التي تمكن من تقديم المقررات بكفاءة . .ٔ
 توفير القاعات والمعامل الدراسية المناسبة  .ٕ
 مناسبة التجييزات لعدد الطبلب .ٖ

 التقويم
تتنوع اساليب التقويم وخاصة التركيز عمى أساليب التقويم التي تعتمد عمى قياس مدى امتبلك 
الميارة وخاصة االختبارات العممية , وبطاقات تقويم المشاريع .واختبارات األداء . واالختبارات التي تعتمد 

 تخرج .عمى التفكير االبداعي. مشروع ال

 توصيف المقررات :
 STEMمدخل التكامل 

 األسبوع الموضوع
 ٕ إصبلح مناىج العموم والمشاريع التربوية : .ٔ
 ٕ :STEMمبررات ظيور مدخل تكامل العموم والتكنولوجيا  واليندسة والرياضيات  .ٕ
 ٕ :  STEMخصائص مدخل تكامل العموم والتكنولوجيا  واليندسة والرياضيات  .ٖ
 ٕ :STEMل تكامل العموم والتكنولوجيا  واليندسة والرياضيات مكونات مدخ .ٗ
التعمم والتحصيل الدراسي في تخصصات تكامل العموم والتكنولوجيا  واليندسة   .٘

  STEMوالرياضيات 
ٕ 

 ٕ تصميم التدريس أو التعميم  .ٙ
 ٕ  STEMمتطمبات تطبيق مناىج تكامل العموم والتكنولوجيا  واليندسة والرياضيات  .ٚ
جيل الجديد من معايير تعمم وتدريس العموم وفق مدخل تكامل العموم والتكنولوجيا  ال .ٛ

 STEMواليندسة والرياضيات 
ٕ 

 ٕ الميارات التربوية البلزمة لمتطوير الميني لمعممي العموم في مجال تعميم مدخل:  .ٜ
عمم  والتنمية المينية لمم STEMالعقبات التي قد تواجو كبل من تطبيق مدخل التكامل  .ٓٔ

 وأبرز الحمول المقترحة
ٕ 



 إبراىيم أحمد آل فرحان  /د      برنامج مقترح لمتنمية المينية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

122 
 8102يايى     - اخلايسانعدد   -  43  جملهدا        

 

 

في الميدان  STEMتطبيق مدخل تكامل العموم والتكنولوجيا  واليندسة والرياضيات  .ٔٔ
 التعميمي في المممكة العربية السعودية

ٕ 

 الذكاء الصناعي )نظري(
 االسبوع الموضوع

 ٕ مقدمة في الذكاء االصطناعي .ٔ
 ٕ وابق والمنطقتمثيل المعرفة, الشبكات المعنوية, األطر, الس .ٕ
 ٕ وبعض قواعد االستقراء  الوضوح .ٖ
 ٕ فضاءات المسألة وأساليب البحث .ٗ
البحث األعمى, البحث بالعمق البحث بالعرض , البحث محدود العمق, البحث التكراري,  .٘

 البحث العشوائي, البحث الطمعي, صعود الجبل
ٕ 

 ٕ الروبوت. .ٙ
 ٕ بيرةتعمم اآللة معالجة المغات الطبيعية النظم الخ .ٚ
 ٕ الشبكات العصبية. .ٛ
 ٕ الخوارزميات الجنينية. .ٜ

 استخدام الحاسب اآللي في التصميم والتصنيع
 االسابيع الموضوع

 ٕ مقدمة عن استخدام الحاسب اآللي في التصميم والتصنيع .ٔ
 ٕ طرق استخدام الحاسب اآللي في التصميم .ٕ
 ٕ استخدام الحاسب في نمذجة السمات اليندسية .ٖ
 ٕ سمات اليندسيةأنواع ال .ٗ
 ٕ تحويل السمات اليندسية .٘
 ٕ اإلسقاط اليندسي .ٙ
 ٕ , التحكم الرقمي أنواع التحكم الرقمي .ٚ
 ٕ , برمجة التحكم الرقمي . .ٛ

 الرسم اليندسي
 االسبوع الموضوع

 ٖ المفاىيم األساسية لمرسم اليندسي باستخدام أدوات الرسم التقميدية .ٔ
  باستخدام أدوات الرسم التقميدية المفاىيم األساسية لمرسم اليندسي .ٕ
محيط عمل برنامج أوتوكاد وما يتضمنو من عناصر أساسية كالقوائم وأشرطة األدوات  .ٖ

 وموجو األوامر 
ٖ 

الخ, …أدوات الرسم األساسية في أوتوكاد كأداة رسم الخط, الدائرة, القوس, مجمع الخطوط .ٗ
 وأدوات التعديل كأداة النسخ, النقل, المرآة.

ٖ 

عمميات األساسية في الرسم اليندسي وكيفية إنجاز كل عممية من ىذه العمميات مرًة بواسطة ال .٘
 . أدوات الرسم اليندسي التقميدية, ومرة أخرى بواسطة أدوات برنامج أوتوكاد

ٖ 

العمميات األساسية في الرسم اليندسي وكيفية إنجاز كل عممية من ىذه العمميات مرًة بواسطة  .ٙ
 . يندسي التقميدية, ومرة أخرى بواسطة أدوات برنامج أوتوكادأدوات الرسم ال

 

إضافة النصوص إلى الرسوم اليندسية في الرسم اليندسي االعتيادي وكذلك إلى الرسوم  .ٚ
  اليندسية المنجزة بواسطة برنامج األوتوكاد

ٖ 
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عداد قواعد عممية وضع األبعاد عمى الرسوم المنجزة بالرسم اليندسي االعتيادي وكذلك إ .ٛ
 . ووضع األبعاد عمى الرسوم في أوتوكاد

ٖ 

 ٖ المناظير اليندسية وقواعد رسميا في الرسم اليندسي االعتيادي. .ٜ
اإلسقاط المتعامد في الرسم اليندسي االعتيادي وقواعد إنشاء المساقط المتعامدة  .ٓٔ

 الثبلثة لمنموذج المجسم .
ٖ 

 ٖ المساقط المقطوعة في الرسم اليندسي االعتيادي . .ٔٔ
األدوات المساعدة التي يوٌفرىا برنامج األوتوكاد والتي ىي األكثر استخدامًا وفائدة  .ٕٔ

 . لمجال الرسم اليندسي كأداة اآللة الحاسبة .
ٖ 

 نمذجة االشكال في اليندسة
 االسبوع الموضوع

 ٕ نمذجة السطوح الثبلثية األبعاد واألجسام الصمبة .ٔ
 ٕ جسام الصمبةنمذجة السطوح الثبلثية األبعاد واأل .ٕ
 ٕ أنظمة النمذجة المبنية عمى المبلمح والمبنية عمى القيود .ٖ
 ٕ , نقل البيانات بين النظم .ٗ
 ٕ .العبلقة بين نمذجة األشكال والتصنيع .٘
 ٕ العبلقة بين نمذجة األشكال والتصنيع. .ٙ
 ٕ .التحميل وعمل النماذج السريع .ٚ
 ٕ .بيانات لؤلجسام الصمبة تطوير رسومات مستوية ) ثنائية األبعاد( من قاعدة .ٛ
 ٕ .بيانات التصميم ويشتمل عمى مواصفات الروابط الميكانيكية .ٜ

 ٕ .األبعاد اليندسية والسماحيات .ٓٔ
 ٕ األبعاد اليندسية والسماحيات. .ٔٔ

 الروبوت التعميمي
 االسبوع الموضوع
 ٕ مقدمة في استخدام تقنيات التعميم . .ٔ
 ٕ نظرة تاريخية عن الروبوت . .ٕ
 ٕ مات الروبوت في الحياة. استخدا .ٖ
 ٕ .NXTمقدمة عن روبوت  .ٗ
 ٕ  NXTمكونات روبوت  .٘
 ٕ NXTبرمجة روبوت  .ٙ
 ٕ مسابقات الفرست ليقو  .ٚ
 ٕ تكوين فرق العمل.  .ٛ
 ٕ مختبر الروبوت.  .ٜ

 ٕ NXTمشاريع باستخدام  روبوت  .ٓٔ

 



 إبراىيم أحمد آل فرحان  /د      برنامج مقترح لمتنمية المينية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

122 
 8102يايى     - اخلايسانعدد   -  43  جملهدا        

 

 

 التوصيات والمقترحات:

 التربية.مراجعة برامج اإلعداد لمعممي التعميم العام بكميات  .ٔ
عادة النظر في متطمبات إعداد المعمم ليتواءم ذلك مع المتغيرات  .ٕ ضرورة المتابعة المستمرة وا 

سواء المجتمعية أو المعرفية, تطوير المقررات التربوية الدراسية من وقت لآلخر حتى ال 
 تتسم بالجمود وعدم التغير.

سة والرياضيات بين كافة مؤسسات تعزيز الشراكة في مجال تعميم التكنولوجيا والعموم واليند .ٖ
المجتمع, ومنيا: قطاع األعمال, المدارس والجامعات, والمجتمعات المينية, الباحثين, 

 العمماء.
في كميات التربية  عمى مستوى البكالوريوس  STEMاستحداث برامج إلعداد معممي  .ٗ

امج إعداد المعممين والدراسات العميا , وأيضا لمن سيعممون في إدارة ىذه المدارس وتكون بر 
 عمى درجـة عالية من التنافسية.

 بحوث مقترحة :
 عمل تصورات مماثمة في ضوء بعض المداخل الحديثة .  
 اجراء دراسات حول فاعمية مثل ىذه التصورات المقترحة . 
 والميارات المعارف اكتسابيم أثره عمى تتبعية لممعممين الممتحقين بالبرنامج لمتابعة دراسة 

 .STEMبمدخل الخاصة 
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 المراجع :
(. دراسة مقارنة لبعض تطبيقات نظرية مجتمع الممارسة في التنمية ٕ٘ٔٓأبو عميوة, نيمة سيد.)

في كل من الواليات المتحدة األمريكية وكوريا  STEMالمينية لمعممي 
مكانية اإلفادة منيا في جميورية مصر العربية.  دراسات تربوية الجنوبية وا 

 .ٕٔر , مجمص - واجتماعية
(. دور كميات التربية في التنمية المينية ٕٚٔٓآل عمرو, فيد عبد اهلل , الدغري, عمي أحمد.)

، مؤتمر دور  ٖٕٓٓلممعمم في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 
 ر . يناي ٖٔ -ٖٖ,  ٖٕٓٓ الجامعات السعودية في تفعيل رؤية

  STEMاثرائي مقترح قائم عمى مدخمي  فاعمية برنامج( . ٕٙٔٓالخبتي, عبير بنت عمي ,)
والتربية المستدامة عمى تنمية ميارات حل المشكالت لدى موىوبات 

 . رسالة ماجستير .جامعة جده.المرحمة االبتدائية بجده
تصور مقترح لدور اإلدارة المدرسية في حوكمة توجو تكامل تعميم م(. ٕ٘ٔٓالدوسري, ىند)

 الرياضيات بالمدرسة الثانوية السعودية.العموم والتكنولوجيا واليندسة و 
 رسالة ماجستير, كميات الشرق العربي لمدراسات العميا.

( المدرس الجامعي في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين: أدواره ٕٙٓٓدياب, سييل رزق )
بحث مقدم إلى المؤتمر العممي: )المعمم في سماتو ومقوماتو.  -المتوقعة

المنعقد بجامعة اإلسراء الخاصة  ة آنية ومستقبمية(رؤي -األلفية الثالثة
 ., يناير

التعمم لمحياة في زمننا,  -م(. ميارات القرن الحادي والعشرينٖٕٔٓالصالح, بدر بن عبداهلل)
 الرياض: جامعة الممك سعود.

( تطوير كفايات المعمم في ضوء معايير الجودة في التعميم العام. ٕٚٓٓالعنزي, بشرى خمف )
)الجودة في التعميم العام( المنعقد قدم المقاء السنوي الرابع عشر: بحث م

 جستن-بالجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية
 -التكنولوجيا -(مناىج المدرسة الثانوية فى ضوء مدخل العمومٕٔٔٓغانم , تفيدة محمد .)

المؤتمر العممي الخامس عشر  .(STEM)اليندسة_ الرياضيات 
          ص ص مصر  – لعممية : فكر جديد لواقع جديد ()التربية ا

ٕٜٔ-ٔٗٔ 
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 -التكنولوجيا  -م( . مناىج المدرسة الثانوية في ضوء مدخل العموم ٕٔٔٓغانم, تفيدة السيد )
(.  ورقة مقدمة ضمن المؤتمر العممي  STEMاليندسة والرياضيات) 

سبتمبر ( الخامس عشر  ) التربية العممية: فكر جديد لواقع جديد
 .ٔٗٔ-ٜٕٔ. القاىرة ص ٕٔٔٓ

في المرحمة الثانوية باليمن في  STEMم(. تصور مقترح لمنيج ٕ٘ٔٓغائب, عبداهلل صالح)
مؤتمر التميز في تعميم وتعمم الرياضيات األول . NGSSضوء معايير 

, الرياض: جامعة الممك "توجو العموم والتقنية واليندسة والرياضيات"
 سعود.

ىارفارد تتصدر جامعات العالم من حيث الدراسات، وكمبريدج (.  ٕٕٔٓ. )الغمراوي, احمد
 , صحيفة الشرق تتفوق عمى أكسفورد

(: التطوير الميني لمعممي العموم في  ٕ٘ٔٓالمحيسن, إبراىيم عبد اهلل؛ خجا, بارعة بّيُجت ) 
مؤتمر ,  STEMضوء تكامل العموم والتقنية واليندسة والرياضيات 

توجو العموم   STEMيم وتعمم العموم والرياضيات األول ،التميز في تعم
 ٛٔ-ٙٔ.الرياض من الفترة  STEMوالتقنية واليندسة والرياضيات 

 .ٖٚ-ٖٔىـ,ص ص ٖٙٗٔرجب 
م(. تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية ميارات التدريس لدى معممات الفيزياء ٕٗٔٓمراد, سيام)

ات التكامل بين العموم والتقنية بالمرحمة الثانوية في ضوء مبادئ ومتطمب
بمدينة حائل بالمممكة العربية السعودية.   STEMواليندسة والرياضيات

, العدد السادس والخمسون, الجزء دراسات عربية في التربية وعمم النفس
 الثالث.

مشروع االستراتيجية الوطنية  لتطوير (:  ٖٔٗٔمشروع  الممك  عبد اهلل لتطوير التعميم ) 
, المممكة العربية يم العام، شركة تطوير لمخدمات التعميميةالتعم

 السعودية.
لتنمية ميارات حل المشكالت  STEMبناء وحدة مقترحة في ضوء ال ( . ٕٙٔٓىبو أحمد )

وفاعمية ىذه الوحدة في تنمية ميارات حل المشكالت واالتجاه نحو 
 , رسالة ماجستير, جامعة القاىرة . دراسة العموم

 .العام التعميم لتطوير : االستراتيجية الوطنية ) ٕٓٔٓ ( والتعميم ّتربيةال وزارة
مشروع م(. ٕٗٔٓوزارة التربية والتعميم, مشروع الممك عبداهلل لتطوير التعميم )تطوير(. )

. تم استرجاعو من االنترنت االستراتيجية الوطنية لتطوير التعميم العام
 ٜٖٗٔ/ ٗ/ ٓٔبتاريخ 
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