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برنامج تنمية مهنية قائم على املمارسات العلمية واهلندسية لتنمية 
مهارات التدريس اإلبداعي واالجتاه حنو مهنة التدريس لدى معلمي 

 العلوم مبرحلة التعليم األساسي
 مهدي ياسر سيد حسند. 

 جامعة عين شمس -أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد بكلية التربية 

 ملخص البحث: 

شهدت التربية العلمية تغيرات جوهرية في  التتيرا ايرييراك و يا  في  متدمية تلير التغييرات 
بروز مصطلح الممارسات العلمية والهندسية بهدف إعداد التوى العاملية التيادرا عليف دفيا  طيار 

  يء   يادر عليف معلي تيوافر العلوم ضرورا  مناهج ف الممارسات تلر  التنمية. و د فرض دمج
مهيارات التيدريس لك وذلير مين ريام امتا ي  التحرر من التيود المتوارثة مين المعلميين السيابتين

إليف  الحيال  البحي  هيدف كاتجاه إيجاب  نحو مهنة التدريس. وف  ضيو  ذليرتمتع  بو اإلبداع  
التيييدريس  بنيييا  برنيييامج تنميييية مهنيييية  يييات  عليييف الممارسيييات العلميييية والهندسيييية لتنميييية مهيييارات

اإلبييداع  واجتجيياه نحييو مهنيية التييدريس لييدى معلميي  العلييوم بمرسليية التعلييي  ايساسيي   ولتحتييي  
. وٌاسييتمدم  لهيالج  المعلميينهياا الهيدف تيي  بنيا   اتمية بالممارسييات العلميية والهندسيية الازميية 

بطا يية لماس يية مهييارات التييدريس اإلبييداع ك  تأُعييدو  .التاتميية فيي  بنييا  برنييامج التنمييية المهنييية
 ما أُعد مقياس اجتجاه نحو مهنة التدريس. ولقياس فاعليية الررنيامج ٌطبتي  أدوات القيياس  ري  

وبعيده. و يد أرهيرت مين معلمي  العليوم بمرسلية التعليي  ايساسي  علف مجموعة  تطري  الررنامج
فييي  التطريييي  الترلييي   المعلميييينجيييات النتييياتج وجيييود فيييرق دام إسصييياتييا بيييين متوسيييط  رتييي  در 

اجتجياه نحيو مهنية التيدريس لصيالح مقيياس والبعدي لك  من بطا ة مهارات التدريس اإلبداع  و 
التطريييي  البعيييدي. وفييي  ضيييو  هييياه النتييياتج أوديييف الباسييي  بعيييرورا إدرا  الممارسيييات العلميييية 

العليييوم بمرسلييية التعليييي   والهندسيييية   سيييد ايسيييس الرتيسييية لرنيييا  بيييرامج التنميييية المهنيييية لمعلمييي 
 تنمية مهارات التدريس اإلبداع  واجتجاه نحو مهنة التدريس. ساعد علفايساس  بما ي

برنامج تنمية مهنيةك الممارسات العلمية والهندسيةك مهارات التدريس  الكلمات المفتاحية:
 اإلبداع ك اجتجاه نحو مهنة التدريس
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Professional Development Program Based on Science and 

Engineering Practices to Develop the Elementary Science 

Teachers' Creative Teaching Skills and Their Attitudes Towards 

Teaching Profession 

Abstract: 

In the recent period, science and engineering practices term has 

been emerged in order to prepare the workforce that be able to lead the 

development process. Applying these practices into science curriculum 

needs a teacher who can overcome the traditional patterns of teaching 

science. This kind of teachers should be proficient in creative teaching 

skills and have a positive Attitude towards teaching profession. In order 

to have such skillful teacher, the research aims to build a professional 

development program based on science and engineering practices to 

develop the elementary science teachers' creative teaching skills and 

their Attitudes towards teaching profession. To achieve this aim, a list 

of science and engineering practices that are necessary for elementary 

science teachers was built. The list was used in building the 

professional development program. An observation card of creative 

teaching skills and A scale of the Attitude towards the teaching 

profession were prepared. To measure the effectiveness of the program, 

the measurement tools were applied before and after the 

implementation of the program. Results indicated that using the 

program has a positive effect on teachers' creative teaching skills and 

their Attitudes towards teaching profession. In light of these results, the 

researcher recommended the necessity of including science and 

engineering practices as one of the main bases for building professional 

development programs for elementary science teachers in a way that 

helps in developing creative teaching skills and the attitude towards the 

teaching profession. 

 
Keywords: Professional Development Program, Science and 

Engineering Practices, Creative Teaching Skills, Attitude Towards 

Teaching Profession 
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 : املقدمة
 ,Science والرياضييات التكامي  بيين مجياجت العلي  والتكنولوجييا والهندسية منحيف بيرز

Technology, Engineering and Math (STEM)  سييد أهييي  فيي  التتيييرا ايريييرا  
اجتجيياه  انشيي  هيياو علييف التربييية العلمييية علييف المسييتوى العييال .  هيمنيي اجتجاهييات الحدة يية التيي  

لتزاةيييد الطلييي  عليييف ايةيييدي العاملييية فييي  المجييياجت فييي  الوجييييات المتحيييدا ايمريكيييية  يييرد فعييي  
ونجح في  اجنتشيار والتوسيا في   كولتد ج ف  روج  ريرا ف  مع   دوم العال  كالعلمية والهندسية

رهيور إليف  STEMالتسارع ف  ترن  فكرا التكامي  بيين مجياجت أدى ن   تعليمية عدةدا. و د 
لتييدريس  التيي  ستصييبح أساسيياساجيية ماسيية إلييف ديييارة معيياةير جدةييدا تحييدد بد يية نييواتج الييتعل  

 العلوم ف  ممتلف مراس  التعلي  العام.

لمجليييس ايم ليييو   ررييييرا 41تييي  تشيييكي  فريييي  عمييي  مكيييو  مييين ولصيييارة تلييير المعييياةير 
والرابطة الوطنية لمعلمي  العليوم  كNational Research Council (NRC) التوم  للبحوث

National Science Teachers Association (NSTA)والرابطيية ايمريكييية للعلييوم  ك
عياوا  كthe American Association for Advanced Science (AAAS)ة المتتدمي
 مرييرا  فيي  العلييوم والهندسيية. ولتييد اسييتمرتالالجامعييات و وأسيياتاا  رييير ميين المعلمييين  عييدد علييف

إدييدار إطييار عميي  لتعلييي  العلييوم ميين  تيي  سيينوات  سييي  ثيياثعلييف مييدار جهييود هيياا الترييي  
 A Framework for K-12 Scienceمرسليية الروضيية ستييف نهاييية المرسليية ال انوييية 

Education  2011ف  ةوليو (NGSS Lead States, 2013). 

و اميي   كلم ذات طييابا عيياتيي  تطييوير معيياةير علمييية  كإطييار العميي  السيياب وفيي  ضييو  
تحي  مسيمف  2013 إبريي ونشيرها في  ستيف تي  اعتمادهيا عيدا ميرات أطراف متعددا بمراجعتها 

. ولتيد New Generation Science Standards (NGSS)معياةير العليوم للجيي  التيادم 
علييف  المعيياةير السييابتة  سييي  ا تصييرت تغيييرا جوهريييا فيي  التربييية العلميييةالمعيياةير  هيياهشييكل  
 أوليي معيياةير تليير الك إج أ  ج تسيياا المعرفيية العلمييية طريتيية  Inquiry باجستتصييا  اجهتمييام
 Science andوالهندسيييية  بيييين الممارسيييات العلميييية والتكامييي  العميييي  بالتشيييابر اهتماميييا

Engineering Practices (SEP)طييرق ليي  تتتصيير فيي  اهتمامهييا علييف هييا وهيياا يعنيي  أن ك
 -وللميرا ايوليف- تبي  امتيدا  في  استكشياف العيال  الطريعي  اجستتصا  التي  يسيتمدمها العلمي
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بيييداع إلالتييي  يسيييتمدمها المهندسيييو   Engineering Design التصيييمي  الهندسييي  طيييرق  إليييف
 .(Bybee, 2014; NGSS, 2013) تح  مشكات اإلنسا الت   الن  

العلييومك و ييد تزاةييدت الييدعوات لترنيي  وتوريييء الممارسييات العلمييية والهندسييية فيي  تييدريس 
 Harris etةيرى هياريس ورريرو    سيي  واعتبارهيا ساضينة لتحتيي  ممرجيات اليتعل  المتو عية

al. (2017)  يم   م هرا رتيسييا وتمييزا واضيحا في  بيرامج إديا  تلر الممارسات أ  تعمين
 هيياهأ   إلييف Schwarz et al. (2017) شييوارزر وررييرو   ويشيييروتطييوير التربييية العلمييية. 

الممارسييات تعييزز  ييدرا المتعلمييين علييف بنييا  وتعمييي  وتطرييي  المعييارف سييوم ايفكييار المحورييية 
 Crosscuttingوالمتاهي  العابرا لمجاجت العلوم  كDisciplinary Core Ideaالتمصصية 

Concepts.  ةال د المجلس التوم  للبحوث  ماNRC (2015) تمكين الطياا مين ها علف أن
إليييف  ه هندسيية فيي  التغلييي  علييف التحييديات التيي  تواجييي  العييال ك وتوجيي  ن يير إدراك دور العليي  وال

 أهمية اجنغماس ف  دراسة المحيط الاي يعيشو  في .

توديل  نتياتج عيدد مين الدراسيات إليف أ  دميج الممارسيات باإلضافة إلف ميا سير ك فتيد 
فعلييف  الييتعل كممرجييات عييدد  رييير ميين تحتييي  نجييح فيي   فيي  تييدريس العلييومالعلمييية والهندسييية 

تحسيين  استمدام الممارسات العلمية والهندسية فعيام في أ  سري  الم ام تودل  الدراسات إلف 
 ك(Rivera et al.,2018)والمجيياجت ايرييرى ذات الصييلة  STEMالتحصييي  فيي  مجيياجت 

تنمييييية فهيييي  محتييييوى ميييينهج الجيولوجيييييا ك و (McBride, 2018)اسييييتيعاا تحييييوجت الطا يييية و 
ك وا تسياا المعرفية وتطريي  (Rodriguez et al., 2018)كيمييا  والتكنولوجييا المتكامي  ميا ال

ك وتنمييية (Fan & Yu, 2017)مهيارات التتكييير العليييا واسييتمدام مهييارات التصييمي  الهندسيي  
دافعييية زيييادا و ك (Ercan & Şahin, 2015)التحصييي  اي يياديم  فيي  وسييدا التييوا والحر يية 

 .(Rowland, 2014)الطاا وفهمه  لمحتوى الريولوج  

في  تيدريس  نوعييةونتيجة لألهمية الكريرا للممارسات العلميية والهندسيية في  إسيداث نتلية 
فتد سع  دراسات عدةدا إلف تنميتها باستمدام طرق متنوعيةك فيت  تنميتهيا باسيتمدام  ي   كالعلوم

ونميوذ   (كLevy, 2018  2019رنيمية وعريد التتيا ك  مين  نميوذ  دورا اليتعل  المرراتي   أبيو
تاتميية علييف معيياةير العلييوم للجييي  النشييطة ايك و 5E (DeFina, 2017)دورا الييتعل  المماسييية 
 إسييماعي ك  (ك ووسيدا متترسية فيي  ضيو  معياةير العليوم للجيي  التييادم2018التيادم  عيز اليدةنك 
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2018  Whittington, 2017 وميينهج  يميييا  مطييور فيي  ضييو  مجييام التصييمي  الهندسيي  (ك
التيييي  تحتييي  التكاميييي  بيييين مجيييياجت  Parachuteووسيييدا تصييييمي  الم يييات (ك 2017 البيييازك 
STEM (Sargianis et al., 2013). 

باهتميييام  ريييير سيييوم العيييال   يييا  مييين أسيييد  الممارسيييات العلميييية والهندسيييية  س يييي  ميييا
تي  عتيد  2018فتي  ميارس العليومك  منياهج في ها عيمينعتد عدد من المالتمرات سوم ت هم اهر 

الممارسيات معاةير العلوم للجي  التيادم تحي  عنيوا  التوجي  إليف البعيد ايوم  المالتمر المامس ل
and Dimension: Science  st1into the  Headlining العلميييية والهندسيييية

Engineering Practices ف  سا  فرانسيسكو (Exploratorium Teacher Institute, 

المنتيدى والمعيرض  NSTAعتدت الرابطة الوطنية لمعلم  العلوم  2019ةوليو وف   ك(2018
والمهييت  بتحتييي  التكاميي  بييين  Annual STEM Forum & Expo th8السيينوي ال ييامن 

 .(NSTA, 2019) العلمية والهندسيةممارسات المن رام تطري   STEM مجاجت

بتعييمين الممارسييات العلمييية والهندسييية فيي  منيياهج العلييومك ةتتيي  مييا اجهتمييام العييالم  و 
  ن ييرا لمييا يم ليي  ميين التربويييو  علييف أ  نجييا  هيياا التوجيي  مييرتبط بالدرجيية ايولييف بمعليي  العلييوم

أهميييية باعتبييياره الييير ن ايساسييي  فييي  أي مشيييروع يسيييتهدف تطيييوير المنييياهج  المحيسييين ورجييياك 
اليدور الياي يتيوم بي   محورييةعليف  NRC (2012)المجليس اليوطن  للبحيوث  ويال يد. (2015
 ميرييي  وررييرو   ويشيييرهندسييية. العلمييية و الممارسييات التييدري  طابيي  علييف تنتيييا  أثنييا  المعليي 

Merritt et al., (2018)  إلييف أ  تعييمين الممارسييات العلمييية والهندسييية يعييد تحييديا جدةييدا
بالنسييبة لمعليي  العلييوم  سييي  يحتييا  إلييف الييتمكن ميين العميي  والتتكييير م يي  العلمييا  والمهندسييين 

 .المعتدا أثنا  سعي  لتدريس المتاهي 

إعيييادا الن ييير فييي  بيييرامج التنميييية المهنيييية أديييبح مييين العيييروري ميييا سييير ك وفييي  ضيييو  
 نيادت دراسيات عدةيدالتيد و  الممارسات العلمية والهندسيةكةت  تدريره  علف أدا  بحي   ينللمعلم

بيرامج  بنيا عيرورا ب( Harris et al., 2017; Kang et al., 2018  2019 م    الشييااك 
 علييفسيياعده  تو  كالممارسيياتهيياه  تمكيينه  ميين أدا لمعلميي  العلييوم أثنييا  المدميية  تنمييية مهنييية

ضييرورا تييدري  المعلمييين علييف إعييداد المطييط التدريسييية وفيي  هيياا . و ييالر إلييف تامييياه هييا نتل
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الممارسييات رييام دروس العلييوم اليومييية ووعطاتهييا وز  أ ريير  هيياه التوجيي ك واجهتمييام بتوريييء
 ضمن تتوي  ايدا  التدريس  للمعل . 

لمعلميي  العلييوم  تنمييية مهنيييةبييرامج  البيياس ينعييدد ميين  ا تيير السييابتةك  و نتيجيية للنييدا ات
 ييام  ييانج ك فعلييف سييري  الم ييام ميين أدا  تليير الممارسييات  فيي  ممتلييف المراسيي  بهييدف تمكييينه

 تييا ا  بدارسيية تيي ثير برنييامج تييدرير  لمييدا عييامين علييف Kang et al., (2019)وررييرو  
دراسييية رواشيييدا  و امييي دارييي  التصيييوم. الممارسيييات العلميييية والهندسيييية  فييي  تعيييمين المعلميييين

 تنميييية الممارسيييات العلمييييةلنيييا  برنيييامج تيييدرير  مسيييتند إليييف معييياةير الجيييي  التيييادم ( بر2018 
( بإعييداد برنييامج تييدرير  2017 مييا  اميي  دراسيية عرييد الكييري    .لييدى معلميي  العلييوم والهندسييية
لتنميية التهي  العميي  ومهيارات اجستتصيا  والجيدم العلمي   معاةير العلوم للجيي  التيادم ات  علف 

 الممارسات العلمية والهندسية.والت  تعترر من ايم لة علف لدى معلم  العلوم 

فتيييد اهتمييي  دراسيييات أريييرى بتيييدري  المعلميييين عليييف الممارسيييات  كعييياوا عليييف ميييا سييير 
 Kaya  امك  ام  يا ورررو  فعلف سري  الم كالعلمية والهندسية بهدف تحسين  تا ته  و دراته 

et al. (2017) تيييدري  معلمييي  المرسلييية اجبتداتيييية عليييف دميييج الممارسيييات الهندسيييية ميييا ب
تحسين أفكيار  عليفك و يد سياعد هياا الممارسات العلمية من ريام وسيدا عين تصيمي  الروبوتيات

 علييف ييات  برنييامج تنمييية مهنييية  Akella (2016)أ يييا  وأعييدالمعلمييين عيين طريعيية الهندسيية. 
 . ممارسات معاةير العلوم للجي  التادم لتنمية الكتا ا الااتية لمعلم  العلوم

تراعيي   تنمييية مهنيييةوعلييف الييرر  ميين المحيياوجت البح ييية المتعييددا لرنييا  وتطييوير بييرامج 
ج تيزام بعييدا تماميا عين  هياه الريرامج وا يا يشيير إج أ الالممارسيات العلميية والهندسييةك إج أ  

السيييييرجان ك   2018رم فرسييييا ك م ييييي     تشييييير دراسيييييات عدةييييدافك أرض الوا يييييا التطرييييي  فيييي 
التنمييية المهنييية  ( إلييف ضييعف بييرامجKawasaki, 2015  2015المحيسيين ورجيياك   2018

أنهييا   سييي  علييف الممارسيات العلمييية والهندسييةين مييأثنيا  المدمييةك وعيدم مراعاتهييا لتيدري  المعل
أنهيا تمطييط  عياوا علييف عيين الجواني  التطريقييية الميدانييةكتر يز عليف الجوانيي  الن ريية البعييدا 

  .وما يحدث دار  التصوم وتعد بمعزم عن المدارس
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الدراسييات ايجنرييية إلييف  نتيياتج   سييي  تودييل المعلمييين لييفهيياا العييعف ع و ييد انعكييس
ه  فيما ةتعل  بممارسات العلوم والهندسية داري  ارفأ  معلم  العلوم أ   ثتة سوم مهاراته  ومع

أ  مع يي  معلميي  العلييوم ج ةزالييو  رييير معييدةن علييف نحييو جيييد و ك (Wilde, 2018)التصييوم 
ك عيياوا علييف عييدم تطيياب  ممارسييات (Harris et al., 2017)الممارسييات هيياه لتعييمين 

 & Boesdorfer) هيياتحييديات فيي  تطريتومييواجهته  ل المعلمييين مييا معيياةير الجييي  التييادمك

staude, 2016; Merritt et al., 2018) مييا أ  دافعييية واسييتعداد معلميي  المرسليية ك 
 & Haag)أ يييي  ميييين معلميييي  المرسليييية ال انوييييية تليييير الممارسييييات المتوسييييطة جسييييتمدام 

Megowan, 2015) ممارسيية ساسييتمدام الرياضيييات والتتكييير  دمييجفييإ   ذلييركك باإلضيافة إلييف
 ,.Malkawi et al) المعلميينتعترير أ ي  الممارسيات توريتيا مين في  دروس العليوم الحسياب س 

2018). 

 ييدرا المعلمييين علييف واتتتيي  نتيياتج الدراسييات العربييية مييا الدراسييات ايجنرييية فيي  ضييعف 
أ  معلمي  العليوم يمتلكيو  مسيتوى الدراسيات إليف  وديل أدا  الممارسات العلميية والهندسييةك فت

وجييود (ك وعييدم 2019 كالشيييااميينمتف فيي  عييدد ميين جوانيي  الممارسييات العلمييية والهندسييية  
 أبييو عيياذراك  لممارسييات و يةييية تطريتهييا لييدى معلميي  التيزيييا  بالمرسليية ال انويييةلهيياه ا فهيي   يياف

معلمييي  دى ليييلعيييدد مييين الممارسيييات العلميييية والهندسيييية ك  ميييا أ  هنييياك استييييا  عيييام (2019
علييف المعلمييين هيياا العييعف ج يتتصيير و . (2016ايسيييا  بالمرسليية ال انوييية  ايسمييد والمتريي ك 

إليف أ   (2017  دراسية اليدمي سيي  توديل    جاوره إلف برامج اإلعيداد تمتدالمدمة ب   أثنا 
أنهيييا جيييز  مييين   سيييي  يعتتيييدو  الطييياا المعلميييين لييي  ةتمكنيييوا مييين ربيييط الهندسييية بتعليييي  العليييوم

 .الرياضيات ةرتبط بايشكام الهندسية

فك يير التدريسيةك  المعلمين علف مهارات ضعف برامج التنمية المهنية أيعا انعكسولتد 
مييييين معلمييييي  العليييييوم تنتصيييييه  المهيييييارات المادييييية بالتيييييدريس ووبداعاتييييي ك وج يسيييييتطيعو  سييييي  

تمحييور جهييد المعليي   إلييفيشييير وا ييا تييدريس العلييوم و أثنييا  التييدريس. المشييكات التيي  تييواجهه  
لييف وع كوالتر ييز عليف تتييدي  الحليوم الجياهزا للمشيكات كطيرق التييدريس التتليدييةسيوم اسيتمدام 

واسييتمدام أسييالي  تتييوي  تهميي  العمليييات العتلييية العليييا م يي  التحلييي   كتتييدي  سيي  وسيييد للمشييكلة
 .والنتد واجبداع مع   الو  
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  2014ك والجريير الحصييا   2017الحجييازينك م يي   عدةييدا  وتودييل  نتيياتج دراسييات 
إليف تيدن  مسيتوى مهيارات التيدريس  (Al-Abdali & Al-Balushi, 2016  2016هنيداويك

السييلو يات اإلبداعييية تعتريير  ك  مييا تودييل  إلييف أ أثنييا  المدميية معلميي  العلييوماإلبييداع  لييدى 
 م ي   دراسيات أريرى  تمكني ولتيد  المعلميين.هيالج  إسدى الكتا ات المهنية النادر توافرها لدى 

تحدةييد الصييعوبات ميين  (Wahsheh, 2017  2014  قباجيية وممييامراك 2018عرييد التتييا ك 
  ضيعف تلير الصيعوبات أبيرزك و ا  من بين المعلمين علف التدريس اإلبداع   دراالت  تعوق 

ك وعييدم تشييجيا ومييياا مهييارات التييدريس اإلبييداع  عيين تليير الرييرامج كاإلعييداد والتييدري بييرامج 
رلييييية ك وضييييعف اليييدوافا الداك ومييييياا جيييو الحرييييية اي اديمييييةواإلبيييداعالمعلميييين عليييف التتكييييير 

فيي  اسييتمدام اسييتراتيجيات التييدريس التيي  تحتييز علييف اإلبييداعك وتر يييز   تييا ته ك وضييعف للمعليي 
 وهمام ايسئلة المتتوسة.و أسئلة اجمتحانات علف ايسئلة المتيدا 

 سييلرية مييا أ  ضييعف بييرامج التييدري   ييد سيياه  بصييورا أو بيي ررى فيي  تكييوين اتجاهييات 
ك فعليييييف سيييييري  الم يييييام توديييييل  دراسييييية دةيييييدودو ا معلمييييي  العليييييوم ليييييدى نحيييييو مهنييييية التيييييدريس

Durdukoca (2018)   مييين المعلميييين ةيييرو  أ  مهنييية التيييدريس ليسييي  مهنييية  %82إليييف أ
 م ي   أبيو  دراسيات عربيية عدةيداميا  النتاتج السابتة مرمو ة أو ذات ش   ف  المجتما. واتتت 

علمييي  العليييوم اميييتاك مإليييف توديييل    سيييي  (2019  المتيييدمك 2017   شيييكوك 2016زييييدك 
اجتجاهييات السييلرية  تليير وأشييارت هيياه الدراسييات إلييف أ ك تجاهييات سييلرية نحييو مهنيية التييدريسج
الدي بالتبعية إلف انمتاض أداته  التدريسي ك ومين ثي  ةيالثر سيلبا عليف تحتيي  الجيودا التعليميية ت

المعلمييين أثنييا  المدميية بيي  تعييود بجيياورها إلييف  علييفمشييكلة تليير ال وج تتتصيير فيي  المالسسييات.
 & Egwu, 2015; Ikitede  2019سيي  توديل  دراسية  اليرز وامراجياك   اإلعيدادمرسلة 

Ado, 2016 )اتجاهييات سييلرية لييدى الطيياا المعلمييين بكليييات التربييية نحييو مهنيية  إلييف وجييود
 .التدريس

مباشييرا عليف تسيرا المعلميين ميين  نحيو مهنية التيدريس السييلريةاجتجاهيات  انعكسي  ولتيد
تزاةيد أعيداد المعلميين سينويا الياةن ةهجيرو  مهنيته  إليف مهين أريرىك وميا   سيي  مهنة التيدريس

وأشيارت  (.2019ك  نيواريصاس  ذلر من اجستعانة بمعلميين ريير ميالهلين لممارسية التيدريس 
لميين مين أ  معيدم تسيرا المع إليف State Board of Education (2015)ة نتياتج دراسي
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إليف أ  نسيبة  Owens (2015) أوينيزأشيارت دراسية  بينمياسينويا.  ٪14,84مهنية التعليي  بلي  
 مهنة التدريس رام السنوات الممس ايولف من العم .هجروا من المعلمين  44٪

وانطا يييا مميييا سييير ك ةهيييدف البحييي  الحيييال  إليييف بنيييا  برنيييامج تنميييية مهنيييية  يييات  عليييف 
تلييير الممارسيييات العلميييية والهندسيييية يتيييدم فرديييا متنوعييية لتيييدري  معلمييي  العليييوم عليييف تعيييمين 

وينمي  مهيارات التيدريس اإلبيداع   كالتدريسيية  تيا ته الممارسات داري  فصيوله  بميا ةرفيا مين 
 ابيا علف اتجاهاته  نحو مهنة التدريس.لدةه ك وبما ةنعكس إيج

 مشكلة البحث: 

مرسلية بضعف مهارات التدريس اجبداع  لدى معلم  العلوم مشكلة البح  ف  س تحددت
  نتيجييية اتجاهيييات سيييلرية نحيييو مهنييية التيييدريس ته  مييينامعانيييالتعليييي  ايساسييي ك باإلضيييافة إليييف 

مراعاتهيييا لاتجاهيييات الحدة ييية فييي  التربيييية لتصيييور بيييرامج التنميييية المهنيييية أثنيييا  المدميييةك وعيييدم 
س. وللتغلي  عليف هياه المشيكلة العلمية والتي  في  متيدمتها تعيمين الممارسيات العلميية والهندسيية

فاعلية برنيامج تنميية مهنيية  يات  عليف الممارسيات يحاوم البح  اإلجابة عن السالام التال   سما 
داع  واجتجاه نحو مهنية التيدريس ليدى معلمي  العلمية والهندسية ف  تنمية مهارات التدريس اإلب

 ؟س ويتترع من هاا السالام ايسئلة الترعية التالية العلوم بمرسلة التعلي  ايساس 

 ما الممارسات العلمية والهندسية الازمة لمعلم  العلوم بمرسلة التعلي  ايساس ؟ .1
ايساسيي  التييات  علييف الممارسييات برنييامج التنمييية المهنييية لمعلميي  العلييوم بمرسليية التعلييي  مييا  .2

 العلمية والهندسية؟

التعليي   العليوم بمرسلية ليدى معلمي اإلبيداع   التيدريسما فاعلية الررنامج ف  تنمية مهيارات  .3
 ايساس ؟

نحيييو مهنييية  اتجييياه معلمييي  العليييوم بمرسلييية التعليييي  ايساسييي ميييا فاعليييية الررنيييامج فييي  تنميييية  .4
 التدريس؟

 أهداف البحث: 
 الحال  إلف ةهدف البح  

التعليييي  ايساسيي  باسيييتمدام  العلييوم بمرسليية تنمييية مهييارات التيييدريس اإلبييداع  لييدى معلمييي  -
 برنامج تنمية مهنية  ات  علف الممارسات العلمية والهندسية.
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التعلييي  ايساسيي  باسييتمدام  العلييوم بمرسليية تنمييية اجتجيياه نحييو مهنيية التييدريس لييدى معلميي  -
 الممارسات العلمية والهندسية.برنامج تنمية مهنية  ات  علف 

 مصطلحات البحث:
  هيي  تليير Science and Engineering Practices الممارسييات العلمييية والهندسييية -

مرسليييية التعلييييي  ايساسيييي  سييييلوك العلمييييا  أثنييييا   والممارسييييات التيييي  يحييييا   رالهييييا معلميييي
مشيييكات استتصييا  ال ييواهر الطريعييية وسيييلوك المهندسييين أثنييا  تصيييمي  سلييوم لممتلييف ال

بهيييدف نتييي  تلييير الممارسيييات لتاميييياه ك وتتعيييمن ثميييان  ممارسيييات هييي   طييير  ايسيييئلة 
الريانيات تحليي  ك و تمطييط ووجيرا  البحيوثو تطوير واستمدام النماذ ك و وتحدةد المشكاتك 

ك بنيييا  التتسييييرات وتصيييمي  الحليييومك و الحسييياب اسيييتمدام الرياضييييات والتتكيييير ك و هاوتتسيييير 
 .الحصوم علف المعلومات وتتييمها ونتلهاك و المستند إلف الدلي اجنمراط ف  الجدم و 

  مجموعييية مييين Professional Development Programة مهنييييالتنميييية البرنيييامج  -
الممارسييييات العلمييييية والهندسيييييةك بهييييدف تنمييييية والممططيييية فيييي  ضييييو  اينشييييطة المن ميييية 

نحييو ه  اتساسيي  واتجاهييالعلييوم بمرسليية التعلييي  اي  لييدى معلمييمهييارات التييدريس اإلبييداع  
 .مهنة التدريس

   مجموعية ايدا ات التدريسييةCreative Teaching Skillsمهيارات التيدريس اجبيداع   -
وفتيا  معلي  العليوم بمرسلية التعليي  ايساسي ريير الم لوفيةك والتي  ةالدةهيا المتنوعة والمتتيردا و 

سييييي  إبيييييداع  للمشيييييكات الصيييييةية بميييييا يمكنييييي  ميييين إيجييييياد  لمتطلبييييات المو يييييف التدريسييييي 
والتدريسييييةك ووعيييداد بيئييية ديييةية محتيييزا لئبيييداعك وطييير  ايسيييئلة الم ييييرا للتتكيييير اإلبيييداع ك 

التي  يحصي  عليهيا  من ريام الدرجيةوالتدريس من أج  اإلبداعك والتتوي  الحقيت . وتتاس 
  .ف  بطا ة ماس ة مهارات التدريس اإلبداع  المستمدم ف  هاا البح المعل 

  محصيلة Attitude Towards Teaching Professionاجتجياه نحيو مهنية التيدريس  -
للعمييي   معليي  العليييوم بمرسلييية التعليييي  ايساسييي  أو رفيييف المشيياعر التييي  تحيييدد درجييية رمبييية

نحيو  ريوم أو رفيف موا يف   بمهنة تدريس العلومك وتعم  تلر المشاعر علف توجي  سيلو 
ب هميييية مهنييية تيييدريس العليييومك واجسيييتمتاع أثنيييا   اإليميييا مرتبطييية بمهنييية التيييدريس تصيييف 

ك والم يييابرا للنجيييا  فييي  مهنييية تيييدريس العليييومك اإلسسييياس بالكتيييا ا الااتييييةتيييدريس العليييومك و 
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الدرجييية التيي  يحصييي  عليهييا المعلييي  فييي  مييين رييام . وتتيياس الشييعور بمكانييية معليي  العليييومو 
 .المستمدم ف  هاا البح مقياس اجتجاه نحو مهنة التدريس 

 حدود البحث:
 ا تصر البح  الحال  علف 

الهييييرم ايهراميييات بيييإدارا مرسلييية التعلييييي  ايساسييي  بمدرسييية العليييوم ب معلمييي  مييينمجموعييية  -
  ف  مرسلة التعلي  ايساس . ن را ينها تشم  عدد  رير من معلم  العلوم التعليمية 

لئبييداعك وطيير  الحيي  اإلبييداع  للمشييكات الصييةية والتدريسيييةك ووعييداد بيئيية دييةية محتييزا  -
ايسئلة الم يرا للتتكير اإلبداع ك والتدريس من أجي  اإلبيداعك والتتيوي  الحقيتي  مين مهيارات 

 التدريس اإلبداع .

اإلسسيياس بالكتييا ا ب همييية مهنية تييدريس العلييومك واجسيتمتاع أثنييا  تييدريس العليومك و  اإليميا  -
ميين أبعيياد  بمكانيية معليي  العلييوم الشييعورك والم ييابرا للنجييا  فيي  مهنيية تييدريس العلييومك و الااتييية

 اجتجاه نحو مهنة التدريس.

 التصميم التجريبي للبحث: 
ذات اجرتبيار الترلي   الواسيداف  ضو  طريعة هاا البح  ت  استمدام تصيمي  المجموعية 

ك واسييدا ك واليياي ةتعييمن مجموعيية تجريريييةOne group Pre-test, Post-testوالبعييدي 
 التصمي  التجرير  للبح  ويوضح الجدوم التال  

 1جدوم

 التصمي  التجرير  للبح 
 التطري  البعدي المعالجة التطري  الترل  المجموعة

 التجريرية

  بطا ة ماس ة مهارات
 التدريس اإلبداع 

  مقيييييياس اجتجييييياه نحيييييو
 مهنة التدريس

برنامج التنمية المهنية التات  علف 
 الممارسات العلمية والهندسية

  مهارات بطا ة ماس ة
 التدريس اإلبداع 

  مقيييييياس اجتجييييياه نحيييييو
 مهنة التدريس
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 فروض البحث:
 معلمييي درجيييات رتييي  ( بيييين متوسيييط  0.05≥ ∝ةوجيييد فيييرق دام إسصييياتييا عنيييد مسيييتوى   .1

البعيدي التطريي  في   ي  مين التطريي  الترلي  و  العلوم المشار ين في  برنيامج التنميية المهنيية
 لصالح التطري  البعدي.لبطا ة مهارات التدريس اإلبداع  

 درجيييات معلمييي  رتييي  ( بيييين متوسيييط 0.05≥ ∝ةوجيييد فيييرق دام إسصييياتييا عنيييد مسيييتوى   .2
البعيدي التطريي  في   ي  مين التطريي  الترلي  و  العلوم المشار ين في  برنيامج التنميية المهنيية

 لمقياس اجتجاه نحو مهنة التدريس لصالح التطري  البعدي.

 أهمية البحث:
أدا  مرسلية التعليي  ايساسي  عليف العليوم بزيادا  يدرا معلمي   الحال  ف  د يسه  البح  

هياه الممارسيات أثنيا  تنتييا  اتتيا الممارسات العلمية والهندسيةك وبالتال  تدري  تاميياه  عليف 
ك وزييييادا هيييالج  المعلميييينتحسيييين مهيييارات التيييدريس اإلبيييداع  ليييدى ك و يييالر اينشيييطة المتنوعييية

ممييا  ييد ةنميي   بحلييوم أديييلة مرتكييرا تعترضييه لمشييكات العدةييدا التيي   ييدراته  علييف مواجهيية ا
 نحو مهنة التدريس.لدةه  اجتجاه اإليجاب  

 يييد ةوجيي  ن ييير ميييوجه  العلييوم إليييف أهميييية تعييمين الممارسيييات العلميييية  البحييي  ا أ  ميي
والهندسيييية فييي  دروس العليييومك  ميييا ةيييزوده  ببطا ييية ماس ييية لقيييياس مسيييتوى مهيييارات التيييدريس 

فيي  دعيي  جوانيي  التييوا يمكيين اسييتمدامها  اإلبييداع  لييدى معلميي  العلييوم بمرسليية التعلييي  ايساسيي 
مقياسييا لاتجاهييات نحييو مهنيية التييدريس البحيي  والتغليي  علييف نتيياط العييعفك  مييا يتييدم  لييدةه 

تحسيييين تلييير  سييياعد عليييفيمكييين اسيييتمدام  فييي  تعيييرف اتجاهيييات المعلميييين نحيييو المهنييية مميييا ي
 اجتجاهات.

عاوا علف ما سر ك  د ةوج  البح  أدحاا الترار والمسالولين عن بنا  بيرامج التنميية 
إعييادا الن يير فيي  التمطيييط المسييتترل  لرييرامج التنمييية المهنييية لمعلميي   مصيير نحييوالمهنييية فيي  

بما يسه  ف  تطوير تلير الريرامج اتماذ  رارات مرنية علف دراسة علمية  علفالعلومك ويساعده  
والتييي  مييين أهمهيييا تورييييء الممارسيييات العلميييية  كالتربيييية العلميييية ييييرات وتطيييوراتمتغفييي  ضيييو  

يمكييين أ  يسيييتتيد منييي  التييياتمو  عليييف إعيييداد  برنيييامج تنميييية مهنيييية البحييي  والهندسييية.  ميييا يتيييدم
 .مهارات التدريس اإلبداع  واجتجاه نحو مهنة التدريسبرامج التنمية المهنية لتنمية 
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 اإلطار املعريف للبحث

لملةييييية ن رييييية سييييوم موضييييوعات التنمييييية المهنيييييةك اإلطييييار المعرفيييي  للبحيييي   يعييييرض
والممارسات العلمية والهندسيةك ومهيارات التيدريس اإلبيداع ك واجتجياه نحيو مهنية التيدريسك  ميا 

  للتعييييرف علييييف طريعيييية ورصييييات  هيييياه و ةر ييييز علييييف الدراسييييات والجهييييود التيييي  بييييالها البيييياس 
 الموضوعات.

 :ملعلم العلومهنية التنمية امل -أوال
يعد معل  العلوم سجر الزاوية ف  نجا  العملية التعليميةك فاإلمكانيات الماديية مين مبيان  

 ييوادر بشييرية  تتييوافروأجهييزا ومصييادر تعليي  ج يمكيين أ  تحتيي  ممرجييات الييتعل  المنشييودا مييا ليي  
ةتو ييف نجييا  معلميي  العلييوم ج المرييرات المتنوعيية. و  التامييياوو سيياا  كعلييف تنتيييا الميينهج  ييادرا

بيي  يعتمييد بصييورا مباشييرا علييف مسييتوى بييرامج  بييرامج إعييداده علييف جييودا فتييط مهييامه  فيي  أدا  
  المدميية. ولتييد أدييبح  التنمييية المهنييية المسييتمرا لمعلمييالتنمييية المهنييية التيي  تتييدم لهيي  أثنييا  

 لتربية العلمية.العلوم أمرا ستميا ن را لسرعة التغيرات المتاستة ف  أهداف وأبعاد ا

لتنمييية المهنييية نهييج شييام  ومسييتمر ومك ييف ةهييدف إلييف تحسييين أدا  المعلمييين وتعتريير ا
التنميية المهنيية ب نهيا  Murodovna (2019) انيدوفو مر  يعيرف. و ليصبحوا أ  ر  تا ا وفاعليية

. بينميا التامييامعارفي  في  ديورا ممارسيات تيدع  تعلي   يطري تعليي  المعلي   ييء ةيتعل ك و ييء 
ب نهييا أنشييطة تعليمييية مهنييية من ميية تييالدي  Cadero-Smith (2019)سييمي  -عرفهييا  يييدروي

 الريشيييياوي ويعرفهييييا  .تامييييياهالمعليييي  وتحسييييينات فيييي  نتيييياتج تعليييي   اتإلييييف تغييييييرات فيييي  ممارسيييي

اجرتتييا  بمسييتوى  تييا ا  تهييدف إلييف ( ب نهييا عملييية مسييتمرا ممطييط لهييا بصييورا من ميية2019 
وتنمييية اجتجاهييات اإليجابييية  كالمعليي ك وذليير ميين رييام إ سيياب  المهييارات وتزويييده بالمعلومييات

  لدي  بما يستجي  للمتغيرات واستياجات المجتما.

لتنميييية المهنييييةك واجطييياع عليييف دراسييية  ييي  مييين عدةيييدا ل ومييين ريييام تحليييي  تعريتيييات
 تمكييين الباسييي  مييين( Cui & Zhang, 2018; Wang, 2019  2018السيييرسان ك  

 استماص عدد من المصات  المميزا للتنمية المهنيةك وهاه المصات  ه  

ك بموضيوعات معينيةفالتيدري  محيدود الشموم  التنميية المهنيية أوسيا وأعمي  مين التيدري    -
 .ف  ممتلف الجوان    محاولة لتطوير أدا  المعلمين  شم تتسا التنمية المهنية لتبينما 
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التنميية المهنيية عمليية مسيتمرا يكو  التدري  محيدود بتتيرا معينية في  سيين أ   اجستمرارية  -
 .المدمةمالسسات اإلعداد وج تنته  إج بانتها   بالتمر  منطويلة المدى تردأ 

الوا عيييية  تنطلييي  التنميييية المهنيييية مييين اجستياجيييات التعليييية للمعلميييين ومتطلبييياته  المهنييييةك  -
 الت  تطرأ علف ميدا  التربية العلمية. و الر من التغيرات

وزيادا  درت  عليف اليتعل  ميدى الحيياا  كرفا  تا ا المعل التنمية المهنية تستهدف الغرضية   -
 .بطرق إبداعية وتمكين  من س  المشكات الت  تواجه  كوموا بة العصر

لمعلي  بريئتي  ومجتمعي  المحلي  والعيالم ك ل التنميية المهنيية ربطتاجرتباط بالريئية والمجتما   -
 .لتوثي  الصلة بين  وبين بيئت  المحلية الازمةمهارات الوتدرب  علف 

وتكنولوجيييا  كطييرق تييدريس معرفيية الجدةييد ميينالمعليي  علييف  التنمييية المهنييية تسيياعدالحداثيية   -
 . وأسالي  تتوي تعلي ك 

أهميية  رييرا في  السابتة التنميية المهنيية ممييزات عدةيدا تجعلهيا ذات  كس  المصات وتٌ 
ك فرييرامج إعييداد االو يي  الييراهنك فييا يمكيين تصييور نجييا  معليي  العلييوم دو  تنمييية مهنييية مسييتمر 

المعل  ف  المرسلية الجامعيية مهميا  اني  متمييزاك فإنهيا ج يمكين أ  تميد المعلميين بحليوم لكافية 
 ( أ  التنميية المهنيية2018  وييرى رم فرسيا أثنيا  العمي  المييدان . المشكات الت  ستواجهه  

لمعل  العلوم أدبح  ساجة ملحة  لمواجهة التحديات والتغيرات الماهلة التي  يشيهدها  المستمرا
( أ  التنميية المهنيية أثنيا  المدمية تعترير السيري  ايساسي  2019ويشيير الريشياوي   عال  اليوم.

وسصيول  علييف مزييد مين المريرات المهنييية وال تافيية واججتماعييةك و ي  مييا لنميو المعلي  المهني ك 
تسييه  فيي  رفييا الييرو  المعنوييية للمعلمييين وتزيييد ميين هييا أن  مييا .ميين شيي ن  أ  ةرفييا مسييتوى أداتيي 

 الميارج  تتلي  اإلشيرافهيا نإضيافة إليف أ.  دراته  وتحت  ذاته  مين ريام رضياه  عين أنتسيه 
 .يمارس الر ابة الااتيةسي  أ  المعل   لي  ايرطا  

ولتد أ دت نتاتج عدد  رير من الدراسات علف أهمية التنمية المهنية لمعل  العليوم  سيي  
أ  بييرامج التنمييية  إلييفالدراسييات تليير  تسييه  فيي  إ سيياب  عييدد ميين المهييارات والتييدراتك فتودييل 

ول  وبميييي ك الكتاييييات التدريسيييية ليييدى معلمييي  العليييوم  متيييالمهنيييية يمكييين أ  تيييالدي إليييف تنميييية 
الرضيا و (ك 2018الوع  المعرف ك والممارسات الصةيةك والمعتتدات التربوية  الزاةيدك و (ك 2018

ك (Peppers, 2015)الممارسيات التدريسيية و ك (Taajamo, 2016)اليوريت  والكتيا ا الااتيية 
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 ,Fuller)التحصي  الدراسي  للطياا و ك (Lalor & Abawi, 2014)التعاو  بين المعلمين و 

 (.2014مهارات التدريس  مرادك و ك (2014

سييياوم لتنميييية المهنيييية للمعلييي  ودورهيييا فييي  تطيييوير العمليييية التعليميييية فتيييد ا يهمييييةون يييرا 
للتنمية المهنية بهيدف اجرتتيا  بي دا  المعلميين ومهياراته ك ومين  امتعدد أنماط  استمدام و الباس 

 بين تلر اينماط 

  Professional Learning Communities (PLCs) المهنيييية مجتمعيييات اليييتعل  -
تغليي  علييف ثتافييات اجنعييزام الو لرفييا  تييا ا المعلمييين  تكييرا واعييدا مجتمعييات الييتعل  رهييرت 

 Luyten & Bazo (2019)ليويتن وبيازو  دراسيةنتياتج وأرهيرت وتجزت  عمي  المعلميين. 
هييياا التييي ثير بصيييورا ممارسيييات التدريسييييةك وي هييير المجتمعيييات اليييتعل  عليييف التيييوي لتييي ثير ال

 .ف  رفا  تا ا المعل رير مباشرا و مباشرا 

التدريريية الكتيا ا المهنيية للمعلميين  الريرامج  ترفيا Training Programالريرامج التدريريية  -
الحدة يية  التوجهيياتاجتجاهييات اإليجابييية نحييو  ا تسيياا علييف ه سيياعدوتطييور أداتهيي ك  مييا ت

( إلييف فاعلييية برنييامج تييدرير  2018فيي  التربييية العلمييية. وتودييل  نتيياتج دراسيية رواشييدا  
لمعلميييي  العلييييوم مسييييتند إلييييف معيييياةير العلييييوم للجييييي  التييييادم فيييي  تنمييييية الممارسييييات العلمييييية 

 والهندسية والكتا ا الااتية لدةه .

بعييدها ارتيييار ك ةييت  للييدرس  هيي  عملييية تمطيييط تشييار   Lesson Studyبحيي  الييدرس  -
جلسييات جماعييية  عتييدتٌ ععييا  ثيي  ايأسييد أععييا  فرييي  التمطيييط لتنتيييا الييدرس أمييام بييا   

لت ميي  ايدا  وتتييدي  متترسييات تحسييين ك وميين ثيي  وضييا رطيية جدةييدا تصييحح المسييار. ولتييد 
إلييف أ  اسييتمدام بحيي   Abas et al. (2019)تودييل  نتيياتج دراسيية عبيياس وررييرو  

فييييي  عليييييوم ايرض لييييي  تييييي ثير إيجييييياب  عليييييف اجسيييييتيعاا اليييييدرس لتطيييييوير درس نميييييوذج  
  المتاهيم  لدى الطاا.

هييو عملييية استتصييا  بييين مجموعيية ميين معلميي    Action Researchالبحيي  اإلجراتيي   -
. وتودييل  ممارسيياته  التدريسيييةالعلييوم ميين أجيي  سيي  المشييكات التيي  تييواجهه  وتحسييين 

( إلييييف أ  اسييييتمدام البحيييي  اإلجراتيييي   ييييد سيييياه  فيييي  تعييييرف 2017نصيييير  دراسيييية نتيييياتج 
المعلمييين علييف مشييكاته  التعلييية التيي  تييواجهه  فيي  التصييوم وميين ثيي  العميي  علييف ابتكييار 

 تحسين مهارات إدارا الصف لدةه . ساعد علفسلوم إبداعية وف  أسلوا علم ك  ما 
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يسيتغرق مين و يف تدريسي    يتيوم المعلي  بعيرض مMicro Teachingالتيدريس المصيغر  -
ك ويييالدي زميياوه دور المتعلمييينك ويييت  دقيتيية بهييدف التييدري  علييف مهييارا واسييدا 15إلييف  5

تصييييوير المو ييييف ستييييف يمكيييين عرضيييي  بعييييد ذليييير ليحييييدد المعليييي  أرطييييا ه ويعييييدم سييييلو  . 
( إليف أ  اسيتمدام التيدريس المصيغر  يد أدى 2018  ورريرو   وتودل  نتاتج دراسة أسمد

بيالموف واجرتبياكك وزاد مين  اإلسسياسإزالية  ساعد علفارات التدريسية  ما إلف تنمية المه
 مستويات ال تة بالنتس.

  وييييت  رالهييا زيييارا المعلييي  بالتصيي  ومسييياعدت  Classroom Visitsالزيييارات الصييةية  -
 وس  مشيكات . وتشيير دراسية وسيواس وجوافيي  كوو ساب  مهارات جدةدا كتنمية  درات  علف

Waswas and Jwaifell (2019)  إلف أهمية الزيارات الصةية في  رفيا  تيا ا المعلميين
 ومساعدته  ف  التغل  علف الصعوبات الت  تواجهه .

المعلي  نتسي   رالهيا علي يٌ   Self-Professional Developmentالااتية  المهنية التنمية -
يييير ذلييير. اجسيييتتادا مييين مصيييادر اليييتعل  المتنوعييية مييين  تييي  ومراجيييا ور عييين طريييي ذاتييييا 

( أ  التنميييية المهنيييية الااتيييية تعترييير عامييي  ساسييي  فييي  نجيييا  2018وتشيييير دراسييية الترنييي   
المعليي   سييي  أنهييا تسيياعد المعليي  علييف معرفيية  يييء ةييتعل ك وتجعليي  ةتحميي  مسييالولية تنمييية 

 مستواه المهن  دو  أ  ةنت ر عتد الدورات التدريرية.

تمكيين المعلي  مين مسياةرا التغييرات العلميية ةت  رالها   E-Trainingاإللكترون   التدري  -
التييي  تتيييدم بيييرامج اجسيييتتادا مييين المنصيييات التعليميييية وموا يييا الويييي   عييين طريييي  والتربويييية
 Terrazas-Arellanes et أريانييس ورريرو  -ة تييرازاس. وتوديل  نتياتج دراسيمتنوعية

al., (2019)  سياعد المعلميين  د   أ  برنامج التنمية المهنية التات  علف استمدام الويإلف
تييدريس مهييارات البحيي  عريير اإلنترنيي  لطابهيي   سييي  ارتتييا مسييتوى مهييارات البحيي   علييف
  بعد تدريره . %45  ر  تدري  المعلمين إلف %18من  الطاالدى 

وميين رييام العييرض السيياب  ةترييين الييدور اليياي تتييوم بيي  بييرامج التنمييية المهنييية لمعلميي  
عليف تحتيي  أهيداف   ورفيا  يدراته كالتدريسي   التطيوير المسيتمر يداتهيالعلوم أثنا  المدمة في  

التربية العلميةك ولع  هاا ما يشير إلف ضرورا اجهتمام بتلر الريرامج وتحسيينها بصيورا مسيتمرا 
ميييين رييييام ترنيييي  ايفكييييار واجتجاهييييات الحدة يييية فيييي  التربييييية العلميييييةك وييييي ت  فيييي  متدميييية تليييير 

 ة والهندسية.اجتجاهات الممارسات العلمي
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 املمارسات العلمية واهلندسية: -ثانيا

ميين  ريي   SEPشييهدت التتييرا الراهنيية اهتمامييا ملحورييا بالممارسييات العلمييية والهندسييية 
العيياملين بميييدا  التربييية العلمييية. و ييد بييدأ هيياا اجهتمييام بعييد رهييور متهييوم سالممارسييات العلمييية 

  NGSSوالهندسييييةس   سيييد ايبعييياد ال اثييية المتعيييمنة فييي  وثيتييية معييياةير العليييوم للجيييي  التيييادم 
وهيو ميا  فكرا مرتكرا ومهمة تم ل  ف  دمج الهندسة ف  تعلي  العلومكهاه المعاةير   دم سي  

. و ييد أدى ذليير إلييف اعتبييار التصييمي  الهندسيي  عملييية رتليي  عنيي  التربييية العلمييية لعتييود طويليية
 أساسية تتكام  ما اجستتصا  العلم  أثنا  تدريس العلوم. 

 شييرتفويعد توريء الممارسيات العلميية والهندسيية انطا ية جدةيدا في  تيدريس العليوم  
بيروز متهيوم أ   إليف (e.g. Kang et al., 2019; Merritt et al., 2018)دراسيات عدةيدا 

تغييير جيياري فيي  الن ييرا إلييف تحييوم  رييير و إلييف سييدوث   ييد أدى الممارسييات العلمييية والهندسييية
في   تلير المعرفية تطريي  التر ييز عليف المعرفة العلمية إليفاجهتمام با تساا من  تدريس العلوم

أثنييا  قيييامه  باجستتصييا  مييا  لمييا م بهييا العالممارسييات التيي  يتييو موا يف سياتييية تتكاميي  رالهييا 
  قيامه  بتصمي  النماذ  واين مة.أثنا   و  المهندس بهاالممارسات الت  يتوم 

وتتتيي  مع يي  تعريتييات الممارسييات العلمييية والهندسييية علييف أنهييا تليير الممارسييات التيي  
تحا   ميا يتيوم بي  العلميا  أثنيا  محاولية تتسيير العيال  الطريعي ك وميا يتيوم بي  المهندسيو  أثنيا  

الشييييياا  ك فعلييييف سييييري  الم ييييام  يعرفهيييياوتحسيييين  هيييياا العييييال  الطريعيييي  السيييييطرا علييييفمحاولييية 
مارسيييات ثميييا  سيييددها اإلطيييار العيييام لتيييدريس العليييوم للصيييتوف مييين الروضييية ( ب نهيييا م2019 

وستييف المرسليية ال انويييةك ويتييوم المعليي  بتوريتهييا رييام أداتيي  التدريسيي  فيي  دييف العلييوم ودييوج 
( ب نهييييا تليييير 2018إلتتييييا  ايدا ات المرتبطيييية بهيييياه الممارسييييات. بينمييييا يعرفهييييا عييييز الييييدةن  

  و فهيي  طريعيية العليي  والهندسييةك والتيي  يحييا   فيهييا المتعلمييالممارسييات التيي  تر ييز علييف تتوييية 
ب نهيييا أسيييد أبعييياد  Castronova (2018)  اسيييترونوفا سيييلوك العلميييا  والمهندسيييين. ويعرفهيييا

معيياةير العلييوم للجييي  التييادم التيي  تال ييد علييف انشييغام الطيياا بعمليييات البحيي  العلميي  اليياي ج 
 بك  ممارسة.  ةتطل  مهارا فحس  ب  ةتطل  أيعا معرفة رادة

ولتد أدبح دمج الممارسات العلمية والهندسية ف  منياهج العليوم ضيرورا ستميية  ن يرا 
تنيييام  الطلييي  عليييف المهييين لألهميييية الكرييييرا لتلييير الممارسيييات فييي  ضيييو  ميييا يشيييهده العيييال  مييين 
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 العلميية والهندسيية الممارسياتاجنمراط في   يالديو . (Kaya et al., 2017) العلمية والهندسية
اإلبيييداع والتعييياو  والتتكيييير النا يييد والتصيييمي  الهندسييي  لمواجهييية التحيييدياتك وهييياا ميييا إليييف تنميييية 

 & Crismond) عليييف اجسيييتتادا مييين إبداعاتييي  والتتكيييير ريييار  الصيييندوق  الميييتعل يشيييجا 

Peterie, 2017).  بنيا   عليفتسياعده و لعيال  الطريعي ك لالمتعل  أ  ر فاعلية وودرا ا  تجع  ما
عليييف نطييياق  وريةييييةبصيييورا  ويسيييتمدمهاالمعرفييية العلمييييةك وتجعلييي  ةنيييتج ك   تتسيييرهالنمييياذ  التييي

في  تعزييز عاداتي  العتليية   يالر تسيه و ك (Schwarz et al., 2017)واسيا في  سياتي  اليوميية 
  تنميييي  فعييييول(. عيييياوا علييييف أنهييييا 2018السييييريع ك   المنتجييييةك وأبعيييياد التتكييييير العلميييي  لدييييي 

تتيييدةر دور العلييي   عليييفسييياعده تو ك وتتيييوي م ابرتييي  جسيييتكمام الدراسيييةك وت يييير اهتمامييي  العلمييي 
 .(2017 عرد الكري ك  والهندسة ف  مواجهة التحديات الت  تواج  البشرية اليوم

إلييف أ  اسييتمدام مصييطلح  NSTA (2014)وتشييير الرابطيية الوطنييية لمعلميي  العلييوم 
اط في  دراسية العلي  والهندسية ج اجنمير أ  الممارسات بيدج مين مصيطلح المهيارات للت  ييد عليف 

ل مييا  الرابطيية و ييد عرضيي  طليي  فتييط مهييارا بيي  ةتطليي  أيعييا معرفيية راديية بكيي  ممارسيية. ي
 ك وهاه الممارسات ه  ف  مناهج العلوم دمجهاة ةنبغ  ممارسات علمية وهندسي

  Asking question and defining problemsطيير  ايسييئلة وتحدةييد المشييكات  -1
 سييير أسيييئلة سيييوم طييير  تتسيييير ال يييواهر الطريعيييية  ولييياا ةريييدأ العلميييا  بيسيييعف العلييي  إليييف 

إيجيياد  الهندسيية فتسييعف إلييفأمييا ك ك م يي   مييا سيير  مييرض السييرطا ؟ال ييواهر تليير سييدوث
ك م ييييي    ييييييء يمكييييين عيييييا  ميييييرض المشيييييكاتالحليييييومك ولييييياا ةريييييدأ المهندسيييييو  بتحدةيييييد 

  السرطا ؟

  يطيور العلميا  النمياذ  Developing and Using Modelsتطوير واسيتمدام النمياذ   -2
وضيييح تر يييي  نميييوذ  ةالعلميييا   ديييم فعليييف سيييري  الم يييام  ال يييواهركستيييف يمكييينه  تتسيييير 

فتيييد يصيييم   كلتصيييمي  سليييوم فعالييية للمشيييكات النمييياذ  بينميييا يسيييتمدم المهندسيييو  اليييارا. 
وتنتسيييي  النميييياذ  إلييييف مادييييية ورياضييييية  نمييييوذ  أ  يييير  تييييا ا لمحييييرك السيييييارا.المهندسييييين 
والرسيييوماتك التم ييييات الرياضييييةك مييين ريييام المجسيييماتك  هاويمكييين عرضيييومتاهيمييييةك 

  المحا اا الكمريوترية.
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يمطيط   Planning and Carrying out Investigationsتمطييط ووجيرا  البحيوث  -3
بشييك  تعيياون  و ييالر  العلمييا  والمهندسييو  ويجييرو  البحييوث الميدانييية والمعمليييةك ويعملييو  

 .جما المعلومات وتحدةد الريانات والمتغيراتفردي ل

تنيتج البحيوث التي    Analyzing and Interpreting Data الريانيات وتتسييرهاتحليي   -4
يجريهيييا العلميييا  والمهندسيييو  بيانيييات ةنبغييي  تحليلهيييا مييين أجييي  فهمهيييا. ون يييرا ي  أنمييياط 

بميا  -يسيتمدمو  مجموعية مين ايدوات  ه فيإن واتجاهات الريانيات ج تكيو  واضيحة داتمياك
لتحدةيد اينمياط  –ف  ذلر الجداومك والممططات البصريةك والرسيومك والتحليي  اإلسصيات  

 المهمة ف  الريانات.

 Using Mathematics and الحسيييييياب اسييييييتمدام الرياضيييييييات والتتكييييييير  -5

Computational Thinking فيييي   يييي  ميييين العليييي   أساسيييييةأداا   تعتريييير الرياضيييييات
يييت  اسييتمدامها لمجموعيية ميين المهييام و . وويجيياد العا ييات بينهييالتم ييي  المتغيييرات  والهندسيية
والتعيرف عليف العا يات الكميية والتعرييير ك التحليي  اإلسصيات  للريانياتك و النمياذ م ي  بنيا  

 عنها وتطريتها.

 Constructing Explanations and Designing بنيا  التتسييرات وتصيمي  الحليوم -6

Solutions  ةتم   الممر  النهات  للعلي  في  بنيا  التتسييرات بينميا ةتم ي  الممير  النهيات  
 للهندسة ف  التود  إلف سلوم للمشكات.

 Engaging in Argument fromاليييدلي  المسيييتند إليييف الجيييدم اجنميييراط فييي   -7

Evidence الييييدلي  جرتبييييار دييييحة  إلييييف الجييييدم المسييييتند العلمييييا  والمهندسييييو    يسييييتمدم
 تتسيراته  ومناسبة سلوله .

 Obtaining, Evaluating, and الحصييييوم علييييف المعلومييييات وتتييمهييييا ونتلهييييا -8

Communicating Information   ييادرين علييف  والمهندسيو   ةنبغي  أ  يكييو  العلمييا 
واسييييتمدامها فيييي  التواديييي  مييييا ا رييييرين وو نيييياعه   كالحصييييوم علييييف المعلومييييات وتقيمهييييا

 فكار وايسالي  الت  ةولدونها. باي

عيدد مين أوجي  الهندسية إج أن  ةوجد و وعلف الرر  من التشاب  بين الممارسات العلمية 
  من رام الجدوم التال  والت  يمكن إيجازهاك اجرتاف بينهما

 2جدوم
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  إعداد الباس ( بين اجستتصا  العلم  والتصمي  الهندس  اجرتافأوج  
 الممارسات الهندسية العلميةالممارسات 

 تسعف إلف السيطرا علف العال  الطريع  - فه  العال  الطريع إلف تسعف  -

 عم  المهندسين تحا   - عم  العلما  تحا   -

 تردأ بتحدةد مشكلة - تردأ بطر  أسئلة -

 لرنا  النماذ  التصمي  الهندس  تستمدم - لرنا  النماذ  اجستتصا  العلم  تستمدم -

 ةت  رالها توليد أفكار - توليد فروضةت  رالها  -

 تنته  بتصمي  سلوم ومنتجات - تنته  بإنشا  تتسيرات ون ريات -

واجريييتاف بيييين الممارسيييات العلميييية والهندسيييية ج يعنييي  أنهميييا يعميييا  بمعيييزم عييين 
لطياا رياهرا ك فعنيدما ةاسيا ابععهما البعفك ب  أ     منهما ةتدار  ويتكام  ميا ا رير

العلميةك م ي   ميا سير  سيدوث رياهرا الريرق طر  ايسئلة  ةردوو  ف فإنه  الرعد والررق م اك 
لييف سيي  م ي    يييء يمكيين إوالرعيد؟ك وأثنييا  تتسيير هيياه ال يياهرا تتوليد مشييكات هندسييية تحتيا  

عملييييات جميييا  ك ثييي  ةنميييرط الطييياا بعيييد ذلييير فييي سمايييية المنشيييظت مييين رييياهرا الريييرق والرعيييد؟
تحدةيد و تتسيير ةتسي  ميا هياه ال ياهرا  للودوم إلف املة  منا شات ماذ  ووجرا وبنا  نبيانات 

 .لمشكلة سماية المنشظت من الررق والرعد معاةير لح  ناجح

ويتطلييي  التحيييوم إليييف الممارسيييات العلميييية والهندسيييية دارييي  فصيييوم العليييوم أ  ةيييتمكن 
تليير الممارسييات بمييا يحتيي  التكاميي  بييين الن رييية والتطرييي ك فيشييير دوسشيي  وبيياةر  ميين المعليي  

and Bybee (2014) Duschl أ  التحييوم ميين استتصييا  العلييوم فتييط إلييف الممارسييات  إلييف
ت هييي  وتييدري  معلميي  العلييوم بحييي  يكييو   يي  إلييف  يحتييا  العلمييية والهندسييية فيي  تعلييي  العلييوم

  ل  تتود إلف بنا  ن ام تدريس فعام.معل  مصمما ومهندسا لريئة تع

الممارسييات العلمييية أدا  تحييديات عدةييدا لتشييجيا تامييياه  علييف  العلييوم ومعلميييواجيي  و 
 Haag  من ريام دراسية و ك  ما عرر المعلم(Isabelle, 2017)والهندسية أثنا  تعل  العلوم 

& Megowan, (2015) .عن استيياجه  الشيدةد للتيدري  عليف الممارسيات العلميية والهندسيية 
علييف أ  هنيياك ساجيية  Carpenter et al. (2015) وررييرو   يياربنتر  ولييالر أ ييدت دراسيية
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لاهتمييييام بالتنمييييية المهنييييية لمعلميييي  العلييييوم لكيييي  يكونييييوا مسييييتعدةن بشييييك  فعييييام لييييدمج العلييييوم 
  والهندسة ف  تعلي  العلوم.

معلميييي  العلييييوم لموا بيييية توجيييي  الممارسييييات العلمييييية أدا  التغييييير فيييي  و محاوليييية لييييدع  
  2019السيييييد والحنييييا ك  ك وميييين ريييام اجطيييياع علييييف عيييدد ميييين الدراسييييات  م ييي  والهندسيييية

يمكيين ا تييرا  الموجهييات اإلجراتييية  Debarger et al., 2017)  2015المحيسيين وجميياك 
 العلوم برامج التنمية المهنية لمعلم  بنا  التالية أثنا  

أ  ةتعييييرف المعلمييييو  علييييف  يةييييية تحتيييييز تامييييياه  نحييييو سيييييا ات تحتيييي  التكاميييي  بييييين  -
 الممارسات العلمية والهندسية من رام فه  استياجاته  وميوله .

 لممارسات العلمية والهندسية.لتامياه   طرق تعل أ  يته  المعلمو  بعم   -

عليييف ربيييط ايفكيييار  عدا المعلميييينلمسيييا العلمييي  والتصيييمي  الهندسييي  اجهتميييام باجستتصيييا  -
 .المحورية والمتاهي  المشتر ة بين فروع العل  الممتلتة

أ  ةييييتمكن المعلمييييو  ميييين توجييييي  التاميييييا للبحيييي  العلميييي ك وتصييييمي  النميييياذ ك ومعالجيييية  -
 الريانات.

 كاسيييتمدام الجيييدم الميييدع  باليييدلي  لتن يييي  ايفكيييار عليييفدعييي  أسيييئلة المعلميييين لمسييياعدته   -
 ورل  سدة  م مر دار  الصف.

دعيييي  المعلمييييين بمجموعيييية ميييين اينشييييطة التيييي  يمكيييين اسييييتمدامها لتييييالدي إلييييف اسييييتيعاا  -
 ف  الحياا اليومية. والهندسة المتعلمين للمتاهي ك وتعزيز فهمه  يهمية العل 

بنييا  علييف مييا تتييدمك يمكيين التوديي  إلييف أ  الممارسييات العلمييية والهندسييية  ييد وفييرت و 
تحتييي  انغمياس تامييياه مين  معلي  العلييوم لريرامج التنمييية المهنيية تسييعف إليف تمكييينرويية جدةييدا 

فييي  موا يييف سقيقييييية تمكييينه  ميييين القييييام بتلييير الممارسييييات. ومييين المتو ييييا أ  يحيييدث تعييييمين 
 ييدرات معلميي  العلييومك و ييد  الممارسييات العلمييية فيي  بييرامج التنمييية المهنييية تغيييرات جوهرييية فيي 

بداع  مين بيين الجواني  التي   يد تتي ثر بريرامج التنميية المهنيية التاتمية تكو  مهارات التدريس اإل
 علف الممارسات العلمية والهندسية.
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 مهارات التدريس اإلبداعي:-ثالثا

تيادرين النوعيية جدةيدا مين المعلميين يحتا  توريء الممارسات العلمية والهندسيية إليف 
وتكاميي  بييين العليي  والهندسييةك ويواجيي  علييف التعاميي  مييا مو ييف تدريسيي  معتييد ةتعييمن تييدار  

بداعيية تتمييز بايديالة وج إليرال  المعل  موا ف طارتة عدةدا ومشكات دعبة تتطلي  مني  س
  2016  محمييدك 2018  عرييد التتييا ك 2015 عبيياسك  عدةييدانييادت دراسييات  والتجدةييد. ولتييد

Ibrahim, 2015; Thompson, 2017 )مهييارات  بعييرورا توجييي  اهتمامييا رادييا بتنمييية
التدريس اإلبداع  لدى معلم  العلوم بما يمكنه  مين التحيرر مين التييود المتوارثية مين المعلميين 

 واجنطاق نحو تحوي  مستجدات التربية العلمية إلف وا ا ملموس. كالسابتين

والتيدريس  Creative Teachingبيين التيدريس اإلبيداع   السيابتةتيد فر ي  الدراسيات لو 
المعليي  عنيي  اسييتمدام ك فالتييدريس اإلبييداع  يTeaching for Creativityميين أجيي  اإلبييداع 

تصييمي  تيييدريس ةتغليي  عليييف المشييكات والعقبيييات ميين ريييام ابتكييار سليييوم جدةيييدا فييي   لمياليي 
المعليييي  اسييييتمدام التييييدريس ميييين أجيييي  اإلبييييداع  بينمييييا يعنيييي تجعيييي  الييييتعل  أ  يييير فعالييييية ومتعيييية. 

 .(Gregerson, 2013)اإلبداع  لدى تامياه  السلوكستراتيجيات التدريس الت  تنم  ج

فهنياك فريي   اإلبيداع كفتيد ارتلتي  الدراسيات في  تعرييء التيدريس  كوف  ضيو  ميا سير 
فيعيييرف عريييد التتيييا  ك Creative Teachingمييين البييياس ين ترنيييف متهيييوم التيييدريس اإلبيييداع  

وتتسي   كها معل  العليوممجموعة ايدا ات التدريسية الت  يمارس  ( التدريس اجبداع  ب ن2018 
بالطا ييية والمرونييية وايديييالة وودراك العا يييات ميييا وجيييود سيييرعة ود ييية فييي  ايدا  والتوافييي  ميييا 

( ب نيي  مجميي  الممارسييات التربوييية 2018  دراسيية ايسييود  تييوعرف .متطلبييات المو ييف التدريسيي 
 لتتدي  درس  وتتويم .رير الم لوفةك والتاتمة علف الجدا والتميز والتتردك والت  ةالدةها المعل  

ك Teaching for Creativityوهناك فري  ررر ترنف متهوم التدريس من أجي  اإلبيداع 
( التييدريس اإلبييداع  ب نيي  مجموعيية ميين السييلو يات التيي  ةتبعهييا 2019فعرفيي  دراسيية دييرري  

ك المعل  لمل  بيئة إبداعية م يرا ومشيو ة وممتعية للميتعل  مين ريام ارتييار أنشيطة ريير شياتعة
( ب نيييي  مجموعييية السيييلو يات التدريسييييية التييي  تيييالدي إلييييف اسيييت ارا  ييييدرات 2018وعرفييي  سيييام  

 وتنمية تتكيره  اإلبداع ك وتهيئة بيئة دةية داعمة لئبداع. كاإلبداعية التاميا
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التيييدريس اإلبيييداع  مييين أجييي  اإلبيييداع أ  ييير شيييموج وهيييو وهنيياك فريييي  ثالييي  ترنيييف متهيييوم 
Creative Teaching for Creativity سيلو يات ( ب ني  2018الكرييا  ك فتيد عرفتي  دراسية

هيييا التدريسيييية التييي  يتيييوم بهيييا بد ييية ووتتيييا  وسيييرعة وب  ييي  جهيييد وتكييياليءك ويسيييتطيا رال المعلييي 
بهيييدف تنميييية اإلبيييداع ليييدى ا تشييياف عا يييات جدةيييدا أو سليييوم أدييييلة تتسييي  بالجيييدا والمرونييية 

 ن  السيلو يات واإلجيرا ات التربويية التي  ي هرهيا ( ب2017عرد التتا    وعرفت  دراسةالطااك 
المعل  أثنا  مراس  عملية التدريس الممتلتةك وتتسي  بسيمات إبداعييةك وتهيدف إليف تنميية اإلبيداع 

 لدى الطاا بمهارات  ايساسية  الطا ةك المرونةك ايدالةك الحساسية للمشكات(.

  يير شييموج ميين التييدريس ميين أجيي  ويييرى البحيي  الحييال  أ  متهييوم التييدريس اإلبييداع  أ
اإلبيييداع  سيييي  أ  التيييدريس اإلبيييداع  ةر يييز عليييف التيييدريس ريييير التتلييييديك والييياي ةتوليييد رالييي  

تسه  في  التغلي  عليف المشيكات والمعو يات وتحسيين ممرجيات اليتعل ك ويينعكس  أديلةأفكار 
ع ك وهيياا يعنيي  أ  إ سيياا المتعلمييين التييدرا علييف التتكييير اإلبييدا  علييفهيياا التحسيين فيي  النهاييية 

 التدريس اإلبداع  يحت  التدريس من أج  اإلبداع ف  نهاية ايمر.

فتييد نشيي  تبيياةن رريير  كوبنييا  علييف التبيياةن بييين البيياس ين سييوم متهييوم التييدريس اإلبييداع 
سييييوم ماهييييية المهييييارات التيييي  ةتكييييو  منهييييا التييييدريس اإلبييييداع ك فحييييددت دراسيييية دييييرري ه  بييييين
إضييافة الميير  والمتعيية إلييف عملييية الييتعل ك والتتييوي  ميين رييام انجيياز مهييارات فيي  تليير ( 2019 

مهيييييام سياتييييييةك والتيييييدريس مييييين أجييييي  إدراك النسييييي  المتييييياهيم  للعلييييي ك واسيييييتمدام المسيييييتحدثات 
( مهيارات التييدريس 2018دراسيية التتي    بينميا دينت  التكنولوجيية في  التيدريس بطييرق إبداعيية.

سيييئلة واجسيييتجابة ايمي  وتنتييييا أنشيييطة إبداعييييةك وطييير  إعيييداد بيئييية اليييتعل ك وتصييي إليييفاإلبيييداع  
  ودارا الطا ة.و ودارا الو  ك و ودارا التص ك و التواد ك و لئجاباتك 

ك محمييدك 2019ك وررييرو     الشييمري 2018ك م يي   سيياماتتيي  عييدد ميين البيياس ين   مييا 
التيدريس تمطييط . المهيارا ايوليف هي  أ  هناك ثاث مهيارات للتيدريس اإلبيداع  علف (2016
وضييا تصييور و تعيي  تحلييي  المو ييف التدريسيي ك وديييارة أهييداف ت ييير اإلبييداعك  ك والتيي إبييداعيا

تعيي  اسييت ارا ك والتيي  تنتيييا التييدريس إبييداعياهيي  ة و المهييارا ال انيييو  ئبييداع.لئجييرا ات المحتييزا ل
ب نشييييطة  ه دافعييييية المتعلمييييينك وتشييييجيا أفكيييياره ك واسييييتمدام ايسييييئلة متتوسيييية النهايييييةك وتكليييييت
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تعيي  اسييتمدام ايسييئلة التباعديييةك ك والتيي  تتييوي  التييدريس إبييداعياهيي  و والمهييارا ايريييرا  إبداعييية.
 تتيي  ذواته  وزماته . علفوتحتيز المتعلمين علف طر  أسئلة م يرا للتتكيرك ومساعدته  

( مهيييارات التيييدريس 2015  عبييياسك 2014أريييرى  م ييي   الحيييداب ك  اتوسيييددت دراسييي
مواجهيية عنييد  والحلييوم ميين ايفكييار المعليي  لعييدد  ريييرفيي  الطا يية والتيي  تعنيي  تتييدي  اإلبييداع  

مشيييكات التيييدريسك والمرونييية والتييي  تشيييير إليييف  يييدرا المعلييي  عليييف تغييييير مسيييار تتكييييره ورطييية 
تتييدي  عيييروض  تمكيين المعليي  ميينوفيي  متطلبييات المو ييف التدريسيي ك وايدييالة وتعنيي    تدريسيي

تتلييد رييره مين المعلميينك والحساسيية للمشيكات وهي  انتبياه المعلي   تدريسية تتس  بيالتميز وعيدم
ل غييرات والمعو ييات أثنييا  انمراطيي  فيي  التييدريسك وودراك العا ييات وتشييير إلييف  ييدرا المعليي  علييف ل

 .إدراك اجرتباطات بين عنادر المحتوى والسيا ات الممتلتة

يكتشييف ضييرورا إتتييا  معلميي  العلييوم لهيياا  اإلبييداع  ومهاراتيي  التييدريس لمتهييوم والمت ميي 
 Zainee andةيرى زاني  ونيوراس   سيي  اليراهن العصيرالنيوع مين التيدريس في  ري  متغييرات 

Noras (2013)  أ  التييدريس اإلبييداع  يعتريير ميين متطلبييات التيير  الحييادي والعشييرينك وأسييد
التوجهيات  إ عليف  Rankin and Brown (2016)يال يد رانكيين وبيراو  و متوميات مهارتي . 

اإلبييداع ك واليياي ةييرتبط بييالمعل  المعادييرا تتييرض اجنتتييام ميين التييدريس التتليييدي إلييف التييدريس 
سمياد  ويلمي  رادة ف  متومات شمصييت  ومهاراتي  واسيتراتيجيات التيدريس التي  يسيتمدمها.

 ( أهمية التدريس اإلبداع  فيما ةل  2014وبدر  

أدوات  ليكونييوا أ  يير  المعلمييين التييدريس اإلبييداع تحسييين التييدريس والييتعل   تعطيي  مهييارات  -
 .تامياه فاعلية أثنا  التدريسك ويسه  ذلر ف  تطوير نتاتج تعل  

ن ج يشيييترطو  وجيييود ميييوارد متعيييددا لنجيييا  يمهيييارات المعلميييتلييير ال  تجعييي  ترشييييد اإلنتييياق -
 ارد.التدريسك وونما يجتهدو  ف  البح  عن أفكار إبداعية تتغل  علف نت  تلر المو 

 اجسييتمدام ايم يي  للو يي   تتليي  مهييارات التييدريس اإلبييداع  ساجيية المعلمييين لتعييا  و يي  -
 ف  القيام بالمهام الروتينية رام اليوم الدراس . طوي 

أدا  أعميياله  بتييواك وراديية  علييف  ويسيياعد ذليير المعلمييين التييدريس التعيياممعرفيية أسييالي   -
 الجدد منه .
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تحسين جوان  التتكير والجوان  اجنتعالية  ويسه  ذلر ف  إعطا  المعلميين طا ية ودافعيية  -
 مرتكرا ومتطورا.إلجرا  محاوجت جدةدا ومشو ة جستمدام طرق تدريس 

أ  اميتاك المعلي  لمهيارات التيدريس اإلبيداع  يمكني  تشير نتاتج الدراسيات السيابتة إليف و 
وتال يييد عليييف إيجابيييية  كأدييييلةتحييي  التامييييا عليييف البحييي  عييين سليييوم مييين إعيييداد بيئييية تعليميييية 

ليدى  عيدد  ريير مين ممرجيات اليتعل ك م ي   تنميية التتكيير الجيانر  مميا ةنمي المتعل  ومشار ت  
التعل  وتنمية مهيارات التتكيير ليدى  ف الكام   اجنمراطتحتي  (ك و 2018 عرد التتا ك  التاميا

 ,Thompson)الدافعية نحو التعل  لدى الطياا الموهيوبين ية تنمك و (2018التاميا  التت ك 

تصييمي  الطيياا ك و (2016التهيي  والحيي  اإلبييداع  للمشييكات لييدى الطيياا  محمييدك ك و (2017
 .(Lou et al., 2012) المعلمين لوسات  تعليمية لألطتام الصغار

يهميية مهييارات التيدريس اإلبيداع  فيي  إسيداث تحييوم  ريير في  تعليي  العليومك فتييد ونتيجية 
باسيتمدام أسيالي  متنوعيةك فعليف سيري  الم يام تي  مهارات تلر ال سع  دراسات عدةدا إلف تنمية

 التشييييييار ية فيييييي  مجتمييييييا افتراضيييييي تنمييييييية مهييييييارات التييييييدريس اإلبييييييداع  باسييييييتمدام المعرفيييييية 
(Gunawan & Shieh, 2016) نيامج تيدرير   يات  عليف ن ريية المرونية المعرفيية  عريد ك وبر

(ك وبرنييييييامج  ييييييات  علييييييف مييييييدر  التييييييدريس المرتكييييييز علييييييف المهميييييية 2015الكييييييري  ومحمييييييودك 
(Ibrahim, 2015) ك واسييتراتيجيات الحيي  اإلبييداع  للمشييكات وفيي  ن ريييات تريييز  الحصييا 

 ,Frossard) لتعليمييةايلعياا اع   يات  عليف تصيمي  ميدر  تدريسي  إبيدا ك و (2014ك والجرير

Barajas, & Trifonova, 2012). 

 ;Cremin & Barnes, 2018  2016محمييدك م يي     وأشييارت الدراسييات السييابتة

Mina, 2016)   عتميد بصيورا أساسيية عليف تيوافر عيدد مين السيمات يالتدريس اإلبداع  إلف أ
لسيمات التي  امتا ي  للن ةتمكن المعلي  مين إتتيا  مهيارات التيدريس اإلبيداع  دو  ك فلمعل لدى 

وأريييرى شمصيييية. وتعييي  السييييمات  إبداعييييةتلييير السيييمات إليييف  تصييينيء . ويمكييينتالهلييي  ليييالر
 واجنجييااا نحييو المشييكات المر بييةك سيي  اجسييتطاعك والم ييابراك والتحييديك  يي  ميين اإلبداعييية

التتكيييير و ك وسيييعة الصيييدرك وتترييي  المريييرات الجدةيييداك المحسيييوبةوالممييياطرا والمييييامك والمرونيييةك 
والعيدم  كك والصيدقك وايمانيةاجستيرام شمصييةالسيمات وعلف الجاني  ا رير تعي  ال .المتشع 

 .واجعتراف بالمط  ورو  الدعابةك وال تة بالنتسك ما الطااك والم هر الحسنك
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الت  ةنبغ  أ  يتيوم بهيا  المسئولياتعاوا علف السمات السابتة فإ  هناك مجموعة من 
لتييد سيددت دراسييات عدةييدا  م يي   سييواس  لكيي  ةييتمكن ميين تحتيي  التييدريس اإلبييداع ك و   المعلي 
 هيياه( Zainee & Noras, 2013  2016ك وررييرو  الشييويل    2015عبيياسك   2017

 ف    المسئوليات

 .لحلوم جدةدا لها التعام  ما الموا ف الطارتة ومواجهة المشكات المتنوعة والودوم -
ك ودفعهيي  إلييف التتاعيي  واجهتمييام والم ييابرا ومواجهيية وتحتيييز  ييدراته  إثييارا انتبيياه المتعلمييين -

 ك واجستجابة السريعة لتساوجته  وأفكاره .الوا ا من أج  تغييره

ك وتشيجا السيلو يات ك وترن  مشكات سياتيية ريير محيددا الرنييةتوفير موا ف ت ير التحدي -
 الت  تتل  من سيطرا الشاتا والم لوف.المغاةرا 

اسيييتمدام طيييرق تيييدريس تحتيييز التتكيييير والجيييدم والنتييياالك وتيييوفير منيييا  يشيييجا اج تشييياف  -
 والتجري  وتوليد أفكار عدةدا بدج من المحا اا.

تيييوفير الحريييية النتسيييية التييي  تمكييين الميييتعل  مييين التتكيييير بحرييييةك ايمييير الييياي يسييياعد عليييف  -
 تحتي  النمو السلي .

دفيا ك و سي  اجسيتطاع والممياطرا والتعامي  ميا التنيا ف والغميوضدافعيية اإلنجياز و را إثا -
 .المتعلمين إلف اجستتام وعدم المساةرا

تطريتييات  علييف ا تشييافتتييدةر مييا ي هييره التاميييا ميين إبييداعات وأفكييار أديييلةك وتشييجيعه   -
 .جدةدا لألفكار ايديلة

يعفف فيميا يمتلكوني  مين معلوميات  ونتياط التيوالتشمي  جوان   للتامياإتاسة التردة  - العَّ
 ومعارف ومهارات.

وج يمكن تصور قيام المعل  بالمسئوليات السابتةك والنجا  في  تحتيي  التيدريس اإلبيداع  
دو  أ  يكو  متمتعا باتجاهات إيجابية نحو تدريس العلومك ولتد أشارت دراسية  يادرو ورريرو  

Kadriu et al. (2016)  معتتييدات المعلمييين واتجاهيياته  نحييو التييدريس تييالثر بشييك  أ  إلييف
مباشر علف تنمية التدرات اإلبداعية لدى طابه ك وبنا  عليف ذلير فيإ  البحي  الحيال  سييتناوم 

تحتيي  أهيداف في    نحيو مهنية التيدريسك وت ثيرهيا عليف نجياسه معلم  العلومبالدراسة اتجاهات 
 .العملية التعليمية
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 مهنة التدريساالجتاه حنو  -رابعا

تم يي  الر يييزا ايساسييية التيي  يتييوم ك و تعتريير مهنيية التييدريس ميين أسييمف وأشييرف المهيين
سييي  يسييه  المعلي  بشييك  مباشيير فيي  إعييداد أفييراد المجتمييا   عليهيا تطييور المجتمعييات وازدهارهييا

بمييا ةوا يي  التطييور السييريا والمتنييام  فيي   افيية ميييادةن الحييياا. ويتو ييف نجييا  المعليي  فيي  هيياه 
المهميية علييف ميييدى إيمانيي  ب هميييية الرسييالة التييي  يحملهيياك واجتجاهيييات التيي  يكونهيييا نحييو مهنييية 

مهنتيي ك ومسييتمتعا بمييا يتييوم بيي  ميين عميي ك ومتييدرا التييدريس. فييإذا  انيي  اتجاهاتيي  إيجابييية نحييو 
يهمييية الرسييالة التيي  يتييوم بهييا فيي  مجتمعيي  فييإ  نتييا  ذليير ةييالثر إيجابييا علييف سييلو يات طابيي ك 

 وتنمية وتطوير ذلر المجتما.

سييي    فيي  الميييدا  التربييوي  الحيويييةويعييد اجتجيياه نحييو مهنيية التييدريس ميين الموضييوعات 
شيييك  يك إذ المعلييي المكونيييات ايساسيييية لشمصيييية أسيييد بيييار أنييي  زاد اجهتميييام بدراسيييت  عليييف اعت

اتتتي  التعريتيات التي  تناولي  ولتيد  .(2019المكو  الوا ع  الاي ةوج  سلوك المعلي   المتيدمك 
( ب ني  محصيلة 2019الشيهري    يعرفمتهوم اجتجاه نحو مهنة التدريس إلف سد ملحوظ  سي  

  في  تحدةيد مو تي  مين سيي  الموافتية أو المحاةيدا أو المشاعر وايفكار التي  توجي  سيلوك المعلي
( ب ني  اسيتعداد 2019أسميد    ويعرفيمهنية التيدريس. الموافتية عليف عبيارات تصيف طريعية  معد

عتليي  مكتسيي  يجعيي  المعليي  يسييتجي  لموا ييف مرتبطيية بمهنيية التييدريس بييالتروم أو الييرفف أو 
داد مكتسي  ثابي  نسيريا لي  تي ثير عليف ( ب ني  اسيتع2019تعرفي  دراسية ع ميا   ك بينميا الحيادية

وعرفييي  دراسييية رضيييا  اسيييتجابة المعلييي  بالموافتييية أو اليييرفف لموا يييف مرتبطييية بمهنييية التيييدريس.
( اجتجيياه نحييو تييدريس العلييوم ب نيي  مجموعيية الموا ييف التيي  ةتميياها المعليي  إزا  التعييايا 2017 

 و الرفف.الجدلية الت  تتعل  بتدريس العلوم ومسئوليات ك سوا  بالتروم أ

وفيي  ضييو  التعريتييات السييابتةك و ييالر اجطيياع علييف عييدد ميين الدراسييات  م يي   الييرز 
( يمكيين تحدةيد أهيي  المصيات  المميييزا لاتجيياه 2017  عييدك 2017  جييوداك 2019وامراجياك 

  فيما ةل  نحو مهنة التدريس

 تكوين فرض  يستدم علي  من السلوك المعرر عن . عبارا عن -

 إذا توفرت ال روف المناسبة لالر.  يمكن تعدةلو ك اوراثي مكتس  ومتعل ك وليس -

 ةت ثر بالموا ف الت  يمر بها المعل  وسلوك ا ررين. -
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ةنييييتج ميييين المرييييرات السييييابتةك ويييييرتبط بالسييييلوك الحاضييييرك ويتنبيييي  بسييييلو يات المعليييي  فيييي   -
 المستتر .

 .وتامياهطريعة العا ة بين المعل   يحدد -

 ممتلتة.  اب  للقياس والتتوي  ب سالي  -

 ليس استجابة لمو ف بتدر ما هو تهيال وتحتز لاستجابة. -

 ةتدر  من اإليجابية الشدةدا إلف السلرية الشدةداك أي ل   طبا   أسدهما سيلر  يم ي  رفيف -
 .هاتدريس العلومك وايرر إيجاب  يم    رول مهنة

ه نحييو وفيي  ضييو  المصييات  السييابتةك سييع  الدراسييات السييابتة إلييف تحدةييد أبعيياد اجتجييا
أهميييية مهنييية ( أبعييياد اجتجييياه نحيييو مهنييية التيييدريس فييي  2019  ع ميييا حيييدد مهنييية التيييدريسك ف

اإلعييداد التربييوي للمعليي ك و المسييتوى اج تصييادي للمعليي ك و المكانيية اججتماعييية للمعليي ك و التييدريسك 
أهميية تيدريس  تلير ايبعياد في  (2017دراسية عييد  سيددت و  الن را المستترلية لمهنة التيدريس.و 

( ب نهييا التتريي  اليياات  2017  وسييددها رضييا العلييومك وتتريي  تييدريس العلييومك ومكانيية معليي  العلييوم.
لتيييدريس العليييومك والممارسييية الصيييحيحة لتيييدريس العليييومك والرمبييية فييي  تطيييوير ايدا  التدريسييي  

 في ( 2016إسيماعي   وسيددها للعلومك وتتر  ادوار معل  العلومك ون را المجتما لمعلي  العليوم. 
الن ييرا الشمصييية نحييو تييدريس العلييومك والن ييرا نحييو السييمات الشمصييية لمعليي  العلييومك والتتيييي  

 الشمص  للكتا ا المهنيةك والن را لمستتر  تدريس العلوم رفعا أو  روجك سلبا أو إيجابا.

ويشييير اهتمييام البيياس ين بتعريييء اجتجيياه نحييو مهنيية التييدريس وتحدةييد أبعيياده إلييف أهمييية 
 مية اتتياق بيين ف نحو مهنة التدريس ف  نجا  معل  العليومكب  اجتجاه اإليجاب   يتومالدور الت  

التربيويين أ   لمية السير لنجييا  المعلي  في  عمليي  هي  اتجاهاتي  اإليجابييية نحيو مهنتي   ي  هيياه 
اجتجيياه اإليجيياب   ميا أ  ك التيي  ةنرني  عليهييا مع يي  النشياطات التربوييية التاعيداجاهيات هيي  اجت

يح  المعل  علف بنا  وتطوير بيئة دحية تسه  ف  اجرتتيا  بمسيتوى العمليية التعليمييةك وعليف 
. عيياوا علييف مييا سيير  فييإ  (Bhargava & Pathy, 2014)أداتيي  وأنشييطت  داريي  التصيي  

ييالثر عليف إنجيازه المهني ك  ميا ك و المعلي  بالرضيا عين مهنتي  يشيعرنحيو مهنية اإليجاب  اجتجاه 
ةالثر علف مين ةتعلميو  عليف ةديي ك  ميا أ  بعيف سيمات شمصيية المعلي  تيرتبط باجتجياه نحيو 

. وعلف العكس مين ذلير فيإ  اجتجياه السيلر  يعيد مالشيرا (Kadi et al., 2015)مهنة التدريس 
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والتعيرض لئسبياط تطوير لألدا ك من تملم  وعدم  ا ةتبا ذلرالمعل  لمهنت ك ومعلف عدم تتر  
 بصورا مستمرا. 

نحيو مهنية  إيجابييةولتد أ دت نتاتج دراسات عدةدا علف أهمية امتاك المعل  جتجاهيات 
  ي  مين  وجود عا ة ارتباطيية بيينالتدريس  فعلف سري  الم ام تودل  الدراسات السابتة إلف 
اجتجيياه نحييو تييدريس العلييوم و (ك 2015اجتجيياه نحييو المهنيية ومهييارات تييدريس العلييوم  العمييوديك 

ض اانمتييو سييلر  الاتجيياه المعليي  و ك (Gheith & Al-Shawareb, 2016)وايدا  التدريسي  
اجستيراق النتسي  الياي و ك (Stomff, 2014) تاميياهليدى  واإلسبياط معيدم التلي  وزيياداايدا  

تجاهييات اجو ك (Kadi et al., 2015)نحييو مهنيية التييدريس  واتجاهيياته   و لميييشييعر بيي  المع
عليف المشيار ة النشيطة مين  ج تعتميدطيرق تيدريس تتليديية واسيتمدام نحو تدريس العلوم  سلريةال

  (Bulunuz, 2015) ر  الطاا 

يتي  باسيتمدام ونتيجة يهميية اجتجياه نحيو مهنية التيدريسك فتيد سيع  دراسيات عدةيدا لتنم
أسالي  متنوعة  ا  من بينهيا  برنيامج متتير  للتنميية المهنيية  يات  عليف اليتعل  الميدمج  المتيدمك 

برنييييامج تييييدرير  مسييييتند إلييييف الييييدما  ك و (2019 ع مييييا ك  K.W.L.Hاسييييتراتيجية ك و (2019
اليييييرسات ك و (2017اسيييييتراتيجية الصيييييف المتليييييوا  عييييييدك ك و (2018 السيييييحاري ورم فرسيييييا ك 

برنيامج تيدرير   يات  عليف نميوذ  ك و (2017التربيية العمليية  عليفك ك و (2017الميدانية  ساميدك 
وبرنييامج متتيير  فيي  التربييية المهنييية  ييات  علييف الييتعل  اليياات  ك (2017دييير و يياري  الزعييانينك 

المييراتط ك و (2017اسييتراتيجية متترسيية  اتميية علييف الوييي   ويسيي   رضيياك و (ك 2017  شييكوك 
تكامي  اليا ا ات المتعيددا ميا أسيالي   علف ذ  متتر   ات نمو ك و (2016الاهنية  ط  ورسااك 

برنامج مطور  يات  عليف ك و (2016المودةوجت المتكاملة  ع ما ك ك و (2016التعل   إسماعي ك 
 .(Parylo et al., 2015)طرق التدريس الحدة ة 

وميين رييام مييا سيير  يمكيين التوديي  إلييف الحاجيية الشييدةدا لتنمييية اجتجاهييات نحييو مهنيية 
مهييييارات التييييدريس اإلبييييداع  باسييييتمدام أسييييالي  جدةييييدا ك عيييياوا علييييف الحاجيييية لتنمييييية التييييدريس

تتماشف ما طريعة التغيرات الت  يشهدها ميدا  التربية العلميةك وي ت  في  متدمية تلير التغييرات 
 العلوم. مناهجدمج الممارسات العلمية والهندسية دار  
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 إجراءات البحث:
 والتحت  من دحة فروض  ت  إتباع المطوات التالية لئجابة عن اسئلة البح  

 حتديد املمارسات العلمية واهلندسية: -أوال
لئجابيية عيين السييالام ايوم سمييا الممارسييات العلمييية والهندسييية الازميية لمعلميي  العلييوم 

 اتمييية بالممارسيييات العلميييية والهندسيييية بهيييدف اسيييتمدامها  بنيييا بمرسلييية التعليييي  ايساسييي ؟س تييي  
إطيار عمي  تعليي  دراسية . وت  إعداد هاه التاتمية مين ريام برنامج التنمية المهنية  ساس لرنا  

 Framework for K-12 Scienceالعلوم من مرسلة الروضية ستيف نهايية المرسلية ال انويية 

Education ك ومعييييياةير العليييييوم للجيييييي  التيييييادمNGSS ك  ميييييا تييييي  اجطييييياع عليييييف عيييييدد مييييين
 2018عييام فيي  سييا  فرانسيسييكو المييالتمرات م يي   مييالتمر معيياةير العلييوم للجييي  التييادم المنعتييد 

 ,Exploratorium Teacher Institute)تحيي  عنييوا  الممارسيييات العلمييية والهندسييية 

سيييات ك عييياوا عليييف مراجعييية عيييدد مييين الدراسيييات السيييابتة التييي  اهتمييي  بتحدةيييد الممار (2018
  الشيييييااك 2019العلمييييية والهندسييييية الازميييية لمعليييي  العلييييوم  م يييي   أبييييو رنييييية وعرييييد التتييييا ك 

2019  Kang et al., 2019; Rivera et al., 2018 8(. وفي  ضيو  ذلير تي  تحدةييد 
 ممارسة فرعية.  53ممارسات علمية وهندسية رتيسةك وانر   عنها 

من المررا  ف  مييدا  التربيية العلميية ت  عرض الصورا المردتية للتاتمة علف مجموعة 
. وفي    العلوم بمرسلة التعلي  ايساس إلبدا  رراته  سوم مناسبة وأهمية تلر الممارسات لمعلم

ممارسات علمية وهندسية فرعيية لعيدم إمكانيية تحقيتهيا  4ضو  ررا  السادا المحكمين ت  ساف 
بعييد إجييرا  التعييدةات أدييبح  بشييك  إجراتيي ك وتعييدة  ديييارة عييدد رريير ميين الممارسييات. و 

 التاتمة ف  دورتها النهاتية دالحة لاستمدامك  ما ةتعح من الجدوم التال  

 3جدوم
 مكونات الصورا النهاتية لتاتمة الممارسات العلمية والهندسية

 الوز  النسر  عدد الممارسات الترعية الممارسة الرتيسة
%12.2 6 طر  ايسئلة وتحدةد المشكات -1  
%10.2 5 واستمدام النماذ  تطوير -2  
%12.2 6 تمطيط ووجرا  البحوث -3  
%14.3 7 تحلي  الريانات وتتسيرها -4  
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 الوز  النسر  عدد الممارسات الترعية الممارسة الرتيسة
%10.2 5 استمدام الرياضيات والتتكير الحساب  -5  
%14.3 7 بنا  التتسيرات وتصمي  الحلوم -6  
%12.2 6 الدلي اجنمراط ف  الجدم المستند إلف  -7  
%14.3 7 الحصوم علف المعلومات وتتييمها ونتلها -8  

%100 49 المجموع  

 بناء برنامج التنمية املهنية ملعلمي العلوم:-ثانيا
لئجابيية عيين السييالام ال ييان  سمييا برنييامج التنمييية المهنييية لمعلميي  العلييوم بمرسليية التعلييي  

الررنييامج بهييدف تنمييية مهييارات  بنييا ايساسيي  التييات  علييف الممارسييات العلمييية والهندسييية؟س تيي  
التييدريس اإلبييداع  واجتجيياه نحييو مهنيية التييدريس لييدى معلميي  العلييوم بمرسليية التعلييي  ايساسيي   

دراسية  اتمية الممارسيات العلميية والهندسيية السياب  إعيدادهاك وتحليي    هياا الهيدف تمي ولتحتي 
 Standards forعييدد ميين معيياةير التنمييية المهنييية لمعليي  العلييومك م يي   معيياةير معليي  العلييوم 

Science Teacher  للعلوم الت  أعدتها الرابطة الوطنية(NSTA, 2012) دراسية  ما تمي  ك
والتييي  ميييية المهنيييية للمعلميييين بصيييتة عامييية ومعلمييي  العليييوم بصيييتة رادييية عيييدد مييين بيييرامج التن

-Terrazas  2018  رواشيييييييييداك 2018 م ييييييييي   رم فرسيييييييييا ك أعيييييييييدتها الدراسيييييييييات السيييييييييابتة 

Arellanes et al., 2019  Luyten & Bazo, 2019 .) 

ايسس الت  يتيوم عليهيا الررنيامج  وتمحيورت هياه ايسيس ت  تحدةد  كوف  ضو  ما سر 
تدري  المعلميين عليف الممارسيات العلميية والهندسيية مين ريام عملييات اجستتصيا  التي  سوم 

وعملييييات التصيييمي  التييي  تحييي  مشيييكات العيييال  اليييوا ع  بميييا يحتييي   كتتسييير ال يييواهر الطريعيييية
وتيي  اسييتمدام هيياه ايسييس فيي  إعييداد اإلطييار العييام للررنييامجك واليياي  التنمييية المهنييية المسييتمرا.

 تعمن 

ررنامج  ت  تحدةد نواتج التعل  الت  يسعف الررنامج إلف تحقيتهاك والت  تيدور سيوم أهداف ال -
و يالر تنميية  كتنمية مهارات التدريس اإلبداع  لدى معلم  العلوم بمرسلة التعلي  ايساسي 

 تتانه  للممارسات العلمية والهندسية.إاتجاهاته  نحو مهنة التدريس من رام 

تيي  تحدةييد موضييوعات محتييوى الررنييامج بحييي  تحتيي  أهييداف موضييوعات محتييوى الررنييامج   -
 الممارسات العلمية والهندسية.  وتمكن المعل  من تطري الررنامجك 
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أهييداف واسييتراتيجيات  التيي  تناسيي   التييدري طييرق واسييتراتيجيات التييدري   تيي  تحدةييد طييرق  -
الممارسيات التي   اي ينواعواجستراتيجيات تبعطرق التلر ك ولتد تنوع  الررنامج وموضوعات 

 التدري  عليها ف     مو ف. ةت 

أنشطة الررنامج  ت  تحدةد أنشيطة الررنيامج بحيي  تيرتبط ب هيداف الررنيامجك وتكيو  ماتمية  -
 للمعلمينك وأ  تتيح التردة لممارسة اينشطة بشك  فردي وتعاون .

أهمهيا اسيتمدام مصادر التعل   ت  اجستعانة بعدد  رير مين المصيادر التعليمييةك و يا  مين  -
 .رامات الريئة إلجرا  التجارا العلمية وتصمي  النماذ  الهندسية

أسييالي  التتييوي   تيي  اسييتمدام أسييالي  تتييوي  متعييددا ومصيياسبة للررنييامج بمييا يحتيي  التتييوي   -
 .التتوي  من رام ملف إنجاز راص بك  معل  توثي  عمليةالمستمرك وت  

ميييرسلتين رتيسييييتينك تم لييي  المرسلييية ايوليييف فييي   جالررنيييام المطييية الزمنيييية للررنيييامج  شيييم  -
. وتم لييي  جلسيييات أسيييروعيا 5أسيييابيا بمتوسيييط  3موزعييية عليييف  جلسييية تدريريييية 15تتيييدي  

مكييو  ميين السييادا المعلمييين والباسيي  بهييدف  سمجتمييا تعليي  مهنيي سالمرسليية ال انييية فيي  بنييا  
سييييوم  يةييييية تطرييييي  الممارسييييات العلمييييية والهندسييييية أثنييييا  بييييين المعلمييييين تبييييادم المرييييرات 

أسيابيا ةتعيمن التمطييط  6لتيا  أسيروع  لميدا  ُيعتيدتمطيط وتنتيا وتتوي  اليدروس  سيي  
ييت  بعيد ذلير ارتييار أسيد أععيا  فريي  التمطييط و ك يسيد دروس العليومالجمع  التشيار   

حلييي  جميياع  لت ميي  ايدا  بييا   الترييي  ثيي  ةييت  عتييد جلسييات ت فيي  سعييورلتنتيييا الييدرس 
وتتيييدي  متترسيييات تحسيييين ك ومييين ثييي  وضيييا رطييية جدةيييدا تصيييحح المسيييارك  ميييا تييي  إنشيييا  

 لتحتي  التواد  المستمر بين أععا  مجتما التعل . مجموعة علف تطري  واتساا

ت  إعداد وثات  الررنيامجك والمكونية مين  دليي  المتيدرا بميا ةتعيمن   كوف  ضو  ما سر 
والتي  منهيا   كوتم  عملية اإلعداد ف  ضو  عدد من الشروط .ودلي  المدرا من أوراق عم ك

 ود ييية وسداثيييةمناسيييبة أهيييداف الررنيييامجك وتتيييدي  أنشيييطة و يييرا ات متنوعييية ومناسيييبة للمعلميييينك 
ارتبييياط ايم لييية بمحتيييوى  تييي  عليييف الت  ييييد ك و محتيييوى الررنيييامج وموا رتييي  للمسيييتجدات العلميييية

ساسي ك والتيواز  بيين اينشيطة الن ريية والتطريقيية عنيد تنتييا الررنيامجك العلوم بمرسلية التعليي  اي
 وتنوع وتعدد أسالي  التدري .

وت  عرض الررنامج علف مجموعة من المحكمين ف  مجام التربية العلميةك وذلر بهيدف 
وسيامة  كمن سي  د ة ووضو  ايهداف وارتباطها بموضيوعات الجلسيات داسيت الت  د من 
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و ييد اتتيي  السييادا المحكمييين علييف  .المسيتمدمة التييدري ومناسييبة اسييتراتيجيات  كالعلميي المحتيوى 
مجموعيية ميين التعييدةات شييمل  ضييبط الد يية  عييدد ميينه ديياسية الررنييامج للتطرييي ك  مييا ا تيير  

اللغوييييية لييييبعف العبيييياراتك وتعييييدة  عييييدد ميييين أهييييداف الجلسييييات بحييييي  تصييييبح أ  يييير ارتباطييييا 
ةك وسيياف وتعيدة  عييدد مين اينشييطة والتيدريبات. وتيي  إجيرا   افيية بالممارسيات العلمييية والهندسيي

التعيدةات المتترسيية مين السييادا المحكميينك وبييالر أدييبح الررنيامج فيي  ديورت  النهاتييية دييالحا 
 للتطري ك  ما ةتعح من الجدوم التال  

 المطة الزمنية للررنامج التدرير  4جدوم
  ساعة( الزمن عنوا  الجلسة الجلسة المرسلة

 التدري  -المرسلة ايولف

 2 التمهيد 1
 2 معاةير العلوم للجي  التادم 2
 2 الممارسات العلمية والهندسية 3
 2 طر  ايسئلة وتحدةد المشكات 4
 2 تطوير واستمدام النماذ  5
 2 تمطيط ووجرا  البحوث 6
 2 تحلي  والريانات وتتسيرها 7
 2 الحساب استمدام الرياضيات والتتكير  8
 2 بنا  التتسيرات وتصمي  الحلوم 9
 2 اجنمراط ف  الجدم المستند إلف الدلي  10
 2 الحصوم علف المعلومات وتتييمها ونتلها 11
 2 1 م ام تطريت  12
 2 2م ام تطري   13
 2 مجتمعات التعل  14
 2 تتوي  ورتام الررنامج 15

مجتما  -المرسلة ال انية
 التعل 

 4 1تمطيط وتنتيا وتتوي  الدرس  1
 4 2تمطيط وتنتيا وتتوي  الدرس  2
 4 3تمطيط وتنتيا وتتوي  الدرس  3
 4 4تمطيط وتنتيا وتتوي  الدرس  4
 4 5تمطيط وتنتيا وتتوي  الدرس  5
 4 6تمطيط وتنتيا وتتوي  الدرس  3

 54 المجموع
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 التدريس اإلبداعي:بناء بطاقة مهارات  -ثالثا
هيييدف  بطا ييية الماس ييية إليييف قيييياس مهيييارات التيييدريس اإلبيييداع  ليييدى معلمييي  العليييوم 
بمرسلة التعلي  ايساس  ف  موا ف تدريس سقيقية  ولتحتي  هاا الهدف ت  اجطياع عليف عيدد 

  التتييي ك 2018عريييد التتيييا ك   م ييي   الدراسيييات السيييابتةمييين بطا يييات الماس ييية التييي  ديييمتتها 
مهييارات  5وفيي  ضيو  ذليير تي  تحدةييد أبعيياد بطا ية الماس يية وفتياي ليييي  (ك2016محميدك   2018

الح  اإلبداع  للمشكات الصةية والتدريسييةك ووعيداد بيئية ديةية محتيزا لئبيداعك رتيسةك وه   
 وطر  ايسئلة الم يرا للتتكير اإلبداع ك والتدريس من أج  اإلبداعك والتتوي  الحقيت .

مهيييارات فرعييييةك وبالتيييال  أديييبح  بطا ييية الماس ييية  6هيييارا رتيسييية وانر ييي  عييين  ييي  م
وواضيحةك  محيددا تكيو   أ  في  دييارة  ي  مهيارا مهيارا فرعييةك و يد روعي  30مكونية مين 

وتي  تحدةيد مسيتوى تيوافر  ي   .عليي  للحكي  تتسيير مين أ  ير لهيا يكيو   واج واسيدايك أدا ي  وتصيف
إليف  3ضعيء( تتراو  درجت  مين  -متوسط - جيدمهارا فرعية باستمدام مقياس متدر  ثاث  

وبيييالر يكيييو   يييد تييي  إعيييداد  .ك وتييي  دييييارة تعليميييات اسيييتمدام البطا ييية فييي  الصيييتحة ايوليييف1
 البطا ة ف  دورتها ايولية.

وللت  يييد مييين ديييدق البطا ييية تييي  عرضيييها عليييف مجموعييية مييين المريييرا  فييي  مييييدا  التربيييية 
لمهييارات التييدريس اإلبييداع ك ود يية  م البطا ييةشييمو العلمييية بهييدف اسييتطاع رراتهيي  سييوم مييدى 

العبييارات فيي  ودييف المهيياراتك والصييحة اللغوييية للعبيياراتك ومناسييبة المقييياس المتييدر  لتحدةييد 
التعيدةات  بعيفمستوى المهارا. و د اتت  السادا المحكمو  علف داسية البطا ية بعيد إجيرا  

 التعدةات المتترسة من السادا المحكمين.. و د أجرى الباس  عدد من العباراتف  ديارة 

من رير مجموعية  المعادي التعليميةإدارا من معلم  العلوم ب 8 ت  تطري  البطا ة علفو 
وتييي   .بواسيييطة اثنيييا  مييين ميييوجه  العليييوم بييياإلدارا بعيييد تيييدريرهما عليييف اسيييتمدام البطا ييية البحييي 

وهي   ك%86نسيبة هياه ال وبلغي  الماس يينكبيين  اجتتياقاستمدام معادلة  وبر لحسياا نسيبة 
نسييبة مرتتعيية تييدم علييف ثبييات البطا يية. وبييالر أدييبح  بطا يية الماس يية فيي  دييورتها النهاتييية 

 90-30ديييالحة للتطريييي . وتكيييو  الدرجييية الكليييية التييي  يحصييي  عليهيييا المعلييي  محصيييورا بيييين 
 .درجة
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 5جدوم
 مكونات بطا ة ماس ة مهارات التدريس اإلبداع 

عدد  أبعاد البطا ة م
 المتردات

الوز  
 النسر 

الدرجة 
 الدنيا

الدرجة 
 العليا

الحيييييييييي  اإلبييييييييييداع  للمشييييييييييكات الصييييييييييةية  1
 18 6 %20 6 والتدريسية

 18 6 %20 6 إعداد بيئة دةية محتزا لئبداع 2
 18 6 %20 6 طر  ايسئلة الم يرا للتتكير اإلبداع  3
 18 6 %20 6 التدريس من أج  اإلبداع 4
 18 6 %20 6 الحقيت التتوي   5
 90 30 %100 30 المجموع 

 بناء مقياس االجتاه حنو مهنة التدريس: -رابعا
اسييتجابة المعليي  بييالتروم أو تيي  إعييداد مقييياس اجتجيياه نحييو مهنيية التييدريس بهييدف قييياس 

بما يعكس مشاعر وأفكار المعل  نحيو مهنتي .  الرفف علف موا ف مرتبطة بمهنة تدريس العلوم
ولتحتيييي  هييياا الهيييدف تييي  دراسييية عيييدد مييين متييياةيس اجتجييياه نحيييو مهنييية التيييدريس التييي  أعيييدتها 

تي  وفي  ضيو  ذليرك (. 2019المتيدمك   2017عييدك   2019ع ما    م     السابتة الدراسات
أبعيياد  يي  منهييا يعريير عيين إسييدى مكونييات اجتجيياه نحييو مهنيية التييدريسك  5تتسييي  المقييياس إلييف 
ب هميييية مهنييية تيييدريس العلييييومك واجسيييتمتاع أثنيييا  تيييدريس العلييييومك  اإليمييييا وهييياه ايبعييياد هييي   

الشييعور بمكانيية معليي  ك والم ييابرا للنجييا  فيي  مهنيية تييدريس العلييومك و اإلسسيياس بالكتييا ا الااتيييةو 
 .مالعلو 

متيييردا للمقيييياس تعطييي   ييي  منهيييا وديييتيا لمو يييف مالييييد أو معيييارض  45وتييي  دييييارة 
( في  المكيا  الياي ةوافي  √  سي  يطل  مين المعلي  وضيا عامية  تدريس العلومللعم  بمهنة 

 5-1مييا يعتتييده علييف مقييياس متييدر  ميين رمييس نتيياط. وتحسيي  الييدرجات بشييك  تصيياعدي ميين 
 العبييياراتميييا  اإليجابييييةوتييي  مراعييياا تسييياوي العبيييارات  .(سيييلريةأو  إيجابييييةسسييي  نيييوع العبيييارا  

ةك  ميييا تييي  مراعييياا الد ييية العلميييية واللغويييية للعبييياراتك وأ  تكيييو  محيييددا ومناسيييبة لمعلمييي  يالسييلر
العلوم. وت  ديارة تعليميات المقيياس في  الصيتحة ايولي  مين  راسية المقيياس  بحيي  تشيتم  
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 ميييا تييي  إعيييداد ور ييية اإلجابييية ومتتيييا   .لوبيييةطريتييية اإلجابييية المطو عليييف الهيييدف مييين المقيييياسك 
 وبالر يكو  المقياس  د أدبح ف  دورت  ايولية. .التصحيح

وللتحتي  مين ديدق المقيياس تيي  عرضي  عليف مجموعية ميين المريرا  في  مجيام التربييية 
و يييييد  يييييدم السيييييادا المحكميييييين مجموعييييية مييييين  .دييييياسية مترداتييييي  الت  يييييد مييييينالعلميييييية  بهيييييدف 

ك وتعييدة  دييارة عييدد رريير. لعييدم إرهيياق المعلميين متيردات 5المتترسياتك والتيي  شيمل  سيياف 
متييرداك وتكييو  أ يي   40مكونييا ميين دييورت  ايولييية وبعييد إجييرا  التعييدةات أدييبح المقييياس فيي  

التييدريسك أمييا  تعريير عيين اتجيياه سييال  نحييو مهنييةو درجييةك  40هيي   المعليي درجيية يحصيي  عليهييا 
 نحو مهنة التدريس. إيجاب تعرر عن اتجاه و درجةك  200الدرجة العليا فه  

المعييادي التعليمييية إدارا ميين معلميي  العلييوم بيي 12علييف  المقييياس اسييتطاعياتيي  تطرييي  
من رير مجموعة البح ك ث  طر  مرا أررى بعد أسروعين  و د بل  معام  اجرتباط بيين نتياتج 

مميا ةيدم عليف أ   0.883بحسياا ال بيات بطريتية سيريرما  وبيراو  وجيد أني  و  0.79التطريتين 
المقيييياس ةتمتيييا بدرجييية عاليييية مييين ال بيييات. وتييي  تحدةيييد زمييين المقيييياس بحسييياا متوسيييط زمييين 

ا لاسييتمدام  27واليياي بليي   كاإلجابيية دقيتيية. وبييالر أدييبح المقييياس فيي  دييورت  النهاتييية دييالحي
 حو مهنة التدريس لدى معلم  العلوم.  داا داد ة وثابتة لقياس اجتجاه ن

 6جدوم
 مقياس اجتجاه نحو مهنة التدريسمكونات 

الدرجة  الوز  النسر  عدد المتردات أبعاد مقياس اجتجاه م
 الدنيا

الدرجة 
 العليا

 40 8 %20 8 ب همية مهنة تدريس العلوم اإليما  1
 40 8 %20 8 اجستمتاع أثنا  تدريس العلوم 2
 40 8 %20 8 بالكتا ا الااتيةاإلسساس  3
 40 8 %20 8 الم ابرا للنجا  ف  مهنة تدريس العلوم 4
 40 8 %20 8 الشعور بمكانة معل  العلوم 5
 200 40 %100 40 المجموع 
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 التجريب امليداني للبحث:-خامسا

بمدرسيية ايهرامييات بييإدارا بمرسليية التعلييي  ايساسيي  ميين معلميي  العلييوم  14تيي  ارتيييار 
 2018فرراةير  11الهرم التعليمية. وت  تطري  مقياس اجتجاه نحو مهنة التيدريس  رلييا في  ةيوم 

بينما ت  تطري  بطا ة ماس ة مهارات التدريس اإلبيداع  في  التتيرا مين  كعلف مجموعة البح 
 18ك وتييي  الريييد  فييي  تيييدري  المعلميييين عليييف الررنيييامج فييي  ةيييوم ايسيييد 2018فرراةييير  15 -12

وبيالر تكيو  المرسلية ايوليف  ك2018ميارس  8ك واجنتهيا  مني  في  ةيوم الممييس 2018فرراةر 
 جلسات أسروعيا.  5أسابيا بمتوسط  3من الررنامج  د استغر   

عتد لتا  ةوم ال اثا  من    أسروع ما السادا المشار ين في  البحي  بهيدف  ام الباس  ب
تطريييي  ايفكيييار التييي  تييي  التيييدري  عليهيييا مييين ريييام  عليييفه  بنيييا  مجتميييا تعلييي  مهنييي  يسييياعد

فييي  سعيييور بيييا   أععيييا  مجتميييا وتنتيييياه مييين  رييي  أسيييد اليييزما   لليييدرسالتمطييييط التشيييار   
 كتحلييي  جمييياع  لتحدةيييد جوانييي  التيييوا ونتييياط العيييعفت مييي  و جلسيييات بعيييد ذلييير  ٌتعتيييدو الييتعل ك 

د بدأت تلير اللتيا ات ةيوم ك و وتحسين الممارسات التدريسية والعم  علف تطوير رطط الدروس
 أسابيا. 6أي أنها استغر    2018إبري   17وانته  ةوم ال اثا   2018مارس  13ال اثا  

انيييدما  المعلميييين بصيييورا واضيييحة فييي  اينشيييطة وأثنيييا  تطريييي  البحييي  جسيييا الباسييي  
ة فيي  التدريريييةك وسييالاله  المسييتمر عيين  يةييية تحتييي  التكاميي  بييين الممارسييات العلمييية والهندسييي

رفييياق  ميييا سييياعد مجتميييا اليييتعل  الييياي تعيييمن  الررنيييامج فييي  فيييتح  .موضيييوعات المييينهج المتيييرر
التغليييي  علييييف ثتافيييية اجنعزالييييية فيييي  عميييي  أيعييييا فيييي   وسيييياعد كالحييييوار والنتيييياال بييييين المعلمييييين

شييعور بعيف المعلمييين بحاليية  جسيا الباسيي وفيي  بداييية سعيور الييدروس التطريقيييةك  المعلميين.
أ  الوضيا تغيير تماميا بتكيرار  داري  الحصية إج  من التردد والموف من سعيور اليزما  معهي

بحعييور اليدروس التطريقيية التيي  ديبح المعلمييو  أ  ير اهتماميا ك وأتجربية سعيور تليير اليدروس
  .لهندسيةوتحسين مهاراته  وممارساته  العلمية وا كيتدمها زماته  بهدف تبادم المررات

  فييي  تتيييدي  نمييياذ  عمليييية ليييدروس فييي  ضيييو  الممارسيييات العلميييية و ولتيييد تبييياري المعلمييي
  فييي  تتيييدي  افكيييار مرتكيييراك ومتمييييزا فييي  سصصيييه ك  ميييا عرضيييوا و والهندسييييةك وتنيييا ل المعلمييي

و يييد أبيييدى  زماتهييي  فييي  ا تيييرا  سليييوم بدةلييية. ونا شيييوا كالمشيييكات التييي  واجهيييته  اثنيييا  تنتيييياها
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ن رضا  رير بما ستت  تامياه  من تتدم ملحوظك و يد أبيدى   يير مينه  سيعادته  المعلميمع   
 من استجابات التامياك وبمادة التاميا منمتع  التحصي .

 عييييد تطريييي  بطا ييية ماس ييية مهيييارات التيييدريس اإلبيييداع أٌ  كبعيييد اجنتهيييا  مييين الررنيييامجو 
علييييف المعلميييينك و ييييد انتهيييف التطرييييي  البعيييدي للبطا يييية  مقيييياس اجتجيييياه نحيييو مهنيييية التيييدريسو 

ك و ييام الباسيي  برديييد الريانييات ومعالجتهييا إسصييياتيا 2018إبريييي   25والمقييياس ةييوم ايربعييا  
والتوديييييي  اليييييف النتيييييياتج ومنا شييييييتها وتتسييييييرها وتتييييييدي  التوديييييييات  SPSSباسيييييتمدام برنييييييامج 

 والمتترسات.

 نتائج البحث

 الحظة:نتائج تطبيق بطاقة امل -أوال
تييي  رديييد درجيييات المعلميييين فييي  التطريييي  الترلييي  والبعيييدي لبطا ييية ماس ييية مهيييارات 

 المتوسطات واجنحرافات المعياريةك  ما ةتعح من الجدوم التال   سسااو التدريس اإلبداع ك 

 7جدوم
والبعيييدي المتوسيييطات الحسيييابية والنسييي  المئويييية واجنحرافيييات المعياريييية ليييدرجات المعلميييين فييي  التطريييي  الترلييي  

 لبطا ة ماس ة مهارات التدريس اإلبداع 

 أبعاد البطا ة
الدرجة 
 النهاتية

 التطري  البعدي التطري  الترل 

 النسبة المتوسط
اجنحراف 
 المعياري 

 النسبة المتوسط
اجنحراف 
 المعياري 

الحيييييييييييييييييييييييييي  اإلبييييييييييييييييييييييييييداع  
للمشييييييييييييييييييكات الصييييييييييييييييييةية 

 والتدريسية
18 6.64 36.9% 0.84 13.36 74.2% 1.34 

إعييييداد بيئيييية دييييةية محتييييزا 
 لئبداع

18 7.14 39.7% 1.02 14.29 79.4% 1.38 

طيييييييييير  ايسييييييييييئلة الم يييييييييييرا 
 للتتكير اإلبداع 

18 8.21 45.6% 1.12 15.14 84.1% 1.17 

التييييييييييييييدريس ميييييييييييييين أجيييييييييييييي  
 اإلبداع

18 7.42 41.2% 1.02 13.92 77.3% 1.14 

 1.42 %82.2 14.79 0.92 %44.8 8.07 18 التتوي  الحقيت 
 5.84 %79.4 71.5 4.27 %41.7 37.5 90 المجموع
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ةاسا من الجدوم الساب  أ  هناك فرو ا راهرية بين متوسطات درجات المعلمين 
ف  التطريتين الترل  والبعدي لبطا ة الماس ة  سي  رهرت هاه التروق لصالح التطري  

لبطا ة  ك  ولكافة أبعادها. ولتحدةد إذا  ان  هاه التروق ذات دجلة إسصاتية ت  لالبعدي 
الابارامتري  Wilcoxon Signed Rank Testاستمدام ارتبار ويلكو سو  إلشارات الرت  

 للمجموعات رير المستتلةك وت  التود  إلف النتاتج التالية 

 8جدوم
 ماس ةالنتاتج ارتبار ويلكو سو  للتروق بين متوسطات رت  درجات التطري  الترل  والبعدي لبطا ة 

 أبعاد البطا ة
 Zقيمة الرت  السالبة الرت  الموجبة

 المحسوبة
مستوى 
 المجموع المتوسط العدد المجموع المتوسط العدد الدجلة

الحيييييييييييي  اإلبييييييييييييداع  
للمشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكات 

 الصةية والتدريسية
14 7.5 105 0 0 0 3.352 

دالة عند 
مستوى 
0.01 

إعيييييداد بيئييييية ديييييةية 
 3.334 0 0 0 105 7.5 14 محتزا لئبداع

دالة عند 
مستوى 
0.01 

طيييييييييييييييير  ايسييييييييييييييييئلة 
الم ييييييييييييييرا للتتكيييييييييييييير 

 اإلبداع 
14 7.5 105 0 0 0 3.336 

دالة عند 
مستوى 
0.01 

التيييييدريس مييييين أجييييي  
 3.324 0 0 0 105 7.5 14 اإلبداع

دالة عند 
مستوى 
0.01 

 3.325 0 0 0 105 7.5 14 التتوي  الحقيت 
دالة عند 
مستوى 
0.01 

 3.298 0 0 0 105 7.5 14 المجموع
دالة عند 
مستوى 
0.01 

لبطا ة  0.01دالة إسصاتيا عند مستوى  Zةتعح من الجدوم الساب  أ  قي  
رت    إسصاتيا بين متوسطك وهاا يعن  وجود فروق دالة أبعادهاالماس ة  ك  ولكافة 
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 يشيرو درجات المعلمين ف  التطري  الترل  والبعدي لبطا ة الماس ة لصالح التطري  البعدي. 
إلف أ  الررنامج المتتر   د أدى إلف تنمية مهارات التدريس اإلبداع  لدى معلم  العلوم  ذلر

ك والاي ةن  علف ح بمرسلة التعلي  ايساس . وبالر ةت   روم الترض ايوم من فروض الب
( بين متوسط  رت  درجات معلم  0.05≥ ∝ةوجد فرق دام إسصاتييا عند مستوى  أن  س

البعدي التطري  العلوم المشار ين ف  برنامج التنمية المهنية ف     من التطري  الترل  و 
 .سلبطا ة مهارات التدريس اإلبداع  لصالح التطري  البعدي

برنامج التنمية المهنية ت  استمدم معادلة فرتز  Effect Sizeولحساا سج  ت ثير 
)لحساا سج  الت ثير جرتبار ويلكو سو    Fritz et al. (2012)ورررو   =

𝑍

√𝑁
  سي  

 التال جدوم اللمشار ين ف  الررنامجك ويوضح له  العدد الكل   Nه  سج  الت ثيرك  أ  
 .الكريرالقي  المعيارية لحج  الت ثير الصغيرك والمتوسطك و 

 9جدوم
 الجدوم المرجع  لتحدةد مستويات سج  الت ثير

 سج   رير سج  متوسط سج  دغير 
  0.1 0.2 0.3القيمة المطلتة لي 

سج  الت ثير لنتاتج التطري  الترل  والبعدي لبطا ة الماس ة  10الجدوم ويوضح 
 علف مجموعة المعلمين المشار ين ف  برنامج التنمية المهنية.

 10جدوم
 ك ومستوى سج  ت ثير الررنامج علف مهارات التدريس اإلبداع  ك Zك Nقي  

 مستوى سج  الت ثير |N Z | أبعاد البطا ة
  رير 0.896 3.352 14 الح  اإلبداع  للمشكات الصةية والتدريسية

  رير 0.891 3.334 14 إعداد بيئة دةية محتزا لئبداع
  رير 0.892 3.336 14 اإلبداع طر  ايسئلة الم يرا للتتكير 

  رير 0.888 3.324 14 التدريس من أج  اإلبداع
  رير 0.889 3.325 14 التتوي  الحقيت 

  رير 0.881 3.298 14 المجموع

ةترين من الجدوم الساب  أ  سج  ت ثير برنامج التنمية المهنية علف مهارات التدريس 
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برنامج التنمية المهنية التات  علف الممارسات العلمية اإلبداع   ريرك وهاا ةدم علف فاعلية 
 والهندسية ف  تنمية مهارات التدريس اإلبداع  لدى معلم  العلوم بمرسلة التعلي  ايساس .

 نتائج تطبيق االجتاه حنو مهنة التدريس: -ثانيا
تيي  ردييد درجيييات المعلمييين فييي  التطرييي  الترليي  والبعيييدي لمقييياس اجتجييياه نحييو مهنييية 

 سساا المتوسطات واجنحرافات المعياريةك  ما ةتعح من الجدوم التال  و ك التدريس

 11جدوم
المتوسيييطات الحسيييابية والنسييي  المئويييية واجنحرافيييات المعياريييية ليييدرجات المعلميييين فييي  التطريييي  الترلييي  والبعيييدي 

 لمقياس اجتجاه نحو مهنة التدريس

الدرجة  أبعاد المقياس
 النهاتية

 التطري  البعدي التطري  الترل 

اجنحراف  النسبة المتوسط
اجنحراف  النسبة المتوسط المعياري 

 المعياري 
ب همية مهنة  اإليما 

 1.63 %90.5 36.2 2.93 %64.6 25.9 40 تدريس العلوم

اجسيييييييييييتمتاع أثنيييييييييييا  
 1.77 %87.7 35.1 2 %57 22.8 40 تدريس العلوم

اإلسسييييياس بالكتيييييا ا 
 1.45 %83.9 33.6 1.6 %48.6 19.4 40 الااتية

الم يييابرا للنجيييا  فييي  
 1.19 %79.5 31.8 1.87 %41.1 16.4 40 مهنة تدريس العلوم

الشعور بمكانة معلي  
 1.73 %57.3 22.9 1.53 %32 12.8 40 العلوم

 5.34 %79.8 159.6 6.6 %48.6 97.3 200 المجموع

ةاسا من الجدوم الساب  أ  هناك فرو ا راهرية بين متوسطات درجات المعلمين 
ف  التطريتين الترل  والبعدي لمقياس اجتجاه نحو مهنة التدريس  سي  رهرت هاه التروق 

 ك  ولكافة أبعاده. ولتحدةد إذا  ان  هاه التروق ذات دجلة  للمقياسلصالح التطري  البعدي 
إسصاتية ت  استمدام ارتبار ويلكو سو  إلشارات الرت  الابارامتري للمجموعات رير 

 المستتلةك وت  التود  إلف النتاتج التالية 
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 12جدوم
دي لمقياس اجتجاه نحو مهنة نتاتج ارتبار ويلكو سو  للتروق بين متوسطات رت  درجات التطري  الترل  والبع

 التدريس

 أبعاد المقياس
 Zقيمة الرت  السالبة الرت  الموجبة

 المحسوبة
مستوى 
 المجموع المتوسط العدد المجموع المتوسط العدد الدجلة

ب همييييييييييية  اإليمييييييييييا 
 3.302 0 0 0 105 7.5 14 مهنة تدريس العلوم

دالة عند 
مستوى 
0.01 

اجسيييييييييتمتاع أثنيييييييييا  
 3.305 0 0 0 105 7.5 14 العلومتدريس 

دالة عند 
مستوى 
0.01 

اإلسسييياس بالكتيييا ا 
 3.308 0 0 0 105 7.5 14 الااتية

دالة عند 
مستوى 
0.01 

الم ييابرا للنجييا  فيي  
 3.314 0 0 0 105 7.5 14 مهنة تدريس العلوم

دالة عند 
مستوى 
0.01 

الشييييييييييعور بمكانيييييييييية 
 3.307 0 0 0 105 7.5 14 معل  العلوم

دالة عند 
مستوى 
0.01 

 3.297 0 0 0 105 7.5 14 المجموع
دالة عند 
مستوى 
0.01 

لمقياس  0.01دالة إسصاتيا عند مستوى  Zةتعح من الجدوم الساب  أ  قي  
اجتجاه نحو مهنة التدريس ولكافة ايبعاد المكونة ل ك وهاا يعن  وجود فروق دالة إسصاتيا 
بين متوسطات رت  درجات المعلمين ف  التطري  الترل  والبعدي لمقياس اجتجاه نحو مهنة 

ج المتتر   د أدى إلف تنمية اتجاه إلف أ  الررنام ذلر يشيرو التدريس لصالح التطري  البعدي. 
معلم  العلوم بمرسلة التعلي  ايساس  نحو مهنة التدريس. وبالر ةت   روم الترض ال ان  من 

( بين 0.05≥ ∝ةوجد فرق دام إسصاتييا عند مستوى  ك والاي ةن  علف سفروض البح 
ف     من التطري   متوسط  رت  درجات معلم  العلوم المشار ين ف  برنامج التنمية المهنية
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 .سالبعدي لمقياس اجتجاه نحو مهنة التدريس لصالح التطري  البعديالتطري  الترل  و 

 Fritzمعادلة فرتز ورررو   باستمدامساا سج  ت ثير برنامج التنمية المهنية وت  س

et al. (2012)سج  الت ثير لنتاتج التطري  الترل  والبعدي لمقياس  الجدوم التال ويوضح  ك
 اجتجاه نحو مهنة التدريس علف مجموعة المعلمين المشار ين ف  برنامج التنمية المهنية.

 13جدوم
 ك ومستوى سج  ت ثير الررنامج علف اجتجاه نحو مهنة التدريس. ك Zك Nقي  

 مستوى سج  الت ثير |N Z | أبعاد المقياس
  رير 0.882 3.302 14 ب همية مهنة تدريس العلوم اإليما 

  رير 0.883 3.305 14 اجستمتاع أثنا  تدريس العلوم
  رير 0.884 3.308 14 اإلسساس بالكتا ا الااتية

  رير 0.886 3.314 14 الم ابرا للنجا  ف  مهنة تدريس العلوم
  رير 0.884 3.307 14 الشعور بمكانة معل  العلوم

  رير 0.881 3.297 14 المجموع

ةترين من الجدوم الساب  أ  سج  ت ثير برنامج التنمية المهنية علف اتجاه المعلمين 
نحو مهنة التدريس  ريرك وهاا ةدم علف فاعلية برنامج التنمية المهنية التات  علف الممارسات 

 حو مهنة التدريس.العلمية والهندسية ف  تنمية اتجاه معلم  العلوم بمرسلة التعلي  ايساس  ن

 مناقشة النتائج، وتفسريها:
برنامج التنمية المهنية التات  علف الممارسات العلمية  نتاتج البح  فاعلية أرهرت

والهندسية ف  تنمية مهارات التدريس اإلبداع  لدى معلم  العلوم بمرسلة التعلي  ايساس . 
ارتتاع مستوى مهارات التدريس اإلبداع  لدى المعلمين ف  التطري   1ويتعح من الشك 

 تلر المهارات.ف  تحسن سدوث البعدي عن  ف  التطري  الترل ك مما ةدم علف 
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 .لبطا ة الماس ةالبعدي الترل  و   التطري  المعلمين ف نسبة متوسطات درجات .1شك 

مهارات التدريس اإلبداع  لدى المعلمين  ر  تطري  ضعف يتعح من الشك  و 
أ  هالج  المعلمين تنتصه  جسا الباس  ف  التطري  الترل  لبطا ة الماس ة   سي  ررنامجال

 استمدامالتدرا علف س  المشكات التدريسية بطرق مرتكراك و الر تمحور تدريسه  سوم 
برامج الععف إلف  صور هاا إرجاع كن ويمأسالي  تدريس تهم  العمليات العتلية العليا. 

ررامج التنمية المهنية أثنا  اجهتمام ب ضعفالمرسلة الجامعيةك و الر  ف  معلم  العلومإعداد 
و د أدى ذلر  تلر الررامجك مكوناتوعدم تعمين مهارات التدريس اإلبداع  ضمن ك المدمة
. استمدام استراتيجيات التدريس الت  تنم  اإلبداع منالمعلمين تمكن  انمتاض مستوى إلف 

مياا جو  ه ولع  من ايسباا ايررى الت  أدت إلف ضعف مهارات التدريس اإلبداع  
لتجدةد واإلبداعك وولزامه  ب نماط ثابتة و وال  وعدم س  المعلمين علف ا كالحرية اي اديمية

الحجازينك  جة ما عدد من الدراسات  م   وتتت  هاه النتي .جامدا من  ر  اإلدارا والتوجي 
مهارات التدريس الت  تودل  إلف ضعف  (2016  محمدك 2018عرد التتا ك   217

 اإلبداع  لدى معلم  العلوم.

التحسن الاي سدث ف  مهارات التدريس اإلبداع  ف  التطري  البعدي  إرجاعويمكن 
مكنه  من العم  والتتكير م   و  كالااتية الررنامج  د ساه  ف  رفا  تا ا المعلمين أ  إلف

 .مواجهة المشكات والموا ف الصعبة بحلوم إبداعية علفالعلما  والمهندسين مما ساعده  
تر يز برنامج التنمية المهنية علف تدري  المعلمين علف تمطيط وتنتيا وتتوي  دروس  ما أ  
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أدى إلف سدوث انمراط تام للمعلمين ف  العلوم ف  ضو  الممارسات العلمية والهندسية  د 
ف  إعادا دت  مهاراته  التدريسية نحو  ساه مما  ورير تتليديةأدا ات تدريسية أديلة 

  .التجدةد واإلبداع

ومن الماسا أيعا سدوث نمو ف     مهارا من مهارات التدريس اإلبداع ك ويمكن 
اهتمام الصةية والتدريسية إلف  مهارا الح  اإلبداع  للمشكاتالنمو الحادث ف  تتسير 

استمدام رطوات  الهندسية الت  تعمن العلمية و  لممارساتبتدري  المعلمين علف االررنامج 
تعرف المعلمين علف  ف  ذلر  د أسه و  .يجاد سلوم لمشكات العال  الوا ع إل البح  العلم 

 كتتص  وبح  هاه المشكات علفمشكاته  الحقيقية الت  تواجهه  ف  التصومك وساعده  
 لتتكير.لوالعم  علف توليد سلوم إبداعية لها وف  المنهج العلم  

مجتما زيادا  درا المعلمين علف إعداد بيئة دةية محتزا لئبداع إلف  إرجاع ما يمكن 
بين  لمرراتواسا ل تبادم  سي  تعمن التعل  الاي ت  بناوه ف  المرسلة ال انية من الررنامج

 كف  رفا  تا ا المعلمين أسهم  عمليات تمطيط وتنتيا وتتوي  جماع المعلمينك  ما تعمن 
وو سابه  مهارات جدةدا مكنته  من توليد أفكار متعدد ومتنوعة لكيةية بنا  بيئة محتزا وداعمة 

  لئبداع.

لف إ طر  ايسئلة الم يرا للتتكير اإلبداع ويمكن تتسير النمو الحادث ف  مهارا 
سطر  ايسئلة وتحدةد المشكاتسك  الممارسة ايولفاهتمام الررنامج بتدري  المعلمين علف 

توجي   اعلف  يةية طر  ايسئلة سوم أسباا سدوث ال واهر الطريعيةك مه  سي  ت  تدرير
تساعد علف تنمية ريام  الت  علف طر  ايسئلة متتوسة النهاية اهتمام راص بالتدري 

 ه .اتعالتاميا ووبدا 

ويعود النمو الحادث ف  مهارا التدريس من أج  اإلبداع إلف تتدي  الررنامج يم لة 
تحرر المعل  من التيود المتوارثة من المعلمين  علفساعدت وتطريتات تدريسية عدةدا 

السابتينك واجنطاق نحو تحوي  مستجدات التربية العلمية إلف وا ا ملموس.  ما أ  تصمي  
تنويا ف  البرنامج التنمية المهنية ف  دورا انشطةك واوراق عم ك ومهام تعلميةك و 

ف مهارات تدريس جدةدا ل  تكن ا تساا وتعر  علفالمعلمين استراتيجيات التدري   د ساعد 
 معلومة بالنسبة له .
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أما بالنسبة لمهارا التتوي  الحقيت  فتد أدى استمدام اينشطة والمشروعات وتصمي  
لتلر  تحلي  جماع العلمية والهندسيةك وما داس  ذلر من انمراط تام ف  عمليات  النماذ 

ها ف  تدري  المعلمين علف إجرا  النماذ  لتحدةد جوان   وتها واستكشاف ايرطا  ووداس
 عمليات تتوي  سقيت  تعتمد علف مهام سقيقية متنوعة.

  عرد الكري  ومحمودك 2016عرد التتا ك ما دراسة    من   السابتة وتتت  النتاتج
( الت  تودل  Ibrahim, 2015  2017  نصرك 2016محمدك   2018التت ك   2016

لدى معلم   ف  تنمية مهارات التدريس اإلبداع  الممتلتة إلف فاعلية برامج التنمية المهنية
 .العلوم

ك فتد أرهرت نتاتج البح  فاعلية مهنة التدريس أما بالنسبة لمقياس اجتجاه نحو
برنامج التنمية المهنية التات  علف الممارسات العلمية والهندسية ف  تنمية اجتجاه نحو مهنة 

ستوى اجتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس لدى ارتتاع م 2ويتعح من الشك . التدريس
سدوث تحسن ف  المعلمين ف  التطري  البعدي عن  ف  التطري  الترل ك مما ةدم علف 

 .اتجاهات معلم  العلوم نحو مهنة التدريس

 
 نسبة متوسطات درجات المعلمين ف  التطري  الترل  والبعدي لمقياس اجتجاه نحو مهنة التدريس. .2شك 

 ر   المعلمينسيطرا اجتجاه السلر  نحو مهنة التدريس لدى ويتعح من الشك  
وعدم  كالتنمية المهنية المستمراضعف برامج  إلف ذلر إرجاع سر ررنامجك ويمكن التطري  
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ايعبا  دعوبة مهنة التدريس و  را مراعاتها لاستياجات التعلية للمعلمينك عاوا علف 
الكريرا الت  ةتعرض لها العاملو  ف  هاه المهنة.  والردنيةك والعغوط النتسية بهاالمرتبطة 

وجود اتجاه سلر  واضح لدى المعلمين فيما  كمن الملت  للن ر ف  نتاتج التطري  الترل و 
ك وربما يعود ذلر إلف ضعف المكانة اججتماعية للمعلمينك الشعور بمكانة معل  العلوميم  

من المهن ايررىك و الر ضعف روات  المعلمين ف  الو    ش ناي   أ   واعتبار مهنة المعل
وتتت  هاه  الراهنك وضعف الدع  والتشجيا الاي ةلتاه المعل  من اإلدارا وأوليا  ايمور.

  2019  المتدمك 2017   شكوك 2016نتاتج دراسات عدةدا  م    أبو زيدك  النتيجة ما
Durdukoca, 2018 )  امتاك معلم  العلوم جتجاهات سلرية نحو مهنة إلف والت  تودل

 .التدريس

 ف  التطري  البعدي اجتجاه نحو مهنة التدريسالتحسن الاي سدث ف   إرجاعويمكن 
 درات المعلمين سوا  بالنسبة لتطري  الممارسات العلمية والهندسية أو مهارات نمو  أ  إلف

التمكن من تدريس العلومك وهاا بدوره  د ساه  باج تدار و  المعلمينأشعر   د التدريس اإلبداع 
وأشعره  بمزيد من ال تة بالنتس والرضا عن مهنة التدريس. عاوا  له ف  رفا الرو  المعنوية 

د لدةه  دوافا فإ  شعور المعلمين بارتباط الررنامج باستياجاته  التعلية  د ول   كعلف ما سر 
ك وتعترر تلر الدوافا مكونات انتعالية إيجابية دارلية يدا  اينشطة التدريسية وممارستها

 ساهم  ف  سدوث تطور إيجاب  جتجاهاته  نحو مهنة التدريس.

 .بعد من أبعاد اجتجاه نحو مهنة التدريسومن الماسا أيعا سدوث نمو ف     
أ   إلف ب همية مهنة تدريس العلوم اإليما زيادا اجتجاهات اإليجابية نحو  إرجاعويمكن 

ممارسة المعل  ينشطة اجستتصا  العلم  بهدف تتسير ال واهر وأنشطة التصمي  الهندس  
علف وج  جدةد لتدريس العلوم ج يتتصر   ف  تعرف ساه  د  المشكات الحياتيةبهدف س  

علف الجوان  الن رية ب  تمتز  في  الجوان  العملية والجوان  التطريقية لمدمة اإلنسا  
زيادا إيما  المعل  ب همية وفاتدا  علفذلر ساعد  . و دحديات الت  تواجه والتغل  علف الت

 .مهنة تدريس العلوم علف وج  المصوص

ف  أدا  انغماس المعلمين  إلف اجستمتاع أثنا  تدريس العلومزيادا  إرجاع ما يمكن  
عن الجوان  الممتعة والشيتة ف    وتكشف له  كالتدريس  أنشطة علمية وهندسية ترتت  ب داته

 ما أ  مشار ة الزما  لألنشطة دار  المجموعات والمنا شات الت  انعتدت  .تدريس العلوم
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التتلي  من الموف والتوتر من عملية التدريس مما ساعد ف  بينه   د ساهم  بشك   رير 
 بالتدريس.  أثنا  قيامه الصفنت  هاا الشعور إلف دار   علف

الررنامج علف  تر يز إلف بالكتا ا الااتيةالمعلمين  إسساسويعود التحسن ف  
فتطك وت  يده علف ضرورا تبادم المررات  الن ري ض و العر  علفالتر يز بدج من  اتالممارس

ذلرك فتد  عاوا علف .مجتما التعل  المشار ة ف سوا  أثنا  التدري  أو أثنا  بين المعلمين 
إلف  وتتدي  التغاية الراجعة المناسبةالتدريس اليوم   راممرا للمعلمين المتابعة المستأدت 

 .المعلمين بالتدرا والكتا ا الااتية إسساس

 نحو الم ابرا للنجا  ف  مهنة تدريس العلوم  اتجاها إيجابيا و و د ا تس  المعلم
رام  افة مراس  البح ك واجهتمام بتدريره  علف ته  بسر  اهتمام الررنامج بتحسين دافعي

 يةية إجرا  البحوث الميدانية والمعملية من رام العم  دار  فري . عاوا علف س ه  علف 
تطوير ايدا  بصورا مستمراك وتدريره  علف استمدام مسارات متعددا ومصادر متنوعة يمكن 

 دثات التربية العلمية دار  التصوم.من رالها تحسين مستوى نموه  المهن  وتطري  مستح

ف  التطري  البعدي إلف أ   اوعلف الرر  من أ  بعد مكانة المعل  يعد أ   ايبعاد نمو 
هناك تحسن سدث ف  هاا البعد  د يعود إلف شعور المعل  ب همية الدور الاي يتوم ب  ف  

 المجتما من رام إعداد العلما  والمهندسين التادرين علف دفا عجلة التنمية واإلنتا .

الزعانينك   2018وتتت  هاه النتاتج ما دراسة    من  السحاري ورم فرسا ك 
الت  تودل  إلف فاعلية برامج التنمية  (;Parylo et al., 2015 2017 شكوك   2017

 .اجتجاه نحو مهنة التدريسالمهنية الممتلتة ف  تنمية 

 :واملقرتحات التوصيات
ضيرورا إعيادا الن ير في  ةيرى البحي  الحيال   كت  التود  إلي  مين نتياتج بنا ي علف ما

التغيييرات المتسييارعة فيي   مييابييرامج التنمييية المهنييية لمعلميي  العلييوم بحييي  تصييبح أ  يير تنارمييا 
وعلييف وجيي   كميييدا  التربييية العلميييةك وأ  يير  ييدرا علييف متابعيية  يي  مييا هييو جدةييد فيي  هيياا الميييدا 

رامج التنميييية إدرا  الممارسيييات العلميييية والهندسيييية   سيييد ايسيييس الرتيسيييية لرنيييا  بيييالمصيييوص 
اعتبيييار تنميييية مهيييارات التيييدريس اإلبيييداع  ك و المهنيييية لمعلمييي  العليييوم بمرسلييية التعليييي  ايساسييي 

 ررامج علف مستوى الجمهورية.تلر الواجتجاه نحو مهنة التدريس أسد أه  ممرجات 
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عتيد لتيا ات وورال تدريرييية تتيدم نمياذ  تطريقيية عليف  يةيية دمييج  ميا ةودي  البحي  ب
علمييييية والهندسيييية داريييي  ممتلييييف دروس العليييومك وتييييدري  المعلميييين علييييف  يةييييية الممارسيييات ال

دعيي  مجتمعييات الييتعل  بييين معلميي  العلييوم بمرسليية التعلييي  ك و تمطيييط وتنتيييا وتتييوي  تليير الييدروس
ايساسييي  باعتبارهيييا أسيييد التوجهيييات الحدة ييية ذات التاعليييية الكرييييرا فييي  تنميييية مهيييارات التيييدريس 

 وو سابه  اتجاهات ايجابية نحو تدريس العلوم. لدى المعلمين اإلبداع 

مهيارات التيدريس اإلبيداع  بتوجي  مزيد مين اجهتميام علف ضرورا  أيعا ويال د البح 
علييييف  يةييييية التغليييي  علييييف ممتلييييف وتييييدريره  لييييدى معلميييي  العلييييوم بمرسليييية التعلييييي  ايساسيييي  

تهيئيية بيئيية دييةية  المشييكات الصييةية ميين رييام سلييوم إبداعييية مرتكييراك وتييدريره   ييالر علييف
اجهتمييام بويوديي  البحيي   ييالر  محتييزا لئبييداع تطليي  سرييية التتكييير والميييام لييدى تامييياه .

بدراسة اتجاهات معلم  العلوم بمرسلية التعليي  ايساسي ك وتحدةيد أسيباا وجيود اتجاهيات سيلرية 
 تيا اته  رفيا  يدراته  و  عين طريي لدى بعف المعلمينك والسع  نحو استردالها بي ررى إيجابيية 

 .التنمية المهنية المستمراووشباع استياجاته  من رام 

ضييو  التوديييات  ك وفيي نتيياتجالوفيي  ضييو  مييا أسييترت عنيي   الحييال كاسييتكماج للبحيي  و 
وميين  أرييرىك ومراسيي  عينييات علييفالمسييتترلية  البحييوث ميين المزيييدالسييابتة يتتيير  الباسيي  إجييرا  
 ات  علف الممارسيات العلميية والهندسيية لمعلمي   برنامج تنمية مهنيةايم لة علف هاه البحوث  

وفاعليتييي  فييي  تنميييية عيييدد مييين ممرجيييات اليييتعل  ليييدى طابهييي ك م ييي    بالمرسلييية ال انويييية العليييوم
تتيييوي  بيييرامج التنميييية المهنيييية لمعلمييي  العليييوم فييي  ضيييو  ك و اجنيييدما  فييي  اليييتعل ك والتهييي  العميييي 

ه  اتجاهياتتدريس اإلبداع  ليدى معلمي  العليوم و مهارات ال ك وتتوي الممارسات العلمية والهندسية
دراسة العا ة بين مسيتوى مهيارات التيدريس اإلبيداع  ليدى معلمي  العليوم ك و نحو مهنة التدريس

قييييياس اتجاهييييات معلميييي  العلييييوم نحييييو توريييييء واسييييتمدام ك و ه  نحييييو مهنيييية التييييدريساتواتجاهيييي
العا ييييية بيييييين مسيييييتوى تورييييييء دراسييييية و ك الممارسيييييات العلميييييية والهندسيييييية فييييي  تيييييدريس العليييييوم
 تامياه .الممارسات العلمية والهندسية ومستويات الته  لدى 
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املـــــــراجــــعقائمة   

    -أوالً: املراجع العربية:

تطوير برنامج تدري  معلم  العلوم باي اديمية المهنية (. 2016زيدك إنعام عرد الو ي    أبو
المعادرا وفاعليت  ف  تنمية أداته  التدريس  وأثره بمصر ف  ضو  اجتجاهات العالمية 

 لية الدراسات العليا للتربيةك جامعة ك  رسالة د توراه رير منشورا ف  تحصي  طاب 
 (. التاهرا

(. وا ا ممارسة معلمات التيزيا  بالمرسلة ال انوية لمعاةير 2019عاذرهك سنا  محمد   أبو
 .134-100 (ك2 10 كوالنتسية التربوية للعلوم الترى  أم جامعة مجلة. الجي  التادم

(. استمدام نموذ  التعل  2019  رنيمةك عيد محمدك وعرد التتا ك محمد عرد الرازق  أبو
المررات  ف  تدريس العلوم لتنمية الممارسات العلمية والهندسية وبعف المهارات 

  لية -التربية ف  العلم  البح  مجلة. اججتماعية لدى تاميا المرسلة اجعدادية
 .558-517 ك(3 20 والتربيةك والعلوم لآلداا الرنات

(. فاعلية استمدام 2018  ردمك بشرى التاض  والمالح ك هان  محمدو  ك أسامة نري أسمد
للتدريس المصغر وعا تها بإ ساا بعف مهارات التدريس لطاا  2÷2 استراتيجية

 اكطنط جامعة التربية   لية مجلة  .دبلوم التربية العام بكلية التربية جامعة جازا
 .651-621 (ك1 69

(. مترر متتر  ف  طرق تدريس الدراسات اججتماعية  ات  2019 ك عا  الدةن أسمد أسمد
علف إستراتيجية المراتط الاهنية اإللكترونية لتنمية التحصي  واجتجاه نحو مهنة 

-352 (ك6 35 كأسيوط جامعة التربية   لية مجلة ة.التدريس لدى طاا  لية التربي
393.  

(. استياجات النمو المهن  2016ك نعام بن  شعبا ك والمتر ك نورا بن  دالح  ايسمد
 المجلة. لمعلمات ايسيا  للمرسلة ال انوية ف  ضو   تايات معل  ايسيا  للجي  التادم

 .264-246 (ك9 5 ةكالمتمصص الدولية التربوية

(. أثر نموذ  تدريس  متتر   ات  علف تكام  الا ا ات 2016ك سمدا  محمد  إسماعي 
واجتجاه نحو تدريس  اجستتصات المتعددا وأسالي  التعل  عن تنمية مهارات التتكير 
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 جامعة التربوية  المجلة ت.العلوم لطاا التمصصات العلمية بكلية التربية جامعة سر 
  .170-99 (ك120 30 كالكوي 

ضو  معاةير العلوم  ف الكيميا  الحرارية  ف (. وسدا متترسة 2018 ك دعا  سعيد إسماعي 
وتطري  الممارسات  Core Ideas لتنمية فه  ايفكار ايساسية NGSS للجي  التادم

 طنطاك جامعة التربية   لية مجلة ي.ال انو العلمية والهندسية لدى طاا الصف ايوم 
 .148 -86 (ك3 71

(. مستوى مهارات التدريس اإلبداع  لدى أععا  هيئة التدريس 2018  الزهرا علف كايسود
 (ك38 11 كالجامع  التعلي  جودا لعما  العربية المجلة. ف  الجامعات الجزاترية

61-84. 
(. برنامج متتر  للتنمية المهنية لمعلم  العلوم والرياضيات 2018 فرسا ك إبراهي  أسمد  رم

  لية مجلة .STEMوالرياضيات ف  ضو  مدر  التكام  بين العلوم التتنية والهندسة 
  .287-250 (ك5 34 كأسيوط جامعة التربية 

(. تطوير منهج الكيميا  للصف ايوم ال انوي ف  ضو  مجام 2017 البازك مروا محمد 
وأثره ف  تنمية الممارسات  NGSS التصمي  الهندس  لمعاةير العلوم للجي  التادم

-1161ك 22جلة  لية التربية  جامعة بورسعيدك م. العلمية والهندسية لدى الطاا
1206. 

 مجلة. (. إعداد المعل  وتدريب  لتطوير التعلي 2019  ك زين عرد اللطيء عرد هللاالريشاوي 
 البشريةك الموارد وتطوير البح  مر ز واججتماعية  اإلنسانية العلوم ف  دراسات

  .186-168(ك 13 2

طلبة تعلي  المرسلة ايساسية ف  جامعة اي صف نحو  اتجاهات(. 2017  ك موسفجودا
 مجلة .الرياضياتالمسا ات المرتبطة بالرياضيات وعا تها باتجاهاته  نحو تدريس 

 .354-325 (ك1 21 اي صفك جامعة

(. أثر استراتيجية الرسات الميدانية ف  تنمية الهوية ال تافية 2017 ك سمدي أسمد سامد
واجتجاه نحو التدريس لدى طاا التر ة ال انية شعبة الجغرافيا بكلية التربية جامعة 

  .172-123 (ك1 23 كسلوا  جامعة واجتماعية  تربوية دراسات  .سلوا
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العلوم بالمرسلة  لمعلم  اإلبداع (. معو ات ايدا  2017  ك عرد هللا عطا هللاالحجازين
جلة التربية  من. ايساسية بمنطتة الكرك من وجهة ن ر المعلمين والمشرفين التربويي

  .226-194(ك 2 173ك جامعة ايزهر

(. 2014  أبو ايسرارك فاطمة عرد الرسمن والعزاك سةيا  عل و  ك داود عرد الملرالحداب 
معلم  علوم الصف التاسا لمهارات التتكير اإلبداع  وعا ت  بمهارات درجة إتتا  

 العلوم جامعة والتتنية  العلمية للتربية العربية المجلة ه .التتكير اإلبداع  لدى تاميا
  .112-80 ك2 والتكنولوجياك

(. فعالية استراتيجيات ن رية تريز 2014  ك أمان  بن  محمد والجررك جرر بن محمدالحصا 
ف  تدريس العلوم علف تنمية مهارت  التدريس اجبداع  لدى الطالبات المعلمات 

 سعودك الملر جامعة التربوية  العلوم مجلة. بجامعة اجميرا نورا بن  عرد الرسمن
 .609-583 ك(3 26

. التاهرا  مكتبة اإلبداع ف  التدريس(. 2014ك رلي  عرد التتا  وبدرك يسري رسم   سماد
 للتوزيا والنشر.التا  

  دوار  -واجبتكاري النا د -(. إستراتيجيات تعلي  التتكير ك إبري 2017  ك رعراسواس
 وتنميت  المعل  إعداد مستتر  ال ال   الدول  لمالتمرل متدمة ور ة. معادرا للمعل 

 ةواي اديمي لية التربية ورابطة التربويين العرا  -أ توبر  6ك جامعة العرب  بالوطن
  ك الجيزا.المهنية للمعلمين
ةتعل   فيما. الرنية المعرفية للطال  المعل  تمص  علوم (2017  الدمي ك رالد بن إبراهي 
 راساتد. وتعلي  العلوم (العلوم والتتنية والهندسة والرياضيات   STEMبمجاجت توج 

 . 121-86ك 226ك التدريس وطرق  المناهج ف 

(. اجتجاه نحو مهنة التدريس 2019  وامراجاك عرد الواسد عيسفك عماد عرد الحميد الرز
 ك13 كسرت جامعة أبحاث  مجلة. لدى طاا  لية التربية وعا ت  ببعف المتغيرات

427-454. 
(. استراتيجية متترسة  اتمة علف الوي   ويس  لتنمية 2017  رضاك سنا  رجا  عرد السام

 لية التربية وأثرها علف اتجاهاته  نحو مهارات التدريس اجستتصات  لدى طاا 
  .118-69 (ك1 32 كالمنوفية جامعة التربية   لية مجلة م.تدريس العلو 
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 ك سميرا أسمد محمدك الموالداك محمد عل  فالحك والعروسك تهان  محمدرواشدا
 التادم الجي  معاةير إلف مستند العلوم لمعلم  تدرير  برنامج فاعلية. (2018 

 )NGSS( ف  لدةه  الااتية والكتا ا والهندسية العلمية الممارسات تنمية ف 
 (. جامعة العلوم اإلسامية العالميةك رسالة د توراه رير منشورا  ايرد 

(. ت ثير الممارسة الت ملية ف  مجتمعات التعل  المهنية ف  2018  ك زين  بن  عرد هللاالزاةد
 - سعود الملر جامعة النتس  وعل  التربية رسالة. تعل  معلمات المرسلة ال انوية

  .79-55ك 62ع والنتسيةك التربوية للعلوم السعودية الجمعية

(. فعالية برنامج تدرير   ات  علف نموذ  دير و اري ف  فه  2017 الزعانينك جمام عردرب  
 الطلبة المعلمين بجامعة اي صف للتعل  النشط ومهارات تدريس  واتجاهاته  نحو تدريس

  .289-253 (ك4 68 طنطاك جامعة التربية   لية جلةم. العلوم

(. تصور متتر  لألهداف العامة لتعلي  العلوم للمرسلة 2018  ك منف بن  سميدالسريع 
وروية المملكة العربية  NGSS المتوسطة ف  ضو  معاةير العلوم للجي  التادم

  .214-186 (ك115 29 بنهاك جامعة التربية   لية مجلة .2030 ةالسعودي

(. برنامج تدرير  متتر   ات  علف 2018ك محمد عوض ورم فرسا ك إبراهي  أسمد  السحاري 
التعل  المستند للدما  وأثره علف تطوير الممارسات التدريسية وتنمية المتاهي  العلمية 
واجتجاه نحو مهنة التدريس لدي طاا التربية الميدانية بكلية التربية بجامعة الملر 

 .690-644ك 56ك بكلية التربية جامعة سوها المجلة التربوية رالد. 

(. معو ات التنمية المهنية الااتية لدى معلمات المرسلة 2018  ك فاتزا محمد فراس السرسان
  لية التربية  ف  العلم  البح  مجلة. اجبتداتية بمدةنة الرياض من وجهة ن رهن

  .571-497 (ك4 19 والتربيةك والعلوم لآلداا الرنات

. تتيي  ايدا  التدريس  لمعلم  الدراسات اججتماعية بالمرسلة (2018 سامك باس  درري 
 ك55 كسوها  جامعة التربوية  المجلة  .اجبتداتية ف  ضو  مهارات التدريس اإلبداع

303-342 . 

تطوير التعلي   إعداد معل  التاتتين (. 2019ك فاةزا أسمد والحنا ك طاهر محمود  السيد
 . التاهرا  دار السحاا للنشر والتوزيا.والموهوبين

(. مدى ممارسة 2019  المنصوريك مشع  بدر والعت ك محمد سمدو  ك عريد محمدالشمري 
ضو  بعف  ف  اإلبداع المرسلة المتوسطة بالكوي  لمهارات التدريس  معلم 
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 والتربيةك والعلوم لآلداا الرنات  لية التربية  ف  العلم  البح  مجلة .المتغيرات
  .275-226 (ك1 20

الرياضيات والحاسوا رير المالهلين  معلم (. اتجاهات 2019 ك رافر بن فرا  الشهري 
 جامعة التربوية  العلوم مجلة س.نحو مهنة التدري التربوي تربويا الملتحتين بالدبلوم 

  .76-16ك 19 اإلساميةك سعود بن محمد اإلمام

(. أسالي  2016عرد الرازق والمسعوديك محمد سميد   ك فيص  منشد وسري ك أمجدالشويل 
 التدريس اإلبداع  ومهارت ك عما   دار دتا  للنشر والتوزيا.

(. مستوى امتاك معلم  العلوم ف  المرسلة ال انوية ف  2019  الشيااك معن بن  اس 
من المملكة العربية السعودية للممارسات العلمية والهندسية ف  ضو  الجي  التادم 

 (ك2 10 والنتسيةك التربوية للعلوم الترى  أم جامعة مجلة . NGSSمعاةير العلوم
338-366.  

 بتطريتات باجستعانة الرياضيات س  تعل  ف  متتر  برنامج(. 2019  السيد رشا درريك
 التعل  نحو واجتجاه اإلبداع  التدريس مهارات تنمية علف أثره وقياس السحابية الحوسبة
 نحو اجبتداتية المرسلة تاميا واتجاه الرياضيات معلم  لدى اإلنترن  عرر والتعلي 
 . 84-6 (ك4 22 الرياضياتك تربويات مجلة. تعلمها

 استمدام فعالية(. 2016  إبراهي   ط  نصر شيما  ورسااك العزيزك عرد إبراهي  محمود ط ك
 معلمات لدى التدريس مهنة نحو واجتجاه العل  عمليات تنمية ف  الاهنية المراتط

  التربوية المجلة. المعرفية ايسالي  بعف ضو  ف  المدمة  ر  ايولية الصتوف
  .364-327 ك46 سوها ك جامعة

 التدراتس ومنمتع  مرتتع س العلوم معلم  ممارسة مدى(. 2015  عل  عرده هنا  عباسك
 المصرية المجلة. تتويمية دراسة  اإلبداع  التدريس لمهارات اجبتكارية والمشاعر

  .222-175(ك 5 18 العلميةك للتربية
 العلوم معل  لدى اإلبداع  التدريس مهارات مستوى (. 2018  الرازق  عرد محمد التتا ك عرد

(ك 12 21العلميةك  للتربية المصرية المجلة. تامياه لدى التتكير نمط بنمو وعا ت 
1-33.  
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 لتنمية التال  للجي  العلوم معاةير علف  ات  تدرير  برنامج(. 2017  محمد سحر الكري ك عرد
 المرسلة ف  العلوم معلم  لدى العلم  والجدم اجستتصا  ومهارات العمي  الته 

 .111-21 ك87 النتسك وعل  التربية ف  عربية دراسات. اجبتداتية
 علف  ات  تدرير  برنامج فعالية(. 2015  محمود سما  ومحمودك محمد سحر الكري ك عرد

 الدافعية مستوى  ورفا اإلبداع  التدريس مهارات تنمية ف  المعرفية المرونة ن رية
 الدولية التربوية المجلة. المنمتعة العتلية الدافعية ذوي  المعلمات الطالبات لدى العتلية

  .72-40 ك(10 4 المتمصصةك
 مهارات تنمية ف  K.W.L.H استراتيجية فاعلية(. 2019  ابراهي  جام إلهام ع ما ك

. التربية ف  الواسد العام دبلوم طاا لدى التدريس مهنة نحو واجتجاه النا د التتكير
  .181-135 ك64 سوها ك جامعة  التربوية المجلة

 تحصي  ف  المتلوا التعل  استراتيجية استمدام أثر(. 2016  الحةيا عرد هب  ع ما ك
 ماجستير رسالة  العلوم نحو واتجاهاتهن العلوم ف  ايساس  السابا الصف طالبات

 .(ك جامعة اليرموكمنشورا رير
 التادم للجي  العلوم معاةير علف  اتمة أنشطة(. 2018  ةوسف محمد سحر الدةنك عز

NGSS العلوم ف  العلمية والميوم النا د والتتكير والهندسية العلمية الممارسات لتنمية 
(ك 10 21ك العلمية للتربية المصرية المجلة. بالسعودية اجبتداتية المرسلة طالبات لدى
59-106.  

 وتحسين التدريس  ل  رتف ف  العملية التربية ت ثير(. 2017  رلف عل  مصطتف عل ك
  لية مجلة. المنيا جامعة التربية  لية طلبة من عينة لدى التدريس مهنة نحو اجتجاه
  .526-487 ك(6 33 أسيوطك جامعة  التربية

 ذاتيا المن   التعل  استراتيجيات علف  ات  برنامج فاعلية(. 2015  أسمد سعيد هالة العموديك
 العلوم تمص  المعلمة الطالبة لدى المهنة نحو واجتجاه التدريس مهارات تنمية ف 

 .51-19 ك(4 18 العلميةك التربية مجلة. الترى  أم جامعة التربية بكلية
 مترر تدريس ف  المتلوا الصف استراتيجية فاعلية(. 2017  محمد أسمد محمد سما  عيدك

 الطالبات لدى العلوم تدريس نحو واجتجاه الدراس  التحصي  لتنمية العلوم تدريس طرق 
  .334-267 ك(8 33 أسيوطك جامعة  التربية  لية مجلة. المعلمات
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 لتنمية الجاد اإلبداع ن رية إلف مستند متتر  برنامج(. 2018  محمد أسمد فوزية التت ك
 ف  الكام  اجنمراط تحتي  علف وت ثيره العلوم معلم  لدى اإلبداع  التدريس مهارات
 رير د توراه  رسالة  بليريا اإلعدادية المرسلة تاميا لدى التتكير مهارات وتنمية التعل 

 .(ك جامعة عين شمسمنشورا
 بالمرسلة العلوم لمعلم  اإلبداع  ايدا  معو ات(. 2014   مام والممامراك زيادا قباجةك

 التربية  لية مجلة التربويينك والمشرفين المعلمين ن ر وجهة من العليا ايساسية
 .16-3 ك16 باب ك جامعة  ايساسية

 المرسلة لمعلم  الااتية المهنية التنمية استياجات(. 2018  سعد بن سال  بن محمد الترن ك
  .399-342 ك(1 177 ايزهرك جامعة  التربية مجلة. الرياض بمدةنة اجبتداتية

 تدريس مهارات تنمية ف  متتر  تدرير  برنامج فاعلية(. 2018  محمد بن  منام الكرياك
 المرسلة ف  لطالباتهن مهارات  بتنمية وعا ت  المعلمات للطالبات اإلبداع  التتكير

 والتربيةك والعلوم لآلداا الرنات  لية  التربية ف  العلم  البح  مجلة. المتوسطة
  .298-272 ك(13 19

 لتحسين الاات  التعل  علف  ات  المهنية للتنمية متتر  برنامج(. 2017  جمي  عماد  شكوك
 الجامعة مجلة. رزا ف  ال انوي  التعلي  بمرسلة الكيميا  معلم  لدى التدريس مهارات

  .231-209 ك(2 25 والنتسيةك التربوية للدراسات اإلسامية
 علف  اتمة إلكترونية تدري  بيئة أثر(. 2018  رادم هنا  وبمي ك سسن دتوت متول ك

. الكوي  دولة ف  العلوم معلم  لدى التدريسية الكتايات تنمية ف  المهنية اجستياجات
  .25-9 ك42 واججتماعيةك اإلنسانية العلوم جي  مجلة

 لدى اإلبداع  التدريس مهارات لتنمية متتر  تدرير  برنامج(. 2016  الاه عرد  ريمة محمدك
 اإلبداع  الح  ومهارات الته  تنمية علف واثرا اجعدادية بالمرسلة العلوم معلم 

 .55-1 ك(10 2 بنهاك جامعة  التربية  لية مجلة طابه ك لدى للمشكات
 لمعلم  المهن  التطوير(. ك رج 2015  بهج  بارعة ورجاك هللا عرد إبراهي  المحيسنك

 مالتمر .STEM والرياضيات والهندسة والتتنية العلوم تكام  اتجاه ضو  ف  العلوم
 والهندسة والتتنية العلوم توج  ايومك والرياضيات العلوم وتعل  تعلي  ف  التميز

 .دسعو  الملر جامعة .STEM والرياضيات



667 

 

 لدى التدريس مهارات لتنمية تدرير  لررنامج متتر  تصور(. 2014  دالح السيد سهام مرادك
 العلوم بين التكام  ومتطلبات مبادئ ضو  ف  ال انوية بالمرسلة التيزيا  معلمات
. السعودية العربية بالمملكة سات  بمدةنة (STEM) والرياضيات والهندسة والتتنية
  .50-17 ك56 النتسك وعل  التربية ف  عربية دراسات

 المدمج التعل  علف  ات  المهنية للتنمية متتر  برنامج فاعلية(. 2019  محمد شيما  المتدمك
 للتربية المصرية المجلة. الكيميا  معلم  لدى التدريس مهنة نحو اجتجاه لتنمية
  .163-125(ك 5 22ك العلمية

 ف  بالةيسروك مدعوما اإلجرات  البح  استمدام(. 2017  العزيز عرد أسمد ريحاا نصرك
  ر  العلوم معلم  لدى الصةية للمشكات اإلبداع  والح  الصف إدارا مهارات تنمية

  .126-71(ك 10 20ك العلمية للتربية المصرية المجلة. المدمة
 دراسةس العرب  المليج دوم بعف ف  مهنته  من المعلمين تسرا(. 2019  زينه  أسمد نوارك

 .200-122 ك(2  36 التربويك البح  مجلةس. تحليلية
 التتكير استراتيجيات علف  ات  متتر  تدرير  برنامج(. 2016  توفي  دتوت هنداويك

 المرسلة ف  العربية اللغة معلم  لدى اإلبداع  التدريس مهارات لتنمية المتشع 
 جامعة  التربية مجلة طابه ك لدى اإلبداعية الكتابة مهارات تنمية علف وأثره اإلعدادية
 .405 -368 ك170 ايزهرك
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