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مات العلوم يف املرحلة الثانوية 
ِّ
ة ملعل

َّ
الكفاءة الذاتي

ه العلوم والتقنية واهلندسة 
ُّ
للتدريس يف ضوء توج

 والرياضيات
 ونضال بنت شعبان األحمد**                نوره بنت علي القرني*

 

  

ه العلوم والتقنية وال -امللخص مات العلوم في املرحلة الثانوية للتدريس في ضوء توجُّ
ِّ
ة ملعل  ف على الكفاءة الذاتيَّ  إلى التعرُّ

ُ
هندسة هَدف البحث

ى البحث املنهُج STEMوالرياضيات ) ة. وقد تبنَّ ميَّ
ْ
، والدرجة العل ِّ

مي 
ْ
ل ص الع  ة حسب التخصُّ ي؛ (، ومدى االختالف في كفاءتهنَّ الذاتيَّ  الوْصفي املْسح 

ت استبانة من نوع )املغلقة عدَّ
ُ

نة البحث البالغ عدُدها )-لتحقيق أهدافه، وأ ِّ
عت على عي  ِّ

مة علوم )أحياء، وفيزياء، وكيمياء( في 700املفتوحة(، وُوز 
ِّ
( معل 

مات العلوم )
ِّ
ة بمدينة الرياض، وبلغ عدد املستجيبات من معل  صت ال255املرحلة الثانويَّ

َ
مات العلوم للتدريس (. وخل

ِّ
ة ملعل  نتائج إلى أنَّ الكفاءة الذاتيَّ

ة في تنمية معارفهنَّ في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ  ط، حيث جاءت كفاءتهنَّ الذاتيَّ ِّ
ه، جاءت بمستًوى متوس  ات في املرتبة األولى، في ضوء التوجُّ

ة في املرتبة الثانية، وتنمية املم يَّ  
ا أنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية واإلدارة الصفِّ ة للطالبات في املرتبة الثالثة. كمَّ ة والهندسيًّ ميَّ

ْ
ارسات العل

ة في تنمية معا ة، باستثناء وجودها حول كفاءتهنَّ الذاتيَّ ميَّ
ْ
، والدرجة العل ِّ

مي 
ْ
ص العل عَزى إلى التخصُّ

ُ
ة، ت رفهنَّ في العلوم والتقنية لكفاءتهنَّ الذاتيَّ

ة توصيواله مت عدَّ ِّ
د 
ُ
مات العلوم الحاصالت على درجة املاجستير والدكتوراه. وفي ضوء نتائج البحث؛ ق

ِّ
ات؛ وذلك لصالح معل  ات، منها: ندسة والرياضيَّ

م املفاهيم العلمية وتطبيقها. 
ُّ
ات لتعل ة حول توظيف التقنية والهندسة والرياضيَّ  تكثيف برامج التنمية املهنيَّ

ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ): الكفاءة الذاتية، معلمات العلوم، املرحلة الثانوية، يةالكلمات املفتاح  .(STEMتوجُّ
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ة الكفاءة مات الذاتيَّ
ِّ
ه ضوء في للتدريس الثانوية املرحلة في العلوم ملعل   توجُّ

 والرياضيات والهندسة والتقنية العلوم
 املقدمة .1

م به في إنماء       سه 
ُ
م العلمي والتقني؛ ملا ت عدُّ مناهج العلوم إحدى ركائز التقدُّ

ُ
ت

املعارف واالتجاهات العلمية واملهارات التطبيقية للمتعلمين، إال إنه ما زالت 

م في الحياة وسوق   
ِّ
م في املدارس، وما يحتاجه املتعل

َّ
هناك فجوة بين ما ُيعل

م ضرور   
ة االستفادة من الرؤى والتجارب العاملية في العمل، األمر الذي ُيحتِّ

 تعليم العلوم. 

ه إلى مناهج العلوم تجزئة املعرفة     فمن االنتقادات التي ما زالت توجُّ

م   
ِّ
عارض ما تهدف إليه التربية من تكاُمل في شخصية املتعل

ُ
العلمية، والتي ت

[1  
ِّ
ر [؛ فالتكوين اإلنساني وحدة متكاُملة من جسم وعقل وروح، يؤث

َّ
ر ويتأث

باملجال الطبيعي الذي تتكامل فيه العوامل الفيزيائية والكيميائية والحيوية 

ل في األحياء والفيزياء والكيمياء 2]
َّ
[. وعليه فإن العلوم البحتة، والتي تتمث

ر قوانينها دون تطبيقها وتحويلها إلى أشياء محسوسة  والرياضيات، ال تتطوَّ

 [.3حياته ] ينتفع اإلنسان بها في تسيير

ونظًرا ملا تفرضه الطبيعة املتداخلة بين العلوم والتقنية والهندسة      

رت املناهج في  هات الحديثة في تعليم العلوم قد طوَّ والرياضيات، فإنَّ التوجُّ

ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات  ,Science ضوء ذلك؛ حيث نشأ توجُّ

Technology, Engineering and Mathematics (STEM)  في التسعينات من

َبل  املؤسسة الوطنية للعلوم في   National Science Foundation (NSF)ق 

الواليات املتحدة األميركية؛ وذلك لزيادة القوى العاملة املاهرة والقادرة على 

االبتكار، من خالل تعزيز قدرة املتعلم على بناء املعرفة العلمية وإنتاجها عبر 

 [. 4االت متكاُملة ]أربعة مج

نة من األكاديمية الوطنية للهندسة واملجلس الوطني  وأوضحت اللجنة املكوَّ

  National Academy Of Engineering & National Researchللبحوث

Council NAE & NRC) تعريًفا لكلٌّ من العلوم والتقنية والهندسة )

 :[5] والرياضيات بما يلي

ق حوله لفهمه أو تطبيقه أو بناء  العلوم: دراسة العالم • الطبيعي، والتحقُّ

 معارف جديدة. 

قة بتوظيف وإنتاج األعمال  •  
ِّ
ات واألدوات املتعل التقنية: املعارف والعمليَّ

 
ً
بة

َّ
 وبسيطة؛ كالورق والخشب، أو ُمرك

ً
ة ليَّ التقنية، وقد تكون األدوات أوَّ

ا أنتجْته العلوُم والهندسة. وحديثة؛ كاألجهزة أو النماذج الحاسوبية، وهي ممَّ 

ع   
زة وداعمة للنشاط الذي يشجِّ  

 محفِّ
ً
 التقنية في كونها أداة

ُ
ة كُمن أهميَّ

َ
كما ت

 مقتصرة على 
ً
َم على التفكير لبناء معارفه أو تطبيقها، وليست أداة  

ِّ
املتعل

 [. 6عرض املعلومات ]

ة  الهندسة: معرفة كل ما يلزم لتصميم وبناء املنتجات، فهي عملية • منهجيَّ

 
ُ
ة   املشكالت، تستند على مفاهيم العلوم والرياضيات. وعمليَّ

من أْجل حلِّ

ة، ولكنها تشمل البحث  يَّ  
ِّ
 أو خط

ٌ
دة التصميم الهندس ي ليست لها خطواٌت محدَّ

م التصميُم الهندس ي حسب  والتصميم، وبناء املنتج، والتقويم، حيث ُيقوَّ

املرغوبة في التصميم الهندس ي؛  املعايير والقيود، فاملعايير هي الخصائص

ز على   
ِّ
ا القيود فهي التي ترك مثل: كفاءته، وجماله الفني، واألمن والسالمة. أمَّ

  املتاحة، وبيئة 
قوانين الطبيعة، واملوارد والظروف؛ كالوقت، واملال، واملوادِّ

 [.7العمل ]

ات أو األرقام؛ وذلك لت • يَّ  
كوين ُحَجٍج الرياضيات: دراسة العالقات بين الكمِّ

ة، ويشمل  ة أو التصاميم الهندسيَّ لميَّ م في بناء التفسيرات الع  سه 
ُ
ة ت منطقيَّ

 الحساب، والهندسة والجبر، واإلحصاء واالحتماالت.
َ
 دراسة

ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات       ل بناُء مفهوٍم دقيٍق لتوجُّ  
ِّ
وُيشك

(STEMما؛ إذ إنَّ آ ٍ
ًيا إلى حدِّ  

دة ( تحدِّ ة التكاُمل بين هذه املجاالت غيُر محدَّ ليَّ

ات 8[ ]9بشكل كبير في األبحاث التربوية ] [، وقد يعود ذلك إلى اختالف آليَّ

ات  ع االستراتيجيَّ   موضوع دراس ي، أو لتنوُّ
ة كلِّ ًقا لخصوصيَّ

ْ
التكاُمل َوف

ز فيها على أحد املجاالت أكثَر من ال 
َّ
ة؛ فهناك موضوعات ُيرك خر؛ وذلك التربويَّ

م ]  
ِّ
ة عند املتعل [، إال إنَّ التصميم الهندس ي، 5لتنمية معرفٍة أو مهارٍة رئيسيَّ

بط  ات الرَّ والتمثيل الرياض ي، والقوانين العلمية، وأدوات التقنية من أساسيَّ

 [. 9بين هذه املجاالت ]

ه العلوم والتقنية 8وقد أوضحْت نتائج دراسة ساندل ]      [ تعريًفا لتوجُّ

( بواسطة عدٍد من املمارسين الخبراء في STEMهندسة والرياضيات )وال

ه التكاُمل بين مجاالت العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في  تعليمه، بأنَّ

مين، والتي   
ِّ
م القائم على املشاريع للمتعل

ُّ
موضوٍع ما، من خالل خبرات التعل

  مشكالت العالم الطبي
ب تطبيَق املعرفة؛ لحلِّ

َّ
ة. تتطل   في بيئات تعاونيَّ

عيِّ

ويشير ساندرز إلى أنَّ التكاُمل قد َيحُدث بين اثنين من مجاالت العلوم 

 [.10والتقنية والهندسة والرياضيات أو أكثر ]

ر لها تطبيقات في       
َّ
ات ال تتوف وجد معارف ضرورية في العلوم والرياضيَّ

ُ
وقد ت

مي 10العالم الطبيعي ]  
ِّ
العلوم أنَّ موضوعات علوم [، حيث يرى بعُض معل

  مشكلٍة ما ]
ا لحلِّ ب تصميًما هندسيًّ

َّ
[، إال إنَّ 11الحياة ليست جميُعها تتطل

ب تطبيًقا في العالم 
َّ
َم هذه املعارف قد ُيعدُّ أساًسا لبناء معارف أخرى تتطل

ُّ
تعل

زْت معايير الجيل القادم للعلوم 
َّ
 Next Generationالطبيعي، فقد رك

Science Standards (NGSS)  ة صيَّ على األفكار الرئيسة التخصُّ

Disciplinary Core Ideas الحقائق، وإنما هي معارف  
، والتي ال تعني تعليَم كلِّ

بنى هذه 
ُ
َم، وحتى ت  

ِّ
ة التي قد تواجه املتعل   املشكالت العلميَّ

أساسية لفهم وحلِّ

ُم في البحث   
ِّ
ر املتعل واالستقصاء، وذلك من خالل توظيف اثنين املعارف ُيبح 

ات. وعليه  أو أكثر من مفاهيم وممارسات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ

م في بناء حلول   
ِّ
هم فهُم موضوعات علوم الحياة في مساعدة املتعل ُيس 

ة والبيئة  قة بالغذاء والطاقة والصحَّ  
ِّ
ة املتعل ة للمشاكل االجتماعيَّ بيولوجيَّ

[12.] 

ُم القائم على املشروع       
ُّ
م القائم Project-Basedوُيَعدُّ كلٌّ من التعل

ُّ
، والتعل

ه؛  Problem-Basedعلى املشكلة  من االستراتيجيات التربوية الداعمة للتوجُّ

ة، أو  ميَّ
ْ
م املفاهيم العل

ُّ
وذلك لتركيزهما على توظيف الهندسة في سبيل تعل

ة ميَّ
ْ
  املشكالت العل

ًيا أو 13,14] حلِّ  
فقان في تضمين أنشطتهما تحدِّ [، حيث يتَّ

مين، من خالل معارفهم وممارساتهم   
ِّ
ب معالجَته من املتعل

َّ
ا يتطل موقًفا واقعيًّ

ة، وهي: طرح األسئلة وتحديد املشكلة، وتطوير النماذج  ة والهندسيَّ ميَّ
ْ
ل الع 

رها، واستخدامها، وتخطيط التحقيقات وتنفيذها، وتحليل البيانات وتفسي
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واستخدام الرياضيات والتفكير الحسابي، وبناء التفسيرات وتصميم الحلول، 

واملشاركة في الجدل العلمي باالعتماد على األدلة، والحصول على املعلومات 

م القائم على املشكلة 8وتقويمها والتواُصل بها ]
ُّ
[. وتختلفان في أنَّ التعل

م القائُم على يقتصر على تقديم مقترحاٍت لحلوٍل أو تفسير 
ُّ
ات، بينما التعل

م ُمنَتًجا ]  
 إلى ذلك يرى كابراو وسلو ]15املشروع يقدِّ

ً
م 16[، إضافة

ُّ
[ أنَّ التعل

م القائم على املشكلة؛ وذلك 
ُّ
عة للتعل  ُموسَّ

ً
ل صورة  

ِّ
القائم على املشروع يشك

ها. 
ُّ
مين حل  

ِّ
ب من املتعل

َ
 مشكالت ُيطل

َ
ه قد يشمل مجموعة  ألنَّ

ه العلوم والتقنية وقد       أظهرت الدراسات نتائج إيجابية للتدريس وفق توجُّ

ه STEMوالهندسة والرياضيات ) ( على تشكيل االتجاهات نحو مجاالت التوجُّ

، وتنمية عادات [18,19,20] [، ورفع مستوى التحصيل الدراس ي4,14,17]

فكير [، ومهارات الت22[، ومهارات القرن الحادي والعشرون ]20,21العقل ]

خاذ القرار ]18]  
ِّ
 [.19[، والتفكير اإلبداعي ]21,23[، ومهارات ات

ه العلوم       ا في نجاح تطبيق توجُّ م دوًرا هامًّ  
ِّ
 الذاتية للمعل

ُ
ل الكفاءة  

ِّ
شك

ُ
وت

ة   STEM [5]والتقنية والهندسة والرياضيات  الذاتيَّ
ُ
حيث ترتبط الكفاءة

م على التنظيم الذاتي، فإْن ك  
ِّ
م ذلك في املزيد بقدرة املعل  فسُيسه 

ً
انت عالية

من الكفاءة في استخدام االستراتيجيات التربوية، وإدارة وقت العمل، واألثر 

مين، والعكُس صحيح ]  
ِّ
 فها عالُم النفس باندورا 24اإليجابي على املتعل

[. ويعرِّ

م فحسب25]  
ِّ
، [ بأنها: القدرة اإلجرائية املدركة، والتي ال ترتبط بما يملكه املعل

رة.  
ِّ
 وإنما بإيمانه بما يستطيع عمله، مهما كانت املصادر املتوف

ز باندورا ]       
عات الكفاءة  [25كما ُيميِّ

ُّ
، Efficacy Expectationبين توق

عات الناتج 
ُّ
 Response-Outcome Expectanciesوتوق

َ
ولى تعني ثقة

ُ
، فاأل

  التدريس في سبيل تحق
م بقدرته على أداء َمَهامِّ  

ِّ
ا املعل يق األهداف املأمولة، أمَّ

ق هذه األهداف  
  سُيحقِّ

 الثانية فهي تقديره أنَّ أداءه لهذه املهامِّ

كُمن      
َ
مين ُجُدد، ولكْن ت  

ِّ
 إلى معل

ٌ
ه ليست هناك حاجة ويشير ساندل إلى أنَّ

مين واستعدادهم، وإتاحة الوقت إلنماء معارفهم   
ِّ
املسألة في رغبة املعل

مين والخبراء في [، وذلك 8وممارساتهم ]  
ِّ
من خالل التعاون والتواصل مع املعل

م خبيًرا في   
ِّ
ير املعل ة والتقنية والهندسية والتربوية؛ حتى َيص  ميَّ

ْ
املجاالت العل

مين، وفي االستراتيجيات   
ِّ
املعارف واملمارسات التي يسعى لتنميتها في املتعل

م في خبرات متكاُملة ]
ُّ
 [. 5,26,27التربوية التي تدعم التعل

ه العلوم والتقنية       م في ضوء توجُّ  
ِّ
ويمكن التعرُّف على الكفاءة الذاتية للمعل

( من خالل ثقته بالقدرة على تنمية معارفه في STEMوالهندسة والرياضيات )

العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية املمارسات العلمية 

ة ] يَّ  
[، وُيعدُّ ضعف ثقة املعلم في 5,8,24والهندسية للمتعلمين، واإلدارة الصفِّ

ر سلًبا على التحاقه ببرامج التنمية املهنية املتعلقة   
ِّ
ا يؤث م الهندسة ممَّ

ُّ
تعل

 [.5بالهندسة ]

مي شمال شرق والية تينيس ي 36[أن )28وقد كشفت دراسة ترنر ]  
ِّ
%( من معل

Tennessee ه العلوم والت قنية لديهم استعداد ورغبة للتدريس في ضوء توجُّ

 (. STEMوالهندسة والرياضيات )

مي العلوم في املرحلة االبتدائية 75[ إلى أنَّ )29وتشير دراسة أوينز ]  
ِّ
٪( من معل

( غيُر واثقين بقدرتهم على دمج الهندسة مع العلوم، وأنهم 9وعددهم )

 يحتاجون إلى الدعم والتوجيه. 

 سميث وآخرون ]     
ُ
  24كما أشارت دراسة

ِّ
مي الزراعة، والبالغ [ إلى أنَّ معل

ات أعلى من ثقتهم بدمج 280عددهم ) (، جاءت ثقتهم في دمج العلوم والرياضيَّ

ة والهندسة مع العلوم.  التقنيَّ

ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ))      ، وأن STEMونظًرا ألهمية توجُّ

  
ِّ
ٍ كبير على الكفاءة الذاتية للمعل

ه يعتمد إلى حدِّ [، واستناًدا إلى 5م ]هذا التوجُّ

ما لوحظ من ندرة الدراسات املحلية حول هذا املوضوع، فإنَّ البحث الحالي 

مات العلوم في املرحلة الثانوية   
ِّ
ة ملعل يهدف إلى التعرُّف على الكفاءة الذاتيَّ

ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات )  (.STEMللتدريس في ضوء توجُّ

 دراسةال. مشكلة 2

ل نحو مجتمٍع منتٍج وقادر على مواجهة       من الخطوات الداعمة للتحوُّ

ه  جاهات الحديثة في تعليم العلوم؛ كتوجُّ  
ِّ
 االت

ُ
ة مواكبة ميَّ

ْ
املشكالت العل

ات ) (، وقد ظهر اهتمام اململكة STEMالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ

ه في إنشاء املراكز ة  العربية السعودية بهذا التوجُّ ة والحقائب التعليميَّ ميَّ
ْ
العل

ه العلوم والتقنية والهندسة  ه، وإقامة مؤتمر توجُّ ة التوجُّ القائمة على منهجيَّ

ات ) (، وكذلك قرار 2015( في جامعة امللك سعود، العام )STEMوالرياضيَّ

ص لتطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة  ٍ
تأسيس مركز متخصِّ

ات، الصادر من   (.2017وزير التعليم في العام )والرياضيَّ

ه العلوم والتقنية والهندسة       وبالرغم من االهتمام بتطبيق توجُّ

ات ) ل في ضعف تضمين تعليمه STEMوالرياضيَّ
َّ
(، فإنَّ تحديات تطبيقه تتمث

مين ]  
ِّ
مين، وكثرة أعداد املدارس واملعل  

ِّ
رات إعداد املعل [. وعليه 30في مقرَّ

 الداو 
ُ
مي العلوم حول هذا 21د ]أْوَصت دراسة  

ِّ
رات معل [ بالتعرُّف على تصوُّ

ه.   التوجُّ

م عـن كفاءته الذاتية لها تأثيًرا  [25ويشير باندورا ]        
ِّ
إلى أنَّ معتقدات املعل

يات، أو   
ات، أو مثابرته في مواجهة التحدِّ همَّ

َ
على ُجهده املبذول في أداء امل

ة، وذلك إذا كانت امله ته في اختياره للمهمَّ يَّ  
 ضْمن إمكانات حرِّ

ً
 واقعة

ُ
ة مَّ

االختيار. وبناًء على ما سبق، رأت الباحثتان الحاجة إلى التعرف على الكفاءة 

ه العلوم  مات العلوم في املرحلة الثانوية للتدريس في ضوء توجُّ  
ِّ
ة ملعل الذاتيَّ

 (.STEMوالتقنية والهندسة والرياضيات )

 أ. أسئلة البحث

مات العلوم في املرحلة الثانوية للتدريس في ضوء ما هي  .1  
ِّ
ة ملعل الكفاءة الذاتيَّ

ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات )  (؟STEMتوجُّ

بين  α)≤(0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

ه العلوم مات العلوم في املرحلة الثانوية حول توجُّ  
ِّ
 الكفاءة الذاتية ملعل

ص العلمي؟ STEMوالتقنية والهندسة والرياضيات ) عزى إلى التخصُّ
ُ
 ( ت

بين  α≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

ه العلوم  مات العلوم في املرحلة الثانوية حول توجُّ  
ِّ
الكفاءة الذاتية ملعل

عزى إلى الدرجة العSTEMوالتقنية والهندسة والرياضيات )
ُ
 لمية؟( ت

 ب. هدف البحث

مات العلوم في املرحلة الثانوية للتدريس  .1  
ِّ
ة ملعل التعرُّف على الكفاءة الذاتيَّ

ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات )  (.STEMفي ضوء توجُّ

مات العلوم في املرحلة  .2  
ِّ
ة ملعل التعرُّف على مدى االختالف في الكفاءة الذاتيَّ

ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات الثانوية للتدريس في ضو ء توجُّ

(STEM.ص العلمي، أو الدرجة العلمية  (، والذي قد ُيعزى إلى التخصُّ

 ج. أهمية البحث

 لالتجاهات الحديثة في تعليم العلوم.  .1
ً
ة  موضوعيَّ

ً
 يأتي هذا البحث استجابة
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مات العلوم في املرحلة الثانوية  .2  
ِّ
ة ملعل قد ُيستفاد من نتائج الكفاءة الذاتيَّ

ات والهندسة في تصميم  ه العلوم والتقنية والرياضيَّ للتدريس في ضوء توجُّ

ي  
ة، بما يلبِّ  احتياجاتهن.  برنامًجا للتنمية املهنيَّ

 د. حدود البحث

اقتصر البحث على مدارس املرحلة الثانوية الحكومية واألهلية للبنات في  •

مدينة الرياض، وخالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 

 هـ.1438/1439

ة في املرحلة  • مات العلوم الذاتيَّ  
ِّ
اقتصر البحث على التعرُّف على كفاءة معل

ه، من خالل ثالثة جوانب: قدرة املعلمة على الثانوية للتدري س في ضوء التوجُّ

تنمية معارفها في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية املمارسات 

دتها معايير الجيل القادم للعلوم  العلمية والهندسية للطالبات، كما حدَّ

(NGSSة، إضافة إلى العوامل املؤثرة على ك يَّ  
ة.(، واإلدارة الصفِّ  فاءتهنَّ الذاتيَّ

 ه. مصطلحات البحث

ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات )      (: محاولة لدمج STEMتوجُّ

العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في فئة واحدة تقوم على الربط بين 

 [. 26املوضوعات ومشكالت العالم الطبيعي ]

 فه الباحثتان إجرائًيا بأنه: نهٌج      
م ملفاهيم العلوم  وتعرِّ

ِّ
ز توظيف املتعل  يعز ِّ

والتقنية والهندسة والرياضيات، وممارساتها، بشكٍل متكامل، بما يخدم فهم 

م 
ُّ
الظواهر واملشكالت العلمية والتعامل معها، واستناًدا إلى نظرية التعل

 (. NGSSالبنائي ومعايير الجيل القادم للعلوم )

القدرة اإلجرائية املدركة والتي ال ترتبط بما (: Self-Efficacyالكفاءة الذاتية )

م فحسب، وإنما بإيمانه بما يستطيع عمله، مهما كانت املصادر   
ِّ
يملكه املعل

 [.25املتوفرة ]

مة العلوم بقدرتها على التدريس في        
ِّ
 معل

ُ
وتعرفها الباحثتان إجرائًيا بأنها: ثقة

ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيا ت، وتشمل قدرتها على تنمية ضوء توجُّ

معارفها في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية املمارسات العلمية 

دتها معايير الجيل القادم للعلوم ) (، NGSSوالهندسية للطالبات، كما حدَّ

ة.   واإلدارة الصفيَّ

 . الطريقة واإلجراءات3

 أ. منهج البحث

       
ُ
، وذلك من خالل وصف اعتمد هذا البحث املنهَج الوصفيَّ املْسحيَّ

البيانات التي حصلت عليها من أداة البحث، وتفسيرها؛ للتعرُّف على كفاءة 

ه العلوم والتقنية والهندسة  مات العلوم الذاتية للتدريس في ضوء توجُّ  
ِّ
معل

 (.STEMوالرياضيات )

نته  
 ب. مجتمع البحث وعيِّ

       
ِّ
ل مجتمُع البحث معل ة، في املدارس شم  مات العلوم في املرحلة الثانويَّ

ة التابعة إلدارة تعليم مدينة الرياض، والبالغ عدُدهنَّ  ة والحكوميَّ األهليَّ

مات األحياء )1754)  
ِّ
 بلغ مجموُع عدد معل

ْ
 علوم، إذ

َ
مة  

ِّ
(، وعدد 627( معل

مات الفيزياء )  
ِّ
مات الكيمياء )538معل  

ِّ
 (.589(، وعدد معل

ي       ص واخت  ر التخصُّ  
ة، وذلك حَسب متغيِّ  البحث بالطريقة الطبقيَّ

ُ
نة َرت عيَّ

 من )
ُ
نة  

ت العيِّ كونَّ
َ
، وقد ت  

ميِّ
ْ
مة علوم في املرحلة الثانوية، بنسبة 700العل  

ِّ
( معل

مات األحياء في املجتمع 40تقارب )  
ِّ
%( من املجتمع األصلي، وبما أنَّ نسبة معل

مات الفيزي36تعادل )  
ِّ
مات 31اء تعادل )%(، ونسبة معل  

ِّ
%(، ونسبة معل

مة أحياء، و)250%(، فقد اختير )33الكيمياء تعادل )  
ِّ
مة 214( معل  

ِّ
( معل

مات 236فيزياء، و)
ِّ
ه بلغ عدد املستجيبات من معل  مة كيمياء، إال إنَّ  

ِّ
( معل

ن من )15(، بنسبة تقارب )255العلوم ) ( 92%( من مجتمع البحث، وتتكوَّ

مة أحياء، و)  
ِّ
مة فيزياء، و) (78معل  

ِّ
مة كيمياء. 85معل  

ِّ
 ( معل

 ج. أداة البحث

 من نوع االستبانات )املغلقة     
ً
ت الباحثتان استبانة املفتوحة(. وتتكون -أعدَّ

نة، من حيث   
ق ببيانات  أفراد العيِّ

َّ
ل يتعل ن جزأين: الجزء األوَّ االستبانة م 

ميُّ )أحياء، فيزياء، كيمياء(، 
ْ
ص العل ة )بكالوريوس، التخصُّ ميَّ

ْ
والدرجة العل

ه )عالية، متوسطة،  ماجستير، دكتوراه(، ومدى معرفة املعلمة بالتوجُّ

ه.  منخفضة، ليس لديَّ معرفة(، وسؤاٍل مفتوٍح حول مصادر معرفتهنَّ بالتوجُّ

مة العلوم للتدريس في   
ِّ
ة ملعل ق بمحور الكفاءة الذاتيَّ

َّ
ا الجزء الثاني فيتعل أمَّ

ن من ثالثة أبعاد: تنمية معارفها في العلوم والتقنية ضوء التوجُّ  ه، ويتكوَّ

والهندسة والرياضيات، وتنمية املمارسات العلمية والهندسية للطالبات كما 

دْتها معاييُر الجيل القادم للعلوم ) (، واإلدارة الصفية. وسؤاٍل NGSSحدَّ

رة على كفاءتهنَّ   
ِّ
ي إلى معرفة العوامل املؤث ة في التدريس في  مفتوٍح َيْرم  الذاتيَّ

ه.  ضوء التوجُّ

دة، ال        
ِّ
ة، أوافق، غير متأك ع مقياٌس خماس ُي التقدير )أوافق بشدَّ وقد ُوض 

َيَم ) ة(، ويعطي لها الق  ( على الترتيب. وقد 1، 2، 3، 4، 5أوافق، ال أوافق بشدَّ

مْت االستجاباُت إلى أربعة فئاٍت متساوية  املدى: عالية )أعلى  
سِّ
ُ
-4,00من  ق

طة )أعلى من 5,00  
(، 3,00-2,00(، منخفضة )أعلى من 4,00-3,00(، متوسِّ

ا )  (. 2,00-1,00منخفضة جدًّ

 د. صدق االستبانة 

ن صْدق املحتوى لالستبانة وصْدقها الظاهري من        قت الباحثتان م  تحقَّ

ن   
خالل عرضها على مجموعة من الخبراء في املناهج وطرق التدريس؛ ليبيِّ

ا ُوضعت ألْجله، ا
َ
مون رأَيهم حول انتماء العبارات للمحور، وقياَسها مل 

َّ
ملحك

 في ضوء أراء 
َ
  تعديل مقترح لكل عبارة. وقد تمَّ تعديل االستبانة

وتقديم  أيِّ

رة على كفاءتهن   
ِّ
ضيف سؤاٍل مفتوح؛ ملعرفة العوامل املؤث

ُ
مين، وأ

َّ
املحك

ه. ة للتدريس في ضوء التوجُّ  
 الذاتيِّ

 بات االستبانة ه. ث

نت من ) ة تكوَّ نة استطالعيَّ  
 على عيِّ

َ
مة علوم في 30تمَّ تطبيق االستبانة  

ِّ
( معل

ق  مت الطرق التالية للتحقُّ نة البحث(، ثم اسُتخد   
املرحلة الثانوية )من غير عيِّ

 من ثبات االستبانة:

 االتساق الداخلي لالستبانة •

م معامُل ارتباط بيرسون       بين كل عبارة من عبارات  Pearsonاسُتخد 

(، 0,985-0,609االستبانة بمحورها، وقد تراوحت معامالت االرتباط بين )

ع بدرجة ارتباط داخلي  وهو ما يشير إلى أنَّ جميع عبارات االستبانة تتمتَّ

د صالحيتها للتطبيق امليداني ]  
ِّ
 [.31متوسطة إلى مرتفعة، وهو ما يؤك
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 1جدول 

 لعبارات االستبانة Pearsonمعامل ارتباط بيرسون 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط  رقم العبارة

 والرياضيات.الكفاءة الذاتية للمعلمة في تنمية معارفها في العلوم والتقنية والهندسة 

1 0,826** 0,01 2 0,902** 0,01 

3 0,948** 0,01 4 0,947** 0,01 

5 0,866** 0,01 6 0,826** 0,01 

7 0,857** 0,01 8 0,930** 0,01 

9 0,883** 0,01 10 0,801** 0,01 

 الكفاءة الذاتية للمعلمة في تنمية املمارسات العلمية والهندسية للطالبات.

1 0,884** 0,01 2 0,854** 0,01 

3 0,610** 0,01 4 0,732** 0,01 

5 0,737** 0,01 6 0,825** 0,01 

7 0,628** 0,01 8 0,637** 0,01 

9 0,632** 0,01 10 0,673** 0,01 

11 0,624** 0,01 12 0,733** 0,01 

13 0,713** 0,01 14 0,610** 0,01 

15 0,742** 0,01 16 0,815** 0,01 

 الكفاءة الذاتية للمعلمة في اإلدارة الصفية

1 0,786** 0,01 2 0,761** 0,01 

3 0,805** 0,01 4 0,877** 0,01 

5 0,637** 0,01 6 0,835** 0,01 

7 0,609** 0,01 8 0,732** 0,01 

9 0,850** 0,01 10 0,816** 0,01 

 Cronbach's Alphaكرونباخ معامل ألفا  •

ح معامل ألفا كرونباخ       
تباُيَن العبارات في أبعاد االستبانة، ولالستبانة  يوضِّ

، وقد بلغ قيمته لألبعاد الثالثة في املحور ) ٍ
( 0,911( و)0,963( و)0,967ككلِّ

ا؛ 0,981على التوالي، وللمحور ككل ) (، وهو معامُل ثباٍت مرتفٌع ومقبول تربويًّ

 يشير إلى صالحية االستبانة لتحقيق أهداف البحث ]
ْ
 [.32إذ

 ات تحليل السؤال املفتوح ثب •

فاق باختالف         
ِّ
د ثباُت السؤال املفتوح من خالل حساب نسبة االت

َّ
أك

َ
ت

ين يفصل 
َ
ذ
َّ
 تمَّ التحليل األول والثاني إلجابات السؤال املفتوح، والل

ْ
الزمن؛ إذ

ة قدُرها ثالثة أسابيع، وذلك باستخدام معادلة هولستي   زمنيَّ
ٌ
ة بينهما مدَّ

Holisti ر عن نسبة االتفاق بالرمز ) الية:الت ر عن عدد Gحيث يعبَّ (، كما يعبَّ

(، أما عدد فئات التحليل األول N1,2فئات االتفاق بين التحليلين بالرمز )

ر عنهما بالرمزين: ) (. وقد أظهرت نتيجة املعادلة M2( و )M1والثاني فيعبَّ

ل ثباٍت مرتفًعا، بلغت نسبته )  [. 33( ]0,89معدَّ

 ائج ومناقشتها. النت4

مات العلوم         
ِّ
قبل البدء باإلجابة عن أسئلة البحث تمَّ عرض إجابات معل

ات، حيث  ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ حول مدى معرفتهنَّ بتوجُّ

 عالية )
ً
َجْبَن بأنَّ لديهنَّ معرفة

َ
مات العلوم الالتي أ  

ِّ
%(، 7,8جاءت نسبة معل

طة )  
نَّ معرفة منخفضة %(، ومن لديه25,3ومن لديهنَّ معرفة متوسِّ

مات 35,7%(، ومن ليس لديهنَّ أيُّ معرفة )31,2)  
ِّ
َجاب عدٌد من معل

َ
%(. وقد أ

لَن )  
ِّ
نة البحث بأنَّ مصادر معرفتهنَّ كانت من خالل 18العلوم ُيمث  

%( من عيِّ

 كات البحث، ومواقع التواصل االجتماعي )
الع والقراءة في محرِّ  

ِّ
%(، 17,25االط

ة في مركز 5,50املاجستير ) ودراستهنَّ في مرحلة %(، وحضور الدورات التدريبيَّ

التدريب واالبتعاث التابع إلدارة التعليم بمنطقة الرياض، أو في شركة تطوير 

ة يومين إلى ثالثة أيام ) %(، ومن خالل الحوار مع 4,31التعليمية، وذلك ملدَّ

ة )3,13زميالت العمل ) ميَّ
ْ
واالشتراك في %(، 1,96%(، وحضور املؤتمرات العل

سة امللك عبد العزيز ورجاله ) %(، والبحث 1,56)برنامج موهبة( التابع ملؤسَّ

 %(.0,78العلمي )

مات العلوم  •  
ِّ
ة معل اإلجابة عن السؤال األول، ومناقشته: ما هي الكفاءة الذاتيَّ

ه العلوم والتقنية والهندسة  في املرحلة الثانوية للتدريس في ضوء توجُّ

ات  (؟STEM) والرياضيَّ

ة، واالنحرافات       طات الحسابيَّ  
ل ُحسبت املتوسِّ لإلجابة عن السؤال األوَّ

ا حسب  بت تنازليًّ  
ِّ
نة على فقرات االستبانة، وقد ُرت  

ة الستجابة العيِّ املعياريَّ

مت العبارة األقلُّ   
دِّ
ُ
طات ق  

ة، وفي حال تساوي املتوسِّ طات الحسابيَّ  
املتوسِّ

ا؛ نظرً  ا معياريًّ
ً
نة البحث حول ذلك انحراف  

رات عيِّ ا لتعبيرها عن تقارب تصوُّ

ح الجدول رقم )  
ط، ويوضِّ  

 ( نتائج االستجابات. 2املتوسِّ
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 2جدول 

ه  مات العلوم للتدريس في ضوء توجُّ  
ِّ
ة ملعل  الذاتيَّ

َ
ة للكفاءة افات املعياريَّ ة، واالنحر طات الحسابيَّ  

 (STEM)املتوسِّ

ط الحسابي العبارات  
االنحراف  املتوسِّ

 املعياري 

 الترتيب مستوى الكفاءة الذاتية

ات  مة في تنمية معارفها في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ  
ِّ
ة للمعل : الكفاءة الذاتيَّ

ً
 أوال

ات أو التقنية أو . لديَّ استعداد للتعاون مع زميالت العمل والخبيرات في العلوم أو 9 الرياضيَّ

 الهندسة؛ إلثراء معارفي وتبادل خبراتي.

 1 عال 0,779 4,31

ات.10 قة بالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ  
ِّ
ة املتعل  2 عال 0,923 4,31 . أرغب في االلتحاق ببرامج التنمية املهنيَّ

ة أو تطبيقها.. أنا قادرة على تنمية معارفي في العمليات 6 ميَّ
ْ
ة الالزمة لبناء املفاهيم العل  3 عال 0,724 4,15 الحسابيَّ

5.  
ة بتطبيقاتها الحديثة في العالم الطبيعيِّ ميَّ

ْ
 4 عال 0,809 4,09 . أثق في قدرتي على ربط املفاهيم العل

ة أو . أنا قادرة على تنمية معارفي في اإلحصاء واالحتماالت، والالزمة لبناء 8 ميَّ
ْ
املفاهيم العل

 تطبيقها.

ط 0,818 3,94  
 5 متوسِّ

ة أو تطبيقها.2 ميَّ
ْ
ف مع التقنيات الحديثة وتوظيفها في بناء املفاهيم العل ـيُّ

َ
ط 0,916 3,94 . لديَّ القدرة على التك  

 6 متوسِّ

ة أو تطبيقها.. أنا قادرة على تنمية معارفي في الهندسة والجبر، والالزمة لبناء املفاهيم 7 ميَّ
ْ
ط 0,857 3,92 العل  

 7 متوسِّ

لع باستمرار على األبحاث الحديثة في مجال العلوم وتطبيقاته التقنية.1
َّ
ط 0,877 3,90 . أط  

 8 متوسِّ

ة.3 ميَّ
ْ
  املشكالت العل

ط 0,870 3,80 . لديَّ القدرة على تنمية معارفي في البحث والتصميم الهندس ي؛ لفهم وحلِّ  
 9 متوسِّ

ة، 4 ميَّ
ْ
ة املرتبطة باملفاهيم العل . لديَّ القدرة على تنمية معارفي في تقويم التصاميم الهندسيًّ

 وتطويرها.

ط 0,944 3,67  
 10 متوسِّ

 ٍ
ل ككلِّ ط 0,628 4,00 البعد األوَّ  

 - متوسِّ

ة  ميَّ
ْ
مة في تنمية املمارسات العل  

ِّ
ة للمعل ة للطالباتثانًيا: الكفاءة الذاتيَّ  والهندسيًّ

. يمكنني توجيه الطالبات للربط بين اثنين أو أكثر من مجاالت العلوم )الفيزياء، الكيمياء، 2

ها.  
ِّ
ة أو حل ميَّ

ْ
 األحياء، األرض والفضاء(؛ لفهم املشكلة العل

 1 عال 0,806 4,16

ُق بقدرتي على إدارة عصف ذهني للطالبات؛ إلنتاج أفكار 6 ة ذات عالقة بالعلوم . أث  إبداعيَّ

ات.  والتقنية والهندسة والرياضيَّ

 2 عال 0,780 4,08

4. 
 3 عال 0,772 4,05 . لديَّ القدرة على توليد أسئلة الطالبات التي تدفعهنَّ لالستقصاء العلميِّ

ُق بقدرتي على تحفيز التفكير االستنباطي للطالبات، بما 12 ُنُهنَّ من الربط بين السبب . أث   
ِّ
ُيَمك

 والنتيجة.

ط 0,727 4,00  
 4 متوسِّ

ات بناًء 5 يَّ ُنُهنَّ من صياغة الَفْرض   
ِّ
ُق بقدرتي على تحفيز التفكير االستقرائي للطالبات، بما ُيَمك . أث 

ة. يَّ  
ة أو الكمِّ  على البيانات النوعيَّ

ط 0,806 3,99  
 5 متوسِّ

.. لديَّ القدرة على 15 مهنَّ
ُّ
  بتعل

  الخاصِّ
ل، والتقويم الذاتيِّ ط 0,740 3,95 تحفيز الطالبات لصياغة التأمُّ  

 6 متوسِّ

. يمكنني توجيُه الطالبات للنقاش حول تصاميمهنَّ مع الخبراء في مجاالت العلوم أو التقنية أو 16

ات؛ إلثرائها وتقديمها لخدمة املجتمع.  الهندسة أو الرياضيَّ

ط 0,840 3,85  
 7 متوسِّ

ات؛ لبناء املفاهيم 1 . يمكنني تحفيز الطالبات لتوظيف التقنية والهندسة مع العلوم والرياضيَّ

ة وتطبيقها. ميَّ
ْ
 العل

ط 0,988 3,71  
 8 متوسِّ

ة بعد 13 م في تطوير تصاميمهنَّ الهندسيًّ سه 
ُ
. يمكنني تنمية قدرات الطالبات على تحديد معايير ت

 اختبارها.

ط 0,877 3,63  
 9 متوسِّ

ة املرتبطة باملفاهيم 11 . يمكنني تنمية قدرات الطالبات على إنشاء أو رسم التصاميم الهندسيًّ

ة، واختبارها. ميَّ
ْ
 العل

ط 0,894 3,56  
 10 متوسِّ

. يمكنني تنمية قدرات الطالبات على تحديد إجراءات وأدوات االستقصاء أو التصميم 10

.الهندس ي   بأنفسهنَّ

ط 0,949 3,56  
 11 متوسِّ

ة املقترحة، ومالءمتها 7 . أنا قادرة على توجيه الطالبات ومناقشتهنَّ حول التصاميم الهندسيًّ

 للمعايير والقيود. )املعايير: الخصائص املرغوبة للتصميم، والقيود: املوارد، أو الظروف(

ط 0,994 3,56  
 12 متوسِّ

ؤ بالعالقات بين متغيرات . يمكنني توجيه 9 الطالبات عند توظيف النماذج الرياضية؛ للتنبُّ

ة املقترحة. ة، أو بأداء التصاميم الهندسيًّ ميَّ
ْ
 الظواهر العل

ط 0,921 3,47  
 13 متوسِّ

. يمكنني توجيه الطالبات عند استخدام برمجيات املحاكاة الحاسوبية والرسم الهندس ي، مثل: 8

(Autodesk, PhET.ة املقترحة ة أو التصاميم الهندسيًّ ميَّ
ْ
 ,...(؛ لتمثيل الظواهر العل

ط 0,994 3,19  
 14 متوسِّ

م إلى موقٍف يستدعي أسئلة الطالبات حول الظواهر أو املشكالت 3
ُّ
 هدف التعل

ُ
ط 1,095 3,07. يمكنني ترجمة  

 15 متوسِّ
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ة اليومية. ميَّ
ْ
 العل

ة والُحَجج حول الظواهر 14
َّ
ة على األدل  قدرات الطالبات على صياغة تفسيرات مبنيَّ

ُ
. يمكنني تنمية

ة. ميَّ
ْ
 العل

 16 منخفض 1,018 2,95

 ٍ
ط 0,565 3,66 البعد الثاني ككلِّ  

 - متوسِّ

مة في اإلدارة الصفية  
ِّ
ة للمعل ا: الكفاءة الذاتيَّ

ً
 ثالث

، والنقاش حولها.1  1 عال 0,515 4,24 . لديَّ القدرة على تحفيز معظم الطالبات؛ إلظهار أفكارهنَّ

نني إشراك الطالبات في تكوين مجموعاتهنَّ 2  2 عال 0,616 4,18 االستقصائية.. ُيمك 

ز االحترام والتعاون بين الطالبات.6  
َعزِّ

ُ
ة ت يَّ  

 3 عال 0,603 4,16 . لديَّ القدرة على تطبيق معايير َصفِّ

. لديَّ استعداد ملساعدة الطالبات في الوصول إلى مصادر املعلومات )املطبوعة، اإللكترونية، 4

 البشرية(.

 4 عال 0,525 4,13

ات العمل، . 3 ، وتحديد أولويَّ لديَّ القدرة على توجيه الطالبات إلى وضع خطة ملشاريع تعلمهنَّ

 وتحديد املواعيد النهائية.

 5 عال 0,612 4,10

9.  6 عال 0,540 4,07 . يمكنني إشراك الطالبات في تحديد معايير األداء املطلوبة، وتقويم أنفسهنَّ

عة للحدِّ من مخاوف الطالبات وقلقهنَّ عند . لديَّ القدرة على 8  
ات متنوِّ استخدام استراتيجيَّ

س العميق واملنتظم، وتقنيات االسترخاء،...(. مهنَّ )كالتنفُّ
ُّ
 تعل

ط 0,710 3,88  
 7 متوسِّ

ت 10
َّ

ال ج   
عة )قوائم الرَّصد، وساللم التقدير، والسِّ  

 أدوات تقويم متنوِّ
ُ
نني توظيف . ُيمك 

م الطالبات.
ُّ
ة؛ لدعم سير تعل ميَّ

ْ
ن معايير أداء عل ة،...( تتضمَّ  الوصفيَّ

ط 0,717 3,72  
 8 متوسِّ

ة لالستقصاء العلمي أو 7 ة الدراسيَّ نني إعطاء الزمن األكبر من الحصَّ ط 0,890 3,28 التصميم الهندس ي.. ُيمك   
 9 متوسِّ

5. مهنَّ
ُّ
ًقا ألنماط تعل

ْ
ط 0,928 3,06 . أثق بقدرتي على دعم الطالبات، َوف  

 10 متوسِّ

 ٍ
ط 0,665 3,88 البعد الثالث ككلِّ  

 - متوسِّ

ط 0,619 3,85 املحور ككل  
 - متوسِّ

ح الجدوُل رقم         
ة للتدريس في 2)ُيوضِّ مات العلوم الذاتيَّ

ِّ
 كفاءة معل 

( أنَّ

ات ) ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ  STEMضوء توجُّ
ً

(، جاءت إجماال

ط حسابي قدُره )  
ط, وبمتوسِّ  

(، حيث جاءت كفاءتهنَّ 3,85في املستوى املتوسِّ

ة لتنمية معارفهنَّ في العلوم والتقنية والهندسة  ات في املرتبة الذاتيَّ والرياضيَّ

ط حسابي قدُره )  
(، ثم 0,628( وانحراف معياري قدُره )4,00األولى، وبمتوسِّ

ط حسابي قدُره   
ة في املرتبة الثانية، وبمتوسِّ يَّ  

ة في اإلدارة الصفِّ كفاءتهنَّ الذاتيَّ

ة في تنمية 0,665( وانحراف معياري قدُره )3,88) (، ثم كفاءتهنَّ الذاتيَّ

ط حسابي  املمارسات  
ة للطالبات في املرتبة الثالثة، وبمتوسِّ ة والهندسيًّ ميَّ

ْ
العل

طات 0,565( وانحراف معياري قدُره )3,66قدُره )  
(، وهذا التفاوت في املتوسِّ

مة على تنمية معارفها   
ِّ
ة تعزيز رغبة وقدرة املعل يَّ  

ة يشير إلى أهمِّ الحسابيَّ

ه؛ حتى ُيسهم  في رفع كفاءتها في تنمية املمارسات وممارساتها في مجاالت التوجُّ

ة للطالبات. ة والهندسيًّ ميَّ
ْ
 العل

مات العلوم في املرحلة الثانوية من خالل إجاباتهنَّ عن السؤال         
ِّ
وتشير معل

ه  ة للتدريس في ضوء توجُّ رة على كفاءتهنَّ الذاتيَّ  
ِّ
املفتوح إلى تسعة عوامل مؤث

ا على STEMات )العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ  بت تنازليًّ  
ِّ
(، والتي رت

ات  ة في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ النحو التالي: التنمية املهنيَّ

ر التقنية )30)
ُّ
ة، وتوف يَّ  

%(، ودعم القيادة 17%(، وتهيئة البيئة الصفِّ

ة ) مة )11,8املدرسيَّ  
ِّ
ت فلسفة التدريس لدى املعل

ُّ
%(، وكثرة 11,4%(، وتشت

ة )10الطالبات ) أعداد ة الدراسيَّ ميِّ في 7%(، وزمن الحصَّ
ْ
%(، واملحتوى العل

ة )6,8كتب العلوم ) ة الطالبات، والفروق الفرديَّ %(، ودعم 4%(، ودافعيَّ

 %(. 2املجتمع )

ويمكن مناقشة نتائج السؤال األول من خالل النقاط التية: )الهندسة،        

ات، والتقنية، ومجاالت العلوم الطبيعية، وقضايا العالم الطبيعي،  والرياضيَّ

ة،  ة والفروق الفرديَّ ، والتقويم، والدافعيَّ  
  واالستنباطيِّ

والتفكير االستقرائيِّ

ة، ودعم القيادة املْدرسيَّ  كُره ما والتنمية املهنيَّ ا َيجُدر ذ  ة، ودعم املجتمع(. وممَّ

 Bandura [25أشار إليه عالم النفس باندورا 
ٌ
ه حين تكون هناك ثقة [من أنَّ

ه ال يعني دائًما أنَّ القدرة عالية. ، فإنَّ  
 عالية في القدرة على تنفيذ املهامِّ

 الهندسة:  .1

ه العل       الرئيسة في توجُّ
َ
 الركيزة

ُ
َعدُّ الهندسة

ُ
وم والتقنية والهندسة ت

ات ) مات العلوم في قدرتهنَّ STEMوالرياضيَّ  
ِّ
(، وقد أظهرت النتائج أن ثقة معل

ة املرتبطة باملفاهيم  على تحفيز الطالبات إلنشاء أو رسم التصاميم الهندسيًّ

م في تطويرها، جاءت متوسطة. كما  سه 
ُ
ة، واختبارها، وتحديد معايير ت ميَّ

ْ
العل

مات العلوم في تنمية معارفهنَّ  إنَّ أقل مستويات  
ِّ
الكفاءة الذاتية ملعل

ٍط.  
قة بالهندسة، وقد جاءت بمستوى متوسِّ  

ِّ
 وممارساتهنَّ هي تلك املتعل

ة على معايير       عزو الباحثتان النتائج السابقة إلى أن مناهج العلوم مبنيَّ
ُ
وت

ة الوطنية ) ميَّ
ْ
ة بشكٍل (، والتي ال تدعم املمارسات NSESالتربية العل الهندسيًّ

(. إضافة إلى ضعف تضمين مجال NGSSكاٍف كمعايير الجيل القادم للعلوم )

مات، ومسبًقا في   
ِّ
ة للمعل الهندسة، وأساليب تدريسه، في برامج التنمية املهنيَّ

 إنَّ توظيف التقنية والهندسة 
ْ
؛ إذ  

  والتربويِّ
ص يِّ رات إعدادهنَّ التخصُّ مقرَّ

ف إلى بناء امل ة فيها َيهد  ميَّ
ْ
ة بشكل أكبر من تطبيق املفاهيم العل ميَّ

ْ
فاهيم العل

ة.  ميَّ
ْ
  املشكالت العل

 لحلِّ

مات العلوم في قدرتهنَّ على تنمية املمارسات        
ِّ
 ثقة معل

ُ
فق نتيجة وتتَّ

ة أو رسمها،  ميَّ
ْ
ة املرتبطة باملفاهيم العل ة )إنشاء التصاميم الهندسيًّ الهندسيًّ

م في تطويرها للطالبات(، والتي جاءت واختبارها، وتحديد معا سه 
ُ
يير ت

طة مع نتيجة دراسة سميث وآخرون ]  
مي 24متوسِّ  

ِّ
[التي أشارت إلى أنَّ معل

طة في قدرتهم على دمج الهندسة مع العلوم، ونتيجة   
الزراعة لديهم ثقة متوسِّ

مي العلوم في املرحلة االبتدائيَّ 29دراسة أوينز ]  
ِّ
ة غيُر [ التي أشارت إلى أنَّ معل

 واثقين في قدرتهم على دمج الهندسة مع العلوم. 
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مات العلوم حول العبارة        
ِّ
رات معل ن تصوُّ ضح م 

 »كما يتَّ
ُ
نني تنمية ُيمك 

  أو 
قدرات الطالبات على تحديد إجراءات وأدوات االستقصاء العلميِّ

  بأنفسهنَّ 
مات العلوم في قدرتهنَّ ع« التصميم الهندس يِّ  

ِّ
لى إشراك أنَّ ثقة معل

طة، وقد ُيعزى   
ه، جاءت متوسِّ الطالبات في االستقصاء املفتوح أو غير املوجَّ

مات   
ِّ
ك بعض املعل مات، وتمسُّ  

ِّ
ذلك إلى تباُيٍن في فلسفة التدريس لدى املعل

َم في املوقف 
ُّ
 والتحك

َ
مة السيطرة  

ِّ
ز للمعل  

ة، والتي تعزِّ ة السلوكيَّ بأفكار النظريَّ

 تشير ال
ْ
مة العلوم التعليمي؛ إذ  

ِّ
ت فلسفة التدريس لدى معل

ُّ
نتائج إلى أنَّ تشت

ه، وبنسبة  ة للتدريس في ضوء التوجُّ رة على كفاءتهن الذاتيَّ
ِّ
من العوامل املؤث 

 %(. 11,4قدرها )

مة العلوم إلى أنَّ        
ِّ
َت فلسفة التدريس لدى معل

ُّ
كما تعزو الباحثتان تشت

مات غالًبا ما  
ِّ
رات إعداد املعل ات التعلم وبين  ُمقرَّ تفصل بين تدريس نظريَّ

مة من اختيار أو تنفيذ طرق   
ِّ
ن املعل

ُّ
ر على تمك  

ِّ
ا قد يؤث طرق التدريس، ممَّ

ر أفكارها سريًعا بآراء املشر فة أو 
َّ
ي إلى أْن تتأث  

التدريس بشكل صحيح، أو يؤدِّ

مات إلى   
ِّ
عدم الفهم الواضح »قائدة املدرسة، حيث أشارت إحدى املعل

منا على أساس للمطل  
 نجد من ُيقوِّ

ً
َبل  املسؤولين، فتارة ن ق  م، م   

ِّ
وب من املعل

نا في نظرها لم   تنتقدنا القائدة ألنَّ
ً
ا، وتارة م ذاتيًّ

َّ
قدرتنا على جْعل الطالبة تتعل

فق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة هان وآخرون ]«. نشرْح شيًئا [ التي 13وتتَّ

مي العلوم   
ِّ
مين؛ أشارت بأنَّ بعض معل  

ِّ
موا الدعم والتوجيه للمتعل  

لم يقدِّ

م.  
ِّ
ة املتعل حوريَّ  اعتقاًدا منهم بتطبيق م 

 الرياضيات: .2

مات العلوم في قدرتهنَّ على توجيه الطالبات         
ِّ
أظهرت النتائُج أنَّ ثقة معل

ة،  ميَّ
ْ
لتوظيف النماذج الرياضية؛ للتنبؤ بالعالقات بين متغيرات الظواهر العل

طة، وتعزو الباحثتان أو بأداء   
ة املقترحة، جاءت متوسِّ التصاميم الهندسيًّ

مات العلوم على   
ِّ
مة ملعل ة املقدَّ ز برامج التنمية املهنيَّ  

ِّ
ه غالًبا ما ترك ذلك إلى إنَّ

ص ي ] [، كتعزيز مفاهيم 34الجانب التربوي بشكل أكبر من الجانب التخصُّ

ات املرتبطة بالعلوم.   الرياضيَّ

[ التي تشير 35لنتيجة السابقة مع نتيجة دراسة األحمد واملقبل ]وتختلف ا     

ات    املنهي في توظيف الرياضيَّ
مات األحياء للنموِّ  

ِّ
إلى ارتفاع مستوى احتياج معل

[ والتي أشارت إلى أنَّ 24والتفكير الحسابي. ونتيجة دراسة سميث وآخرون ]

مي الزراعة لديهم مستويات عالية من الثقة في قد  
ِّ
رتهم على دمج العلوم معل

صات  ات، وقد ُيعَزى التباُين بين هذه الدراسات إلى اختالف تخصُّ مع الرياضيَّ

مة لهم. ة املقدَّ مين، أو نوع برامج التنمية املهنيَّ  
ِّ
 املعل

مات العلوم في قدرتهنَّ على تنمية        
ِّ
كما تشير النتائج إلى أنَّ مستوى ثقة معل

طا بالنسبة معارفهنَّ في العمليات الحس  
ة جاء مرتفًعا، في حين كان متوسِّ ابيَّ

ملفاهيم اإلحصاء واالحتماالت، وكذا الهندسة والجبر. كما يشير االنحراف 

مات العلوم حول ثقتهنَّ في قدرتهنَّ على تنمية   
ِّ
رات معل املعياريُّ إلى تقارب تصوُّ

ة ) ء ( بشكل أكبر من اإلحصا0,724معارفهنَّ في العمليات الحسابيَّ

 مع 0,857(، ومن الهندسة والجبر )0,818واالحتماالت )
ُ
فق هذه النتيجة (، وتتَّ

[ التي أشارت إلى أنَّ بعض مشرفي العلوم يَرون 34نتيجة دراسة الشايع ]

ة في مفاهيم الجبر واإلحصاء واالحتماالت. مي العلوم للتنمية املهنيَّ  
ِّ
 احتياج معل

ة )الجمع،  وتعزو الباحثتان النتائج السابقة      إلى أنَّ العمليات الحسابيَّ

ة في  ة، والكسور،...( هي املفاهيم األساسيَّ والضرب، واألعداد العشريَّ

؛ لتعاملها مع األرقام.  ٍ
ات، وهي األكثُر توظيًفا في الحياة بشكل عامِّ الرياضيَّ

ات، فقد ترى  وكذلك إلى طبيعة مجاالت العلوم الطبيعية، وعالقتها بالرياضيَّ

  
ِّ
 تنمية معارفهنَّ في الهندسة والجبر، بشكل أكبر من معل

َ
ة يَّ  

ماُت الفيزياء أهمِّ

مات الكيمياء واألحياء، إذ تشير نتيجة دراسة عبد الحميد ومتولي   
ِّ
معل

ة في كتب الفيزياء )36والشايع وعبده ]  46[ إلى ارتفاع عدد املهارات الهندسيًّ

جهات، وتحلي ل القوى واملجال، يليها املهارات مهارة(، الرتباط املحتوى باملتُّ

ة ) ة ) 24الجبريَّ ة ) 11مهارة(، فالحسابيَّ  مهارات(.  5مهارة(، فاإلحصائيَّ

 التقنية: .3

مات العلوم في قدرتهنَّ على توجيه الطالبات        
ِّ
أظهرت النتائُج أنَّ ثقة معل

ة والرَّسم الهندس ي لتمث ات املحاكاة الحاسوبيَّ يل عند استخدام برمجيَّ

طة، كما يشير   
ة املقترحة جاءت متوسِّ ة أو التصاميم الهندسيًّ ميَّ

ْ
الظواهر العل

  للعبارة.
ط الحسابيِّ  

راتهنَّ عن املتوسِّ ت تصوُّ
ُّ
 املعياريُّ إلى تشت

ُ
 االنحراف

مات ال تدعم         
ِّ
رات إعداد املعل وتعزو الباحثتان النتيجة السابقة إلى أنَّ مقرَّ

 إلى أنَّ 
ً
ة والرسم الهندس ي بشكٍل كاٍف، إضافة َم برامج املحاكاة الحاسوبيَّ

ُّ
تعل

ة؛ كبرنامج  انيَّ غة العربية، أو أنها غير مجَّ
ُّ
هذه البرامج غالًبا ال تدعم الل

  بالتصميم 
مات أوتوديسك املختصِّ  

ِّ
ب على بعض املعل  

ا قد يصعِّ ، ممَّ  
الهندس يِّ

َمها وتوظيفها، إذ تشير دراسة العبدالكريم ]
ُّ
[ إلى أن قلة توافر األدلة 37تعل

مي العلوم.   
ِّ
اإلرشادية لتوظيف التقنيات في تعليم العلوم ُيَعدُّ معيًقا كبيًرا ملعل

  
ِّ
طة ملعل  

فق النتيجة السابقة التي أظهرت ثقة متوسِّ مات العلوم في توظيف وتتَّ

[، 24وآخرون ]Smithالتقنيات في تعليم العلوم مع نتيجة دراسة سميث 

طة من الثقة في   
مي الزراعة لديهم مستويات متوسِّ  

ِّ
والتي أشارت بأنَّ معل

 قدرتهم على دمج التقنية مع العلوم. 

 مجاالت العلوم الطبيعية: .4

مة الع       
ِّ
لوم في قدرتها على توجيه الطالبات تشير النتائج إلى أنَّ ثقة معل

ها، جاءت   
ِّ
ة أو حل ميَّ

ْ
للربط بين مجاالت العلوم الطبيعية؛ لفهم املشكلة العل

عالية، بالرغم من أنَّ تدريس هذه املجاالت يحدث بشكل منفصل في املرحلة 

مات العلوم قد يكنَّ سبق لهنَّ   
ِّ
الثانوية، وتعزو الباحثتان ذلك إلى أنَّ معل

ر العلوم في املرحلتين االبتدائية تدريس م جاالت العلوم الطبيعية في مقرَّ

ن  ص ي قد تضمَّ مات العلوم التخصُّ  
ِّ
 إلى أنَّ إعداد معل

ً
طة، إضافة  

واملتوسِّ

بعض املقررات التي تدعم التكامل بين مجاالت العلوم الطبيعية مثل 

 )الكيمياء الفيزيائية، والكيمياء الحيوية،... ونحوها(.

 إلى ما سبق فإنَّ صياغة العبارة و       
ً
يمكنني توجيه الطالبات للربط »إضافة

بين اثنين أو أكثر من مجاالت العلوم )الفيزياء، الكيمياء، األحياء، األرض 

ها  
ِّ
ة أو حل ميَّ

ْ
مات العلوم بأنَّ « والفضاء(؛ لفهم املشكلة العل  

ِّ
وحي ملعل

ُ
قد ت

تكليفهنَّ بتدريس جميع املجاالت، الربط بين مجاالت العلوم الطبيعية ال يعني 

سه،  درَّ
ُ
ر الذي ت قة باملقرَّ  

ِّ
ة املتعل ميَّ

ْ
ما بما يخدم الطالبة في بناء املعرفة العل وإنَّ

  القضايا 
 في فهم وحلِّ

َ
ه ما دامت تخدم الطالبة  للتوجُّ

ً
 داعمة

ُ
ة عدُّ هذه الليَّ

ُ
وت

ة. فقد أوضح بايبي ] ميَّ
ْ
ات التكام38العل ن آليَّ  م 

ه [ أنَّ ل بين مجاالت التوجُّ

تدريَس مجاالت العلوم الطبيعية في مقرٍر واحد، أو مقرراٍت منفصلة. وتتفق 

[ التي تشير إلى أنَّ 24] وآخرون Smithالنتيجة السابقة مع دراسة سميث 

 عالية في قدرتهم على الربط بين مجاالت العلوم 
ٌ
مي الزراعة لديهم ثقة  

ِّ
معل

 الطبيعية.

 الطبيعي: قضايا العالم  .5

مات العلوم على         
ِّ
م »أظهرت النتائُج أن ثقة معل

ُّ
 هدف التعل

ُ
يمكنني ترجمة

ة  ميَّ
ْ
 الطالبات حول الظواهر أو املشكالت العل

َ
إلى موقٍف يستدعي أسئلة

ة ط، وفي املراتب األخيرة، كما أظهر االنحراف «اليوميَّ  
، جاءت بمستوى متوسِّ
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راتهنَّ  ُت في تصوُّ
ُّ
فق هذه املعياري تشت ط الحسابي للعبارة. وتتَّ  

 عن املتوسِّ

قلُّ كفاءُتهم 29النتيجة مع نتيجة دراسة أوينز ]
َ
مين ت  

ِّ
[ التي أشارت إلى أنَّ املعل

 في التدريس حين يشعرون بأنَّ املحتوى العلمي جديٌد أو غير مألوٍف لديهم. 

مات العلوم قد ال يمتلكَن ا       
ِّ
 أو القدرة ويتضح مما سبق أنَّ بعض معل

َ
لرغبة

ا لتعقيدها، أو ألنَّ  ة الحديثة؛ إمَّ ميَّ
ْ
على البحث عن الظواهر واملشكالت العل

د باملعارف  رة، أو للتقيُّ  
ِّ
ب أجهزة وأدوات قد ال تكون متوف

َّ
اإلجابة عنها تتطل

َعدُّ 
ُ
ة ت يَّ  

مات العلوم إلى أن تهيئة البيئة الصفِّ  
ِّ
دة في الكتاب. إذ أشرن معل املحدَّ

ات عائ ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ ًقا لتدريسهنَّ في ضوء توجُّ

(STEM( بنسبه )فق هذه النتيجة مع نتيجة دراسَتْي هان وآخرون 17 %(. وتتَّ

مي العلوم يَرون عائًقا في عدم توفر 11[، ووانغ ]13]  
ِّ
َتين أشارتا إلى أنَّ معل

َّ
[ الل

مين في عرض ما  أجهزة الحاسب اللي في الفصول الدراسية  
ِّ
ملساعدة املتعل

ة.  موه، وكذا غيرها من التقنيات الرقميَّ
َّ
 تعل

مات العلوم إلى أنَّ املحتوى العلميَّ في        
ِّ
وإضافة إلى ما سبق فقد أشرن معل

ه العلوم والتقنية  ًيا أمام تدريسهنَّ في ضوء توجُّ  
ل تحدِّ  

ِّ
كتب العلوم يشك

ات ) ا لكثافة املفاهيم؛ إذ 6,8نسبة )( وبSTEMوالهندسة والرياضيَّ %(؛ إمَّ

مات إلى   
ِّ
، «كثافة املنهج وكثرة متطلبات األنشطة املنهجية»أشارت إحدى املعل

ي التقنية والهندسة ]
َ
ا لضعف تضمينه مجال [ فقد أشارت 39,40,41,42وإمًّ

مات إلى   
ِّ
صعوبة تكييف منهج العلوم الحالي مع تطبيق مفهوم »إحدى املعل

ه فق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بريان وآخرون ] ،«التوجُّ [ التي 43وتتَّ

مي العلوم،   
ِّ
ًيا أمام معل  

أشارت إلى أنَّ كثافة املفاهيم في كتب العلوم ُيَعدُّ تحدِّ

مي العلوم يَرون أنَّ التوافق 11ومع نتيجة دراسة وانغ ]  
ِّ
[ التي أظهرت أنَّ معل

ة ومفهوم التوجُّ  م في تكوين رؤية متكاملة بين بناء الكتب الدراسيَّ ه سُيسه 

ه. ة الربط بين مجاالت التوجُّ  لكيفيَّ

 التفكير االستقرائي واالستنباطي: .6

مات العلوم في قدرتهنَّ على تحفيز الطالبات         
ِّ
تشير النتائج إلى أنَّ ثقة معل

ل والتقويم  ات، أو الربط بين السبب والنتيجة، أو التأمُّ لصياغة الفرضيَّ

 بالنسبة لصياغة الذا
ً
، في حين كانت منخفضة

ً
طة  

، جاءت متوسِّ مهنَّ
ُّ
تي لتعل

ة والُحجج، وقد ُيعزى ذلك إلى أنَّ تضمين 
َّ
ة على األدل ة املبنيَّ ميَّ

ْ
التفسيرات العل

مات االستقصاء العلمي في أنشطة كتب األحياء والكيمياء والفيزياء قد  س 

ة في ال
َّ
ة لألدل زت على إعطاء أولويَّ

َّ
ات من رك   على األسئلة، وصياغة الفرضيَّ

دِّ رَّ

ة، والتواصل،  ميَّ
ْ
ة باملعرفة العل ميَّ

ْ
ة، بشكل اكبر من ربط التفسيرات العل

َّ
األدل

 [.44,45,46] وتبرير التفسيرات

مات العلوم قد ال يعطيَن الطالبات وقًتا        
ِّ
 إلى ما سبق فإنَّ بعض معل

ً
وإضافة

ة، ومقارنتها مع أفكارهنَّ كافًيا ملراجعة أفكارهنَّ ومما ليَّ رساتهنَّ األوَّ

ى 
َ
ؤ وممارساتهنَّ الجديدة، ومقارنة أفكارهنَّ وممارساتهنَّ الجديدة مع الرُّ

مات العلوم على إعطاء الزمن   
ِّ
ة. فقد أظهرت النتائج أنَّ موافقة معل ميَّ

ْ
العل

  أو التصميم الهن
ميِّ

ْ
ة لالستقصاء العل ة الدراسيَّ دس ي، جاءت األكبر من الحصَّ

ة  مات العلوم َيَرْيَن زمَن الحصَّ  
ِّ
متوسطة. وتعزو الباحثتان ذلك إلى أن معل

، إضافة   
  أو التصميم الهندس يِّ

ة غيَر كاٍف لتنفيذ االستقصاء العلميِّ الدراسيَّ

ران على كفاءتهنَّ   
ِّ
 أشرن إلى أنهما عامالن مؤث

ْ
إلى كثرة أعداد الطالبات؛ إذ

ة للتدريس في ضوء ه، بنسبة قدرها ) الذاتيَّ  %( على التوالي.10%( و)7التوجُّ

فق النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة القحطاني وآل كحالن ]      [ التي 47وتتَّ

مين في   
ِّ
ات يَرون أنَّ كثافة املتعل مي الرياضيَّ  

ِّ
أشارت إلى أنَّ مشرفي ومعل

ه العلوم والتقنية  الفصول الدراسية تشكل عائًقا كبيًرا في سبيل تطبيق توجُّ

ات ) [ التي 13وآخرون ] Hanهان (. ونتيجة دراسةSTEMوالهندسة والرياضيَّ

م باملشروع )
ُّ
مي العلوم يَرون أنَّ التعل  

ِّ
ب STEM PBLأشارت إلى أنَّ معل

َّ
( يتطل

[ 11[ ووانغ ]29وقًتا وجهًدا إضافًيا لتنفيذه، وكذلك نتيجة دراسَتْي أوينز ]

ه. مين أمام تطبيق التوجُّ  
ِّ
ًيا للمعل  

ل تحدِّ  
ِّ
َتين أشارتا بأنَّ ضيق الوقت يشك

َّ
 الل

 التقويم:  .7

عة للتقويم        
مة العلوم في توظيف أدوات متنوِّ  

ِّ
أظهرت النتائج أنَّ ثقة معل

طة،   
ة،...( جاءت متوسِّ ت الوصفيَّ

َّ
ال ج   

)قوائم الرَّصد، وساللم التقدير، والسِّ

مات العلوم على توظيف أساليب   
ِّ
وتعزو الباحثتان ذلك إلى اعتياد معل

، والتي غا  
ة التقويم الختاميِّ ة أو الكتابيَّ لًبا ما تعتمد على االختبارات الشفويَّ

م 
ُّ
ر التغذية الراجعة أثناء تعل  

ِّ
بشكل أكبر من أساليب التقويم البنائي التي توف

  في 
الطالبات؛ وقد يعود ذلك إلى ضعف تضمين أساليب التقويم البنائيِّ

 إلى أنَّ إعدادها وتوظيفها 
ً
مات، إضافة  

ِّ
رات إعداد املعل ب جهًدا أكثر ُمقرَّ

َّ
يتطل

مة. وتختلف النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة األحمد واملقبل ]  
ِّ
[ 35من املعل

  في توظيف 
  املنهيِّ

مات األحياء للنموِّ  
ِّ
التي أشارت إلى أنَّ مستوى احتياج معل

، جاء مرتفًعا؛ ولعلَّ االختالف بين   
  والختاميِّ

أساليب التقويم البنائيِّ

صات العلوم، أو إلى الدراستين يعود إلى  اشتمال هذا البحث على جميع تخصُّ

مات.  
ِّ
مة للمعل ة املقدَّ  نوع برامج التنمية املهنيَّ

ة بين الطالبات: .8  الفروق الفرديَّ

مة العلوم في قدرتها على دعم        
ِّ
تشير النتائج إلى أنَّ مستوى ثقة معل

، جاء  مهنَّ
ُّ
َق أنماط تعل

ْ
ا، وفي املرتبة األخيرة؛ وقد يعود الطالبات َوف

ً
ط  

متوسِّ

م في  سه 
ُ
ة التي ت مة العلوم لالختبارات القبليَّ  

ِّ
ذلك إلى ضعف توظيف معل

ة )السمعي، البصري، القرائي، الكتابي،  ية اإلدراكيَّ  
سِّ معرفة األنماط الح 

سهم في تحديد نوع عالقة الطالبة بزميالتها 
ُ
العملي(، أو أدوات املالحظة التي ت

ة، والتي تساعد  ت الوصفيَّ
َّ

ال ج   
ة(؛ كالسِّ ة، فرديَّ ة، تنافسيَّ عند تعلمهنَّ )تعاونيَّ

م الطالبة، ومن خالل 
ُّ
 في تدوين مالحظاتها ووجهة نظرها حول تعل

َ
مة  

ِّ
املعل

م الطالبات.
ُّ
 أنماط تعل

ُ
ن معرفة نة ُيمك 

 تحليل عدد من املالحظات املدوَّ

[ التي 35تيجة دراسة األحمد واملقبل ]وتختلف النتيجة السابقة مع ن     

  في دعم الطالبات 
نهيِّ   امل 

موِّ مات األحياء للنُّ  
ِّ
أشارت إلى أنَّ مستوى احتياج معل

َق أنماط تعلمهنَّ جاء مرتفًعا. ولعلَّ االختالف بين الدراستين يعود إلى 
ْ
َوف

صات العلوم، أو إلى نوع برامج التنم ية اشتمال هذا البحث على جميع تخصُّ

مات.  
ِّ
مة للمعل ة املقدَّ  املهنيَّ

ة بعض الطالبات       ماُت العلوم إلى أنَّ ضعف دافعيَّ  
ِّ
 كما أشرَن معل

ة  رة على كفاءتهنَّ الذاتيَّ  
ِّ
، هما من العوامل املؤث م، واختالف قدراتهنَّ

ُّ
للتعل

ات ) ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ (، STEMللتدريس في ضوء توجُّ

فق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة هان وآخرون ]4قدُرها )بنسبٍة  [ 13%(. وتتَّ

ر على   
ِّ
ا يؤث م ممَّ  

ِّ
مي العلوم يرون أنَّ استعداد املتعل  

ِّ
التي أشارت بأنَّ معل

ه ) م باملشروع القائم على التوجُّ
ُّ
 إلى STEM PBLمشاركته في التعل

ً
(، إضافة

مين من   
ِّ
هم وجدوا صعوبة في توجيه املتعل ذوي التحصيل املنخفض في أنَّ

فق مع نتيجة دراسة وانغ ] ات، وكذلك تتَّ [ التي أشارت إلى أنَّ 11الرياضيَّ

ب عند تصميم الدروس املتكاملة.
َّ

مين بحاجة إلى النظر في قدرات الطال  
ِّ
 املعل

 التنمية املهنية:  .9

مات العلوم في تنمية معارفه       
ِّ
ل ورغبة معل نَّ في العلوم أظهرت النتائج أنَّ تقبُّ

 
ُ
ا يشير االنحراف ات، جاءت بمستًوى عاٍل، كمَّ والتقنية والهندسة والرياضيَّ

  للتعاون مع زميالت 
مات العلوم على استعدادهنِّ  

ِّ
املعياريُّ إلى تقارب آراء معل



7112018 

24 

( بشكٍل أكبر من االلتحاق 0,779العمل أو الخبيرات لتنمية معارفهنَّ )

(، وقد ُيعَزى ذلك إلى أنَّ هذا األسلوب قد 0,923ة )بالبرامج والدورات التدريبيَّ 

مة، ويمكنها   
ِّ
ا باملحتوى العلمي الذي تقوم بتدريسه املعل

ً
يكون أكثر ارتباط

 توظيفه في تنمية معارفها بشكل مستمر.

 في ربط املفاهيم      
ً
 عالية

ً
مات العلوم لديهنَّ ثقة  

ِّ
كما تشير النتائج إلى أنَّ معل

ة بتطب ميَّ
ْ
الع العل  

ِّ
يقاتها الحديثة في العالم الطبيعي، في حين جاء مستوى االط

ف مع التقنيات الحديثة وتوظيفها في بناء املفاهيم  ـيُّ
َ
  والقدرة على التك

العلميِّ

 مع نتيجة دراسة الشايع 
ُ
طا، وتختلف هذه النتيجة  

ة أو تطبيقها متوسِّ ميَّ
ْ
العل

مات العلوم على [، التي أشارت إلى أنَّ مشرفات العلوم يري34]  
ِّ
الع معل  

ِّ
ن أنَّ اط

ة جاء بمستوى منخفض. ولعلَّ هذا  ت العلميَّ
َّ

ة في املجال املستجدات العلميَّ

ا  ة ُيعدُّ ذاتيَّ املصدر، ممَّ االختالف يعود إلى أنَّ هذا األسلوب من التنمية املهنيَّ

مة لهذا األسلوب حسب رأيها الشخص   
ِّ
، قد يختلف معه تقييُم ممارسة املعل  

يِّ

 أو حسب رأي مشرفات العلوم. 

تي يواجهنها في      
َّ

مات العلوم إلى االحتياجات، والصعوبات الال  
ِّ
كما أشارت معل

، وهي:  ات»سبيل تنمية معارفهنَّ ، «عدم القدرة على ربط األحياء بالرياضيَّ

ما»و  
ِّ
منع نْحن املعل

ُ
ت  الحاجة إلى معرفة الهندسة وبرامج التقنية؛ إذ غالًبا ما ن

ا لضيق الوقت، أو لجْهلنا باملواعيد ورات؛ إمَّ ن حضور الدَّ ة املعرفة »، و«م 
َّ
قل

ة طرحه على جميع املستويات ه، وعدم شموليَّ الحاجة إلى »، و«عن التوجُّ

حاكاة
ُ
ة وامل م، وتتيح له املواد العلميَّ  

ِّ
حِّ املصادر »، و«توفير موارد تدعم املعل

ُ
ش

غة 
ُّ
ة املنشورة بالل ميَّ

ْ
ةالعل ة فَرص التدريب على أيدي الخبراء »، و«العربيَّ

َّ
ل ق 

لين ن وانغ ]«املؤهَّ ٍ م 
فق النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة كلِّ [ وترنر 11، وتتَّ

عم 29[ وأوينز ]28] مو العلوم إلى حاجتهم إلى الدَّ  
ِّ
[ التي أشار فيها معل

ة توظيف مجاالت العلوم والتقنية واله ندسة والتوجيه؛ ملعرفة كيفيَّ

ات بشكٍل متكامل.  والرياضيَّ

ة: .10  دعم القيادة املدرسيَّ

بات      
َّ
تطل

ُ
ة مل ل اإلدارة املدرسيَّ ة تقبُّ يَّ  

ماُت العلوم على أهمِّ  
ِّ
دت معل

َّ
أك

ات ) ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ (، STEMالتدريس في ضوء توجُّ

ْفس ي، وتقدير الجهود، و  عم النَّ ة، والحاجة إلى الدَّ التخفيف من األعباء اإلداريَّ

ة للتدريس 11,8والذي جاء بنسبٍة قدُرها ) ًرا على كفاءتهنَّ الذاتيَّ  
ِّ
 مؤث

ً
%( عامال

 أشارت بعُضهنَّ إلى 
ْ
ه؛ إذ َبل  قائدات املدارس، »في ضوء التوجُّ ن ق  ة الَوعي م 

َّ
قل

م»، و«وعدم تعاونهنَّ   
ِّ
د املعل  

َبل  املديرة تقيِّ ن ق   إلى «ةوضع تعاميم م 
ً
، إضافة

  املرتفع»
َصاب التدريس يِّ  

مة، »، و«النِّ  
ِّ
لة للمعل

َ
وك

ُ
ة امل   غير التعليميَّ

كثرة املهامِّ

 «.والتي تستهلك طاقتها

ة مهمٌّ        مات العلوم يَرين أنَّ دْعم القيادة املدرسيَّ  
ِّ
ا سبق أنَّ معل ضح ممَّ ويتَّ

ه العلوم والتقنية والهندسة والر  ات )لنجاح تطبيق توجُّ فق STEMياضيَّ (. وتتَّ

 مع نتيجة دراسة بارك وآخرون ]
ُ
[ التي أشارت إلى أنَّ ضعف 48هذه النتيجة

مات   
ِّ
ه، وأنَّ املعل ًيا للتدريس في ضوء التوجُّ  

الدعم من إدارة املدرسة ُيَعدُّ تحدِّ

مين. بينما تختلف   
ِّ
لديهنَّ مخاوف أكبر بشأن زيادة أعباء العمل مقارنة باملعل

[ التي أشارت إلى أنَّ 47نتيجة مع نتيجة دراسة القحطاني وآل كحالن ]هذه ال

ه،  ات يَرون أنَّ مدى اهتمام القيادة املدرسية بالتوجُّ مي الرياضيَّ  
ِّ
مشرفي ومعل

ه. وقد يعود االختالف  ته، ال تشكالن عائًقا أمام تطبيق التوجُّ يَّ  
وقناعتهم بأهمِّ

م  
ِّ
ة بين الدراسات إلى اختالف جنس املعل  إنَّ الخصائص الشخصيَّ

ْ
ين؛ إذ

مات،   
ِّ
 باملعل

ً
ة مقارنة رون كثيًرا بالقرارات اإلداريَّ

َّ
مين قد تجعلهم ال يتأث  

ِّ
للمعل

 بارك وآخرون ]
ُ
ه نتيجة دراسة

ْ
دت

َّ
 [.48وهذا ما أك

 دعم املجتمع:  .11

مة العلوم في قدرتها على توظيف        
ِّ
تشير النتائج إلى أنَّ مستوى ثقة معل

طا، وقد األس  
م طالباتها، كالتواصل مع الخبراء، جاء متوسِّ

ُّ
اليب الداعمة لتعل

دَن صعوبة في التواصل مع بعض  مات قد يج   
ِّ
ُيعَزى ذلك إلى أنَّ بعض املعل

مة للهندسة في املدارس،   
ِّ
ه؛ حيث إنه ال يوجد معل الخبراء في مجاالت التوجُّ

ة مع املؤسس ة قد يقتصر دعُمها إضافة إلى إنَّ الشراكات املجتمعيَّ ميَّ
ْ
ات العل

نة.  على مدارس معيَّ

ه       مات العلوم إلى أنَّ ضعف ثقافة األسرة واملجتمع حول توجُّ  
ِّ
ا تشير معل كمَّ

ات ) ( قد يكون عائًقا أمام نجاحه STEMالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ

ة. وبالرغم من أنَّ َدْعم املجتمع قد حاز أقلَّ نسبٍة من بين  في الفصول الدراسيَّ

ه، وقدُرها ) مات للتدريس في ضوء التوجُّ  
ِّ
%(، 2العوامل املؤثرة على كفاءة املعل

سم 
َّ
مين، فحين تت  

ِّ
ا ُيسهم في تنمية االتجاهات االيجابية للمتعل إال إنه ممَّ

ه  ته، فإنَّ ذلك يدعم توجُّ يَّ  
  العلم، وتدرك أهمِّ

ثقافة األسرة واملجتمع بحبِّ

 أفرادها نحوه. 

ا  ات ممَّ  إلى ما سبق فإنَّ تدريس العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ
ً
وإضافة

ة في املجتمع؛ لذا  ميَّ
ْ
  املشكالت العل

مين قادرين على حلِّ  
ِّ
يسهم في إعداد متعل

 
َّ
ة والتقنية؛ وذلك من خالل يستحق دعًما مكث ميَّ

ْ
سات العل ًفا من املؤسَّ

م الهندسة أو استخدام التقنيات 
ُّ
مين؛ لدعمهم في تعل  

ِّ
التعاون مع املعل

الحديثة، وخير مثاٍل لذلك ما قامت به شركة أرامكو السعودية بالشراكة مع 

ة لعاميين متتاليين ) تحت  (،2017( و)2016إدارة التعليم باملنطقة الشرقيَّ

ى مبادرة أرامكو للعلوم، أو تقديم االستشارات والدعم املالي لألبحاث  مسمَّ

ة؛ مثل ما تقوم به مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، من خالل  ميَّ
ْ
العل

مين في املرحلة الثانوية.  
ِّ
م للمتعل  برنامج بناء األجيال، والذي يقدَّ

مات الع       
ِّ
ة عدد معل

َّ
عَزى قل

ُ
ة دعم املجتمع وقد ت يَّ  

لوم الالتي يَرْين أهمِّ

ز دعَمها   
ِّ
ة غالًبا ما ترك ه إلى أن الشراكات املجتمعيَّ للتدريس في ضوء التوجُّ

الع ومعرفة   
ِّ
ة والتقنية لالط مين بزيارة املراكز العلميَّ  

ِّ
على السماح للمتعل

مة؛ كي خدماتها وإنجازاتها، بشكل أكبر من توفير املختبرات ذات األجهزة املتق  
دِّ

.  
ميِّ

ْ
مون في استقصائهم العل  

ِّ
فها املتعل  

ِّ
 يوظ

 إلى دعم املجتمع      
َ
مات العلوم يَرْين الحاجة  

ِّ
ا سبق أنَّ بعض معل ضح ممَّ ويتَّ

ات ) ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ فق هذه STEMلتطبيق توجُّ (، وتتَّ

مارسون الخبراء في [ التي يشير فيها امل8النتيجة مع نتيجة دراسة ساندل ]

تعليمه إلى أنَّ إصالح التعليم في حاجة إلى االستفادة من جميع خبراء العلوم 

ات، في قطاعات األعمال والصناعة والجامعات  والتقنية والهندسة والرياضيَّ

ة.  ميَّ
ْ
سات العل  واملؤسَّ

ة •  اإلجابة عن السؤال الثاني، ومناقشته: هل توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ

مات العلوم في املرحلة  α≤0.05عند مستوى الداللة   
ِّ
ة ملعل بين الكفاءة الذاتيَّ

ات  ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ الثانوية للتدريس في ضوء توجُّ

(STEM؟ 
ص العلميِّ عزى إلى التخصُّ

ُ
 (، ت

م اختبار تحليل التباُين األحادي؛ لحساب  لإلجابة عن هذا السؤال اسُتخد 

مات العلوم للتدريس في ضوء  الفروق  
ِّ
ة ملعل طات الكفاءة الذاتيَّ  

بين متوسِّ

حه الجدوالن ذوا الرقمين )  
ا يوضِّ ه كمَّ مات 4( و)3التوجُّ  

ِّ
(. علًما بأن نسبة معل

مات الفيزياء )36األحياء )  
ِّ
مات الكيمياء )31%(، ومعل  

ِّ
 %(.33%(، ومعل
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 3جدول 

ه ) مات العلوم للتدريس في ضوء توجُّ  
ِّ
ة ملعل ة للكفاءة الذاتيَّ افات املعياريَّ طات الحسابية، واالنحر  

ص العلميSTEMاملتوسِّ  ( حسب التخصُّ

مة  
ِّ
ة املعل ص العلمي أبعاد الكفاءة الذاتيَّ ط الحسابي التخصُّ  

 االنحراف املعياري  املتوسِّ

اتتنمية معارفها في العلوم والتقنية والهند  0,611 4,14 فيزياء سة والرياضيَّ

 0,627 3,97 كيمياء

 0,629 3,92 أحياء

ة للطالبات ة والهندسيًّ ميَّ
ْ
 0,575 3,78 فيزياء تنمية املمارسات العل

 0,601 3,61 كيمياء

 0,502 3,65 أحياء

ة يَّ  
 0,471 4,00 فيزياء اإلدارة الصفِّ

 0,596 3,82 كيمياء

 0,491 3,86 أحياء

 ٍ
 0,469 3,97 فيزياء للمحور ككلِّ

 0,529 3,80 كيمياء

 0,485 3,81 أحياء

 4جدول 

ه ) مات العلوم للتدريس في ضوء توجُّ  
ِّ
ة ملعل حادي للكفاءة الذاتيَّ

ُ
  STEMنتائج تحليل التباين األ

ص العلميِّ  ( حسب التخصُّ

مة  
ِّ
ة للمعل ط املربعات درجة الحرية املربعاتمجموع  املصدر أبعاد الكفاءة الذاتيَّ  

 قيمة الداللة قيمة ف متوسِّ

ات  0,068 2,719 1,058 2 2,115 بين املجموعات تنمية معارفها في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ

 0,389 252 98,033 داخل املجموعات

  254 100,14 املجموع

ة  ميَّ
ْ
ة للطالباتتنمية املمارسات العل  0,167 1,801 0,571 2 1,142 بين املجموعات والهندسيًّ

 0,317 252 79,883 داخل املجموعات

  254 81,025 املجموع

ة يَّ  
 0,085 2,485 0,698 2 1,395 بين املجموعات اإلدارة الصفِّ

 0,281 252 70,755 داخل املجموعات

  254 72,150 املجموع

ٍ للمحور 
 0,057 2,894 0,721 2 1,442 بين املجموعات ككلِّ

 62,786 داخل املجموعات

 

252 0,249 

  254 64,228 املجموع

ضح من الجدول رقم )       ( أنَّ تحليل التباين األحادي أظهر أنَّ قيمة )ف( 4يتَّ

ة  مة بلغت )ملحور الكفاءة الذاتيَّ  
ِّ
ا 2,894للمعل ة إحصائيًّ

َّ
(، وهي قيمة غير دال

(، ما 0,057(؛ نظًرا ألنَّ مستوى الداللة املقترن بها )0,05عند مستوى الداللة )

مات   
ِّ
ة ملعل ة بين الكفاءة الذاتيَّ يعني بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ

ه ال علوم والتقنية والهندسة العلوم في املرحلة الثانوية للتدريس في ضوء توجُّ

ات ) .STEMوالرياضيَّ  
ص العلميِّ عزى إلى التخصُّ

ُ
 ( ت

مات العلوم )       
ِّ
 السابقة إلى أنَّ أغلبية معل

َ
%( لم 82وتعزو الباحثتان النتيجة

ه العلوم والتقنية والهندسة  قة بتوجُّ  
ِّ
ة املتعل تشارْك في نشاطات التنمية املهنيَّ

ات ) ا َمن شارك في هذه النشاطات فتبلغ نسبُتهنَّ )(، STEMوالرياضيَّ %( 18أمَّ

الع،   
ِّ
ه كانت باالط نة البحث، وقد ذكرَن أنَّ مصادر معرفتهنَّ بالتوجُّ  

من عيِّ

 كات البحث ومواقع التواصل االجتماعي )
%(، وحضور 17,25والقراءة في محرِّ

وحضور %(، 3,13%(، والحوار مع زميالت العمل )4,31الدورات التدريبية )

ة ) ميَّ
ْ
 %(.0,78%(، والبحث العلمي )1,96املؤتمرات العل

اإلجابة عن السؤال الثالث، ومناقشته: هل توجد فروق ذات داللة  •

مات العلوم  α)≤(0.05إحصائية عند مستوى الداللة   
ِّ
بين الكفاءة الذاتية ملعل

ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات  في املرحلة الثانوية حول توجُّ

(STEMعزى إلى الدرجة العلمية؟
ُ
 ( ت

م اختبار )ت(       ؛ لحساب الفروق T-Testلإلجابة عن هذا السؤال اسُتخد 

مات العلوم ل  
ِّ
ة ملعل طات الكفاءة الذاتيَّ  

ا بين متوسِّ ه كمَّ لتدريس في ضوء التوجُّ

حه الجدول )  
مات الحاصالت على درجة 5يوضِّ  

ِّ
(. علًما بأنَّ نسبة املعل

ا نسبة الحاصالت على درجة املاجستير والدكتوراه، 86البكالوريوس ) %(، أمَّ

فْت فئتا املاجستير والدكتوراه مًعا ضمن فئة 14فهي )  
%(، ولقد ُصنِّ

  
ِّ
ا قد الدراسات الُعليا؛ لوجود معل مة واحدة فقط تحمل درجة الدكتوراه، ممَّ

 معها.
َ
ها لفئة واحدة، واملقارنة

َ
ب تمثيل  

 ُيصعِّ
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 5جدول 

ه ) مات العلوم للتدريس في ضوء توجُّ  
ِّ
ة ملعل ةSTEMنتائج اختبار )ت( للكفاءة الذاتيَّ ميَّ

ْ
 ( حسب الدرجة العل

مةأبعاد   
ِّ
ة للمعل ة الكفاءة الذاتيَّ ميَّ

ْ
ط الحسابي الدرجة العل  

 اختبار )ت( االنحراف املعياري  املتوسِّ

 قيمة درجة الحرية قيمة )ت(

 الداللة

ات  0,010 253 2,607 0,639 3,96 بكالوريوس تنمية معارفها في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيَّ

 0,490 4,25 دراسات عليا

ة للطالبات ة والهندسيًّ ميَّ
ْ
 0,088 253 1,711 0,572 3,65 بكالوريوس تنمية املمارسات العل

 0,494 3,82 دراسات عليا

 0,642 253 0,466 0,530 3,89 بكالوريوس اإلدارة الصفية

 0,554 3,84 دراسات عليا

 ٍ
 0,122 253 1,551 0,506 3,83 بكالوريوس للمحور ككلِّ

 0,467 3,97 دراسات عليا

     

ضح من الجدول ) ٍ )5يتَّ
(، وهي قيمة غير 1,551( أنَّ قيمة )ت( للمحور ككلِّ

ة عند مستوى الداللة )
َّ
(؛ نظًرا ألنَّ قيمة الداللة املرتبطة بها 0,05دال

ه ال توجد فروق 0,122) ة (، وهو ما يعني أنَّ ا بين الكفاءة الذاتيَّ ة إحصائيًّ
َّ
دال

ة؛ باستثناء  ميَّ
ْ
ه باختالف الدرجة العل مات العلوم للتدريس في ضوء التوجُّ  

ِّ
ملعل

ة في تنمية معارفهنَّ في العلوم والتقنية والهندسة  كفاءتهنَّ الذاتيَّ

ة بها قد بلغت  ات، والتي أظهرت النتائج أنَّ قيمة )ت( الخاصَّ والرياضيَّ

ا عند مستوى الداللة )2,607) ة إحصائيًّ
َّ
(؛ نظًرا ألنَّ 0,01(، وهي قيمة دال

ط الحسابي األعلى 0,010قيمة الداللة املرتبطة بها )  
(، وذلك لصالح املتوسِّ

مات العلوم الحاصالت على درجة املاجستير أو الدكتوراه.4,25)  
ِّ
 (، وهو ملعل

  
ِّ
 السابقة إلى أنَّ معل

َ
مات العلوم الحاصالت على وتعزو الباحثتان النتيجة

ه؛ بما   معارفهنَّ في مجاالت التوجُّ
ُ
نهنَّ تنمية درجة املاجستير أو الدكتوراه ُيمك 

م.
ُّ
، والرغبة في التعل  

 لديهنَّ من مهارات البحث العلميِّ

 . التوصيات5

م العلوم، وأال  •
ُّ
ة حول توظيف الهندسة لتعل تكثيف برامج التنمية املهنيَّ

ة، وإنما تكون تقتصر على  اإلطار العام للمفاهيم واملمارسات الهندسيًّ

مات، وبشكل مستمر من خالل   
ِّ
 سه املعل

  الذي تدرِّ
مرتبطة باملحتوى العلميِّ

ة.  مجتمعات التعلم املهنيَّ

مات العلوم في أساليب توجيه الطالبات لصياغة  •  
ِّ
تنمية معارف معل

ة 
َّ
ة املبنية على األدل ميَّ

ْ
 والُحجج.التفسيرات العل

ًقا ألنماط  •
ْ
مات العلوم في أساليب دعم الطالبات، َوف  

ِّ
تنمية معارف معل

. مهنَّ
ُّ
 تعل

•   
  والختاميِّ

نائيِّ مات العلوم في أساليب التقويم الب   
ِّ
تنمية معارف معل

م باملشروع. 
ُّ
 للطالبات، عند إشراكهنَّ في التعل

ه العلو  • فة حول توجُّ
َّ
ة مكث َرٍش تدريبيَّ ات تقديم و  م والتقنية والرياضيَّ

ة لقائدات املدارس؛ ليصبحنَّ  والهندسة، ملشرفات العلوم، وورش تعريفيَّ

مات العلوم.  
ِّ
 مؤهالت لتوجيه معل

مي  •  
ِّ
ة ملعل مين مهامًّ عمليِّ  

ِّ
ات التعليم في برامج إعداد املعل رات تقنيَّ تضمين مقرَّ

، 
واملحاكاة  العلوم في توظيف التقنيات، كبرامج التصميم الهندس يِّ

ة.  الحاسوبيَّ

ة، كبرامج التصميم  • ن التقنيات الرقميَّ توفير مصادر الكترونية تتضمَّ

ة استخدامه. 
َّ
  واملحاكاة الحاسوبية، وأدل

 الهندس يِّ

 . املقترحات6

ة  • مات العلوم الذاتيَّ  
ِّ
إجراء دراسة عن العالقة بين كفاءة معل

ه العلوم والتقنية وال ات والهندسة واملمارسات للتدريس في ضوء توجُّ رياضيَّ

مهم.
ُّ
 العلمية والهندسية للمتعلمين، أو نتائج تعل

ة  • ميَّ
ْ
مي العلوم في تنمية املمارسات العل  

ِّ
إجراء دراسة حول ممارسة معل

مين.  
ِّ
ة للمتعل  والهندسيًّ
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منشورة. جامعة االمام محمد بن سعود، كلية العلوم االجتماعية، 

 الرياض.

التكاُملي لتعلم العلوم في  STEM(. استخدام مدخل 2015[ رزق، فاطمة )23]
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(. القياس والتقويم التربوي في العمليات 2007[ عالم، صالح الدين )32]

 التدريسية. األردن: دار املسيرة. 
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IN LIGHT OF STEM APPROACH 
 

NORAH A. ALGARNI                              NIDHAL S. ALAHM 

               Ministry of Education, KSA                       Prof. of Practical education 
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ABSTRACT_ This research aims to investigate high school Female science teachers’ self-efficacy to 

teach in light of STEM approach, and the difference in their self-efficacy based on their specialization, 

and degree. to achieve its objectives, the research used the descriptive survey methodology. in addition, 

an open- closed questionnaire was developed and distributed among a sample consisting of (700) high 

school science teachers of (biology, physics, and chemistry) in Riyadh, with a total number of 

respondents reaching (255). Findings showed that science self-efficacy to teach in light of STEM 

approach were Average, their self-efficacy came firstly, from develop their knowledge in science, 

engineering, mathematics and technology, secondly, classroom management, thirdly, Develop science 

and engineering practices for the students. In Addition, Findings no significant differences were found in 

science teachers’ self-efficacy in term of specialization, and degree; with the exception of teachers’ self-

efficacy to develop their knowledge in science, technology, engineering and mathematics; where 

differences were found to be in favor of MA and PhD science teachers. in view of these findings, a 

number of recommendations were provided including intensifying professional development programs 

dedicated for employing technology, engineering and Mathematics to learn and apply scientific concepts . 

KEY WORD: STEM approach, self-efficacy, science and engineering practices, science teachers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


