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امللخص:

يهــدف البحــث احلــايل إىل بنــاء برانمــج تدريــيب مقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
أعضــاء  لــدى  املهنيــة  ابلكفــاايت  قائمــة  إعــداد  مت  البحــث  أهــداف  ولتحقيــق   ،  STEMوالرايضيــات
هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات STEM والــي بلغــت )٥8( كفايــة مهنيــة موزعــة علــى ســتة متطلبــات وهــي: التمركــز حــول 
اخلرة املفاهيمية املتكاملة و حتقيق التكامل بن جماالت S( STEM العلوم، Tالتكنولوجيا، E اهلندسة 
M الرايضيــات(، وتنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين واجليــل القــادم، اكتســاب الطــاب املعرفــة العلميــة 
األساســية للعلــوم املعاصــرة، وتطبيــق املعرفــة ابلرايضيــات والعلــوم والتصميــم اهلندســي وتنميــة مهــارات العمــل 
واإلنتــاج والتنميــة املســتدامة. ومــن خــال تطبيــق اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة علــى عينــة مــن الكليــات 
العلميــة بلــغ قوامهــا )4٥( عضــوا يف كليــات: الطــب، والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة، واهلندســة، والعلــوم جبامعــة 
بيشــة. وقــد أظهــرت النتائــج أن درجــة احتيــاج أعضــاء هيئــة التدريــس عينــة البحــث جــاءت بدرجــة كبــرة جــداً 
يف مجيــع الكفــاايت، ويف ضــوء نتائــج قائمــة االحتياجــات التدريبيــة مــن الكفــاايت املهنيــة مت إعــداد برانمــج 
تدريــيب مقــرح وتقييمــه وفــق اســتمارة تقييــم معــدة لذلــك، كمــا مت تقــدمي جمموعــة مــن التوصيــات واملقرحــات. 

الكلمات املفتاحية: الكفاايت املهنية – برانمج تدرييب مقرح – متطلبات التكامل بن العلوم والتقنية 
STEM واهلندسة والرايضيات
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 Abstract                                                                                                           

The aim of the current research is to establish a program for the develop-

ment of professional competencies among the faculty members of the scientif-

ic faculties of Bisha University in light of the requirements of the entrance of 

integration between science, technology, engineering and mathematics. Sci-

ence, Technology, Engineering and Mathematics )STEM), which reached )58) 

professional competencies divided into six requirements: Concentration on 

integrated conceptual experience and integration between the fields of STEM 

(S Science, T Technology, E Engineering M Mathematics) The twenty-first 

century and the next generation, students acquire basic scientific knowledge 

of contemporary science, apply knowledge of mathematics, science, engineer-

ing design, work skills, production and sustainable development. Through the 

application of the questionnaire of training needs on a sample of scientific 

colleges, it reached )45) members in the faculties of: medicine, applied med-

ical sciences, engineering and science at the University of Bisha. The results 

showed that the degree of need of faculty members in the research sample 

was very large and large in all competencies. In view of the results of the list 

of training needs of professional competencies, a proposed training program 

was prepared and evaluated according to an evaluation form prepared for this 

purpose.

 Keywords: Professional competencies - Proposed training program - In-

tegration requirements between science, technology, engineering and mathe-

matic
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برانمج تدرييب مقرتح لتنمية الكفاايت املهنية يف ضوء متطلبات التكامل بني 
العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات STEM   لدى أعضاء هيئة التدريس 

ابلكليات العلمية جبامعة بيشة 
مقدمة:

يف ظــل التطــورات الســريعة يف كافــة اجملــاالت ومــن أمههــا جــودة التعليــم يف مجيــع املراحــل التعليميــة 
بصفــة عامــة والتعليــم اجلامعــي بصفــة خاصــة الرتباطــه بتطــور أي جمتمــع ؛ كان البــد مــن  تعزيــز مكانــة عضــو 
هيئــة التدريــس، وتطويــره مهنيــاً؛ ملســايرة هــذا التطــور وهــذه النهضــة املعرفيــة والتقنيــة اهلائلــة، ويعــد مدخــل 
STEM التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات -مــن االجتاهــات العامليــة يف تصميــم املناهــج؛ 
ألمهيتــه يف تطويــر ممارســات الطــاب لاســتقصاء وتشــجيعهم علــى التفكــر العلمــي واالبداعــي والناقــد ، 
وتطبيــق األنشــطة العمليــة، واخلــرة املوجهــة، والبحــث التجريــيب املعملــي، والتقــومي الواقعــي املســتند علــى األداء، 
وهــو مــن املســتجدات احلديثــة الــي يوصــى بتضمينهــا يف الرامــج التعليميــة؛ متاشــًيا مــع اخلطــط التطويريــة لــوزارة 

التعليــم ابململكــة العربيــة الســعودية. 

ومــن خــال مــا نصــت عليــه بنــود وثيقــة سياســة التعليــم ابململكــة العربيــة الســعودية يف مادهتــا )١0١( 
علــى “هتيئــة ســائر الطــاب للعمــل يف مياديــن احليــاة مبســتوى الئــق”، أي: الركيــز علــى طبيعــة أتهيــل 
املتعلــم، وبلغــة العصــر إعــداد الطالــب املثقــف علمًيــا، وهــو أحــد النواتــج املســتهدفة ابالســراتيجيات الوطنيــة 
لتطويــر التعليــم ورفــع مســتوى اســتعداد الطــاب للحيــاة وســوق العمــل )مشــروع امللــك عبــد هللا لتطويــر 
التعليم،١4٣١هـــ، ٢٣(؛ أصبحــت اآلن اجلامعــات مطالبــة بتوفــر تعليــم وممارســات تدريســية تربــط املتعلــم 
ببيئته وتســاعده وتؤهله للعمل املســتقبلي واملنافســة يف ســوق العمل واملشــاركة يف التنمية املســتدامة يف اجملتمع 

مبــا حيقــق أهــداف رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية)٢0٣0(.  

ويف ضــوء معايــر اجلــودة واالعتمــاد أصبــح إلزامــاً علــى اجلامعــات الســعودية إعــداد برامــج وخطــط متميــزة 
وفــق املتغــرات املتســارعة؛ وإن اصــاح وحتديــث وتطويــر التعليــم يتطلــب معلمــاً وحماضــراً متطــوراً يف إعــداده 
وتدريبــه وتنميــة مهاراتــه املهنيــة؛ كونــه أحــد املدخــات اهلامــة يف العمليــة التعليميــة، وتنميــة الكفــاايت املهنيــة 
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يؤثــر بشــكل مباشــر علــى مســتوى الطالــب اجلامعــي الــذي يعتــر حمــور وعصــب 

العمليــة الربويــة، وذلــك ملســايرة التســارع يف املعرفــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بتكامــل املعرفــة ووحدهتــا.

وقــد أشــار رضــوان )٢0١4، ٢( يف دراســته إىل أن جنــاح عمليــة التعليــم والتعلــم يف اجلامعــة متوقــف 
علــى مــدى توفــر الكفــاايت واملهــارات والقــدرات الازمــة ملهنــة التدريــس اجلامعــي، حيــث أثبتــت الكثــر مــن 



د. مسفر بن خفري سين القرين

٢٦٥

الدراســات علــى ضــرورة إعــداد األســاتذة علــى برامــج متعلقــة ابلكفــاايت املتطلبــة هلــذه املهنــة خاصــة بعــد 
املاحظــة امليدانيــة لنقــاط الضعــف والقصــور يف املمارســات التدريســية لألســاتذة. 

خــال  مــن     STEM توجــه تبنــت  الــي  واملشــروعات  الدراســات  بعــض  اســتقراء  خــال  ومــن 
تنظيــم حمتــوى الدراســة حــول مواقــف تعليميــة تزيــل احلواجــز بــن اجملــاالت األربعــة )العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات( عنــد تدريســها؛ فــإن مدخــل STEM يُعــد مــن املداخــل الــي ثبــت فاعليتهــا يف إكســاِب 
املتعلمــن العديــد مــن جوانــب التعلــم املختلفــة؛ مثــل دراســة كل مــن: البيــز )٢0١٧(؛ واملالكــي )٢0١8(؛ 
والزبيدي)٢0١٧(؛ وسليمان )٢0١٧(.  كما أشار  أيضاً كل من السعيد والغرقي )٢0١٥( يف دراستهما 
إىل أن توجــه التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات ظهــر نتيجــة أن املعلومــات االقتصاديــة للقــرن 
احلــادي والعشــرين أنتجــت وظائــَف ال تتطلــب فقــط التعليــم اجلامعــي، ولكــن أيضــاً تتطلــب القــدر الــكايف مــن 
اخلرة يف مجيع اجملاالت األربعة ملدخل STEM، ومن هنا بدأ التعلم مبدخل STEM  يف االنتشار يف 
مجيــع مراحــل التعليــم العــام واجلامعــي، ويف مقدمتهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــي أكــدت علــى أن التعلــم 
هبــذا املدخــل ضــرورة لنجــاح الطــاب يف املســتقبل؛ فهــو الــذي جيعــل التعلــم أكثــر ارتباطــاً وصاحيــة للطــاب. 

كمــا أكــدت دراســة رزق )٢0١٥( أمهيــة اســتخدام مدخــل STEM يف تعلــم العلــوم؛ لتنميــة مهــارات 
القــرن احلــادي والعشــرين، ومهــارات اختــاذ القــرار مــن خــال دراســة بعــض املقــررات لطــاب كليــة الربيــة. ومــن 
املشروعات الي أشار اليها ديوغريت )Daugherty, 2009( مشروع The Infinity Project  وهذا 
   )Southern Methodist University ( SMU املشــروع مشــرك بــن جامعــة جنــوب ميثوديســت
 Engineering :ويطبــق منهــج بعنــوان  Texas Instruments وشــركة تكســاس لألجهــزة واملعــدات
Our Digital  ملــدة عــام لطــاب املرحلــة الثانويــة العليــا، ومت تصميــم املــواد التعليميــة للمنهــج متضمنــة أدوات 
معمليــة وأجهــزة، وكتيبــات، وأدلــة معلــم، وبرامــج كمبيوتريــة، ويتــم تدريــب املدرســن ابجلامعــة علــى تدريــس هــذا 

النــوع مــن املنهــج مــع الركيــز علــى املهــارات املعمليــة، واســتخدام األجهــزة والرامــج.

وقــد أهتمــت العديــد مــن املؤمتــرات الــي ُعقــدت هبــذا املدخــل كان مــن أمههــا: مؤمتــر قمــة دعــم جمــاالت 
العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM يونيــو ٢008 ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة، واملؤمتــر العــريب 
األول لعلوم الربوت املتخصص يف جمال العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات ٢0١٣ابألردن، واملؤمتر الدويل 
الســنوي اخلامــس للتعليــم التقــي حتــت شــعار »مســتقبلنا يف املــواد العلميــة«، ٢0١4م، مبعهــد التكنولوجيــا 
التطبيقيــة أببــو ظــيب، ومؤمتــر التميّــز يف تعليــم وتعلــم العلــوم والرايضيــات األول: توجــه العلــوم والتقنيــة واهلندســة 

والرايضيــات STEM -٢0١٥ م – جامعــة امللــك ســعود الرايض)البيــز، ٢0١٧، ٢8(.  
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وقــد أشــار التقريــر اخلــاص إبجنــاز الشــراكات بــن اجلامعــات والصناعــة إىل أن عــدد الطــاب اجلامعيــن 
الذيــن يدرســون موضوعــات العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات يف اململكــة املتحــدة أخــذ يف االزدايد، 
وركــزت التوصيــات علــى دور التعليــم العــايل يف هتيئــة الظــروف الازمــة لابتــكار، وأن تــؤدى اجلامعــات دورا 
حيــوايً يف تزويــد األفــراد ابملهــارات الازمــة للعمــل واحليــاة، ابإلضافــة إىل دورهــا احلاســم يف جمــال االبتــكار 

وتطويــر البنيــة التحتيــة للبحــوث )الراصــد الــدويل، ١4٣٣، ٧٩(. 

وممــا ســبق يتضــح أنــه مــن الضــروري امتــاك أعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــة ملتطلبــات التكامــل بــن 
العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM، وأنــه األســاس يف تنميــة قدراهتــم املهنيــة، إال أن واقــع نتائــج 
الدراســات والبحــوث اخلاصــة أبعضــاء هيئــة التدريــس مل تؤكــد درجــة توافرهــا علــى وجــه اخلصــوص، حيــث 
اقتصــرت معظــم الدراســات والبحــوث علــى الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابلتخصــص واملرتبطــة ابلتدريــس الصفــي 
ومل تتطــرق للكفــاايت املهنيــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل STEM؛ مثــل دراســة كل مــن: آل كاســي وحيــي 
)٢0١4(؛ والــي اهتمــت بتنميــة مهــارات تقــومي نواتــج تعلــم العلــوم لــدى الطــاب املعلمــن بكليــة الربيــة، 
ودراســة آل كاســي ومتــام وحيــي )٢0١٥(؛ والــي ركــزت علــى تقــدمي برانمــج تدريــيب لتنميــة مهــارات اســتخدام 
اســراتيجيات التعليــم والتعلــم الفعــال لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة امللــك خالــد؛ لذلــك فــإن هنــاك 
حاجــة ملحــة لتقــدمي برانمــج تدريــيب نوعــي لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة بيشــة 
يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM ، وهــذا مــا ســعى 

إليــه البحــث احلــايل. 

مشكلة البحث:
مــن خــال خــرة الباحــث العمليــة يف جمــال التطويــر واجلــودة جبامعــة بيشــة، الحــظ أن الرامــج التدريبيــة 
فيمــا يتعلــق ابلتنميــة املهنيــة واملبــادرات املنبثقــة مــن اخلطــة االســراتيجية للجامعــة ٢0٢٢ ختلــو مــن االهتمــام 
ابلتوجــه العاملــي احلديــث يف إعــداد املناهــج وتدريســها، ومنهــا مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات- STEM  كنظــام متعــدد التخصصات-يعتمــد علــى وحــدة املعرفــة يف ختصــص واحــد وإعــداد 
اخلرجيــن وفــق التوجهــات احلديثــة علــى املســتوى الــدويل واحمللــي ورؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية )٢0٣0( ، 
وخاصــة أن العديــد مــن الــدول املتقدمــة تبنــت هــذا املدخــل؛ منهــا اململكــة املتحــدة والــوالايت املتحــدة وكنــدا 

وســنغافورة واســراليا. 

كمــا أوصــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث أبمهيــة إعــداد برامــج تدريبيــة يف جمــال التنميــة املهنيــة 
واملمارســات التدريســية يف ضــوء مدخــل التكامــل STEM؛ ومنهــا دراســة  احلكمــي )١4٣٢ه(، ودراســة 
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ســليمان )٢0١٧(، ودراســة احمليســن وخجــا )٢0١٥(، ودراســة غــامن )٢0١٢(، ودراســة مــراد )٢0١4(، 
وهــذا مــا أشــارت إليــه أيضــاً نتيجــة الدراســة االســتطاعية الــي قــام هبــا الباحــث مــن خــال )املقابلــة( املقننــة 
علــى عينــة قوامهــا )١٥( عضــو هيئــة تدريــس ابلكليــات العلميــة؛ للكشــف عــن مــدى إملامهــم وامتاكهــم 
للكفــاايت املهنيــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM ، حيــث 
أشــارت إىل تــدين مســتوى املعرفــة واإلملــام هبــذا املدخــل)STEM(، وأهنــم حباجــة إىل برامــج تدريبيــة لتنميــة 
هــذه الكفــاايت، وهــو مــا ســبق وأكدتــه نتائــج دراســة الدوســري)٢0١٥(؛ والــي كشــفت واقــع جتربــة اململكــة 
العربيــة الســعودية يف تعليــم STEM  يف ضــوء التجــارب العامليــة يف هــذا اجملــال؛ وهــو وجــود فجــوات تــراوح 
ما بن عالية ومتوســطة من حيث غياب السياســات والتشــريعات التعليمية واخلطط الوطنية يف هذا اإلطار.

ومــن انحيــة أخــرى؛ هنــاك نــدرة يف البحــوث والدراســات الســابقة – يف حــدود علــم الباحــث - والــي 
تناولــت برامــج للتنميــة املهنيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس عامــة 
والكليــات العلميــة خاصــة ملناســبة هــذا التوجــه STEM لتخصصاهتــم، األمــر الــذي دعــا إىل البحــث عــن 
»كيفيــة بنــاء برانمــج تدريــيب لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة 

بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM؟«.

وعلى ذلك حاول البحث احلايل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

ما متطلبات مدخل التكامل بن العلوم والتقنية واهلندسة الرايضيات STEM؟. ١

مــا الكفــاايت املهنيــة الازمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات . ٢
مدخل التكامل بن العلوم والتقنية واهلندســة والرايضيات STEM؟

مــا درجــة االحتياجــات التدريبيــة مــن الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة . ٣
جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM؟

مــا صــورة الرانمــج التدريــيب املقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف ضــوء . 4
والرايضيــات STEM؟ واهلندســة  والتقنيــة  العلــوم  بــن  التكامــل  متطلبــات مدخــل 
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أهداف البحث: 
تتمثل أهداف البحث احلايل يف النقاط التالية:

١ ..STEM حتديد متطلبات مدخل التكامل بن العلوم والتقنية واهلندسة والرايضات

إعــداد قائمــة ابلكفــاايت املهنيــة الازمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف . ٢
.STEM ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

تعــرف درجــة االحتياجــات التدريبيــة مــن الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات . ٣
العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات 

 .STEM

إعــداد برانمــج تدريــيب مقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة . 4
.STEM جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

أهمية البحث:
تلخصت أمهية البحث احلايل يف اآليت:

١. يــزود القائمــن علــى تنظيــم برامــج تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــة برانمــج مصمــم ومعــد خصيصــاً 
يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM؛ مــن خــال 

احتياجاهتــم الفعليــة.

٢.أنــه حماولــة ملواكبــة االجتاهــات العامليــة املعاصــرة يف جمــال التطويــر املهــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات 
العلميــة جبامعــة بيشــة لتفعيــل اســتخدام متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات 

STEM يف تصميــم وتدريســهم للمقــررات العلميــة. 

٣. ارتباطــه برؤيــة اململكــة ٢0٣0 ممــا يفيــد يف حتقيــق األهــداف العامــة للرؤيــة فيمــا يتعلــق ابلتنميــة املســتدامة 
وتلبيــة اخلطــط التنمويــة واملرتبطــة ابحتياجــات ســوق العمــل.  
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حدود البحث:

أقتصر البحث احلايل على احلدود اآلتية: 

▪ احلــدود املكانيــة: الكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة )الطــب – الطبيــة التطبيقيــة – اهلندســة – 
العلــوم(. 

▪ احلدود الزمانية: العام األكادميي ١4٣8 / ١4٣٩ هـ 
▪ احلــدود البشــرية: عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة )الطــب – الطبيــة التطبيقيــة 

– اهلندسة – العلوم( يف كل التخصصات العلمية هبذه الكليات. 

▪ احلــدود املوضوعيــة: اســتخدام اســتبانة لتحديــد درجــة االحتياجــات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة 
التدريــس )عينــة البحــث( لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لديهــم يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم 

 .)STEM( والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

مصطلحات البحث:

1- الكفاايت املهنية:

عــرف احلكمــي )١4٣٢ه، ٩( الكفــاءة املهنيــة أبهنــا: جمموعــة القــدرات ومــا يســفر عنهــا مــن املعــارف 
واملهــارات واالجتاهــات الــي ميتلكهــا وميارســها األســتاذ اجلامعــي، ومتكنــه مــن أداء عملــه وأدواره ومســؤولياته، 

وياحظهــا ويقيمهــا طابــه، وميكــن أن يكــون هلــا أتثــر مباشــر أو غــر مباشــر علــى العمليــة التعليميــة.   

وتعــرف الكفــاايت املهنيــة يف البحــث احلــايل إجرائيــاً أبهنــا: جمموعــة مــن القــدرات واملمارســات الــي 
ميارســها عضــو هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة ومــا تتضمنــه مــن معــارف ومعلومــات واجتاهــات جبامعــة 
بيشــة )الطــب والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة، واهلندســة والعلــوم( يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة 
واهلندســة والرايضيــات STEM ومتكنــه مــن أداء عملــه وأدواره ومســؤولياته التدريســية، وميكــن أن يكــون هلــا 

أتثــر مباشــر أو غــر مباشــر علــى العمليــة التعليميــة وعلــى مســتوى الطــاب.  

2- الربانمج التدرييب: 

عــرف كل مــن: األكلــيب وصــاحل )٢0١4، ١4( التدريــب أبنــه: نشــاط إنســاين منظــم ومقصــود جيــري 
وفــق خطــوات وإجــراءات علميــة وعمليــة منظمــة ومرابطــة، مــن خــال توظيــف األدوات واملــواد ووســائط 
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التقنيــة املناســبة لــكل موقــف تدريــيب؛ بقصــد زايدة اخلــرات املعرفيــة، والقــدرات املهاريــة، وتنميــة االجتاهــات 
والقيم اإلجيابية لدى املتدربن بشــكل مســتمر؛ مما يســاعدهم على تطبيق اخلرات التدريبية وممارســتها عملياً 
يف إجنــاز مهامهــم، وزايدة جــودة إنتاجهــم، ومبــا حيقــق أهدافهــم مــع االقتصــاد يف الوقــت واجلهــد والتكاليــف.

ويعــرف الباحــث الرانمــج التدريــيب يف البحــث احلــايل إجرائيــاً أبنــه: منظومــة متكاملــة تشــمل جمموعــة من 
األهــداف احملــددة واملصاغــة بصــور إجرائيــة، وحمتــوى ملوضوعــات حمــددة، وخطــوات إجرائيــة متتابعــة، تتمثــل 
يف جمموعــة مــن االســراتيجيات، واألســاليب، واألنشــطة اهلادفــة واملخططــة واملنظمــة وأســاليب تقــومي لتنميــة 
الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة )الطــب – اهلندســة – العلــوم 
الطبيــة التطبيقيــة – العلــوم( يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات مــن تصميــم 

الباحث. 

 :)STEM( 4- متطلبات التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات

عرفــت البيــز )٢0١٧، ٩( متطلبــات مدخــل التكامــل STEM أبهنــا: البنيــة األساســية الــي تتضمــن 
املعــارف واملهــارات واملمارســات التعليميــة األساســية املبنيــة منطقيــاً بشــكل متسلســل، وتســهم يف حتقيــق 
التكامــل بــن جمــاالت العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات، وربطهــا بتطبيقــات العــامل الواقعــي إلعــداد أجيــال 

متنــورة يف تلــك اجملــاالت.  

ويعرفهــا الباحــث إجرائيــاً أبهنــا: األساســيات الــي يقــوم عليهــا فلســفة التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة 
واهلندســة والرايضيــات STEM للتحــول مــن املنهــج التقليــدي إىل منهــج متكامــل اخلــرات مــن خــال تغيــر 
رؤيــة التدريــس  مــن قبــل عضــو هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة حبيــث يكــون واقعيــاً ؛ وتغيــر 
طــرق التدريــس حبيــث يتحــول الطــاب إىل االنغمــاس يف املعرفــة العلميــة واملهــارات والعــادات العقليــة وتغيــر 
رؤيــة وأهــداف التعليــم لتحقيــق فهــم العلــوم وتطبيقاهتــا التكنولوجيــة جلميــع  الطــاب املتعلمــن ، ومت حتديدهــا  
 STEM يف ســتة متطلبــات وهــي: التمركــز حــول اخلــرة املفاهيميــة املتكاملــة وحتقيــق التكامــل بــن جمــاالت
)S العلــوم، T التقنيــة، E اهلندســة، وM الرايضيــات(، وتنميــة املهــارات الازمــة للقــرن احلــادي والعشــرين 
واجليــل القــادم، واكتســاب الطــاب املعرفــة العمليــة األساســية للعلــوم املعاصــرة، وتطبيــق املعرفــة ابلرايضيــات 

والعلــوم والتصميــم اهلندســي، وتنميــة مهــارات العمــل واإلنتــاج والتنميــة املســتدامة(. 
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● اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أواًل: اإلطار النظري: 

تضمــن اإلطــار النظــري حموريــن مهــا: الكفــاايت املهنيــة ومتطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات STEM؛ والرامــج التدريبيــة وأمهيتهــا يف التنميــة املهنيــة بصفــة عامــة وألعضــاء هيئــة التدريــس 

ابجلامعــة بصفــة خاصــة؛ وذلــك علــى النحــو اآليت: 

STEM 1-  الكفاايت املهنية ومتطلبات التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات

يعــد التعليــم القائــم علــى الكفــاايت مــن العوامــل الرئيســة الــي تســاعد يف التوجــه حنــو التعليــم الفــردي 
الذي يركز على الطالب )Personalized , Student – centered Education(  إذ يوفر 
مرونــة يف الطريقــة الــي ميكــن أن حيصــل هبــا الطالــب علــى الوحــدات الدراســية املكتســبة ، ويتصــف هــذا النــوع 
مــن التعليــم ابلعديــد مــن الصفــات مــن أمههــا: مراعــاة القــدرات واملســتوايت املختلفــة للتعلــم لــكل طالــب 
وتوفــر فــرص تعلــم وإتقــان املهــارات وفــق الســرعة املناســبة لــكل طالــب، وارتباطــه مبهــارات الطالــب الواقعيــة 
املكتســبة ال االفراضيــة، ممــا جعــل أصحــاب العمــل والقطاعــات اخلاصــة ينــادون أبمهيــة التعليــم القائــم علــى 

الكفــاايت )مركــز التميــز يف التعلــم والتعليــم، ٢0١8، ٣(.

وعلــى الرغــم مــن تقــارب الــدول املتقدمــة يف الدوافــع املؤديــة لتبــى نظــام الكفــاايت، إال أهنــا كانــت 
متفاوتــة يف حتديــد نقطــة ارتــكاز الكفــاايت الــي اعتمــد عليهــا نظامهــا التعليمــي حتــت مظلــة عامــة كــرى 
مبســمى كفــاايت القــرن احلــادي والعشــرين ، وهــذا مــا يشــر إىل تعــدد منــاذج تطبيــق التعليــم القائــم علــى 
الكفــاايت وتنوعهــا حبســب احتيــاج النظــام التعليمــي يف كل دولــة، ففــي ســنغافورة كان مــن دوافــع التحــول إىل 
نظــام التعليــم القائــم علــى الكفــاايت: العوملــة، التغــرات الدميوغرافيــة، والتطــور التكنولوجــي، ويف كنــدا كانــت 
الدوافــع التطــورات الســريعة والاحمــدودة يف العصــر احلديــث ســواء التقنيــة أم الفكريــة، ودفــع عجلــة اإلنتــاج 
احمللــي مــن خــال ختريــج طــاب قادريــن وجبــدارة علــى القيــام ابملهــام والوظائــف املطروحــة مســتقبا، وقادريــن 
علــى منافســة ابقــي شــعوب العــامل ؛ ويف اســراليا كانــت الدوافــع ارتفــاع نســبة بطالــة الشــباب، والنزعــة إىل 
االســتمرار يف التعليــم مــا بعــد الثانــوي، واحلاجــة إىل إعــداد االســرالين إىل العيــش والعمــل بنجــاح يف القــرن 
احلــادي والعشــرين ؛ أمــا الدوافــع يف واليــة  نيوهاشــر كانــت حتســن جــودة التعليــم، توفــر أدوات تقييــم فعالــة، 
تلبيــة احتياجــات التعليــم يف القــرن احلــادي والعشــرين، مراعــاة القــدرات واملســتوايت املختلفــة لــكل طالــب 

)مركــز التميــز يف التعلــم والتعليــم، ٢0١8، ٧-8( . 
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وميكن تلخيص الكفاايت يف الدول الي تناوهلا التقرير كما هو مبن ابجلدول )١( 

جدول )1( 

الكفاايت يف الدول اليت تناوهلا التقرير )مركز التميز يف التعلم والتعليم، 2018، 9( 

نيو هاشراسرتالياكنداسنغافورة

كفاايت القرن احلادي والعشرين

)مهارات الثقافة املدنية والوعي العاملي وتعدد الثقافات، 

والتفكر النقدى واالبتكاري(

الكفاايت االجتماعية والعاطفية

)الوعي الذايت، اإلدارة الذاتية، الوعي االجتماعي، إدارة 

العاقات، اختاذ القرار الصائب(

كفاايت القرن احلادي 

والعشرين

)االبتكار واإلبداع ورايدة 

األعمال والتفكر الناقد 

والتعاون واالتصال والتواصل(

املهارات األكادميية األساسية

)القراءة والكتابة، والرايضيات، 

والعلوم الطبيعية واالجتماعية، 

واملواطنة، واالقتصاد واألعمال، 

والربية الصحية والرايضية والتقنية 

والفنون(

الكفاايت العامة، أولوايت 

عر املناهج

الكفاايت األساسية

)الرايضيات، الفنون، اللغة 

اإلجنليزية، العلوم(

كفاايت ممارسات الدراسة 

والعمل

)التواصل، اإلبداع، التعاون، 

التوجيه الذايت(

يتضح مما سبق ما يلي: 

تتفــق معظــم الــدول املتقدمــة يف أن التعليــم القائــم علــى الكفــاايت التعليميــة أصبــح ضــرورة إلعــداد أجيــال - 
املســتقبل، وتنميــة مهــارات خاصــة، ومنهــا مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين، والكفــاايت األكادمييــة، 

والكفــاايت األساســية، والكفــاايت العامــة، والكفــاايت االجتماعيــة والوجدانيــة.  

القائــم علــى -  التعليــم  التدريــس ابجلامعــة مــن فلســفة  ميكــن صياغــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة 
الكفــاايت، ومــن مث متطلبــات التكامــل STEM للســعي حنــو إعــداد أجيــال متنــورة علميــاً وتقنيــاً 

املســتقبل.  حليــاة 

ومــن خــال التقريــر الصــادر مــن املركــز الوطــي إلحصــاءات التعليــم )NCES,2003( بــوزارة التعليــم 
األمريكيــة؛ أصبــح إنتــاج أعــداد كافيــة مــن اخلرجيــن الذيــن يتــم إعدادهــم ملهــن العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة 
والرايضيــات )STEM( أولويــة وطنيــة يف الــوالايت املتحــدة، وهــذا يشــر إىل أمهيــة وقيمــة التعليــم والتعلــم 

  .)Daugherty,2009( STEM القائــم علــى مدخــل التكامــل

 National Governor Association, 2009; ( وقــد أشــار بعــض املهتمــن ومنهــم
وســليمان،  وغــامن، ٢0١١؛  National Center for Education Statistics, 2013؛ 
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أن  إىل  والزبيــدي، ٢0١٧(  واملالكــي، ٢0١8؛  البيــز، ٢0١٧؛  والغرقــي، ٢0١٥؛  والســعيد  ٢0١٧؛ 
مدخــل STEM  يعتمــد يف تصميــم حمتــواه الدراســي علــى التعلــم  املتمركــز حــول املتعلــم، وحــل املشــكات، 
واالكتشــاف والتطبيــق املكثــف لألنشــطة العلميــة، ويتــم فيــه حتديــد املشــكات الواقعيــة مــن خــال تضمينــه 
للمفاهيــم الكــرى الــي تقــوم علــى تكامــل مفاهيــم العلــوم والتكنولوجيــا والتصميــم اهلندســي والرايضيــات 
بطريقــة وظيفيــة؛ األمــر الــذي يدعــو إىل االهتمــام بــه واالســتفادة منــه يف املراحــل التعليميــة املختلفــة وخاصــة 
املرحلــة اجلامعيــة، وإىل أمهيتــه يف تطويــر املناهــج الدراســية مــن جوانــب متعــددة؛ مــن أمههــا: زايدة جــودة 
التعليــم وحتقيــق مهــارات التعلــم مــدى احليــاة. وحتقيــق الربيــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف اجملتمــع، واالرتقــاء 
ابملهــارات يف مــواد العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة والرايضيــات أصبــح أمــرا حامســاً لبنــاء قــوى عاملــة مبتكــرة 
ومتنوعــة وتنافســية، وهــذا مــا نســعى مــن خالــه يف املرحلــة اجلامعيــة وانعكاســاته علــى خرجيــي املســتقبل. 

مــن  للتحــول   STEM التكامــل  مدخــل  وفــق  املناهــج  وتطويــر  إعــداد  متطلبــات  وتتمثــل 
املنهــج التقليــدي إىل منهــج متكامــل اخلــرات، وثــري ابملشــاريع التعليميــة؛ يف ثاثــة حمــاور رئيســة هــي 

 :)٢0١8 املالكــي،  ٢0١٢؛  غــامن،  )Stephanie, 2008؛ 

تغير رؤية تدريس العلوم، والرايضيات حسب احتياجات تدريس العلوم والرايضيات، . ١

 تغير طريقة تدريس العلوم والرايضيات، حبيث ينهمك الطالب يف املعرفة العلمية.٢. 

تغيــر رؤيــة وأهــداف التعليــم، حبيــث تســعى إىل حتقيــق فهــم العلــوم، والرايضيــات وتطبيقاهتمــا التقنيــة مــن . ٣
قبــل اجلميــع، وليــس لفئــة مــن الصفــوة العلميــة فقــط. 

ويتضــح ممــا ســبق أن طبيعــة ومتطلبــات )STEM( ميكــن أن تســهم بدرجــة كبــرة يف تدريــس مجيــع 
املــواد العلميــة بصــورة تكامليــة وتوظيفهــا يف حيــاة الطالــب اجلامعــي بشــكل تطبيقــي؛ الرتبــاط اجملــاالت األربعــة 
)العلــوم، التقنيــة، اهلندســة، الرايضيــات( ببعضهــا البعــض، واملســاعدة يف وحــدة املعرفــة وتكاملهــا، وإزالــة 
احلواجــز بينهــم والتخصصــات املختلفــة كانعــكاس للتطــورات والتقــدم يف العصــر احلــايل؛ وهــذا مــا مت مراعاتــه 

يف إعــداد الرانمــج التدريــيب املقــرح. 

2- الربامج التدريبية والتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس:  

يُعــد التدريــب أداة التنميــة ووســيلتها، كمــا أنــه األداة الــي إذا ُأحِســن اســتثمارها وتوظيفهــا متكنــت مــن 
حتقيــق الكفــاءة والكفايــة يف األداء واإلنتــاج اجملتمعــي، وقــد أظهــرت نتائــج أحبــاث عديــدة أن للتدريــب دوراً 
أساســياً يف منــو الثقافــة واحلضــارة عامــة، بوصفــه أســاس كل تعلــم وأداة كل تطويــر وتنميــة للعنصــر البشــري، 
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ومــن مث تقــدم اجملتمــع وبنائــه، وأن جــودة الرانمــج التدريــيب هــو مــدى ماءمتــه لتلبيــة رغبــات املســتفيدين 
وقدرتــه علــى ســد احتياجاهتــم مــن جهــة، ومــدى تطابقــه مــع املواصفــات املعتمــدة ومعايــر األداء الصحيحــة 
مــن جهــة أخــرى، وقــد يعــر عــن جــودة الرانمــج التدريــيب: بقدرتــه علــى تلبيــة احتياجــات املســتفيدين أبقــل 
جهــد ومــال ووقــت. ويف ضــوء مــا تقــدم فــإن جــودة برامــج التدريــب تعــي التميــز يف تقــدمي اخلدمــات املطلوبــة 
بكفــاءة وفاعليــة، حبيــث تنفــذ الرامــج بشــكل يضمــن حتقيــق أهدافهــا بطريقــة صحيحــة تكــون صادقــة وخاليــة 
مــن األخطــاء. تكــون ذات جــودة عاليــة وأبقــل كلفــة حتقــق رغبــات املســتفيدين منهــا )األكلــيب وصــاحل، 

.)4٢، ٣0١4

ونتيجــة للــدور البــارز لعضــو هيئــة التدريــس ابجلامعــة يف العمليــة التعليميــة كانــت احلاجــة إىل االهتمــام 
والعنايــة برامــج التدريــب أثنــاء اخلدمــة بصــورة واضحــة، لكــي حتقــق النمــو املهــي؛ وأحــد أهــداف هــذا البحــث 
هــو تنميــة النمــو املهــي ألعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة بيشــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق ابســتخدام مدخــل التكامــل 
التخصصــات  العلميــة يف  العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM يف تدريــس املوضوعــات  بــن 

املختلفــة للكليــات العلميــة ابجلامعــة. 

وعلى املســتوى احمللي عملت كل من وزارة التعليم ابلتعاون مع مشــروع امللك عبدهللا بن عبد العزيز لتطوير 
التعليــم وشــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة علــى إعــداد وبنــاء برانمــج لتطويــر معلمــي ومعلمــات الرايضيــات 
مهنيــاً؛ هبــدف إحــداث نقلــة نوعيــة يف مهــارات التدريــس، وتغيــر قناعــات املعلمــن ليكــون تعليمهــم متمركــزا 
ًحــول الطالــب، وكانــت فلســفة بنــاء الرانمــج يف ضــوء االحتيــاج وحتليــل مســتفيض لاحتياجــات العلميــة 
واملهنيــة للمعلمــن، ومــن أهــم األســس الربويــة والنظريــة الــي مت بنــاء الرانمــج عليهــا التوجهــات  احلديثــة يف 
 Productive ، PISA ،االستقصاء العلمي،  دورة التعلم اخلماسية ،  STEM التعليم والتعلم مثل
TIMSS ، , CRA، والتــدرج يف التطويــر املهــي للمعلمــن مــن خــال مســتوايت ثاثــة هــي: بنــاء 

األســس العلميــة والربويــة، مث التطبيــق واملمارســة وتبــى منهجيــة التدريــس املتمايز)مســان، ٢0١٥، ٢٣(. 

ويف دراســة مقدمــة ملؤمتــر التميــز البحثــي جبامعــة امللــك ســعود لــكل مــن: احمليســن وخجــا )٢0١٥، 
٣4-٣١( قدمــت برامــج التنميــة املهنيــة ملعلمــي العلــوم يف ضــوء متطلبــات STEM واســتندت 

علــى أربعــة أبعــاد هــي: 

أواًل: التطويــر املهــين كنظــام: ويتضمــن وضــع السياســات واخلطــط علــى مســتوى الدولــة الــي تدعــم حتقيــق 
هنــج STEM ومــن ذلــك:

ختصيــص امليزانيــات الكافيــة لدعــم وحتقيــق متطلبــات هــذا االجتــاه، ووضــع اخلطــط الزمنيــة طويلــة املــدى، 
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وحتديــد الفئــات املســتهدفة، وحتديــد سياســات احلوافــز واملكافئــات ونظــام الرقــي الوظيفــي.

اثنيــا: التطويــر املهــين يف اجملــال املعــريف: ويتضمــن حتديــد االحتياجــات التدريبيــة والتطويريــة الــي ســيتم بنــاء 
برامــج التنميــة املهنيــة يف ضوئهــا ومــن أمههــا: حتديــد املعــارف واخلــرات التخصصيــة يف إطــار الغــاايت الكــرى 
لتعليــم STEM، وحتديــد املعــارف واخلــرات التدريســية لتعليــم STEM، وتطويــر احلقائــب التعليميــة 
والنشــاطات املهنيــة اخلاصــة بنهــج STEM، وتوفــر املؤلفــات والكتــب العلميــة واألحبــاث العلميــة والنشــرات 

التعريفيــة يف جمــال TEMS وإاتحتهــا وتســهيل وصــول املعلمــن إليهــا لدعــم النمــو املهــي الــذايت.

اثلثــاً: اســرتاتيجيات التطويــر املهــين جملــال STEM: ويوضــح هــذا اجلانــب اســراتيجيات ومامــح تنفيــذ 
برامــج التطويــر املهــي لتعليــم STEM ومــن أمههــا: أن تكــون برامــج التنميــة املهنيــة طويلــة املــدى ومســتمرة، 
وأن تبــدأ الرامــج ابلركيــز علــى تنميــة وتعزيــز وعــي وإدراك املعلمــن ملدخــل STEM وأمهيتــه، والتنويــع يف 
اســراتيجيات تطبيــق الرامــج لتمكــن املعلمــن مــن بنــاء معارفهــم وفقــا ألمنــاط تعلمهــم وخراهتــم الســابقة، 
كالعصــف الذهــي، واالســتقصاء، وحــل املشــكات، والتعلــم التفاعلــي، حيــث إهنــا حتقــق تفاعــل املعلمــن، 
وتعمــق فهمهــم للنتائــج الــي يِصلــون إليهــا، وتوفــر الفــرص للمعلمــن للتعلــم والنمــو الــذايت مــن خــال ممارســات 
التأمــل املهــي، والقيــام ابلبحــوث اإلجرائيــة، وتدريــب األقــران، وبنــاء ملفــات اإلجنــاز، وتوســيع ودمــج التقنيــة 
لتســهيل تواصــل املعلمــن مــع بعضهــم، ومــع اخلــراء مــن داخــل وخــارج املدرســة، ومــن خــال جمتمعــات التعلــم 
املهــي التخصصيــة، لتحقيــق تبــادل اخلــرات، واســتمرار النمــو املهــي خــارج نطــاق املــكان والزمــان لليــوم 

الدراســي.

رابعــاً: الدعــم واملســاندة للتطويــر املهــين يف جمــال STEM: ويتضمــن هــذا اجلانــب توفــر متطلبــات 
الدعــم واملســاندة لضمــان حتقــق أهــداف هنــج STEM، ومــن أمههــا: توفــر الدعــم املــادي واملعنــوي الــكايف 
مــن وزارة التعليــم واإلدارات العليــا علــى مســتوى املنطقــة، ودعــم مؤسســات اجملتمــع احمللــي والــدويل، وإســهامها 

.STEM ومشــاركتها يف تطويــر املعلمــن وفــق هنــج

وعليــه يتضــح أمهيــة التطويــر املهــي يف أثنــاء اخلدمــة هبــدف الرفــع مــن أداء أعضــاء هيئــة التدريــس، 
وتطويــر معارفهــم، ومهاراهتــم لتحقيــق األهــداف الربويــة للعمليــة التعليميــة، وخاصــة تدريبهــم وفــق احتياجاهتــم 
الي يرغبون التدريب عليها، ، ويف الرانمج التدرييب املقرح يف هذا البحث مت االعتماد على التدريب القائم 
علــى االحتياجــات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــة بصفــة عامــة، واحتياجاهتــم التدريبيــة لتنميــة 
كفايتهــم املهنيــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بيــت العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM  بصفــة 

خاصــة، وهــذا مــا مت مراعاتــه يف البحــث احلــايل. 
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اثنياً: الدراسات والبحوث السابقة: 

مت تقسيم الدراسات السابقة يف حمورين رئيسين مها:

احملــور األول: دراســات اهتمــت ابلكفــاايت املهنيــة ومتطلبــات التكامــل بــني العلوم والتقنية 
STEM واهلندسة والرايضيات

يف ضــوء التعــرُّف علــى الدراســات والبحــوث الــي اهتمــت ابلكفــاايت املهنيــة ومتطلبــات التكامــل 
بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM اســتهدفت دراســة احلكمــي )١4٢٣هـــ( إعــداد معيــار 
للكفــاءات املهنيــة املتطلبــة لألســتاذ اجلامعــي، ومعرفــة أكثــر الكفــاءات املهنيــة تفضيــًا لــدى األســتاذ اجلامعــي 
مــن وجهــة نظــر الطــاب جبامعــة أم القــرى، والكشــف عــن املتغــرات الــي ميكــن أن يكــون هلــا أتثــر يف 
األحــكام الصــادرة مــن الطــاب علــى الكفــاءة املهنيــة املتطلبــة ملعلمهــم، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )٢١0( 
طــاب مــن طــاب كليــي الربيــة والعلــوم. واســتخدمت يف الدراســة قائمــة الكفــاءات املهنيــة واملشــتملة علــى 
املهنيــة  الكفــاءات  التاليــة: متحــورت  النتائــج  التوصــل إىل  )٦( كفــاءات رئيســة و)٧٥( كفــاءة فرعيــة، مت 
املتطلبــة لألســتاذ اجلامعــي مــن وجهــة نظــر الطــاب حــول ســت كفــاءات رئيســية هــي )الشــخصية، واإلعــداد 
للمحاضــرة وتنفيذهــا، والعاقــات اإلنســانية، واألنشــطة والتقــومي، والتمكــن العلمــي والنمــو املهــي، وأســاليب 
املتطلبــة لألســتاذ  املهنيــة  للكفــاءات  اجلامعــة  تفضيــل طــاب  فــروق يف درجــات  والتعزيــز(، وجــود  احلفــز 
اجلامعــي، ومتيــل مجيعهــا إىل ضــرورة توافــر متطلبــات قائمــة الكفــاءات لألســتاذ اجلامعــي، توجــد فــروق بــن 
طــاب الكليــات النظريــة والكليــات العمليــة يف متوســطات درجــات تفضيــل الكفــاءات املهنيــة )اإلعــداد 
للمحاضــرة وتنفيذهــا، وأســاليب احلفــز والتعزيــز( لصــاحل الكليــات العمليــة، كمــا مل توجــد فــروق بــن وجهــات 

نظــر طــاب املســتوى األول واألخــر ابجلامعــة يف درجــة تفضيــل الكفــاءات املهنيــة لألســتاذ اجلامعــي.  

وهدفــت دراســة جنلــة ومحــدان )٢0١١( إىل حتديــد متطلبــات الكفــاءة املهنيــة ملعلمــي العلــوم ابلتعليــم 
يف ضــوء املســتوايت املعياريــة جلــودة التعليــم ، وقيــاس فاعليــة الرانمــج التدريــيب املقــرح يف تنميــة التحصيــل 
املعــريف و تنميــة األداء املهــي ويف تنميــة اجتــاه معلمــي العلــوم مبدينــة حلــوان مبصــر، واشــتملت أدوات الدراســة 
علــى: اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة، واختبــار التحصيــل املعــريف يف الكفــاءة املهنيــة ، وبطاقــة التقييــم الــذايت 
لــألداء املهــي ملعلــم العلــوم ، ومقيــاس اجتــاه معلمــي العلــوم حنــو تطبيــق املســتوايت املعياريــة جلــودة التعليــم ، 
واشــتملت العينــة علــى )٢٥( معلمــاً للعلــوم، وكانــت أبــرز نتائــج الدراســة مــا يلــي: مت حتديــد ثاثــة متطلبــات 
رئيســة ملعلــم العلــوم يف ضــوء املســتوايت املعياريــة جلــودة التعليــم وهــي: التحصيــل املعــريف للمحتــوى املعــريف يف 
الكفــاءة املهنيــة، واألداء املهــي ملعلــم العلــوم يف ضــوء املســتوايت املعياريــة جلــودة التعليــم، واجتــاه معلمــي العلــوم 
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حنــو تطبيــق املســتوايت املعياريــة جلــودة التعليــم، أمــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي العلــوم أثنــاء اخلدمــة يف ضــوء 
علــم، املتعلــم، املــوارد البشــرية واملاديــة 

ُ
املســتوايت املعياريــة جلــودة التعليــم هــي علــى الرتيــب: الرؤيــة والرســالة، امل

للمؤسســة، املشــاركة اجملتمعــي، جمــال احلوكمــة والقيــادة، املنهــج الدراســي، املنــاخ الربــوي، ضمــان اجلــودة.

يف حــن قدمــت دراســة غــامن )٢0١١( رؤيــة مقرحــة لتطبيــق مناهــج STEM  للتعلــم املســتمر مــدى 
احليــاة مــن خــال حتديــد عــدة أبعــاد مهمــة جيــب مراعاهتــا عنــد إدخــال مناهــج STEM  يف املدرســة الثانويــة 
مــن حيــث أســس تصميــم املناهــج ، وأســس تقــومي املناهــج، والتحــدايت الــي تواجهنــا لتطبيــق املناهــج يف 
املدرســة الثانويــة املصريــة ومــن أهــم أســس التصميــم: االســتناد علــى معايــر قوميــة لتكامــل العلــوم والرايضيــات، 
وربطهمــا بتطبيقاهتمــا التكنولوجيــة يف املدرســة الثانويــة، وتدريــس قاعــدة مفاهيميــة علميــة رايضيــة متكاملــة مــع 
تطبيقاهتــا التكنولوجيــة، وتصميــم أنشــطة عمليــة تطبيقيــة تعتمــد علــى الفعــل والتفكــر، واعتمــاد املناهــج علــى 

التعلــم اإللكــروين واســتخدام الرامــج احلاســوبية. 

التعــرف علــى جمــاالت اإلفــادة مــن نظــام  وقــدم والكــر )Walker,2012( دراســة هدفــت إىل 
STEM يف العمليــة التعليميــة والبحــث العلمــي كمــا يتصورهــا أعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة كاليفورنيــا 
ودرجــة أمهيتهــا، ودرجــة توظيفهــا يف العمليــة التعليميــة والبحــث العلمــي، حيــث كان أداة الدراســة عبــارة عــن 
استبانة، ومتثلت عينة الدراسة يف )٣٧8( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة من املدرسن واألساتذة 
املســاعدين واألســاتذة مــن اجلنســن موزعــن علــى مجيــع كليــات اجلامعــة، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أن 
مجيــع أعضــاء هيئــة التدريــس لديهــم إجيابيــة مرتفعــة عــن أمهيــة نظــام STEM يف العمليــة التعليميــة والبحــث 
العلمــي، وإىل عــدم وجــود فــروق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف تصوراهتــم حنــو أمهيــة اخلدمــات الــي يقدمهــا 
نظــام STEM يف البحــث العلمــي والعمليــة التعليميــة يعــزى ملتغــر )اجلنــس، املرتبــة العلميــة، الكليــة(. ودرجــة 

توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس لنظــام STEM قليلــة يف البحــث العلمــي والعمليــة التعليميــة.

واســتهدفت دراســة رضــوان )٢0١4( الكشــف عــن مــدى ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس اجلامعــي 
جبامعــة جيجــل للكفــاايت املهنيــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة )طلبــة جامعــة جيجــل أمنوذجــاً(، ومعرفــة مواطــن 
الضعف يف اجلوانب األدائية لألساتذة اجلامعين فيما خيص الكفاايت )التدريسية، التكنولوجية، االنسانية، 
التقومييــة(، ومت تطبيــق أدوات البحــث )بطاقــة املاحظــة ، واملقابلــة ، واســتبيان ، والســجات الواثئقيــة ، 
وأســاليب التحليــل الكمــي والكيفــي ، وتوصلــت اىل العديــد مــن النتائــج مــن أمههــا  ميــارس أعضــاء هيئــة 
التدريــس جبامعــة جيجــل للكفــاايت ) املهنيــة والتدريســية واإلنســانية بدرجــة عاليــة والكفــاايت التكنولوجيــة 

والتقومييــة بدرجــة متوســطة(.
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وهدفــت دراســة رزق )٢0١٥( إىل اســتخدام مدخــل  STEMالتكاملــي لتعلــم العلــوم يف تنميــة 
مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين، ومهــارات اختــاذ القــرار يف مقــرر الربيــة البيئيــة لطــاب الفرقــة األوىل بكليــة 
الربيــة مجيــع الشــعب العلميــة واألدبيــة، وطبقــت أدوات الدراســة )مقيــاس اختــاذ القــرار وبطاقــة ماحظــة 
مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين( علــى عينــة قوامهــا )٦٣( طالبــا وطالبــة، وأســفرت عــن العديــد مــن النتائــج 
مــن أمههــا: وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطي درجــات الطــاب يف بطاقــة ماحظــة مهــارات القــرن 

احلــادي والعشــرين، ومقيــاس مهــارات اختــاذ القــرار لصــاحل األداء البعــدي. 

ويف دراســة الرويلــي )٢0١٥( مت حتديــد قائمــة مبعايــر مدخــل STEM   وبنــاء وحــدة تكامليــة وفــق 
معايــر مدخــل STEM , وإعــداد برانمــج تدريســي وفــق منهــج )INTEL( املســتند علــى املشــروعات 
ويف ضــوء مدخــل STEM، ومت اســتخدام حتليــل احملتــوى لعينــة مــن مقــررات الفيــزايء املطــورة ، وتوصلــت 
الدِّراســة إىل أن حتليــل احملتــوى وفــق معايــر العلــوم للجيــل القــادم )NGSS( أشــار إىل أن املفاهيــم الشــاملة 
حظيــت علــى املرتبــة األوىل بنســبة ٣٣٪، بينمــا حمــوري: فهــم طبيعــة العلــوم املرتبطــة ابملمارســات واملفاهيــم 
الشــاملة وتوقعــات أداء الطلبــة ألنشــطة العلــوم واهلندســة احتلتــا املرتبــة الثانيــة بنســبة )٢١٪ (. ويف ضــوء 
نتائــج البحــث مت التوصــل للعديــد مــن التوصيــات؛ مــن أمههــا: تبــي التصــور املقــرح، وإعــادة تقييمــه ومراجعتــه 
وتطويــره مــن قبــل جلنــة متخصصــة وتقــومي حمتــوى مناهــج الرايضيــات والعلــوم، وحتليلهــا يف ضــوء معايــر العلــوم 
للجيــل القــادم للتعــرف علــى واقــع هــذا احملتــوى ومــدى حاجتــه للتطويــر، وإعــادة تطويــر وبنــاء حمتــوى مناهــج 
العلــوم يف املرحلــة الثانويــة، وابألخــص مــا يتعلــق بتضمينهــا احملتــوى التقــي؛ مــن خــال تطبيــق آليــات الدمــج 
أو الوحدات املســتقلة، وإقرار معاير العلوم للجيل القادم NGSS يف املســتقبل القريب وإدراجه يف اخلطة 

الدراســية ملراحــل منهــج STEM وفــق آليــة تعتمــد التتابــع والتكامــل واالســتمرار ملكــوانت هــذا املنهــج.

  STEMيف حــن اهتمــت دراســة اخلبــي )٢0١٦( بتحديــد فاعليــة برانمــج إثرائــي قائــم علــى مدخلــي
والربيــة املســتدامة علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكات لــدى موهــوابت املرحلــة االبتدائيــة جبــده، وقــد تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )٣٥( تلميــذة موهوبــة يف الصفــن اخلامــس والســادس االبتدائــي، ومت تطبيــق مقيــاس 
مهــارات حــل املشــكات، والــذي تكــون مــن )8( مفــردات موزعــة علــى )٦( مهــارات هــي: حتديــد املشــكلة، 
مجــع البيــاانت الــي هلــا عاقــة ابملشــكلة، حتليــل املشــكلة، التخطيــط، التوصــل حلــل املشــكلة، التأمــل يف احلــل، 
وتوصلــت الدراســة إىل فاعليــة للرانمــج اإلثرائــي املقــرح علــى أداء الطالبــات يف القيــاس البعــدي خلمــس مــن 
مهــارات حــل املشــكات الســت الــي مت حتديدهــا، أمــا مهــارة التأمــل يف احلــل فقــد أظهــرت النتائــج عــدم 

فاعليــة الرانمــج علــى تنميتهــا.

واســتهدفت دراســة إمساعيــل )٢0١٧( قيــاس أثــر أنشــطة إثرائيــة يف الكيميــاء قائمــة علــى مدخــل العلــوم 
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والتكنولوجيــا واهلندســة والرايضيــات )STEM( يف تنميــة الوعــي ابملهــن العلميــة وامليــول املهنيــة لطــاب 
املرحلــة الثانويــة ذوي اســراتيجيات التعلــم العميــق والســطحي  وبلغــت عينــة البحــث )4٣( طالبــاً مــن املرحلــة 
الثانوية، ومت تطبيق مقياس اســراتيجيات التعلم )العميق، الســطحي(، ومقياس الوعي ابملهن العلمية وامليول 
املهنيــة، وتوصلــت الدراســة اىل العديــد مــن النتائــج مــن أمههــا: حــدوث منــو واضــح يف مســتوى امليــول املهنيــة 
ككل وأبعادهــا الفرعيــة للطــاب جمموعــة البحــث ككل، وذوي اســراتيجيات التعلــم )العميــق ، والســطحي( 

الذيــن درســوا األنشــطة اإلجرائيــة.

واقرحــت دراســة الزبيــدي )٢0١٧( اســراتيجية قائمــة علــى مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتكنولوجيــا 
واهلندســة والرايضيــات STEM، وذلــك هبــدف تنميــة مهــارات التفكــر عــايل الرتبــة والتحصيــل الدراســي 
لــدى الطــاب، وأشــارت النتائــج اىل وجــود فــرق دال إحصائيًــا بــن متوســطي درجــات طــاب اجملموعتــن 
التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي الختبــاري: مهــارات التفكــر عــايل الرُّتبــة والتحصيــل يف العلــوم لصــاحل 
اجملموعــة التجريبيــة، كمــا أشــارت النتائــج ايضــاً إىل وجــود عاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائيًــا بــن درجــات 
طــاب اجملموعــة التجريبيــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات التفكــر عــايل الرُّتبــة، والتحصيــل الدراســي.

واســتهدفت دراســة البيــز)٢0١٧( التعــرف علــى مــدى توافــر متطلبــات STEM  يف كتــب العلــوم 
للصفــوف العليــا مــن املرحلــة االبتدائيــة ، واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال بنــاء 
قائمــة مبتطلبــات  STEM الــازم توافرهــا يف كتــب العلــوم للصفــوف العليــا مــن املرحلــة االبتدائيــة، وحتويلهــا 
اىل بطاقــة حتليــل احملتــوى )١٢( كتــاابً جبزأيهــا األول والثــاين لكتــايب )الطالــب – النشــاط(، وتوصلــت نتائــج 
الدراســة إىل أن النســبة املئويــة لتوافــر متطلبــات STEM  للصفــوف العليــا مــن املرحلــة االبتدائيــة بلغــت  

)٢4 ٪( بدرجــة توافــر منخفضــة؛ توزعــت بنســب متفاوتــة علــى )٦( متطلبــات رئيســية. 

يف حــن هدفــت دراســة نوليــس )Knowles,2017( إىل الكشــف عــن مــدى أتثــر التطــور املهــي 
للمعلمن وتنفيذ الدروس ابســتخدام العلوم املتكاملة والتكنولوجيا واهلندســة والرايضيات )STEM( على 
الكفــاءة الذاتيــة للمعلمــن، وأظهــرت النتائــج مــدى أتثــر التطويــر املهــي TRAILS للمجموعــة التجريبيــة 
وخاصــة فيمــا يتعلــق ابلكفــاءة الذاتيــة للمعلــم واالجتاهــات حنــو التدريــس ابســتخدام STEM لــدى املعلــم؛ 

وتــراوح حجــم التأثــر بــن صغــر ومتوســط وكبــر.

كمــا هدفــت دراســة املالكــي )٢0١8( إىل تعــرف مــدى فاعليــة تدريــس مفاهيــم العلــوم بوحــدة األنظمــة 
البيئيــة؛ وفــق مدخــل STEM يف تنميــة مهــارات البحــث العلمــي مبعايــر أمنــوذج Intel ISEF لــدى 
طــاب الصــف اخلامــس االبتدائــي يف جــدة، وذلــك للوقــوف علــى مــدى وفــاء تعليــم مناهــج العلــوم ابملرحلــة 
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االبتدائيــة؛ ابلطموحــات الوطنيــة يف إكســاب الطــاب مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين؛ وخباصــة مهــارات 
البحــث العلمــي، ومت اتبــاع التصميــم شــبه التجريــيب جملموعتــن )جتريبيــة وضابطــة( أجــري عليهمــا القيــاس القبلــي 
والبعــدي ابســتخدام اختبــار مهــارات البحــث وفــق معايــر مســابقة Intel ISEF. حيــث درس طــاب 
اجملموعــة التجريبيــة )٣0 طالبــا( وحــدة األنظمــة البيئيــة ابســتخدام دليــل املعلــم مبدخــل STEM لتنميــة 
مهــارات البحــث وفــق معايــر انتــل أيســفIntel ISEF ، بينمــا درس طــاب اجملموعــة الضابطــة )٣0 
طالــب( وحــدة األنظمــة البيئيــة ابألســاليب التدريســية املعتــادة، وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )α≥0.0٥( بــن متوســطي درجــات طــاب اجملموعــة التجريبيــة وطــاب اجملموعــة 
الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات البحث العلمي وفق معاير مســابقة Intel ISEF، لصاحل 

اجملموعــة التجريبيــة. 

احملور الثاين: دراسات اهتمت ابلربامج التدريبية والتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس 

تناولــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث الرامــج التدريبيــة ودورهــا يف تنميــة العديــد مــن املمارســات 
التدريســية واجلوانــب املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــات واملعلمــن ابلتعليــم العــام بصفــة عامــة؛ 
ومنهــا دراســة الشــهراين )٢0١٢( والــي هدفــت إىل تعــرف فعاليــة برانمــج تدريــيب مقــرح لتنميــة مهــارات األداء 
التدريســي ملعلمــي الفيــزايء ابملرحلــة الثانويــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والرايضيــات والتقنيــة 
)SMT(، ولتحقيــق هــذا اهلــدف مت تصميــم برانمــج تدريــيب حيتــوي علــى متطلبــات التكامــل بــن العلــوم 
والرايضيــات والتقنيــة الواجــب توفرهــا يف مهــارات األداء التدريســي ملعلمــي الفيــزايء ابملرحلــة الثانويــة، وقيــاس 
فعاليتــه يف تنميــة مهــارات األداء التدريســي، وقــد أســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى )0.0١( بــن متوســطي درجــات معلمــي الفيــزايء يف متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والرايضيــات 
والتقنيــة يف كل مــن التطبيقــن القبلــي والبعــدي لبطاقــة املاحظــة لصــاحل التطبيــق البعــدي، كمــا أســفرت النتائــج 
عــن فاعليــة الرانمــج التدريــيب يف تنميــة مهــارات األداء التدريســي ملعلمــي الفيــزايء ابلصــف األول الثانــوي يف 

ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والرايضيــات والتقنيــة.

كمــا هدفــت دراســة حيــي)٢0١٣( إىل تعــرف فاعليــة برانمــج تدريــيب مقــرح قائــم علــى معايــر اجلــودة 
لتنميــة مهــارات التدريــس اإلبداعــي يف حمــاوره الثاثــة )التخطيــط – التنفيــذ – التقــومي( لــدى الطــاب املعلمــن 
ختصــص العلــوم ابلتعليــم االبتدائــي بكليــات الربيــة يف مصــر، ومت تطبيــق بطاقــة ماحظــة علــى عينــة البحــث 
وكان قوامهــا )١0( طــاب مــن الســنة الثالثــة يف التدريــب امليــداين، وأشــارت النتائــج إىل وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــة لصــاحل التطبيــق البعــدي، وفاعليــة الرانمــج التدريــيب يف تنميــة مهــارات التدريــس اإلبداعــي يف ضــوء 
معايــر اجلــودة املتمثلــة يف املعايــر األكادمييــة املرجعيــة – قطــاع كليــات الربيــة )مواصفــات اخلريــج العامــة 
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والتخصصيــة(-، وقدمــت الدراســة عــدًدا مــن التوصيــات مــن أمههــا: ضــرورة حتديــد االحتياجــات التدريبيــة 
الفعليــة مــن الرامــج التدريبيــة الــي هتتــم بتنميــة مهــارات اســراتيجيات التدريــس الفعــال والتعلــم املتمركــز حــول 

الطالــب. 

وهدفــت دراســة الغامــدي )١4٣4هـــ( إىل إعــداد برانمــج تدريــيب مقــرح للنمــو املهــي ملعلمــي العلــوم 
ابملرحلــة املتوســطة يف ضــوء املعايــر العامليــة ومتطلبــات مناهــج العلــوم املطــورة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
)٢٧( معلمــاً للعلــوم ابملرحلــة املتوســطة مت اختيارهــم قصــدايً مــن مدينــة مكــة املكرمــة التعليميــة، ومت اســتخدام 
اختبــار حتصيلــي  وأشــارت النتائــج إىل مــا يلــي: قدمــت الدراســة معايــر مقرحــة للنمــو املهــي ملعلــي العلــوم 
ابملرحلــة املتوســطة، وتكونــت مــن تســعة معايــر أساســية حتتــوي علــى)١٢4( مؤشــراً فرعيــاً، وتوصلــت الدراســة 
أيضــا ملتطلبــات تدريــس مناهــج العلــوم املطــورة، وتكونــت مــن ســتة متطلبــات أساســية حتتــوي علــى)٥٧( 
عبــارة فرعيــة، كمــا أشــارت النتائــج إىل فاعليــة احلقيبــة التدريبيــة الــي مت اعدادهــا يف ضــوء متطلبــات العلــوم 
املطــورة يف حتســن النمــو املهــي ملعلمــي العلــوم ابملرحلــة املتوســطة يف جمــال التقــومي يف مناهــج العلــوم املطــورة 

وحبجــم أثــر كبــر.

يف حــن اهتمــت دراســة مــراد )٢0١4( بتقــدمي تصــور مقــرح لرانمــج تدريــيب لتنميــة مهــارات التدريــس 
لــدى معلمــات الفيــزايء ابملرحلــة الثانويــة يف ضــوء مبــادئ ومتطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات STEM مبدينــة حائــل ابململكــة العربيــة الســعودية، واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي 
التحليلــي وبلغــت قــوام عينــة الدراســة )٣0( معلمــة، وتوصلــت الدراســة إىل بنــاء التصــور املقــرح يف ضــوء 

 .STEM احتياجاهتــن التدريبيــة يف ضــوء مدخــل

وهدفــت دراســة  آل كاســي و حيــى )٢0١4( إىل تعــرف فعاليــة برانمــج تدريــيب مقــرح لتنميــة مهــارات 
املتــدرج  األداء  مقاييــس  واســتخدام  تصميــم  امللــك خالــد – يف  الربيــة – جامعــة  بكليــة  املعلــم  الطالــب 
)Rubrics( لتقــومي نواتــج تعلــم العلــوم، وتكونــت عينــة البحــث مــن )٢0( طالبــاً معلمــاً امللتحقــن برانمــج 
الدبلــوم الربــوي ومــن خــال اســتبانة حتديــد االحتياجــات التدريبيــة لبنــاء الرانمــج التدريــيب مت بنــاء الرانمــج 
التدريــيب وقيــاس فاعليتــه مــن خــال اختبــاٍر يف اجلوانــب املعرفيــة وبطاقــة ماحظــة لقيــاس اجلــاب األدائــي 

وأظهــرت النتائــج فعاليــة الرانمــج لصــاحل التطبيــق البعــدي. 

ويف دراســة أخــرى قــام هبــا كل مــن آل كاســي ومتــام وحيــى )٢0١٥( اســتهدفت حتديــد احتياجــات 
أعضــاء هيئــة التدريــس يف جمــاالت التعليــم والتعلــم الفعــال، ونشــر الوعــي بــن أعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة 
امللــك خالــد؛ أبمهيــة هــذه الرامــج، ومــن مث تقــدمي تصــور مقــرح لرانمــج تدريــيب لتنميــة مهــارات أعضــاء 
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هيئــة التدريــس يف التعليــم والتعلــم الفعــال املتمركــز حــول الطالــب يف ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة، وحتديــد 
اســراتيجيات التعليــم والتعلــم الفعــال املتمركــز حــول الطالــب، ومت إعــداد اســتبانة تضــم جمموعــة مــن األســئلة 
والعبــارات بغيــة الوصــول إىل معلومــات مــن عينــة الدراســة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لبنــاء الرانمــج 
التدريــيب املقــرح يف ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة، ومت التوصــل إىل حتديــد قائمــة مبعايــر اجلــودة الشــاملة يف 
اســراتيجيات التعليــم والتعلــم الفعــال املتمركــز حــول الطالــب. ومت تطبيــق قائمــة االحتياجــات وذلــك علــى عينــة 
مكونــة مــن )١٦١( مــن أعضــاء اهليئــة التدريســية يف بعــض الكليــات النظريــة: الربيــة – العلــوم اإلداريــة – 
العلــوم اإلنســانية، وبعــض الكليــات العلميــة: كليــة الطــب– العلــوم التطبيقيــة– العلــوم، ويف ضــوء نتائــج قائمــة 
االحتياجــات التدريبيــة الــي اســتهدفت حتديــد اســراتيجيات التعليــم والتعلــم الفعــال املتمركــز حــول الطالــب يف 

ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة، قــام الباحثــون بتصميــم برانمــج تدريــيب لتلبيــة تلــك االحتياجــات.

واهتمــت دراســة العبــد الكــرمي )٢0١٥( ابلتعــرف علــى مــدى ممارســات معلمــات العلــوم الســراتيجيات 
علــى  لاســتدالل    STEM والرايضيــات واهلندســة  والتقنيــة  العلــوم  توجــه  التعلــم يف  أجــل  مــن  التقــومي 
احتياجاهتــن للتطويــر املهــي والتعــرف علــى الفــروق بــن ممارســة معلمــات العلــوم الســراتيجيات التقــومي مــن 
أجل التعلم املختلفة حســب متغر املرحلة الي تدرســها وســنوات اخلرة ومتوســط عدد الطالبات يف الصف، 
وابســتخدام املنهــج الوصفــي واســتخدام اســتبانة وتطبيقهــا علــى عينــة مــن )٢4( معلمــة الكرونيــا، وأظهــرت 
النتائــج وجــود ضعــف يف اســتعانة معلمــات العلــوم ابلتقنيــة يف تطبيــق اســراتيجيات التقــومي مــن أجــل التعلــم 
وأن أكثــر االحتياجــات تركــز يف اســراتيجية حتديــد أهــداف التعلــم وحمــكات النجــاح مــع الطالبــات وكذلــك 

التقــومي الــذايت. 

ويف ذات الســياق اهتمــت دراســة احمليســن وخجــا )٢0١٥( ابلتطويــر املهــي ملعلمــي العلــوم يف ضــوء 
ــر املهــي  ــال التطويــ ــاء الضــــوء علــــى جمــ اجتــاه تكامــل العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM، وإلقــ
ملعلمي العلــــوم يف ضــــوء اجتاه تكامــــل العلــــوم والتقنيــــة واهلندســــة والرايضيــــات STEM، كاجتـــاه معاصـــر يف 
تعليـــم وتعلـــم العلـــوم. واتبــع الباحثـــان املنهــج الوصفـــي التحليلـــي مـــن خــال اســـتقراء وحتليــل األدبيــات ذات 
الصلـة بتكامـل العلـوم والتقنيـة واهلندسـة والرايضيـات STEM، وخلـصت الدراسة إلـى تقـدمي تصـور آللية 
التطويـــر املهنـــي ملعلمـــي العلـــوم يف ضـــوء اجتاه تكامـــل STEM. واســـتند التصـــور إلـــى أربعـــة مبـــادئ أساســـية 
هــي: التطويـــر املهــي ملعلمــي العلـــوم كنظـــام، وتطويـــر حمتــوى املعرفــة، واســـراتيجيات التطويـــر املعــي لتعلـــم 

STEM، ودعـــم ومســـاندة التطويـــر املهــي.

واســتهدفت دراســة ســليمان )٢0١٧( معرفة درجة املمارســات التدريســية لدى معلمي العلوم ابملرحلة 
الثانوية يف ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا واهلندســة والرايضيات STEM، وعاقتها مبتغرات التخصص 
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العلمــي وعــدد ســنوات اخلــرة التدريســية وعــدد الــدورات التدريبيــة، وبتطبيــق أدوات البحــث )قائمــة األســس 
املعياريــة وبطاقــة املاحظــة الصفيــة للممارســات التدريســية( علــى جمموعــة مــن معلمــي العلــوم بلــغ قوامهــا 
)4١( معلمــاً و٣٢ معلمــة، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن اخنفــاض املمارســات التدريســية ملعلمــي العلــوم 
ابملرحلــة الثانويــة يف ضــوء مدخــل STEM  كمــا أن اختــاف اجلنــس وعــدد ســنوات اخلــرة التدريســية  ال 

يــؤدي دوراً فاعــًا يف هــذه املمارســات التدريســية لــدى معلمــي العلــوم يف ضــوء مدخــل اخلــرة. 
مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة؛ أمكــن اســتخالص جمموعــة مــن املؤشــرات الــيت ميكــن 

االســتفادة منهــا يف حتقيــق أهــداف الدِّراســة احلاليــة، وتتمثــل فيمــا يلــي:

- أشــارت معظــم البحــوث والدراســات الســابقة إىل أمهيــة مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات STEM يف التعليــم العــام بصفــة عامــة، وندرهتــا يف املســتوى اجلامعــي علــى وجــه اخلصــوص 
وأساســًيا  تربــواًي  هدفًــا  ذلــك  يعــد  ســابقة، حيــث  وحبــوث  دراســات  مــن  عليــه  االطــاع  مــا مت  يف ضــوء 
لتدريــس العلــوم يف مراحــل التعليــم املختلفــة قبــل اجلامعــي مثــل دراســة كل مــن )املالكــي، ٢0١8؛ امساعيــل، 
٢0١٧؛ الزبيدي، ٢0١٧(، ويف املســتوى اجلامعي مثل دراســة رزق )٢0١٥( لطاب كلية الربية ودراســة 
والكــر)Walker,2012( ألعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة كاليفورنيــا ، وعــدم وجــود دراســات تربــط بــن 
الكفــاايت املهنيــة ومتطلبــات STEM ، حيــث اكتفــت ابلكفــاايت النوعيــة فقــط مثــل آل كاســي ومتــام 
وحيــى )٢0١٥( والــي اســتهدفت حتديــد احتياجــات أعضــاء هيئــة التدريــس يف جمــاالت التعليــم والتعلــم 

الفعــال، وبنــاء برانمــج تدريــيب يف ضــوء تلــك االحتياجــات. 

 STEM اهتمــت بعــض الدراســات بتقــدمي برامــج تدريبيــة متنوعــة وإثرائيــة قائمــة علــى مدخــل التكامــل -
والتطوير املهي للمعلمن واملعلمات يف العلوم والرايضيات مثل دراسة مراد )٢0١4( لتنمية مهارات األداء 
التدريســي ملعلمــات الفيــزايء، ابملرحلــة الثانويــة يف ضــوء STEM ودراســة اخلبــي )٢0١٦( لتنميــة مهــارات 
ملعلمــي  املهــي  للنمــو  الغامــدي )١4٣4(  ودراســة  االبتدائيــة،  املرحلــة  موهــوابت  لــدى  املشــكات  حــل 
العلــوم ابملرحلــة املتوســطة يف ضــوء املعايــر العامليــة ومتطلبــات مناهــج العلــوم املطــورة، ودراســة احمليســن وخجــا 
)٢0١٥(،  ودراسة الرويلي )٢0١٦(. ودراسة حيى )٢0١٣( لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي يف ضوء 
معايــر اجلــودة )األكادمييــة والتخصصيــة( لــدى الطــاب املعلمــن، ودراســة أل كاســي وحيــى )٢0١4( لتنميــة 
مهــارات الطالــب املعلــم بكليــة الربيــة يف تصميــم واســتخدام مقاييــس األداء املتــدرج )Rubrics( لتقــومي 
نواتــج تعلــم العلــوم، ســاهم يف االســتفادة منهــا يف كيفيــة التطويــر املهــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــة. 
ودراســة نوليــس )Knowles,2017( كشــفت مــدى أتثــر التطــور املهــي للمعلمــن وتنفيــذ الــدروس 
ابســتخدام العلــوم املتكاملــة والتكنولوجيــا واهلندســة والرايضيــات )STEM( علــى الكفــاءة الذاتيــة 
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للمعلمــن وثقتهــم لتدريــس مواضيــع حمــددة يف العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة والرايضيــات.

- تبنــت معظــم البحــوث والدراســات الســابقة املنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتفاد البحــث احلــايل مــن هــذه 
الدراســات والبحــوث يف ضــرورة االهتمــام بتوظيــف مدخــل STEM يف مرحلــة التعليــم اجلامعــي، وضــرورة 
البحــث والدراســة يف بنــاء برامــج تطويريــة لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف ضــوء هــذا 
املدخــل – حيــث نــدرة وقلــة األحبــاث يف هــذا اجملــال- ممــا ســاهم يف تدعيــم البحــث احلــايل يف جمــال تصميــم 
الرانمــج التدريــيب املقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة.   

منهج البحث:- 
اســتخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف مســح األدبيات والدراســات الســابقة اخلاصة مبوضوع 
البحــث، وصــف النتائــج وحتليلهــا، وحتديــد متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات STEM، وحتديــد وتوصيــف الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات 
العلميــة يف اجلامعــة يف ضــوء هــذه املتطلبــات، وتصميــم الرانمــج يف ضــوء االحتياجــات الفعليــة لتنميــة 
 STEM الكفــاايت املهنيــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

وتقــدمي التوصيــات واملقرحــات. 

مجتمع وعينة البحث: - 

مشــل جمتمــع البحــث مجيــع أعضــاء هيئــة التدريــس املنتســبن للكليــات العلميــة )الطــب – اهلندســة 
– العلــوم – العلــوم الطبيــة التطبيقيــة( جبامعــة بيشــة والبالــغ عددهــم )١00( عضــو هيئــة تدريــس يف العــام 
التدريبيــة ألعضــاء  بتوزيــع االســتبانة )درجــة االحتياجــات  الباحــث  األكادميــي ١4٣8/ ١4٣٩هـــ، وقــام 
هيئــة التدريــس( علــى مجيــع أفــراد عينــة البحــث والــي بلــغ قوامهــا )48(، وحصــل علــى عــدد )4٥( اســتبانة 
صحيحــة، أي مــا نســبته )٩4 ٪( مــن إمجــايل االســتباانت املوزعــة علــى عينــة البحــث وفيمــا يلــي توزيــع ألفــراد 

عينــة البحــث حســب متغراهتــا كمــا يف جــدول )٢(: 
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جدول )2( 
STEM توزيع العينة حسب الكلية وحسب احلصول على دورات تدريبية يف ال

النسبةالعددالكليةم
احلصول على دورات تدريبية يف 

STEM التكامل

ال يوجد11,11%5الطب١

ال يوجد11,11%5العلوم الطبية التطبيقية٢

ال يوجد22,23%10اهلندسة٣

ال يوجد55.55%25العلوم4

ال يوجد 100%45اجملموع

أدوات ومواد البحث. - 

قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن . ١
العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات.

اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة للكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة . ٢
.STEM بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

الرانمــج التدريــيب املقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة . ٣
 .STEM بيشــة يف ضوء متطلبات مدخل التكامل بن العلوم والتقنية واهلندســة والرايضيات

 اســتمارة تقييــم الرانمــج التدريــيب املقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس الكليــات 4. 
.STEM العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات



برانمج تدرييب مقرتح لتنمية الكفاايت املهنية يف ضوء متطلبات التكامل بني..........

٢8٦

إجراءات البحث: - 

 STEM أواًل: حتديد متطلبات التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات 

مت حتديد متطلبات التكامل بن العلوم والتقنية واهلندســة والرايضيات STEM من خال االطاع 
علــى األدبيــات والدراســات الســابقة ذات الصلــة ومت عرضهــا علــى جمموعــة مــن اخلــراء يف جمــال الربيــة وعلــم 
النفــس واملناهــج وطــرق التدريــس وذلــك مــن أجــل حتديــد الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة هبــا وحتديــد االحتياجــات 
التدريبيــة يف جمــال الكفــاايت املهنيــة لتصميــم الرانمــج التدريــيب املقــرح ومتثلــت املتطلبــات يف اآليت جــدول)٣(، 

ملحــق )١(.
جدول )3( 

  STEMمتطلبات التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات

عدد الكفاايت املتطلب م

١
التمركز حول اخلرة املفاهيمية املتكاملة. 

١0

٢
 .)Mوالرايضيات ،Eواهلندسة ،Tالعلوم، التقنيةS( STEM حتقيق التكامل بن جماالت

٩

٣
تنمية املهارات الازمة للقرن احلادي والعشرين.

١٢

4
اكتساب الطاب املعرفة العملية األساسية للعلوم املعاصرة. 

٩

تطبيق املعرفة ابلرايضيات والعلوم والتصميم اهلندسي.٥

٦
تنمية مهارات العمل واإلنتاج والتنمية املستدامة.

١0

                      
٥8اجملموع 

وبذلك متت اإلجابة عن السؤال األول. 
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اثنيــاً: إعــداد قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء 
:STEM والرايضيــات واهلندســة  والتقنيــة  العلــوم  بــني  التكامــل  متطلبــات 

أعــد الباحــث قائمــة الصــورة األوليــة لقائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة 
يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات، اعتمــاداً علــى األدبيــات والدراســات 
الســابقة، وأمكــن حتديــد ســتة أبعــاد لقائمــة متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة اهلندســة والرايضيــات 
)STEM(، والكفــاايت املرتبطــة؛ هبــا وللتأكــد مــن صــدق قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 
الباحــث  قــام  العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات  بــن  التكامــل  العلميــة يف ضــوء متطلبــات  ابلكليــات 
بعرضهــا يف صورهتــا األوليــة علــى جمموعــة مــن احملكمــن املتخصصــن يف املناهــج وطــرق التدريــس هبــدف 
التعــرف علــى مــدى مناســبة جمــاالت القائمــة ملوضــوع البحــث. ومــدى مناســبة الكفــاايت املندرجــة حتــت 
كل متطلــب. و مــدى وضــوح الكفــاايت املندرجــة حتــت كل متطلــب.، وقــد حظيــت القائمــة مبوافقــة أكثــر 
مــن )8٥ ٪( مــن احملكمــن علــى جماالهتــا وفقراهتــا، وكانــت لديهــم العديــد مــن املاحظــات حــول جمــاالت 
الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة 
واهلندســة والرايضيــات مــن حــذف أو إضافــة أو تعديــل بعــض الفقــرات، ويف ضــوء آراء احملكمــن ُأجريــت 
التعديــات، وتوصــل الباحــث إىل قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء 
متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM، مكونــة مــن )٥8( كفايــة مقســمة 

علــى ســتة متطلبــات ملحــق رقــم )٢(. 

اثلثــاً: اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة للكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات 
واهلندســة  والتقنيــة  العلــوم  بــني  التكامــل  مدخــل  متطلبــات  ضــوء  يف  بيشــة  جبامعــة  العلميــة 

:  STEMوالرايضيــات

مت إعــداد اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة للكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات 
والرايضيــات  واهلندســة  والتقنيــة  العلــوم  بــن  التكامــل  مدخــل  متطلبــات  ضــوء  يف  بيشــة  جبامعــة  العلميــة 

التــايل:   النحــو  الــي مت إعدادهــا يف أواًل وذلــك علــى  القائمــة  STEM يف ضــوء 

اهلــدف مــن االســتبانة: حتديــد االحتياجــات التدريبيــة للكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس - 
ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 

  .STEM والرايضيــات 

الصــورة األوليــة لالســتبانة: مت تصميــم وبنــاء أداة البحــث )االســتبانة( علــى جمموعــة مــن املصــادر - 
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واخلــرات املختلفــة ومنهــا: قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء 
متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات األدبيــات الربويــة الدراســات الســابقة. 
وخــرة الباحــث يف جمــال التطويــر واجلــودة ومدخــل STEM، ومراجعــة مفــردات وأهــداف الــدورات 
الربويــة املقدمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــة، وممــا ســبق مت التوصــل إىل اســتبانة االحتياجــات 
التدريبيــة للكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء 

  .STEM متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

حتديــد صــدق االســتبانة: للتأكــد مــن صــدق أداة البحــث )االســتبانة( قــام الباحــث بعرضهــا علــى - 
جمموعــة مــن احملكمــن املتخصصــن يف املناهــج وطــرق تدريــس العلــوم وتقنيــات التعليــم، وقــد حظيــت 
االســتبانة مبوافقــة أكثــر مــن )80٪( مــن احملكمــن علــى جماالهتــا وفقراهتــا، وكانــت لديهــم العديــد مــن 
املاحظــات حــول جمــاالت االســتبانة وفقراهتــا مــن حــذف أو إضافــة أو تعديــل بعــض الفقــرات، وكان 

الغــرض مــن التحكيــم إبــداء الــرأي حــول:

مدى مناسبة جماالت االستبانة ملوضوع البحث.- 

مدى وضوح الكفاايت املندرجة حتت كل متطلب. - 

مدى مناسبة االحتياج التدرييب املندرجة حتت كل متطلب.- 

تقدير درجات احلاجة لكل احتياج تدرييب. - 

ومت حســاب االتســاق الداخلــي لــكل متطلــب مــن املتطلبــات الســتة لاســتبانة، وذلــك حبســاب معامــل 
االرتبــاط بــن كل فقــرة والدرجــة الكليــة للبعــد لــدى املفحوصــن )ن = 30(، واجلــدول )4( التــايل يوضــح 

ذلــك:
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جدول )4( 
نتائج االتساق الداخلي للمتطلبات الستة لالستبيان

الفقرات

األبعاد
123456789101112

0,٥٣**0,٧٣**0,٧٧**0,٦8**0.80**0,80**0,٧0**0,٧٥**0,8٢**0,٧٩**املتطلب 1

0,٧4**0,٦٥**0,٧٦**0,٧٢**0,٧0**0,٧٣**0,٧8**0,٧٥**املتطلب 2

0,٥٥**0,٦٦**0,٥١**0,٦4**0,٧0**0,٦8**0,٦٧**0,٧4**0,٥٢**0,٦٧**0,٧4**0,٥٧**املتطلب 3

0,٦٩**0,٧٢**0,٦١**0,٧4**0,8١**0,8٢**0,٧٣**0,٧٧**0,٦٦**املتطلب 4

0,80**0,٦١**0,٥٧**0,٧٥**0,8١**0,8٣**0,٦٣**0,٧٥**املتطلب 5

0,٧0**0,٧4**0,8٢**0,٧٦**0,8٢**0,٦8**0,٦٦**0,٧0**0,٧٧**0,80**املتطلب 6

يتضــح مــن اجلــدول الســابق )4( وجــود ارتباطــات دالــة احصائيــاً عنــد مســتوى داللــة 0,0١ بــن كل 
فقــرة والدرجــة الكليــة للمتطلــب الــذي تنتمــي إليــه، وتراوحــت قيــم معامــات االرتبــاط مــا بــن )٥٣,0: 
0,8٢( يف املتطلــب األول و )0,٦٥ : 0,٧8( يف املتطلــب الثــاين، و )0,٥١: 0,٧4( يف املتطلــب 
الثالــث. و)0,٦١: 0,8٢( يف املتطلــب الرابــع، و)0,٦١: 0,8١( يف املتطلــب اخلامــس، و)٦٦,0 : 

0,8٢( يف املتطلــب  الســادس؛ ممــا يشــر إىل حتقــق االتســاق الداخلــي لاســتبانة.

- ثبــات االســتبانة: مت اســتخدام معامــات ألفــا – كرونبــاخ للتحقــق مــن ثبــات االســتبيان لــكل 
متطلــب مــن متطلبــات االســتبانة والدرجــة الكليــة لاســتبانة لــدى املفحوصــن )ن = ٣0( واجلــدول 

)٥( التــايل يوضــح هــذه النتائــج:
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جدول )5( 
معامالت الثبات لكل متطلب واملتطلبات ككل

عدد الفقراتمعامل ألفااالبعاد

0,٩١١0املتطلب١

0,8٧8املتطلب ٢

0,8٦١٢املتطلب ٣

0,8٩٩املتطلب 4

0,8٧8املتطلب ٥

0,٩١١0املتطلب ٦

0,٩٣٥8االستبيان ككل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق )٥( حتقــق ثبــات االســتبيان لــكل متطلــب ولاســتبيان ككل ممــا يــدل ذلــك 
علــى ثبــات أداة البحــث )االســتبانة( وأهنــا تقيــس مــا وضعــت لقياســه، ملحــق )٢( 

تطبيــق االســتبانة: بعــد التأكــد مــن صــدق أداة البحــث وثباهتــا، مت توزيــع االســتبانة علــى عينــة - 
هيئــة  يوضــح ألعضــاء  علــى خطــاب  االســتبانة  تشــتمل  أن  روعــي  وقــد  إلكرونيــاً،  البحــث 
التدريــس )عينــة البحــث( اهلــدف منهــا ومكوانهتــا وطريقــة االســتجابة لعباراهتــا، حيــث طلــب 
منهــم حتديــد درجــة االحتيــاج التدريــيب ابختيــار البديــل املناســب مــن بــن البدائــل الثــاث مقابــل 
كل عبــارة، كمــا طلــب منهــم كتابــة البيــاانت العامــة املرتبطــة مبتغــرات البحــث املتمثلــة يف: 
الدرجــة العلميــة، والتخصــص، وعــدد ســنوات اخلــرة يف التدريــس، والــدورات التدريبيــة يف جمــال 

.STEM التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

تصحيــح االســتبانة: مت حتديــد درجــة االحتيــاج يف ضــوء متوســط التقديــرات )املتوســط املرجــح( - 
كمــا يلــي:

إذا كانت قيم املتوسطات تراوح ما بن )صفر إىل أقل من 0,٧٥( يكون: ال يوجد احتياج.- 

إذا كانــت قيــم املتوســطات تــراوح مــا بــن )0,٧٥ إىل أقــل مــن ١,٥0( يكــون: هنــاك احتيــاج إىل - 
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حــد مــا.

إذا كانــت قيــم املتوســطات تــراوح مــا بــن )١,٥0 إىل أقــل مــن ٢,٢٥( يكــون: هنــاك احتيــاج بدرجــة - 
كبــرة.

إذا كانــت قيــم املتوســطات تــراوح مــا بــن )٢,٢٥ إىل أقــل مــن ٣( يكــون هنــاك احتيــاج بدرجــة كبــرة - 
جــداً.

رابعــاً: إعــداد الربانمــج التدريــيب املقــرتح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــني العلــوم والتقنيــة واهلندســة 

STEM والرايضيــات 

يف ضــوء اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة ونتائــج االحتياجــات التدريبيــة، مت تصميــم الرانمــج 
التدرييب املقرح لتنمية الكفاايت املهنية يف ضوء متطلبات التكامل بن العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات 

STEM؛ وفــق خطــوات التصميــم العــام للرامــج التدريبيــة علــى النحــو االيت:

اهلدف العام من الرانمج. . ١

األهداف اخلاصة للرانمج.. ٢

حمتوى الرانمج.. ٣

أ - إعداد حمتوى الربانمج التدرييب.

ب - التحقق من صدق حمتوى الربانمج.

ه- حتديد حمتوى الوحدات التدريبية يف صورته النهائية: 

إعداد استمارة تقييم الرانمج التدرييب.. ١

اهلدف العام للرانمج التدرييب املقرح. . ٢

يهــدف الرانمــج التدريــيب املقــرح إىل: "تنميــة الكفــاايت املهنيــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم 
والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة "
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1- األهداف اخلاصة للربانمج املقرتح. 

مت حتديــد أهــداف إجرائيــة للرانمــج التدريــيب حيــث متــت صياغــة أهــداف ســلوكية إجرائيــة خاصــة بــكل 
موضــوع مــن موضوعــات وحــدات الرانمــج تصــف نتائــج التعلــم املتوقعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بعــد دراســة 
كل موضــوع مــن وحــدات الرانمــج، وقــد روعــي عنــد صياغتــه لألهــداف شــروط اهلــدف اإلجرائــي اجليــد، 
وأن تعمــل علــى حتقيــق األهــداف العامــة لتدريــس الرانمــج، ومتثيلهــا جملــاالت األهــداف الثــاث املعــريف، 
املهــاري، الوجــداين وإمكانيــة حتققهــا فعليــاً، واتســاقها مــع عناصــر املنظومــة التدريســية املتمثلــة يف: احملتــوى، 
االســراتيجية التعليميــة، التقــومي. ومت عــرض اســتمارة التحكيــم لقائمــة األهــداف علــى جمموعــة مــن الســادة 
احملكمــن، املتخصصــن يف املناهــج وطــرق التدريــس وتقنيــات التعليــم، ومبراعــاة مــا اقرحــه احملكمــون مــن 

تعديــات أصبحــت األهــداف مناســبة بشــكلها النهائــي كمــا يلــي:  
بعــد االنتهــاء مــن دراســة الربانمــج ينبغــي ان يكــون عضــو هيئــة ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة قــادراً 

علــى أن: 

- يتعرف على كيفية صياغة املفاهيم العلمية بصورة تكاملية.

- يدير مناقشات الكتشاف املبادئ العلمية والرايضية للمفاهيم.

- يصمم تطبيقات تقنية للمبادئ العلمية والرايضية واهلندسية الي تعلمها الطاب.

- يناقش الطاب حول التكامل بن العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات. 

- يتعــرف علــى طــرق مســاعدة الطــاب علــى اقــراح احللــول للمشــكات ذات الصلــة ابلعلــوم والرايضيــات 
والتكنولوجيــا واهلندســة.

- يعدد أساليب توجيه الطاب للقيام أبنشطة تتكامل فيها العلوم والرايضيات والتكنولوجيا واهلندسة. 

- يعدد أساليب الطاب على إدراك الصلة بن العلوم والرايضيات والتكنولوجيا واهلندسة.

- يتعــرف علــى أســاليب تدريــب الطــاب علــى القيــام ابألعمــال التقنيــة واســتخدام املعلومــات الــي تســاعدهم 
مــن العلــوم والرايضيــات واهلندســة.

.STEM يتقن اساليب تدريب الطاب على تطبيق العلوم املختلفة يف ضوء -

 STEM يعــدد اســراتيجيات تدريســية لعــرض موضوعــات املقــرر بصــورة تكامليــة جتمــع بــن جمــاالت -
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)العلــوم والتقنيــات واهلندســة والرايضيــات(.

.STEM ينظم احملتوى العلمي مبواقف تؤكد التكامل بن -

-  يرز تكاملية ممارسات العلوم واهلندسة والرايضيات يف سياق الفكرة 

.STEM يدعم املقرر مبوضوعات العلوم التقنية املعاصرة ذات الصلة مبجاالت -

 STEM يضمن موضوعات املقرر قضااي علمية جمتمعية ذات الصلة مبجاالت -

 يرز تكاملية جماالت STEM يف التطبيقات احلياتية.

.STEM ينظم حمتوى املقرر يف صورة وحدات تعليمية قائمة على املشروعات املرتبطة مبجاالت -

.STEM يصمم حمتوى املقرر يف صورة وحدات تعليمية قائمة على املشروعات املرتبطة مبجاالت -

- يصمم مواقف ابستخدامٍ STEM يف تنمية مهارات التفكر الناقد.

- ينظم موضوعات املقرر مواقف تسهم يف تنمية العمل التعاوين اجلماعي.

- يوظف أساليب تنمية مهارات االتصال الفعال الشفهي واملكتوب.

- يستخدم أساليب التدريب على أساليب حل املشكات العلمية.

- يتعرف على كيفية تنمية مهارة تفسر حدوث بعض الظواهر العلمية ابستخدام الرايضيات والتقنية.

- يتعرف على طرق حتديد العاقة بن الفروض واملشكلة واملسلمات الي تقوم عليها.

- يوضح كيفية تفسر حدوث بعض الظواهر العلمية ابستخدام الرايضيات والتقنية.

- يصمم مواقف تتطلب تفسر الظاهرة تفسراً مقنعاً.

-  يستخلص النتائج واآلاثر املرتبة على الظاهرة العلمية.

- يوظــف أمنــاط املناقشــات مــع الطــاب الكتشــاف الذاتيــة واملوضوعيــة إزاء وجهــات النظــر لقضيــة أو 
مشــكلة مــا.

- يستخدم أساليب حتديد املتناقضات يف األقوال الي تتواتر مبوضوع احملاضرة 
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- يتعرف أساليب تشجيع الطاب على ممارسة التفكر العلمي.

- يعدد أساليب توجيه الطاب بربط التفسرات ابلظاهرة املدروسة.

- يوظف أساليب تقومي النتائج النهائية للظاهرة.

- يتقن أساليب تدريب الطاب على كيفية اختاذ القرارات املناسبة.

- يبتكر أنشطة وخرات ترتبط مبوضوعات العلوم.

- يعرض املادة العلمية أبساليب خمتلفة وفقا لطبيعة املوقف واملتعلمن.

- يوظف مصادر التعلم املختلفة ال كتساب املعرفة األساسية للعلوم املعاصرة.

- يتعرف كيفية بناء تصميمات هندسية حلل املشكات العلمية.

- ينظم حمتوى املقرر ملمارسة التخطيط بصورة علمية.

- حيلل البياانت مث تفسرها وفق التصميم املقرح.

- يدير النقاشات وأسئلة تثر التفكر لتحديد أوجه القوة والضعف يف التصميم املقرح.

- يوظف أساليب ختطيط احملاضرة للتوصل للتصميم النهائي.

- مييز بن استخدام أساليب التقومي الذايت.

- يتعرف أساليب تنمية مهارات حتديد وتعريف املشكات القابلة للحل وتوليد حلول جديدة.

- يتعرف أساليب تطبيق مبادئ وممارسات وعمليات اهلندسة يف مواقف جديدة.

- يستخدم أساليب تنمية القدرة على أداء مهمة أو ابتكار منتج لدى املتعلمن.

- يصمم مواقف حياتية لاستفادة من املعرفة املنتجة يف حياة أفراد اجملتمع.

- ينظم املوضوعات لبيان العاقة املتبادلة بن العلم وتطبيقاته االقتصادية.

- يستخدم أساليب معاجلة املشكات االقتصادية.

- يوجه املتعلمن لتنمية ميوهلم العلمية والتقنية واهلندسية والرايضية.
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- يربط بن التدريس يف اجلامعة مبواقع اخلرة واإلنتاج التكنولوجي.

- يتعرف أساليب توجيه الطاب إبنشاء عاقة ابخلراء يف جمال العلوم والتكنولوجيا.

- يصمم أنشطة تدريبية وحبثية ذات صلة ابجملتمع احمللي.

- يرز دور التكامل يف توفر الفرص الوظيفية املستقبلية املتاحة للمهن العلمية.

- يوجه الطاب حنو التفكر يف االلتحاق ابملهن العلمية يف املستقبل.

2- حمتوى الربانمج التدرييب املقرتح. 

أ- إعداد حمتوى الربانمج التدرييب:

يعتــر حتديــد وإعــداد حمتــوى الرانمــج التدريــيب  )اخلطــوة التاليــة ( مــن املرحلــة األوىل اخلاصــة مبرحلــة 
)التصميــم( يف النمــوذج املتبــع، حيــث مت حتليــل حمتــوى موضوعــات وحــدات الرانمــج و حتديــد املفاهيــم الــي 
تتضمنهــا املوضوعــات مــن قبــل احملكمــن، وبعــد القيــام بصياغــة األهــداف العامــة للرانمــج التدريــيب واألهــداف 
إعــادة صياغــة  مت  املقــرح،  التدريــيب  الرانمــج  وحــدات  موضوعــات  مــن  موضــوع  بــكل  اخلاصــة  التعليميــة 
موضوعــات الرانمــج التدريــيب املقــرح مســتعينا مبصــادر ومراجــع متنوعــة ومواقــع إلكرونيــة خاصــة مبوضوعــات 
وحدات الرانمج  – وحدات نســقية حبيث تشــتمل كل وحدة تدريبية على األهداف – احملتوى التعليمي- 
األنشــطة – معلومــات إثرائيــة – التدريبــات )التقــومي( متضمنــاً صــورًا جاهــزة مت احلصــول عليهــا مــن اإلنرنــت، 
وروابــط خاصــة ببعــض األنشــطة، وروابــط ملقاطــع فيديــو تعليميــة جاهــزة )YouTube( مت احلصــول عليهــا 

مــن اإلنرنــت ومرتبطــة مبوضوعــات الرانمــج التدريــيب.  

ب- التحقق من صدق حمتوى الربانمج:

مــن املتخصصــن األكادمييــن والربويــن يف  الرانمــج مت عرضــه علــى جمموعــة  مــن صــدق  للتحقــق 
ختصــص العلــوم الطبيعيــة والعلــوم العامــة وتقنيــات التعليــم، وذلــك هبــدف اســتطاع رأي احملكمــن يف احملتــوى 
العلمــي لوحــدات الرانمــج التدريــيب املقــرح وفــق اســتمارة أعدهــا الباحــث لتقــومي احملتــوى، وقــد اتفــق معظــم 
احملكمــن علــى مناســبة احملتــوى املقــدم يف الرانمــج التدريــيب، واقــرح البعــض اآلخــر إجــراء بعــض التعديــات. 

وقــد قــام الباحــث بعمــل التعديــات الــي اقرحهــا احملكمــون. 
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ت- حتديد حمتوى الوحدات التدريبية يف صورته النهائية: 

بعــد التحقــق مــن صــدق احملتــوى الــذي تطلــب مراعــاة مــا أوصــى بــه احملكمــون مــن ماحظــات وبعــد 
مراجعــة احملتــوى لغــوايً وإمائيــاً، أصبــح احملتــوى يف صورتــه النهائيــة وجاهــزاً لتنظيمــه ملحــق )٣(، وهبــذا متــت 
اإلجابــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة الدراســة والــذي ينــص علــى: مــا صــورة تصميــم الرانمــج املقــرح لتنميــة 
 STEM الكفــاايت املهنيــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة؟ 

4- إعداد استمارة تقييم الربانمج التدرييب املقرتح 

اهلــدف مــن هــذه االســتمارة: هــو تقييــم للرانمــج املقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
ابلكليــات العلميــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM وعرضهــا 
علــى املختصــن، للتأكــد مــن صاحيتهــا يف تصميــم الرانمــج التدريــيب املقــرح هبــذا البحــث، وإلعــداد قائمــة 

ابملعايــر الربويــة والفنيــة الــازم توفرهــا يف تصميــم الرانمــج التدريــيب؛ قــام الباحــث ابخلطــوات التاليــة:

الرامــج -  الربويــة والفنيــة لتصميــم  املعايــر  تناولــت  الــي  بعــض األدبيــات والدراســات  االطــاع علــى 
التدريبيــة. 

إعــداد قائمــة مبدئيــة ابملعايــر الربويــة والفنيــة، وصياغــة املعايــر ومؤشــراهتا، حيــث احتــوت القائمــة علــى - 
)١0( معايــر، وتضمنــت)٣٥( مؤشــرا، ومت تقســيمها إىل مؤشــرات تربويــة )٢0 مؤشــراً(، ومؤشــرات 

فنيــة )١٥( مؤشــراً.

عــرض قائمــة املعايــر الربويــة والفنيــة واملؤشــرات املرتبطــة هبــا علــى احملكمــن، للحصــول علــى آرائهــم - 
وماحظاهتــم حــول القائمــة ملحــق )4(. 

إجــراء التعديــات الازمــة وفــق ماحظــات وآراء احملكمــن علــى قائمــة املعايــر الربويــة والفنيــة للرامــج - 
التدريبيــة، مــن إعــادة الصياغــة أو احلــذف لبعــض املؤشــرات وتغيــر ترتيبهــا، وبذلــك أصبحــت القائمــة 
تتضمــن )١0( معايــر تربويــة وفنيــة، وتضمنــت ٣0مؤشــرا، قســمت إىل )٢0( مؤشــرا تربــواي، و )١٥( 

مؤشــرا فنيــا.

االسرشاد ابملؤشرات املرتبطة ابملعاير الربوية والفنية أثناء عملية التصميم التعليمي للرانمج.- 

وبذلك مت إعداد استمارة تقييم الرانمج املقرح يف صورهتا النهائية، ملحق )4(.- 
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نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال األول: مــا متطلبــات مدخــل التكامــل بــني العلــوم - 
والتقنيــة واهلندســة الرايضيــاتSTEM  ؟

أســفرت إجــراءات البحــث – كمــا ســبق اإلشــارة إىل ذلــك – إىل حتديــد ســتة متطلبــات ملدخــل 
يلــي:  فيمــا  ومتثلــت   ،STEM والرايضيــات واهلندســة  والتقنيــة  العلــوم  بــن  التكامــل 

- املتطلب األول: املتطلب األول: التمركز حول اخلرة املفاهيمية املتكاملة. - 

 - ، Eواهلندســة ، Tالعلــوم، والتقنيــةS( STEM املتطلــب الثــاين: حتقيــق التكامــل بــن جمــاالت -
.)M والرايضيــات

- املتطلب الثالث: تنمية املهارات الازمة للقرن احلادي والعشرين.- 

- املتطلب الرابع: اكتساب الطاب املعرفة العملية األساسية للعلوم املعاصرة. - 

- املتطلب اخلامس: تطبيق املعرفة ابلرايضيات والعلوم والتصميم اهلندسي.- 

- املتطلب السادس: تنمية مهارات العمل واإلنتاج والتنمية املستدامة.- 

وقــد أشــارت النتائــج الــواردة يف جــدول )4( الســابق إىل ارتفــاع األمهيــة النســبية لتلــك الكفــاايت يف 
ضــوء هــذه املتطلبــات كمــا أشــارت دراســة البيــز )١4٣8(، وأن املتطلبــات الــي وضعــت هلــا كفــاايت متثــل 
احتياجــات فعليــة ويعــزو الباحــث اىل أمهيــة إعــداد برانمــج خــاص ألعضــاء هيئــة التدريــس لتنميــة الكفــاايت 
املهنيــة لــد يهــم يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM  ملــا هلــا مــن 
أمهيــة خاصــة يف تغيــر الرؤيــة وأهــداف التعليــم وتصميــم مناهــج تكامليــة، وهــذا مــا أكــده األدب الربــوي مثــل 

دراســة والكــر )Walker,2012(، ومل تتطــرق إليــه الدراســات الســابقة علــى وجــه اخلصــوص. 

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الثــاين: مــا الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة - 
التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــني العلــوم 

والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM؟

أعــد الباحــث الصــورة األوليــة للكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء 
متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات اعتمــاداً علــى األدبيــات والدراســات الســابقة، 
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 )STEM( وأمكــن حتديــد ســتة أبعــاد لقائمــة متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة اهلندســة والرايضيــات
والكفــاايت املرتبطــة هبــا، وللتأكــد مــن صــدق قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات 
العلميــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات، ومت عرضهــا يف صورهتــا األوليــة 
علــى جمموعــة مــن احملكمــن املتخصصــن يف املناهــج وطــرق التدريــس، وقــد حظيــت القائمــة مبوافقــة أكثــر 
مــن )8٥ ٪( مــن احملكمــن علــى جماالهتــا وفقراهتــا، وكانــت لديهــم العديــد مــن املاحظــات حــول جمــاالت 
الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة 
ُأجريــت  الفقــرات طبقــا آلراء احملكمــن،  بعــض  تعديــل  أو  أو إضافــة  مــن حــذف  واهلندســة والرايضيــات 
التعديــات وتوصــل الباحــث إىل قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء 
متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات )٥8( كفايــة مقســمة علــى ســتة متطلبــات 

جــدول )٦(  
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جدول )6( 

الكفاايت املهنية ألعضاء هيئة التدريس ابلكليات العلمية يف ضوء متطلبات التكامل بني العلوم والتقنية 
واهلندسة والرايضيات

الكفاايتاملتطلب

األول: التمركز حول اخلربة املفاهيمية املتكاملة

 يقدم املفاهيم العلمية يف سياق متكامل.. ١

 حيرص على تنمية وعي الطاب ابملفاهيم واملعارف الرئيسة املرتبطة مبدخل التكامل بن . ٢

العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات.

 يدير املناقشات الكتشاف املبادئ العلمية والرايضية للمفاهيم.. ٣

 يصمم تطبيقات تقنية للمبادئ العلمية والرايضية واهلندسية الي تعلمها الطاب.. 4

 يناقش الطاب حول التكامل بن العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات.. ٥

 يساعد الطاب على اقراح احللول للمشكات ذات الصلة ابلعلوم والرايضيات . ٦

والتقنية واهلندسة.

 يوجه الطاب للقيام أبنشطة تتكامل فيها العلوم والرايضيات والتقنية واهلندسة.. ٧

 يوجه الطاب إىل إدراك الصلة بن العلوم والرايضيات والتقنية واهلندسة.. 8

 يدرب الطاب على القيام ابألعمال التقنية واستخدام املعلومات الي تساعدهم من . ٩

العلوم والرايضيات واهلندسة.

١0 ..STEM يدرب الطاب على تطبيق العلوم املختلفة يف ضوء 
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الكفاايتاملتطلب

S( STEM الثاين: حتقيق التكامل بني جماالت

العلوم، T التقنية، Eاهلندسة، Mالرايضيات(

 يستخدم اسراتيجيات تدريسية لعرض موضوعات املقرر بصورة تكاملية جتمع بن . ١

جماالت STEM )العلوم والتقنيات واهلندسة والرايضيات(.

٢ ..STEM دعم احملتوى العلمي مبواقف تؤكد التكامل بن 

 يوضح أمهية دور التقنية يف تقدم العلوم.. ٣

 يرز تكاملية ممارسات العلوم واهلندسة والرايضيات يف سياق الفكرة.. 4

٥ ..STEM يدعم املقرر مبوضوعات العلوم التقنية املعاصرة ذات الصلة مبجاالت 

٦ ..STEM يضمن موضوعات املقرر قضااي علمية جمتمعية ذات الصلة مبجاالت 

 يرز تكاملية جماالت STEM يف التطبيقات احلياتية.. ٧

 تنظيم حمتوى املقرر يف صورة وحدات تعليمية قائمة على املشروعات املرتبطة مبجاالت . 8

.STEM
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الكفاايتاملتطلب

الثالث: تنمية مهارات القرن احلادي 

والعشرين واجليل القادم

 يصمم مواقف ابستخدامٍ STEM يف تنمية مهارات التفكر الناقد.. ١

 يضمن املقرر مواقف تسهم يف تنمية األبداع.٢. 

 يضمن موضوعات املقرر مواقف تسهم يف تنمية العمل التعاوين اجلماعي.. ٣

- يستخدم أساليب تنمية مهارات االتصال الفعال الشفهي واملكتوب.. 4

 يوظف أساليب التدريب حلل املشكات العلمية.. ٥

 يدرب الطاب على طرق حتديد العاقة بن الفروض واملشكلة واملسلمات الي تقوم . ٦

عليها

 يكسب الطاب مهارة تفسر حدوث بعض الظواهر العلمية ابستخدام الرايضيات . ٧

والتقنية

 ينمي مهارات طرح األسئلة لدى الطاب لتحديد مدى اتفاق النتائج الي توصل إليها . 8

العامل مع الفروض املقرحة.

 يصمم مواقف تتطلب تفسر الظاهرة تفسراً مقنعاً.. ٩

 يستخلص النتائج واآلاثر املرتبة على الظاهرة العلمية.. ١0

 يوظف أمناط املناقشات مع الطاب الكتشاف الذاتية واملوضوعية إزاء وجهات النظر . ١١

لقضية أو مشكلة ما.

 يستخدم أساليب حتديد املتناقضات يف األقوال الي تتواتر مبوضوع احملاضرة.. ١٢
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الكفاايتاملتطلب

الرابع: اكتساب الطالب املعرفة العلمية األساسية 

للعلوم

يدرب الطاب على كيفية بناء مناذج لتصور الظاهرة موضع الدراسة.. ١

يستخدم أساليب تشجيع الطاب على ممارسة التفكر العلمي.. ٢

حيلل البياانت قبل تفسر الظاهرة بدقة.. ٣

يوظف أساليب توجيه الطاب بربط التفسرات ابلظاهرة املدروسة.. 4

يستخدم أساليب تقومي النتائج النهائية للظاهرة.. ٥

يدرب الطاب على كيفية اختاذ القرارات املناسبة.. ٦

يبتكر أنشطة وخرات ترتبط مبوضوعات العلوم.. ٧

يعرض املادة العلمية أبساليب خمتلفة وفقا لطبيعة املوقف واملتعلمن.. 8

يوظف مصادر التعلم املختلفة ال كتساب املعرفة األساسية للعلوم املعاصرة.. ٩

اخلامس: تطبيق املعرفة ابلرايضيات والعلوم 

والتصميم اهلندسي

يبي تصميمات هندسية حلل املشكات العلمية.. ١

ينظم حمتوى املقرر ملمارسة التخطيط بصورة علمية.. ٢

حيلل البياانت مث يفسرها وفق التصميم املقرح.. ٣

يدير النقاشات وأسئلة تثر التفكر لتحديد أوجه القوة والضعف يف التصميم املقرح.. 4

يستخدم أساليب ختطيط احملاضرة للتوصل للتصميم النهائي.. ٥

يستخدم اساليب التقومي الذايت.. ٦

يستخدم أساليب لتنمية مهارات حتديد وتعريف املشكات القابلة للحل وتوليد حلول . ٧

جديدة.

يطبق مبادئ وممارسات وعمليات اهلندسة يف مواقف جديدة.. 8
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الكفاايتاملتطلب

السادس: تنمية مهارات العمل واإلنتاج والتنمية 

املستدامة

يستخدم أساليب تنمية القدرة على أداء مهمة أو ابتكار منتج لدى املتعلمن.. ١

يصمم مواقف حياتية لاستفادة من املعرفة املنتجة يف حياة أفراد اجملتمع.. ٢

ينظم املوضوعات لبيان العاقة املتبادلة بن العلم وتطبيقاته االقتصادية.. ٣

يستخدم أساليب معاجلة املشكات االقتصادية.. 4

يوجه املتعلمن لتنمية ميوهلم العلمية والتقنية واهلندسية والرايضية.. ٥

يربط التدريس يف اجلامعة مبواقع اخلرة واإلنتاج التكنولوجي.. ٦

يستخدم أساليب توجيه الطاب إبنشاء عاقة ابخلراء يف جمال العلوم والتكنولوجيا.. ٧

يصمم أنشطة تدريبية وحبثية ذات صلة ابجملتمع احمللي.. 8

يرز دور التكامل يف توفر الفرص الوظيفية املستقبلية املتاحة للمهن العلمية.. ٩

يوجه الطاب حنو التفكر يف االلتحاق ابملهن العلمية يف املستقبل.. ١0
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النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الثالــث: مــا درجــة االحتياجــات التدريبيــة مــن الكفــاايت املهنيــة - 
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن 

العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM؟

تشــر النتائــج يف اجلــداول )٥(، )٦(، )٧(، )8(، )٩(، )١0( إىل وجــود فــروق دالــة بــن تكــرارات 
االســتجاابت علــى كل عبــارة حيــث كانــت قيــم ) كا٢(  دالــة لــكل العبــارات وكانــت الفــروق لصــاحل اســتجابة 
)كبــرة( ممــا يشــر اىل ارتفــاع األمهيــة النســبية لتلــك املهــارات املتضمنــة يف القائمــة، ويوضــح اجلــدول )٧( 

الرتيــب النســيب لــكل عبــارة مقارنــة بعبــارات البعــد الــذى تنتمــى اليــه. 
جدول )7( 

درجة االحتياج للمتطلب األول »التمركز حول اخلربة املفاهيمية املتكاملة«

الكفاية

درجة االحتياج

درجة االحتياجمتوسط التقديراتاالحنراف املعياري بدرجة كبرة جدًا

)التقدير= ٣(

بدرجة كبرة

)التقدير=٢(

إىل حد ما

)التقدير=١(

ال أحتاجها

)التقدير=صفر(

درجة كبرة١٢١١٥٧٢0,88٢,٢٢

درجة كبرة٢٢١١٧٦١0,80٢,٢٩

درجة كبرة٣٢0١8٦١0,80٢,٢٧

درجة كبرة4١٦٢١٧١0,8٧٢,١٦

درجة كبرة جدا٧٩٢,٣١,٥٢٢١٦٦١0

درجة كبرة٦١٩١٩٥٢0,8٢٢,٢١

درجة كبرة٧١٢,٢4,٧١٧٢٣4١0

درجة كبرة٧٦٢,٣١,8٢١١8٥١0

درجة كبرة٦٥٢,٣٦,٩٢0٢١400

درجة كبرة00,١0١٥١٥١٥00,8٣٢

درجة كبرة0,٧٩٢,٢4املتطلب ككل
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يتضــح مــن اجلــدول )٧( أن درجــة احتياجــات الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابملتطلــب األول )التمركــز 
حــول اخلــرة املفاهيميــة املتكاملــة( جــاءت كبــرة ماعــدا كفايــة )٥( »يناقــش الطــاب حــول التكامــل بــن 
العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة والرايضيــات« حيــث جــاءت بدرجــة كبيــة جــداً؛ ممــا يؤكــد أن الكفــاايت 
املرتبطــة هبــذا املتطلــب حباجــة إىل تدريــب فعلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة ملــا تتميــز بــه مــن 
ضــرورة فهــم العلــوم والرايضيــات وتطبيقاهتــا يف اهلندســة والتقنيــة وذلــك مــن خــال تنظيــم بنيــة حمتــوى املقــررات 
الدراســية بصــورة تكامليــة والتمركــز حــول اخلــرة املفاهيميــة املتكاملــة، وتنميــة طــرق التفكــر ومــن أمههــا التفكــر 
  STEMالناقــد واإلبداعــي والتفكــر العلمــي، وأيضــاً مــن خــال األنشــطة التكامليــة الــي جتمــع بــن جمــاالت

وتعتمــد علــى البحــث واالكتشــاف كمــا تؤكــده دراســة البيــز )٢0١٧(، ودراســة املالكــي )١4٣٩ه(.  
جدول )8( 

»STEM درجة االحتياج للمتطلب الثاين »حتقيق التكامل بني جماالت

الكفاية 

درجة االحتياج

درجة االحتياجمتوسط التقديراتاالحنراف املعياري بدرجة كبرة جدًا

)التقدير= ٣(

بدرجة كبرة

)التقدير=٢(

إىل حد ما

)التقدير=١(

ال أحتاجها

)التقدير=صفر(

درجة كبرة جدًا٧٣٢,٢٩,١٢0١8٧00

درجة كبرة٢١٧١٧١١00,80٢,١٣

درجة كبرة جدًا44,٧0٢,٣٢٥١٥٥00

درجة كبرة4١٩١٥١١00,8١٢,١8

درجة كبرة ٧٥٢,١8,٥١٧١٩٩00

درجة كبرة٧٥١,٩٣,٦١0٢٣١١١0

درجة كبرة٧١١,٩٣,٧١0٢٢١٣00

درجة كبرة٧٦١,٩8,8١١٢٣١0١0

0,٧٥املتطلب ككل درجة كبرة٢,١٣ 
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 يتضــح مــن جــدول )8( أن درجــة احتياجــات الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابملتطلــب الثــاين )حتقيــق 

الكفايــة )١( »يســتخدم اســراتيجيات  بــن جمــاالت STEM( جــاءت بدرجــة كبــرة ماعــدا  التكامــل 

تدريســية لعــرض موضوعــات املقــرر بصــورة تكامليــة جتمــع بــن جمــاالت STEM »، والكفايــة )٣( »يوضــح 

أمهيــة دور التقنيــة يف تقــدم العلــوم«؛ فقــد جــاء االحتيــاج هلــا بدرجــة كبــرة جــًدا، وهــذا مــا يتفــق مــع األدب 

الربــوي والدراســات الســابقة مثــل: دراســة البيــز )٢0١٧(، ودراســة ســليمان )٢0١٧(، ودراســة املالكــي 

)١4٣٩(، حيث أن إن التعلم القائم على STEM  يقوم على فلســفة مؤداها توفر أنشــطة ومشــروعات 

تعليميــة تقــوم علــى التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات؛ مــن أجــل مســاعدة املتعلــم علــى إاثرة 

تفكــره واكتســابه املعرفــة العلميــة وتطبيقهــا يف مواقــف أخــرى هبــدف حــل مــا يواجهــه مــن مواقــف وحتــدايت 

يف العــامل احلقيقــي. 
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جدول )9( 

درجة االحتياج للمتطلب الثالث »تنمية مهارات القرن الـ 21 واجليل القادم«

الكفاية 

درجة االحتياج

درجة االحتياجمتوسط التقديراتاالحنراف املعياري بدرجة كبرة جدًا

)التقدير= ٣(

بدرجة كبرة

)التقدير=٢(

إىل حد ما

)التقدير=١(

ال أحتاجها

)التقدير=صفر(

درجة كبرة٧٦١,٩١,١٩٢٥٩٢0

درجة كبرة جدًا٦١٢,٣8,٢٢0٢٢٣00

درجة كبرة٧٦٢,٢0,٣١٣٢٥٥٢0

درجة كبرة4٢٣٣٢٢0,8٧٢,٢٢

درجة كبرة جدا4٢,٧٧٢,٥٢4١٧٣١0

درجة كبرة جدا4٢,٧٢٢,٦٢٢٢0٣00

درجة كبرة جدا٦٢٢,٢٧,٧١8٢١٦00

درجة كبرة جدا٦0٢,٣١,8١٧٢٥٣00

درجة كبرة٧٥١,٩8,٩١١٢٣١0١0

درجة كبرة١0١٦٢١٥٣0,8٦٢,١١

درجة كبرة٧٢١,٩8,١١١0٢٥٩١0

درجة كبرة84,٧١١,١٢8٢٢١٥00

درجة كبرة0,٧٣٢,١٧املتطلب ككل

يتضــح مــن جــدول )٩( أن درجــة احتياجــات الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابملتطلــب الثالــث 
)تنميــة مهــارات القــرن الـــ ٢١ واجليــل القــادم( جــاءت بدرجــة كبــرة ماعــدا الكفــاايت )٢( و )٥( 
و )٦( و )٧( و )8(، فقــد كان االحتيــاج هلــا بدرجــة كبــرة جــًدا »يضمــن املقــرر مواقــف تســهم يف 
تنميــة اإلبــداع، ويوظــف أســاليب التدريــب حلــل املشــكات العلميــة، و يســتخدم أســاليب حتديــد 
املتناقضــات يف األقــوال الــي تتواتــر مبوضــوع احملاضــرة درجــة االحتيــاج كبــرة جــداً، وهــذا مــا يتفــق 
مــع األدب الربــوي والدراســات الســابقة مثــل: دراســة العبدالكــرمي )٢0١٥(، ودراســة ســليمان ) 
٢0١٧(، ودراســة املالكــي )١4٣٩(، حيــث إن التعلــم القائــم علــى STEM  يقــوم علــى فلســفة 
مؤداهــا توفــر أنشــطة ومشــروعات تعليميــة تقــوم علــى التكامــل بــن العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة 
والرايضيــات مــن أجــل مســاعدة املتعلــم علــى ااثرة تفكــره واكتســابه املعرفــة العلميــة وتطبيقهــا يف 
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مواقــف أخــرى هبــدف حــل مــا يواجهــه مــن مواقــف وحتــدايت يف العــامل احلقيقــي. 

جدول )10( 

درجة االحتياج للمتطلب الرابع »اكتساب الطالب املعرفة العلمية األساسية للعلوم«

الكفاية 

درجة االحتياج

درجة االحتياجمتوسط التقديراتاالحنراف املعياري بدرجة كبرة جدًا

)التقدير= ٣(

بدرجة كبرة

)التقدير=٢(

إىل حد ما

)التقدير=١(

ال أحتاجها

)التقدير=صفر(

درجة كبرة٦8٢,١8,١١٥٢٣٧00

درجة كبرة جدًا4٧,٦٦٢,٢٢٥١٦400

درجة كبرة جدًا4٢,٧١٢,٣٢4١٧٣١0

درجة كبرة٧١٢,٢4,4١٧٢٣4١0

درجة كبرة ٧٧٢,٢٢,٥١٧٢٣٣٢0

درجة كبرة جدا40,٦٢٢,٦٢١٢١٣00

درجة كبرة جدا٦١٢,٣٦,٧١٩٢٣٣00

درجة كبرة جدا4٢,٦٢٢,8٢٢٢0٣00

درجة كبرة جدًا٦٧٢,٣٣,٩١٩٢٣٢١0

درجة كبرة جدًا0,٦8٢,٣4املتطلب ككل

يتضــح مــن جــدول )١0( أن درجــة احتياجــات  الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابملتطلــب الرابــع )اكتســاب 
الطالــب املعرفــة العلميــة األساســية للعلــوم جــاءت بدرجــة كبــرة جــداً  ماعــدا الكفــاايت )١( و )4( و)٥( 
»يــدرب الطــاب علــى كيفيــة بنــاء منــاذج لتصــور الظاهــرة موضــع الدراســة، و يوظــف أســاليب توجيــه الطــاب 
بربــط التفســرات ابلظاهــرة املدروســة، يســتخدم أســاليب تقــومي النتائــج النهائيــة للظاهــرة » فقــد جــاء االحتيــاج 
هلــا بدرجــة كبــرة، وهــذا مــا يتفــق مــع األدب الربــوي والدراســات الســابقة مثــل: دراســة البيــز )٢0١٧(، 
  STEM ودراســة ســليمان )٢0١٧( ودراســة املالكــي )١4٣٩(، حيــث إن مــن مــررات األخــذ مبدخــل
اكتســاب الطــاب أمناطًــا خمتلفــة مــن التفكــر، ومــن أمههــا التفكــر الفراغــي الــذي يؤكــد علــى التخيــل ثاثــي 

األبعــاد.
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 جدول )11( 

درجة االحتياج للمتطلب اخلامس »تطبيق املعرفة ابلرايضيات والعلوم والتصميم اهلندسي«

الكفاية 

درجة االحتياج
االحنراف 
املعياري

متوسط 
التقديرات

درجة االحتياج بدرجة كبرة جدًا

)التقدير= ٣(

بدرجة كبرة

)التقدير=٢(

إىل حد ما

)التقدير=١(

ال أحتاجها

)التقدير=صفر(

درجة كبرة0٢,٩4٢,١١٦١8٧40

درجة كبرة جدًا٧٢٢,٢٧,٢١٩١٩٧00

درجة كبرة جدًا٣٢0١٧٦٢0,8٥٢,٢٢

درجة كبرة4١٩٢04١٢0,80٢,٢4

درجة كبرة ٥١8٢04٣0,8٦٢,١8

درجة كبرة جدا٧١٢,٢4,٦١8٢0٧00

درجة كبرة جدا٧١٢,٣٣,٧٢0٢١٣١0

درجة كبرة جدا٩٢٢,١0,8١8١٦8٣0

درجة كبرة 0,8١٢,٢0املتطلب ككل

يتضــح مــن جــدول )١١( أن درجــة احتياجــات  الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابملتطلــب اخلامس)تطبيــق 
املعرفــة ابلرايضيــات والعلــوم والتصميــم اهلندســي( جــاءت بدرجــة كبــرة  ماعــدا الكفــاايت )١( و ) 4 ( و 
)٥(، »يبــي تصميمــات هندســية حلــل املشــكات العلميــة و يديــر النقاشــات، وأســئلة تثــر التفكــر لتحديــد 
أوجه القوة والضعف يف التصميم املقرح و  يســتخدم أســاليب ختطيط احملاضرة للتوصل للتصميم النهائي«؛ 
حيــث كان االحتيــاج هلــا بدرجــة كبــرة جــداً، هــذا مــا يتفــق مــع األدب الربــوي والدراســات الســابقة مثــل: 
دراســة العبدالكــرمي )٢0١٥(، ودراســة البيــز )٢0٧(، ودراســة املالكــي )١4٣٩ه(، حيــث إن التعلــم القائــم 
على STEM  يقوم على فلســفة مؤداها أن الدراســة هبذا املدخل تركز على معاجلة مشــكات من الواقع 

أو حــل بعــض الصعــوابت اهلندســية.
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جدول )12( 

درجة االحتياج للمتطلب السادس »تنمية مهارات العمل واالنتاج والتنمية املستدامة«

الكفاية 

درجة االحتياج
االحنراف 
املعياري

متوسط 
التقديرات

درجة االحتياج بدرجة كبرة جدًا

)التقدير= ٣(

بدرجة كبرة

)التقدير=٢(

إىل حد ما

)التقدير=١(

ال احتاجها

)التقدير=صفر(

درجة كبرة١١8١٧٩١0,8٢٢,١٦

درجة كبرة٧٥٢,١٣,٢١٥٢٢٧١0

درجة كبرة ٧4٢,١8,٣١٧١٩٩00

درجة كبرة04,4١٧١4١٣١0,88٢

٥٢١١8٦00,٧١٢,٣٣
درجة كبرة 

جدًا

٦٢٥١4٦00,٧٢٢,4٢
درجة كبرة 

جدا

درجة كبرة ٧٢٢,١8,٧١٦٢١800

8٢٣١٧٥00,٦٩٢,40
درجة كبرة 

جدا

٩٢4١٣٧١0,8٣٢,٣٣
درجة كبرة 

جدا

١0٢٢٢0٣00,٦٣٢,4٢
درجة كبرة 

جدا

0,٧٥٢,٢٦املتطلب ككل
درجة كبرة 

جدا
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يتضــح مــن جــدول )١٢( أن درجــة احتياجــات الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابملتطلــب الســادس »تنميــة 
مهــارات العمــل واالنتــاج والتنميــة املســتدامة »جــاءت بدرجــة كبــرة للكفــاايت )١، ٢، ٣، 4، ٧( 
»يســتخدم أســاليب تنميــة القــدرة علــى أداء مهمــة أو ابتــكار منتــج لــدى املتعلمــن - يصمــم مواقــف 
حياتيــة لاســتفادة مــن املعرفــة املنتجــة يف حيــاة أفــراد اجملتمــع- ينظــم املوضوعــات لبيــان العاقــة املتبادلــة 
بن العلم وتطبيقاته االقتصادية- يســتخدم أســاليب معاجلة املشــكات االقتصادية- يوجه املتعلمن 
لتنميــة ميوهلــم العلميــة والتقنيــة واهلندســية والرايضيــة- يربــط التدريــس يف اجلامعــة مبواقــع اخلــرة واإلنتــاج 
التكنولوجــي، أمــا الكفــاايت )٥( و)٦( و)8(  »يســتخدم أســاليب توجيــه الطــاب إبنشــاء عاقــة 
ابخلــراء يف جمــال العلــوم والتقنيــة- يصمــم أنشــطة تدريبيــة وحبثيــة ذات صلــة ابجملتمــع احمللــي-  يــرز دور 
التكامــل يف توفــر الفــرص الوظيفيــة املســتقبلية املتاحــة للمهــن العلميــة- يوجــه الطــاب حنــو التفكــر 
يف االلتحــاق ابملهــن العلميــة يف املســتقبل«؛ فقــد كان االحتيــاج هلــا بدرجــة كبــرة جــداً،  هــذا مــا يتفــق 
مــع األدب الربــوي والدراســات الســابقة؛ مثــل: دراســة اخلبــي )٢0١٦(، ودراســة البيــز )٢0١٧(، 
ودراســة ســليمان )٢0١٧(، ودراســة املالكــي )١4٣٩(، ودراســة احمليســن وخجــا )٢0١٥(، حيــث 
إن التعلم القائم على STEM  يقوم على فلســفة مؤداها ضرورة اكســاب  املمارســات املتخصصة 
لتعليــم STEM  وتعميــق فهــم املفاهيــم العلميــة واألفــكار األساســية جملــاالت العلــوم األربعــة؛ العلــوم 

والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الرابــع: مــا صــورة الربانمــج املقــرتح لتنميــة الكفــاايت - 
املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات 

مدخــل التكامــل بــني العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM؟

مت بنــاء وتصميــم برانمــج لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة 
بيشة )الطب – العلوم الطبية التطبيقية – اهلندسة – العلوم( يف ضوء متطلبات STEM، وقد مت إعداد 

الرانمــج وفــق اخلطــوات التالية: 

١ ..STEM حتديد متطلبات التكامل بن العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات

متطلبــات . ٢ ضــوء  يف  العلميــة  ابلكليــات  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  الازمــة  املهنيــة  الكفــاايت  حتديــد 
.STEM

حتديــد درجــة االحتياجــات الفعليــة ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن الكفــاايت املهنيــة الازمــة هلــم يف ضــوء . ٣
.STEM متطلبــات

اختيار الوحدات التدريبية املناسبة وحمتواها العلمي املناسب ملحق )٣(.. 4

تقييــم الرانمــج وفــق اســتمارة التقييــم مــن النواحــي الفنيــة والنواحــي الربويــة وأصبــح الرانمــج يف صورتــه . ٥
النهائيــة كمــا موضــح مبلحــق )4(. 
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التوصيات: 	 

يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج؛ يوصي البحث مبا يلي: 

ضــرورة وضــع خطــط تدريبيــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات . ١

STEM يف كل ختصــص علمــي مــن الكليــات العلميــة. 

أثنــاء اخلدمــة؛ ملســايرة . ٢ ضــرورة تنميــة الكفــاايت املهنيــة مــن خــال اســتخدام أســاليب التدريــب يف 

املهــي.  التطويــر  الســريعة يف جمــال  التطــورات 

تنميــة كفــاايت أعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــة يف ضــوء احتياجاهتــم الفعليــة وخاصــة فيمــا يتعلــق مبعايــر . ٣

اجلــودة الشــاملة. 

إعــادة النظــر يف برامــج إعــداد اخلرجيــن، حبيــث تتضمــن برامــج تدريبيــة مســتقبلية لإلعــداد للحيــاة مــن . 4

خــال التنميــة املســتدامة. 

العــام . ٥ التعليــم  ضــرورة إعــداد خريطــة حبثيــة توضــح مســتوايت اســتخدام مدخــل STEM مبراحــل 

اجلامعــي.  والتعليــم 

املقرتحات:	 

يقرتح البحث احلايل إجراء البحوث التالية: 

تقــومي برامــج إعــداد خرجيــي جامعــة بيشــة ابلكليــات العلميــة يف ضــوء مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة . ١

 .STEM والرايضيــات  واهلندســة 

٢ . .STEM فعالية الرانمج التدرييب املقرح يف تنمية مهارات البحث العلمي يف ضوء األوملبياد الدولية يف جمال
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تصــور مقــرح لوحــدة يف التخصــص العلمــي ابســتخدام منحــي STEM التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة . ٣

واهلندســة والرايضيــات. 

تنظيــم حمتــوى املقــررات العلميــة وفــق مدخــل STEM لتنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى طــاب . 4

اجلامعة. 

تصميــم أنشــطة إثرائيــة ابســتخدام مدخــل STEM لتنميــة مهــارات التفكــر الناقــد لــدى طــاب . ٥
العلميــة.  الكليــات 
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