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أهمية مدارس العلوم ،والتقنية ،واهلندسة ،والرياضيات
” “STEMيف تطوير تعليم العلوم
دراسة نظرية يف إعداد املعلم
د .مي عمر السبيل
املقدمة:

كبريا على املستوى احمللي والعريب والعاملي منذ عدة
يشهد إعداد املعلم وتعليم العلوم
ً
اهتماما ً
سنوات ،وذلك للتطور السريع يف خمتلف ميادين العلم واالتصاالت ،وكذلك دخول التقنية إىل مجيع
مناحي حياتنا ،فنجد أن املؤمتر العلمي الثاين للجمعية املصرية للبريية العلمية  )8991كان عن "إعداد
معلم العلوم للقرن احلادي والعشرون" .كذلك مؤمتر التميز يف تعليم وتعلم العلوم والرايضيات األول
 )5182ملركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات يف جامعة امللك سعود يعنوان "توجه
العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات  ."STEMويقصد يتعليم  STEMإجياد املدارس أو الربامج اليت
هتتم يتدريس العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات وتوضيح التكامل و البرايط يني هذه العلوم كما هو يف
واقع احلياة .كما يؤكد املركز الوطين لتعليم  STEMيف يريطانيا(National STEM Centre, ،

 )2015على أن هذا النوع من التعليم من األوليات األساسية ابلنسبة للحكومة الربيطانية لتدريب
وتعليم األجيال القادمة هبذه العلوم األريعة ليصبحوا مواطنني قادرين على العيش والتكيف يف جمتمع
كل يوم.
تتطور وتتضاعف فيه العلوم والتقنية ّ
إن هذا التوجه حنو االهتمام يتدريس العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات وإجياد مدارس خاصة
والتشجيع على نشرها جاء يف الوالايت املتحدة األمريكية يناءً على مطالبات عدة ،منها دراسة
 )Willcuts, 2009, 2حيث يوضح ذلك يقوله "تواجه أمريكا يف السنوات األخرية صعوية يف
احلصول على العدد الكايف من العلماء واملهندسني املدريني يشكل جيد ،كما أن هناك حاجة ملحة
ملعلمني مؤهلني إلعداد العلماء منذ يداية دخوهلم املدرسة،وال يد أن يكون املعلمني اليوم يف كافة مراحل
برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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التعليم  )K-12مؤهلني لتدريس يرانمج  STEMوأمهية توفري البيئة ذات املواصفات العالية ملساعدة
الصغار على العمل مستقبال كعلماء ومهندسني" .كذلك أظهرت نتائج طالب الصف الثامن يف
االختبارات الدولية يف اختبارات  TIMSSيف عام  5112أن طالب أمريكا كانوا يف املركز التاسع
عامليًا يف الرايضيات واحلادي عشر يف العلوم ،لذا "ينادي يعض املهتمني هبذا النوع من التعليم أبن يوجه
الدعم من خالل احلكومة الفيدرالية حنو مزيد من التطوير املهين للمعلمني وتقدمي الدعم والتدريب
املناسب للمعلمني ذوي الفاعلية املنخفضة ابلصف ،كما يقبرح البعض اآلخر إاتحة الفرصة للمعلمني
املتميزين يف العلوم والرايضيات يدراسة ماجستري ختصص  ،STEMمث يعد ذلك تصبح مهمتهم
اإلشراف على غريهم من املعلمني واملساعدة يف تطويرهم املهين" Gonzalez & Kuenzi 2012,

سنواي على هذا النوع من
 .)19هذا مع العلم أن احلكومة األمريكية تصرف حوايل ثالثة يليون دوالر ً
كل من  )Gottron, 2013والتقرير املقدم للرئيس األمريكي على
التعليم  .)Gottron 2013ويؤكد ّ
أن "جناح أمريكا يف القرن احلادي والعشرون سيعتمد على األفكار واملهارات اليت ميتلكها أفراد اجملتمع،
وأن تدريس  STEMسيحدد استمرار أمريكا كدولة متفوقة ومدى قدرهتا على التغلب على كثري من
التحدايت يف جماالت الطاقة ،والصحة ،واحملافظة على البيئة واألمن القومي"

President’s

.)council of advisors on science and technology, 2010, 1
وهنا يف اململكة العريية السعودية توضح "االسبراتيجية الوطنية للتحول إىل جمتمع املعرفة" أنه
على الرغم من األعداد الكبرية للملتحقني مبؤسسات التعليم املختلفة إال أنه "ظل قطاع التعليم يعاين من
مشكالت هيكلية كبرية ،مثل األداء األكادميي الضعيف للطالب ،ونقص أعداد املعلمني وأعضاء اهليئة
فضال عن ضعف املنافسة يني املدارس واجلامعات" وزارة االقتصاد
التعليمية من ذوي الكفاءات العالية ً
والتخطيط .)53 ،8342 ،لذا تقبرح االسبراتيجية عدد من السياسات يف جدول أعمال اإلصالح
اهليكلي منها "إصالح نظام التعليم يف جمال العلوم والتقنية" وزارة االقتصاد والتخطيط.)51 ،8342 ،
وتتبىن وزارة البريية والتعليم هذا اجلزء من االسبراتيجية هبدف "االرتقاء مبنظومة التعليم ،وإعادة التأهيل
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والتدريب للوصول إىل تضييق الفجوة القائمة يني خمرجات التعليم ومتطلبات سو العمل" وزارة البريية
والتعليم.)512 ،8341 ،
كذلك يؤكد املركز الوطين لتعليم  STEMيف يريطانيا

National STEM Centre,

 )2015, 1على أمهية دور املعلم يف جناح العملية التعليمية ،وأن أفضل األنظمة التعليمية أداءً واليت تقدم
تعليم متميز هي تلك األنظمة اليت تعتمد على أفضل املدرسني وأن "جناح الطالب يعتمد يشكل أساسي
على أعداد املعلمني واملدريني املؤهلني الذين يتم استقطاهبم ملدارس  ،"STEMكما يوضح املركز أن
العبء يقع على املعلمني يف هذه املدارس لتوضيح التكامل والتداخل يني جماالت العلوم ،والتصميم
التقين ،وعلوم احلاسب ،واهلندسة والرايضيات وأمهية ذلك للحياة املهنية للطالب يف املستقبل.
ونظرا للنقد املوجه لكليات البريية على مستوى العامل يسبب عجز خرجيها عن مواكبة التقدم
ً
عام والذي قد
السريع يف خمتلف اجملاالت ،وكذلك املستوى الضعيف ونقص الكفاءة ملخرجات التعليم ال ّ
يتحمل املعلم املسؤولية األوىل هلذا املستوى املنخفض للطالب ،لذلك ظهرت العديد من النماذج إلعداد
املعلم وتطويره سواء قبل اخلدمة أو أثنائها وابلتايل حتسني وتطوير العملية التعليمية ،ومن هذه النماذج
مدارس .STEM
ومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على أمهية مدارس  STEMيف تطوير تعليم العلوم.
مشكلة الدراسة:

العام هنا يف اململكة العريية
يشعر كثري من األهايل والبريويون يقلق ابلغ على وضع التعليم ّ
العام يف مجيع املواد ،لذلك ال يد من
السعودية ،إن مصدر القلق هو املستوى املنخفض ملخرجات التعليم ّ
إعادة النظر يف يرامج إعداد املعلمني يشكل عام ومعلم العلوم يشكل خاص ،والبحث عن أفضل
األساليب إلعداده وتطويره وذلك للدور احليوي واهلام ملعلم العلوم وأثره على حتسني خمرجات العملية
التعليمية.
ونتيجة للتغيريات السريعة اليت مير هبا جمتمعنا يسبب العديد من العوامل سواء على الصعيد
احمللي أو العاملي ،لذا أصبح من الضروري على املسؤولني عن البريية يف يالدان االهتمام يتوفري البيئة
برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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فعاال ومواطنًا صاحلاً مسامهًا يف تقدم يالده ،وحيث أن املعلم هو
عضوا ً
املناسبة لنمو الطفل حىت يصبح ً
الركيزة األساسية هلذه البيئة ،لذا ال يد من البحث عن أفضل املمارسات يف جمال إعداد املعلم وتطويره.
العام" إىل أمهية حتسني املناهج وطر التدريس من
تؤكد "االسبراتيجية الوطنية لتطوير التعليم ّ
خالل عدد من السياسات منها "حتسني أداء الطالب يف العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات "STEM
وزارة البريية والتعليم .)8342 ،وتشري دراسة نصر )522 ،8991 ،إىل عدد من املربرات لتطوير
معلم العلوم يف القرن احلادي والعشرون منها "قصور اإلعداد احلايل ملعلم العلوم ،االنفجار املعريف العلمي،
ثوريت االتصال والتكنولوجيا ،وانتشار األمية الثقافية العلمية لدى يعض معلمي العلوم" .كما أوصت كثري
من الدراسات إىل ضرورة تطوير يرامج إعداد املعلم منها دراسة عبد السالم )8991 ،اليت أوصت
إبعادة النظر يف يرامج إعداد املعلمني سواء قبل اخلدمة أو أثنائها .كذلك قدمت دراسة الدوسري،
 )141 ،5182عدد من التوصيات خبصوص تطوير جترية مدارس  STEMيف اململكة العريية
السعودية منها"السعي إىل إنشاء مدارس متخصصة لتعليم  STEMأسوة ابلدول املتقدمة" ،و"العمل
كل من احمليسن وخجا،
على يناء معايري خاصة ابملدارس ويرامج تعليم  ."STEMكما يطالب ّ
 )5182يضرورة تفريغ املعلمني املرشحني للتدريس يف جمال  STEMإلجياد الوقت الكايف ملساعدهتم
يف تطويرهم املهين.
ولقد سنحت يل الفرصة اثناء زايريت يف مارس  5183جلامعة سنسنايت يف والية أوهايو زايرة
عدد من املدارس منها اثنوية  Hughesاليت تطبق منوذج  Stemومن خالل نقاشي مع املسؤولني يف
كل من املدرسة واجلامعة شعرت يدعمهم هلذا النوع من املدارس يناءً على حاجة سو العمل اليت
ّ
تتطلب مهارات عالية يف هذه التخصصات .كذلك تتلقى اجلامعة الدعم املايل من مكتب التعليم يف
الوالية لرفع مستوى املعلمني يف هذه التخصصات من خالل الدورات التدريبية لتحسني مستوى املعلمني
علميًا ومهنيًا .كما يوجد شراكة يني جامعة سنسنايت وعدد من اجلمعيات املهتمة ابلتطوير املهين
للمعلمني واإلداريني والعاملني يف جمال الصناعة واألعمال ،هذه الشراكة أمثرت أتثري إجيايب وواضح على
األنشطة الصفية والالصفية املرتبطة يتدريس العلوم والتقنية والرايضيات يف كافة مراحل التعليم ،إن هذه
برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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الشراكة تبحث يف أفضل املمارسات واملشاريع اليت تزيد من استعدادات واهتمامات الطالب للمهن
املرتبطة ابلتخصصات العلمية حبسب مواصفات وحاجة سو العمل ،هذا النوع من العمل يقدم جلميع
الطالب ملساعدهتم على العيش يف عامل مليء ابلتقنية www.osln.org/hubs/southwest-

.)ohio-hub/
ولقد الحظت الباحثة من خالل خروجها للتدريب امليداين مع طالبات كلّيّة البريية لسنوات
عديدة وكذلك حضورها لبعض معلمات العلوم عدم االهتمام يتوضيح التكامل يني العلوم والبرايط يني
املفاهيم العلمية وهو ما ينادي يه تعليم  ،STEMويتفق ذلك مع ما ذكره الصاد )858 ،5114 ،
"إن املعلمني ليسوا ملمني وال قادرين على استخدام الطريقة البرايطية مبا يتفق مع مضمون التكامل
يطريقة تربز هذه العالقات فيما يني املفاهيم ومبا يثري العمليات الفكرية العليا للتالميذ الستخدامها حلل
املشكالت اليت تواجههم يف املستقبل".
ويوضح تقرير  )Science learning centres , 2015, 5إىل واحدة من أهم التحدايت
اليت تواجه تعليم العلوم يف يريطانيا وهي أن كثري من معلمي العلوم يف يريطانيا ليسوا متخصصني يف املواد
اليت يدرسوهنا حيث يذكر أنه "يناء على احصائيات سو العمل لعام  5185فإنه  %32من معلمي
الرايضيات ،و %22من معلمي الفيزايء ،و %11من معلمي الكيمياء فقط لديهم شهادات يف نفس
التخصص الذين يدرسونه ،كم أن أغلب معلمي العلوم  )%93يف املرحلة االيتدائية ليس لديهم خلفية
كافية يف جمال العلوم".
ونظرا ألمهية دور املرأة يف منو تطور اجملتمع جند أن تقرير وزارة اخلارجية األمريكية يشري إىل
ً
اخنفاض نسبة النساء يف جمال  STEMسواء يف الدراسة اجلامعية أو يف الوظائف املرتبطة ابلتخصصات
العلمية والتقنية  .)U.S Department of Commerce, 2011لذا جيب تشجيع الفتيات من
سن مبكرة على دراسة هذه التخصصات وتوفري فرص العمل املناسبة هلن واملرتبطة هبذه التخصصات.
كذلك يوضح التقرير املقدم من  )Wasem, 2012, 6إىل أن "أعداد الطالب ينني وينات)
السعوديني الذين يدرسون املاجستري يف أمريكا يف ختصصات  STEMميثل املرتبة السادسة من إمجايل
برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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أعداد الطالب األجانب يف أمريكا وميثلون  %8من نسبة الطالب األجانب فيها ويبلغ عددهم
 )8181يف كافة التخصصات العلمية" وهذا العدد يال شك قليل وال يفي حباجة سو العمل احمللي.
كما يؤكد تقرير  )Cisco, 2010على احلاجة الكبرية ملهارات التقنية ومهارات القرن احلادي والعشرين
يف عامل االقتصاد اليوم .هذه الدراسات تؤكد أن جماالت العمل مستقبالً تتطلب من اخلرجيني من التعليم
العام أن تكون لديهم املعارف واملهارات الالزمة يف جماالت العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات
ّ
 STEMوكذلك مهارات االتصال ،ومهارات التفكري اإليداعي والناقد الكافية ملواكبة التطورات يف
سو العمل حمليًا وعامليًا) ،لذلك ال يد من اإلسراع يف نشر هذا النوع من املدارس هنا يف اململكة
العريية السعودية يف كافة مراحل التعليم سواء للبنني أو البنات إلعدادهم وأتهيلهم ابملعارف واملهارات
املناسبة للحاضر واملستقبل ،وإعداد وتطوير معلمي العلوم مبا يتناسب مع هذا التوجه لضمان حتسني
مستوى خمرجات التعليم مبا يتناسب مع هذا العصر.
أسئلة الدراسة:

حتاول الدراسة احلالية اإلجاية على التساؤالت التالية:
منوذجا مناسبًا لتطوير تعليم العلوم؟
 هل سيكون منوذج مدارس ً STEM
 ما هو دور مدارس  STEMيف التطوير املهين ملعلم العلوم؟
 ما هو دور مدارس  STEMيف حتقيق نتائج أفضل للطالب يف جماالت العلوم؟
أهمية الدراسة:

ترجع أمهية الدراسة إىل أنه:
-8

سيقدم منوذج لتطوير معلم العلوم كما سيقدم منوذج ملدرسة تركز على تدريس العلوم والرايضيات
واهلندسة والتقنية.

-5

قد يساهم يف ييان أثر هذا النوع من املدارس على تطوير أساليب التعليم والتعلم لدى معلمي
العلوم.
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-4

قد يساهم يف التأكيد على أمهية هذا النوع من املدارس يف رفع مستوى تعلم التالميذ يف جمال
العلوم والتخصصات العلمية األخرى.

منهج الدراسة:

سوف يستخدم البحث املنهج الوصفي الواثئقي ويقصد يه "اجلمع املتأين والدقيق للسجالت
والواثئق املتوافرة ذات العالقة مبوضوع مشكلة البحث ،ومن مث التحليل الشامل حملتوايهتا هبدف استنتاج
ما يتصل مبشكلة البحث من أدلة ويراهني تربهن على إجاية أسئلة البحث" العساف،8992 ،
.)511
مصطلحات الدراسة:

 STEM Schoolsمدارس:
يقصد يه تعليم وتعلم العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات ،وهو يشمل األنشطة التعليمية يف
مجيع املراحل التعليمية سواء يشكل رمسي داخل الصف أو غري رمسي أو خارج املدرسة & Gonzales

 )Kuenzi, 2012كذلك يعرفه احمليسن وخجا" )51 ،5182 ،أن  STEMهو اختصار ألريعة
علوم معرفية يدرسها الطالب يف املدرسة وهي العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات وتتطلب التكامل يف
تعليمها وتعلمها كما تتطلب جتهيز البيئات التعليمية يف سيا العامل احلقيقي ،حبيث تساعد الطالب
على االستمتاع يف ورش العمل واملشاريع التعليمية ،اليت متكنهم من الوصول إىل املعرفة الشاملة واملبرايطة
يعيدا عن املفاهيم النظرية اليت يتلقوهنا يصورة تقليدية داخل الفصول الدراسية".
للموضوعات املتعلقة هباً ،
معلم العلومScience Teacher :

هو معلم منهج العلوم يف املرحلة االيتدائية أو املرحلة املتوسطة أو أحد املقررات العلمية يف
املرحلة الثانوية وحيمل درجة البكالوريوس يف أحد فروع العلوم.
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اإلطار النظري للدراسة:

لقد حرصت كثري من الدول املتقدمة على إنشاء مدارس هتتم يتدريس العلوم والتقنية واهلندسة
والرايضيات ويطلق عليها مدارس )STEM Schools

Science, Technology,

 Engineering and Mathematicsمثل الوالايت املتحدة ويريطانيا.
ولقد ذكرت عدة تعريفات ملصطلح  STEMحيث يقصد يه تعليم وتعلم العلوم والتقنية
واهلندسة والرايضيات ،وهو يشمل األنشطة التعليمية يف مجيع املراحل التعليمية سواء يشكل رمسي داخل
الصف) أو غري رمسي أي خارج املدرسة  .)Gonzales & Kuenzi, 2012كما يشري
 )Hanover research, 2011, 2إىل عدة تعريفات ملصطلح  STEMمنها "هي حركة إصالح
وتطوير جملال العلوم ،والتقنية ،واهلندسة ،والرايضيات هتدف إىل إجياد املوظفني املؤهلني لسو العمل يف
جمال  STEMوكذلك املواطنني الذين لديهم الثقافة الكافية يف هذه اجملاالت األريعة لرفع املستوى
أيضا أبنه "املدخل التكاملي الذي يهدف إىل نشر الوعي
االقتصادي األمريكي على املستوى العاملي"ً ،
العميق يكل علم من هذه العلوم األريعة مع البركيز على التكامل والتداخل يني هذه العلوم" .ومن هذه
التعريفات جند أن تعليم  STEMيقصد يه االهتمام يتمكني الطالب منذ يداية تعليمه يف املرحلة
االيتدائية هبذه العلوم وييان البرايط والتداخل يينها من خالل األنشطة واخلربات املباشرة سواء داخل
املدرسة أو خارجها ،مع التأكيد على تنمية مهارات االتصال والعمل اجلماعي وتدريبه على خمتلف
مهارات التفكري الناقد واإليداعي.
 جتربة بريطانيا يف تعليم :STEMلقد ظهرت احلاجة إىل هذا النوع من املدارس يناء على مطالبة سو العمل الذي أوضح أن
هناك فجوة كبرية يني مستوى اخلرجيني واملهارات اجلديدة اليت حيتاجها سو العمل اليوم "هناك نقص
شديد يف املهارات العلمية والتقنية ،وكذلك يف مهارات اإلدارة واالتصال" .)Mathieson, 2012, 4
لقد يدأت مدارس  STEMيف يريطانيا معتمدة على خطة اسبراتيجية مدعومة من احلكومة
كجزء من سياسة الدولة لتحسني اإلنتاجية واإليداع يف العمل) لتحسني التعليم يف هذه املدارس
برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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وملضاعفة أعداد العلماء ،والتقنيني ،واملهندسني ،وعلماء الرايضيات ،ونتيجة لذلك مت أتسيس مركز تعلم
العلوم الوطنية عام  ،5118كما أصبحت الفرصة مواتية لبناء سياسات انجحة وتقدمي توصيات جوهرية
لدعم تدريس العلوم والتقنية من خالل زايدة أعداد املعلمني املؤهلني يف مدارس  STEMوكذلك
مضاعفة أعداد الطالب الذين يدرسون هذه العلوم ابإلضافة إىل حتسني التوجيه املهين ،وأتسيس
املسايقات العلمية الوطنية ،وتشجيع الطالب على االلتحا مبهن يف جماالت العلوم أو التقنية
.)National STEM Centre, 2015
وجد أن أهداف هذا النوع من املدارس تشري إىل أنه يف دروس العلوم يف القرن احلادي
مسلحا مبهارات التفكري الناقد وحل املشكالت والقيام
كل تلميذ أن يكون
ً
والعشرون يتطلب من ّ
أبحباث منفردة وكذلك التعاون مع اآلخرين وتبادل األفكار واملعلومات والثقة ابلنفس ،كذلك يطالب
خرباء تعليم العلوم جبعل املناهج ذات عالقة قوية يواقع وحياة الطالب ورفع الثقافة العلمية لديهم
 )Mathieson, 2012كذلك يف اجلمعية الربيطانية للعلوم لربانمج جوائز  CRESTخالل الفبرة من
 5119إىل  5188وجدوا أن  %18من الطالب املشاركني يف هذه املسايقات لديهم الرغبة للعمل
يوظائف ذات عالقة ابلتخصصات العلمية والتقنية يعد إكماهلم ملشاريعهم مع كرست Mathieson,

.)2012
ويشري  )Science Learning Centres, 2015إىل قيام املركز الوطين لتعلم العلوم يف
عددا من املعلمني
تقييم يريطانيا يعقد اجتماع لتحديد مستقبل تعليم  ،STEMوكان االجتماع يضم ً
األوائل ،واملعلمني ،وأساتذة اجلامعات ،والعلماء ،وممثلني لقطاعات الصناعة واألعمال ،ملناقشة كيفية
تسريع تطوير تعليم العلوم ،والتقنية ،واهلندسة ،والرايضيات واليت يدأ االهتمام هبا مؤخرا ،وخرجوا
يتوصيات هامة لصناع القرار لدعم هذه التوصيات لضمان االستمرارية والتطوير ملدارس  STEMوهذه
التوصيات هي:


استمرار الدعم املايل الكايف الستقطاب املعلمني املتميزين هلذه املدارس واالحتفاظ هبم لتدريب
املعلمني اجلدد يف املدارس.

برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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وضع خطةو اضحة طويلة األمد للمعلمني والتقنيني ،وتقدمي يرامج تطوير مهين مستمرة هلم.



مطالبة املعلمني يف هذه املدارس ابإلطالع على أخر املستجدات واملعلومات يف جماالت
 ،STEMوإاتحة الفرصة هلم للتفرغ لتطوير أنفسهم ،أو عمل أحباث مشبركة سواء مع
اجلامعات أو مع قطاع الصناعة واالقتصاد.



االهتمام يتعليم العلوم يف املرحلة االيتدائية ،وتقدمي الدعم املستمر والتدريب الكايف ملعلمي
العلوم يف هذه املرحلة.



توفري املناهج املتضمنة لتوجه  STEMواألنشطة العملية وعمل األحباث وكافة الوسائل لتحقيق
أعلى النتائج يف حتصيل الطالب ،على أن هتدف االختبارات الوطنية إىل قياس قدرة الطالب
على حل املشكالت ،وتطبيق املبادئ العلمية ،وتظهر فهمهم العميق للمحتوى العلمي.



تشجيع املعلمني للقيام يدورهم ولعب دور القادة االسبراتيجيني لطالهبم وتوجيههم التوجيه
املهين الصحيح.



التأكيد على املدارس والكليات يتقدمي النصح واملعلومات الدقيقة والواضحة .لطالهبم واملناسبة
كل مرحلة من حياهتم حول املهن املناسبة هلم.
ألعمارهم يف ّ

جتربة الوالايت املتحدة األمريكية يف تعليم :STEM
يوضح  )Gonzalez & Kuenzi, 2012, 19أنه على الرغم من أن تعليم  STEMله
أكثر من أريع عقود يف الوالايت املتحدة األمريكية ،لكن ميكن وصف منوه ابلبطئ ،والدليل على ذلك
مستوى معلمي العلوم والرايضيات وأتهيلهم األقل مقارنة مع غريهم عامليًا.
وتوضح "اخلطة االسبراتيجية اخلمسية املقدمة من اللجنة الفيدرالية لتعليم  "STEMاألهداف
الوطنية املراد حتقيقها خالل السنوات القادمة وهي:


تطوير أساليب التدريس يف مدارس  STEMمن خالل تدريب مائة ألف معلم حىت عام
.5151

برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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زايدة نسبة الطالب يف مدارس  STEMواحلرص على استمراريتهم هبا حىت هناية املرحلة الثانوية
وكذلك استمرار املشاركة اجملتمعية يف هذه املدارس.



زايدة نسبة خرجيي اجلامعات احلاصلني على مؤهالت وخربات يف جمال تعليم  STEMحبيث
يصل إيل أكثر من مليون متخرج إضايف خالل العشر سنوات القادمة.



زايدة نسبة الطالب من خمتلف األعرا واألقليات ،وكذلك النساء يف جمال  STEMخالل
العشر سنوات القادمة.



أتهيل خرجيي  STEMابملهارات األساسية اخلاصة لبيئة العمل يف املستقبل مبا يشمل ذلك من
مهارات البحث ومهارات التفكري واستخدام التقنية ملساعدهتم على التفو والنجاح يف خمتلف
جماالت العمل .)A report from committee on STEM education, 2013

أنواع مدارس :STEM
وتشري دراسة  )Beatty, 2011إىل أن هناك أريع أنواع من املدارس تقدم تعليم STEM

هي:
-8

مدارس املتميزين وهي مدارس هلا شروط واختبارات قبول وال تقبل أي طالب إال يعد اجتياز
مستقبال.
هذه االختبارات وهي تركز على إعداد الطالب ملهن ذات عالقة مبجاالت STEM
ً

-5

مدارس  STEMالشاملة وهذه املدارس ال تتطلب اختبارات قبول ،وهي تتيح للطالب
التخصص يواحد أو أكثر من ختصصات  STEMوهتدف هذه املدارس ملساعدة طالب
مستقبال.
األقليات للحصول على عمل يف هذه اجملاالت
ً

-4

مدارس ويرامج تركز على مهن ذات عالقة مبجاالت  STEMوالتعليم التقين ،هذه الربامج
تقدم ضمن التعليم الثانوي الشامل يف املدرسة أو من خالل مراكز حملية ختدم عدد أكرب من
املدارس ،وتقوم هذه الربامج على تدريب الطالب على عدد من املهن يف هذه اجملاالت.

-3

يرامج  STEMيف الثانوايت الشاملة واليت ال تركز على تعليم  STEMولكن تقدم يعض
املقررات أو الربامج لتدريب الطالب على مهن ذات عالقة هبذه اجملاالت.
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وتوضح نتائج دراسة " "STEM School Studyاليت قام هبا مركز أحباث جامعة شيكاغو
على ثالثة وعشرون مدرسة من مدارس  STEMأنه ابلرغم من وجود الكثري من االختالفات يني هذه
املدارس إال أهنا تشبرك يف مثانية عناصر أساسية هي)Koppes, 2015 :
-8

التعلم القائم على حل املشكالت واحلرص على استقاللية الطالب.

-5

حمتوى املنهج دقيق ويتم ينائه من قبل املسؤولني يف املدارس ،ومرتبط ابلواقع.

-4

تسود الثقة واالحبرام جمتمع املدرسة.

-3

البركيز على مهارات احلياة والتقنية ،والقيام يبعض األنشطة اجلامعية اثناء املرحلة الثانوية.

-2

مراعاة الفرو الفردية يف عملييت التعليم والتعلم.

-1

التواصل مع اجملتمع احمللي وكافة املؤسسات ذات العالقة.

-2

التطوير املهين جلميع العاملني يف املدرسة.

-1

التأكيد على عوامل أخرى هامة مثل اإلسهامات اليت ميكن أن تقدمها األسرة.
كما تتفق دراسة  )Jolly, 2015مع الدراسة السايقة فتذكر قائمة يعدد من املعايري املشبركة

يني مدارس  STEMهي:


يفضل دمج العلوم األريعة العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات) مع يعضها يشكل كامل اثناء
التدريس ،ولكن حىت وإن كان الدمج يني فرعني من العلوم فيعترب مقبول كخطوة أوىل حنو
التكامل.



تركز الدراسة على معاجلة مشاكل من الواقع أو حل يعض الصعوابت اهلندسية.



يستخدم التعلم املتمركز حول الطالب املبين على البحث والتقصي.



يشبرك الطالب يف استخدام العمليات والتقنيات املختلفة اليت تساعدهم على إجياد احللول أو
الوسائل للتغلب على الصعوابت.



تركز هذه املدارس على العمل يروح الفريق وتنمية مهارة االتصال يني الطالب.



يتعلم الطالب حمتوى عميق يف العلوم والرايضيات يف هذه املدارس.

برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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ومن خالل الدراسات السايقة جند أن التدريس يف مدارس  STEMمتمركز حول الطالب
ومبين على التعلم يطريقة البحث والتقصي من خالل املشروعات وحل مشكالت من واقع الطالب،
وهذه املدارس تركز على التكامل يني فروع العلم وتوضيح التداخل يينها ،كما هتتم املدارس ابلنمو املهين
جلميع العاملني يف املدرسة من خالل التدريب املستمر ملواكبة التطورات السريعة يف جماالت العلوم
والتقنية ،كما تركز هذه املدارس على تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين لدى الطالب مثل مهارات
التفكري اإليداعي والناقد ،وعمل األحباث ،والعمل مع اجملموعات يروح الفريق ،كذلك أمهية ريط املدرسة
مع األسرة ،ومع كافة املؤسسات يف اجملتمع ذات العالقة.
أمهية مدارس :STEM
تشري "اخلطة االسبراتيجية اخلمسية املقدمة من اللجنة الفيدرالية لتعليم  "STEMإىل عدد من
العوامل ألمهية مدارس  STEMملستقبل االقتصاد الوطين هي(A Report from committee :

.)on STEM education, 2013


الوظائف مستقبالً تعتمد على العلوم والتقنية وال يد أ ّن يكون لدى العاملني مهارات وتدريب
عايل يف هذه اجملاالت ،وتقدر االحصائيات النقص يف املتخصصني يف  STEMيف سو
العمل حبوايل املليون خالل العشر سنوات القادمة.



نتائج الطالب األمريكيني املتوسطة يف ختصصات  STEMيف مراحل التعليم العام مقارنة مع
غريهم من الطالب على املستوى العاملي.



وجود هذه املدارس مهم لتقدمي الفرصة للنساء واألقليات لدراسة هذه التخصصات ومتايعة
ذلك يف اجلامعة حيث إهنم اآلن ال ميثلون  اإال نسبة قليلة يف واقع سو العمل هلذه
التخصصات.
كما تؤكد كثري من الدراسات إىل أمهية هذا النوع من املدارس فيذكر تقرير

Hanover

 )Research, 2011, 3أ ّن مدارس " STEMتعتمد على طر إيداعية يف يناء املنهج وعلى تطوير
أساليب وتقنيات حديثة يف التدريس ،كما أهنا تستقطب معلمني ذوي مؤهالت عالية ،كذلك تركز على
برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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األنشطة االالصفية ،وتتبىن التواصل مع جماالت هذه العلوم يف اجملتمع ،وأن تطبيق هذا النوع من املدارس
يتطلب دراسة دقيقة وخطة طويلة األمد شاملة لكل التفاصيل ،كما أنه جيب البدء هبذا النوع من
املدارس منذ املرحلة االيتدائية ألهنا املرحلة اليت تتطور فيها امليول حنو العلوم والرايضيات".
كما تشري دراسة مكتب البريية يف كاليفورنيا) إىل أنه ميكن توفري فرص تعلم ذات جودة عالية
يف مدارس  STEMمن خالل:


أنشطة قائمة على مشاركة الطالب حبيث تتناسب مع اهتماماهتم وميوهلم.



التدريس من خالل املشاريع القائمة على التعلم االستقصائي.



تقدمي األنشطة اليت حتقق معايري تدريس العلوم.



تقدمي خمتلف املواضيع يف العلوم.



حتقيق فرصة العدالة ابلتعليم مراعاة الفرو الفردية يني الطالب) .وكان من النتائج اإلجيايية
أيضا هلذه الدراسة التطوير املهين وزايدة املشاركة والدافعية للمعلمني ،وكذلك زايدة املشاركة
ً
وتطبيق املعرفة وعمليات العلم ابلنسبة للطالب

California Department of

 .)Education, 2012كما تؤكد نتائج دراسة  )Al-Ghanim et al., 2014أ ّن التعلم
من خالل األنشطة االستقصائية يف هذه املدارس ساعد على زايدة القدرة على التعلم لدى
طالب املرحلة الثانوية واكتساهبم مهارات البحث العلمي ،كذلك زايدة اجتاهاهتم اإلجيايية حنو
األحباث العلمية وزايدة فعالية الذات.
ولكي حتقق هذه املدارس أهدافها ال يد من توفر العديد من العوامل واليت أشار إليها تقرير
 )National Research C o uncil, 2011أبن املدارس الناجحة تشبرك فيما يينها يبعض
اخلصائص مثل:


قيادة مدرسية تنحو حنو التطوير ولديها تفكري اسبراتيجي وتشكر مجيع العاملني معها يف العمل
القيادي.

برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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تستقطب املدارس املعلمني املؤهلني الذين يؤمنون أبمهية التغيري والتطوير املستمر وكذلك أمهية
العمل يروح الفريق إلجناح وحتقيق أهداف املؤسسة التعليمية.



ييئة مدرسية تدعم وتساند التواصل البناء مع األسرة وإشراكهم يف عملية جناح أينائهم ،كما
تعمل املدرسة على تقوية العالقات والتواصل الفعال مع املؤسسات األخرى يف اجملتمع ذات
العالقة.



ييئة تعلم متمركزة حول الطالب ،ييئة آمنة وتشجع على التعلم جلميع الطالب.



تعليمات التدريس واضحة وتركز على تنظيم املنهج وتوفري كافة املواد والوسائل التعليمية للمعلم.

أمهية مدارس  STEMيف التطوير املهين ملعلم العلوم:
يقصد ابلتطوير املهين للمعلم "أنه عبارة عن عملةي منظمة شاملة ومستمرة ختطط يف ضوء
احلاجات احلالية واملستقبلية للمعلم ،واملؤسسة التعليمية ،واجملتمع ،واملعرفة املتجددة ويتضمن ،تقدمي
خمتلفة األنشطة واخلربات النوعية للمعلم يف اثناء ممارساته املهنية اليومية ،ضمن ييئة تفاعلية حمفزة متكنه
من تنمية ذاته وتطوير اجتاهاته ومعارفه ومهاراته طوال حياته املهنية" احمليسن وخجا.)81 ،5182 ،
يشري املركز الوطين لتعليم  STEMيف يريطانيا  )National STEM Centre, 2015إىل
أ ّن االهتمام ابلتطوير املهين العايل ملعلمي العلوم يف مدارس  STEMيدأ يف يريطانيا منذ عام 5115
مستمرا للمعلمني يف اجملاالت املعرفية واملهارية من خالل
ويرى املركز أمهية أ ّن يكون التدريب والتطوير
ً
متايعة أحدث التطورات يف جماالت العلوم واهلندسة والتقنية .كذلك تشري دراسة

Mathieson,

 )2012أمهية طريقة البحث والتقصي وتوفري أنشطة وخربات مباشرة وإاتحة الفرصة للطالب للعمل
كعلماء ومهندسني واستخدام الطريقة العلمية يف املخترب ،وإعطائهم احلرية يف اختيار املواضيع القريبة من
كل ذلك يساعد الطالب يف تعلم هذه العلوم األريعة وأيضا يتكون لديهم االهتمام
حياهتم وميوهلمّ ،
واحلرص على االستمرار يف هذه اجملاالت مدى احلياة.
وتؤكد كثري من الدراسات إىل أمهية هذه املدارس ودورها الكبري يف التطوير املهين للمعلمني
حيث يشري تقرير )" (National Research Council 2011, 21إىل أ ّن هناك تطورا مهنيا
برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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ملعلمي العلوم والرايضيات يف هذه املدارس" .كذلك يوضح هذا التقرير أ ّن هناك "نظام دعم ومسألة
ألداء املعلم وال يقتصر على متايعة أداء الطالب فقط ،ويكون متايعة تطور أداء املعلم من خالل
املالحظة الصفية هلم من قبل األساتذة واملدريني ،وكذلك زايرات ميدانية هلم من قبل مشرفني خارجيني
للتأكد من تطبيق املعلم السبراتيجيات البحث والتقصي ،وحل املشكالت" National Research

.)Council, 2011, 22
كما يوضح تقرير ورشة العمل ) (National Academy of Science, 2011, 45أمهية
توفري الظروف اليت تساعد املعلم على النجاح يف مدارس  STEMوأن نتائج طالب املعلمني ذوي اخلربة
من  2-4سنوات كانت أفضل من املعلمني اجلدد ،كما توضح النتائج فائدة التدريب للمعلم وأثره على
نتائج طاليه .كذلك يشري التقرير إىل أفضل املمارسات اليت تساعد على التطوير املهين للمعلم وهي:


تطوير اجلانب األكادميي للمعلم من حيث زايدة معلوماته يف املادة العلمية.



مناقشة املشاكل والقضااي اليت يواجهها املعلم يف الصف ملساعدته يف التغلب عليها.



إعادة يناء الربانمج حول مهام واضحة تسهل على املعلم القيام ابلتدريس ومساعدة طاليه يف
عملييت التعلم والتأمل ملا قاموا يه من عمل.



إاتحة الوقت الكايف للمعلم للمشاركة يف يرامج التطوير املهين.
ويذكر تقرير  )Hanover Research, 2011أ ّن نتائج االستطالع الذي عمل ملعرفة رأي

املعلمني يف مدارس  STEMحول أفضل أساليب التطوير املهين كانت األغلبية  )%19تفضل
الزايرات امليدانية وورش العمل املقدمة من مكاتب التعليم يف املنطقة ،كما يشري التقرير إىل يعض األمثلة
لربامج التطوير املهين مثل متحف العلوم يف يوسطن الذي يقدم الفرصة للمعلمني للتطوير املهين يف
جماالت اهلندسة والتقنية من خالل دراسة يعض املقررات عن يعد ،والقيام يبعض املشاريع وتدريبهم يف
خصوصا يني
ورش العمل ،وكان من نتائج ذلك زايدة اجملال املعريف واالهتمام يدراسة هذه العلوم
ً
الطالبات وطالب األقليات.

برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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كما يشري تقرير  )National Research Council, 2011إىل خطوات هامة توضع يف
االعتبار عند أتسيس مدارس  STEMلضمان جناحها:


توفري امليزانية الكافية ويذل مزيد من االهتمام يتدريس العلوم يف املرحلة االيتدائية ملساعدة
التالميذ على معرفة ميوهلم منذ وقت مبكر وابلتايل يسهل توجيهها يف املرحلة الثانوية مث يعد
ذلك يف مهن مرتبطة يتخصصات .STEM



زايدة أعداد املدرسني املؤهلني يشكل كاف من حيث اخللفية العلمية العميقة يف احملتوى
العلمي ،وتطبيق األساليب احلديثة يف التدريس ،وكيفية مساعدة التالميذ يف عملية التعلم.



التطوير املهين ملديري املدارس القادرين على توفري ييئة مدرسية تشجع على النجاح والتعلم.
اجلدير ابلذكر أ ّن هناك يعض احملاوالت لتعليم  STEMيف اململكة العريية السعودية فنجد

مدارس جامعة األمرية نورة ينت عبد الرمحن روضة ،ايتدائي ،متوسط ،اثنوي) منذ يداية افتتاحها يف
العام الدراسي  8343/8344وهي تقدم العديد من األنشطة واملشاريع الصفية والالصفية يف خمتلف
جماالت العلوم والرايضيات والتقنية واهلندسة ،حيث أقيمت تصفيات مسايقة األوملبياد الوطين للريوت
الفريست ليغو) مبنطقة الرايض يف مدارس جامعة األمرية نورة ينت عبد الرمحن ،ولقد فاز فريق متوسطة
جامعة األمرية نورة جبائزة "القيم األساسية" كذلك تشارك طالبات مدارس اجلامعة ابملؤمترات واملسايقات
العلمية اليت تقام على املستوى احمللي واخلارجي مكتب البريية والتعليم ينات مشال الرايض) .وتشري
الدوسري )141 ،5182 ،إىل جترية أرامكو السعودية كوهنا أحد احملاوالت املستقلة لتعليم STEM

"عرب املبادرة الوطنية إلثراء الشباب ،حيث تعاقد مركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي أحد أكرب
مبادرات أرامكو السعودية اجملتمعية ،مع شركات حملية وإقليمية لتنفيذ مشاريع جمتمعية علمية تتمحور
حول  ."STEMكما تقدم وزارة البريية والتعليم يعض اجلهود يف هذا اجملال من خالل عدد من املشاريع
مثل "املشروع الوطين للتعرف على املوهويني" وكذلك "األوملبياد الوطين لإليداع العملي" وزارة البريية
والتعليم )8341 ،ولكن الباحثة ترى ّأهنا جهود غري كافية إذ ال يد من يذل مزيد من االهتمام للرفع من
عملية التعليم وتطوير العملية التعليمية.
برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
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ويعد هذا العرض عن مدارس  STEMترى الباحثة أ ّن إجاية سؤال الدراسة هو :أ ّن منوذج
منوذجا مناسبًا لتطوير تعليم العلوم ،وميكن تلخيص دور مدارس  STEMيف
مدارس  STEMسيكون ً
التطوير املهين ملعلم العلوم يف ما يلي:


إن هذه املدارس تتيح الفرصة والوقت الكايف للمعلمني حلضور الدورات التدريبية ،وورش العمل،
وعمل أحباث مشبركة مما يساعد على النمو املهين للمعلم.



يستفيد املعلم من املالحظات والتغذية الراجعة اليت يقدمها له املدريون أو املشرفون اثناء
املالحظات الصفية والزايرات امليدانية له يف اثناء قيامه يعملية التدريس.



يتاح للمعلم الفرصة للتعمق يف اجملال املعريف يف العلوم اليت يدرسها من خالل دراسة يعض
املقررات عن يعد ملتايعة أحدث املستجدات العلمية.



يقوم املعلم هبذه املدارس يدوره كقائد وموجه لطاليه ملساعدهتم وتوجيههم مهنيًا ،وهذا يطور
مهارات القيادة والتوجيه املهين لدى املعلم.



توفر املدارس ييئة داعمة جلميع العاملني هبا مبا يف ذلك املعلم) وإشراكهم يف عملية التخطيط
االسبراتيجي للمدرسة.



أشارت يعض الدراسات إىل زايدة املشاركة والدافعية لدى املعلمني يف هذه املدارس.
كما ميكن تلخيص دور مدارس  STEMيف أداء الطالب يف مادة العلوم يف ما يلي:



إن طريقة التعلم القائم على املشروعات يف هذه املدارس واشبراك الطالب يف املسايقات العلمية
تولد لديهم الرغبة للعمل يوظائف ذات عالقة ابلتخصصات العلمية والتقنية مستقبال.



يتعلم الطالب يف هذه املدارس من خالل مناهج مبنية على التكامل يني هذه العلوم.



توفر املدارس كافة املواد والوسائل التعليمية اليت يستخدمها الطالب يف اثناء عملية التعلم.



تركز هذه املدارس على تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين لدى الطالب منذ يداية التعليم
االيتدائي.
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تقوم هذه املدارس على مبدأ التعلم املتمركز حول الطالب ،حيث يتعلم الطالب من خالل
البحث والتقصي ،وأسلوب حل املشكالت املستمدة من واقعهم أو جمتمعهم.



تقدم املدارس الفرصة للطالب للمشاركة ابألنشطة املالئمة الهتماماهتم وميوهلم ،مما يساعد على
حتديد امليول من عمر مبكر وابلتايل توجيه الطالب التوجيه الصحيح.



اكتساب الطالب مهارات البحث العلمي وزايدة االجتاهات اإلجيايية حنو القيام هبا.
وعلى الرغم من أ ّن هذه املدارس حتتاج إىل ميزانية عالية لتحقيق أهدافها  ،اإال أ ّن الباحثة ترى

أننا اليوم يف أمس احلاجة للبدء مبدارس  STEMيل والتوسع هبا ،ملا يف ذلك من استثمار حقيقي يف
األجيال القادمة ملساعدهتم على العيش يف عصر التطور العلمي والتقين وليسامهوا يف صناعة هذا التطور
العلمي ،ولقد الحظنا من التقارير السايقة أ ّن كال من أمريكا ويريطانيا ريطت إمكانية استمرار تفوقهم
عامليًا واحملافظة على األمن القومي لديهم ابالهتمام يتدريس العلوم من خالل توجه  STEMمنذ يداية
التعليم االيتدائي وحىت هناية التعليم اجلامعي.
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التوصيات:

ويناءً على ما سبق تقدم الدراسة التوصيات التالية:
-8

العمل على البدء يفتح مدارس تتبىن تعليم  STEMيف كافة مراحل التعليم العام االيتدائي،
املتوسط ،والثانوي) للبنني والبنات إلعداد خرجيني لديهم مؤهالت كافية تفي حباجة سو
العمل.

-5

إعادة النظر يف مجيع يرامج إعداد املعلمني وتطويرها حبسب التطورات الكبرية يف خمتلف العلوم
وتبين توجه التكامل يني العلوم وهو ما ينادي يه تعليم .STEM

-4

تقدمي دورات وورش عمل ملعلمي العلوم والرايضيات الذين على رأس العمل ملساعدهتم على
تطبيق تعليم  STEMابلشكل الصحيح يف مدارسهم.

-3

تعديل وتطوير مناهج العلوم والرايضيات حبسب توجهات تعليم .STEM

-2

توفري البيئة الصفية الغنية يكافة املواد والوسائل التعليمية يف مجيع املراحل التعليمية إلاتحة
الفرصة للتالميذ للقيام ابلتجارب واألنشطة كالعلماء واملهندسني يف الواقع.

-1

فتح مسارات يف مرحلة املاجستري يتخصص  STEMويرشح له املعلمون املتميزون ليصبحوا
يعد ذلك مدريني ومشرفني للمعلمني يف مدارس .STEM

-2

عمل املؤمترات واملسايقات العلمية للطالب ،وإاتحة الفرصة هلم للمشاركة وااليتكار يف كافة
أحناء اململكة دون البركيز فقط على طالب املدن.

-1

تشجيع ودعم التواصل يني املدرسة وقطاع األعمال ومؤسسات اجملتمع املختلفة للطالب ملعرفة
املعارف واملهارات املطلوية هلذه املهن.
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املراجع:

-8

الدوسري ،هند مبارك .واقع جترية اململكة العريية السعودية يف تعليم  STEMعلى ضوء
التجارب الدولية .كتاب حبوث مؤمتر التميز يف تعليم وتعلم العلوم والرايضيات األول "توجه
العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات  ."STEMمركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم
والرايضيات ،جامعة امللك سعود ،5182 ،ص .131 -299

-5

الصاد  ،ممدوح عبد العظيم .يرانمج تدرييب لتطوير كفاءة معلمي العلوم الستخدام الطريقة
البرايطية يف تدريس مناهج العلوم .جملة البريية العلمية ،العدد األول ،اجمللد السادس ،يناير
 ،5114ص .821-889

-4

العساف ،صاحل محد .املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية .مكتبة العبيكان.8992 ،

-3

احمليسن ،إيراهيم عبد هللا وخجا ،ابرعة هبجت .التطوير املهين ملعلمي العلوم يف ضوء اجتاه
تكامل العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات  .STEMكتاب حبوث مؤمتر التميز يف تعليم وتعلم
العلوم والرايضيات األول "توجه العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات  ."STEMمركز التميز
البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ،جامعة امللك سعود ،5182 ،ص .42-84

-2

عبد السالم ،عبد السالم مصطفى .معايري تدريس العلوم والتطوير املهين ملعلمي العلوم "رؤية
مستقبلية" .كتاب املؤمتر العلمي الثاين "إعداد معلم العلوم للقرن احلادي والعشرين" .اجلمعية
املصرية للبريية العلمية ،8991 ،ص .831-14

-1

نصر ،حممد علي .تطوير إعداد معلم العلوم للقرن احلادي والعشرون يف ضوء األهداف
املستقبلية لإلعداد .كتاب املؤمتر العلمي الثاين "إعداد معلم العلوم للقرن احلادي والعشرين".
اجلمعية املصرية للبريية العلمية ،8991 ،ص .411-528

-2

جملة منجزات مكتب البريية والتعليم ينات مشال الرايض .وزارة البريية والتعليم،8342 .
اإلصدار الثاين.

-1

وزارة البريية والتعليم .مشروع االسبراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام.8342 .
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.)8343-8433 ، مسرية التعليم العام يف اململكة العريية السعودية.وزارة البريية والتعليم

-9

.8341
.8342 . االسبراتيجية الوطنية للتحول إىل جمتمع املعرفة. وزارة االقتصاد والتخطيط-81
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