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المستخلص :
هدف البحط إلى تقةديم تصةور مقتةرا للتطةوير الم نةي لمعلمةي الرياةةيات وفةق توجةه تكامةل العلةوم
والتقنية وال ندسة والرياةيات )،Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM
كتوجةه حةديط ومعاصةر فةي تعلةيم وتعلةم الرياةةةيات .ولتحقيةق هةدف البحةط اسةتخدم الباحةط المةةن
التحليلةةي ،وتةةةم تصةةةميم اسةةةتبانة مةةةن خةةةشل اسةةةتقراء األدا التربةةةوي والدراسةةةات السةةةابقة والتجةةةارا
المتصلة بالموةوع؛ الستطشع آراء سةبعة ع ةر خبيةرال فةي مجةال تعلةيم وتعلةم الرياةةيات باسةتخدام
أسلوا دلفاي  Delphiعلى ثشط جواالت متباعدة .وبعةد الجةوالت الةثشط خلةص البحةط إلةى تقةديم
التصةةور وفةةق خمسةةة محةةاور أساسةةية ،هةةي :تطةةوير النظةةام التعليمةةي ،وتطةةوير المحتةةوى المعرفةةي
المتع ّمةةق ،والم ةةارات التربويةةة الشزمةةة للمعلمةةين فةةي مجةةال  ،STEMوإسةةتراتيجيات وآليةةات التطةةوير
الم ني في مجال  ،STEMوالدعم والمسةاندة للتطةوير الم نةي فةي مجةال  .STEMكمةا أوصةى الباحةط
ببعن التوصيات التي يرى أهمية مراعات ةا عنةد تطبيةق بةرام التطةوير الم نةي لمعلمةي الرياةةيات
في مجال .STEM
الكلمةةةات المفتاحيةةةة :التطةةةوير الم نةةةي ـةةةـ معلمةةةو الرياةةةةيات ـةةةـ توجةةةه العلةةةوم والتقنيةةةة وال ندسةةةة
والرياةيات .STEM

مقدمة الدراسة:
أخذ موةوع التطوير الم ني للمعلم حيزال كبيةرال فةي األدا التربةوي المعاصةر؛ وذلة
ألهميتةه المحوريةة فةةي العمليةة التعليميةةة ،ولةدوره فةي الحفةةاظ علةى معرفةةة المعلةم وم اراتةةه
وتطويرهةةا وفةةق المسةةتجدات .حيةةط تناولةةت الدراسةةات والكتابةةات التربويةةة هةةذا الموةةةوع
ل
مستخدمة عددال من المفاهيم والمصةلحات ،مثةل :مف ةوم التةدريا فةي أثنةاء الخدمةة ،والتنميةة
الم نيةةةة أو النمةةةو الم نةةةي ،والتطةةةوير الم نةةةي  ،والتطةةةوير الم نةةةي المسةةةتمر ،كمةةةا ظ ةةةرت
مصةةطلحات ت ةةير إلةةى ذات المف ةةوم مةةع بعةةن االختشفةةات الفلسةةفية والم نيةةة & Simon
. Campbell, 2012
وأوةةةحت التجةةارا والم ةةاريع اإلصةةشحية التربويةةة أن أحةةد أهةةم عناصةةر نجةةاا أي
م روع إصشحي تعليمي يقع في الدرجة األولى علةى المعلةم ،ف ةو مةن يملة مفتةاا النجةاا
والف ةل ،حيةةط يؤكةةد واالس ولةةوي ران  Wallace & Loughran, 2012علةةى تمثيةةل المعلةةم
العمةةود الفقةةري فةةي أي م ةةروع إصةةشحي للتعلةةيم .لةةذا ر ّكةةزت وزارة التعلةةيم فةةي المملكةةة
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