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 الملخص

الهدف الرئيس من الدراسة الحالية هو وضع تصور مقترر  مكنرن    

 للكتفرويين فرى الولروا والتنوولو يرا مو راا الثانومرةمسهم فى تطومر الكردار  

STEM    .فى مصر فى ضوء خبرة الوالمات الكتحدة  األمرمنية 

وفررى سرربيق تحقيررا هرر ا الهرردف يرردم  الدراسررة فررى م كو ررة مررن 

الخطرروات ب مررد ت ما اررار الورراا للدراسررة ب نررم األسررس الو رمررة لكرردار  

التنوولو يا و الهودسة و الرماضيات ب وما ضافة إلرى للر   الكتفويين للولوا و 

تم  رض خبرة الوالمات الكتحدة األمرمنية فرى هر ا الك راث بنرم تحليرق وايرع 

 مواد الكدار  الثانومة للكتفويين للولوا و التنوولو يا فرى مصرر  ب نرم تركل  

ر الخطرروة األخيرررة تقرردمم التصررور الكقتررر  الرر ه مكنررن    مسررهم فررى تطرروم

الكدار  الثانومة للكتفويين للولروا و التنوولو يرا فرى مصرر فرى ضروء خبررة 

 الوالمات الكتحدة األمرمنية فى ه ا الك اث
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The Applications of Secondary Schools for Talented Students 

in Science, Technology, Engineering, and Mathematics in the 

U.S.A. and the Possibilities of Benefiting from Them. 

  Prof. Dr.Mahmoud Ata Masiel, Dr.Veula Monier Abdo Mansour 

 Abstract 

This study basically aimed at stating a framework that can 

contribute in developing secondary schools for talented students 

in Science, Technology, Engineering, and Mathematics 

"STEM" in Egypt in the light of the U.S.A. experience .To 

achieve the aims of the study, a general framework for the 

study, a theoretical framework about secondary schools for 

talented students in Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics in addition to the U.S.A. experience in this respect 

were stated. The Egyptian current situation of the secondary 

schools for talented students in Science, Technology and 

Engineering was documentary and field analyzed. The last step 

included the suggested framework that can contribute in 

developing the Egyptian secondary schools for talented students 

in Science and Technology in the light of U.S.A. experience in 

this Field. 

    Key Words: The applications of Secondary Schools for 

Talented Students in Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics in the U.S.A., the possibilities of benefiting from 

them. 
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 طار العام للدراسة:  اإل

 المقدمة:  

يعتمدددقدم دددق دتطوددد دلم مدىددد دمتددد دودددقادوددد دممتتلددد دوددد د ددد لت د  ددد   دو ىتددد د
لوقدبدد ودلددد عدىدمتدد دت فددت تيد ددلدمددقل  دمبتدد دتأتشمتدد د ممتتدد د   دد ت  ودلومدد د د

دل  متبدد دى دتأع وددسدتط   دددفددفد تدد د مدتأمتنددمدت دلتأممىددمبت دمتدد ددمدد دمتددفدتأ دد لىود
حددددسددلودبددددسدىدددد دلشم ىدددد دتأ متشدددد دلمتددددت  دمع ددددقدت ودددد  د دددددىدددد لدتءدم ددددق دتطودددد دلت عى دد

د.تدمت عدآ  قدتأمست بسدلتأم كال دل 

كمدد دي دد ددم ددق دتأمبتمعدد  د مدد دم قودد دطبش ن دد دتأمتنددمدت ودلوددقادودد دمددم   دأ دد د
ت دلت جتم متدد دلحسدد دممجتدد دو د  صدتأشممدتأستت دو دخال دتأ م ي دتأت بم  دلتأشنسددد

ودلودددد دىشدددد دي ددددلدمتدددد دمدددد م دتأم  سدددد  دتأتعتتمتدددد د(1)ط ددددد م  دتأمبقمدددد دلت ددددت م دى 
مددددقتعدلددددمتعددودددد دتأعتمدددد ءدلت جتم متدددد دوسددددتمأت دتكت دددد مدىددددي دتأبدددد تم دتأمتمتدددد ىودإ

ودلخ صدد د(2)صددالودلتأت ددق دتأمست بسدأتكم متدد عد  دمت ددتدد عىدوسددت ىدتإدللتأب ح ت د 
دم يدد دتأ ددالمدتأمتنددمدت ودودد ددل دددد دنتسددًددتأم حتدد دتأ   م دد دلبأددفد  متب دىدد دمدد واًلددل ددد
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دتدد خددال دودد دمددم   دودد دوت تبدد  دو عيدد ودلب دد   ودلم بم دد دمددقم د  ددمددتأممىبدد دلم 
د.(3)بقتعتأن صدتأمش  ب دأإل

لم ددم دتأمددقتدددتأ   م ددد دأتمتنددمدت دبتبمتددلدتأ دددالمدتأممىددمبت دتأددي  د تنمددددممد
دلتأتحصددتسدتأقدت ددددلودل حصددتممدمتدد د متدد دتأددقدج  د دددلأمسددتمادتأع تدددودد دحتدد دت

ودلمدد دمعمددسدمتددفدتأمددقتدددمتدد دد(4)للتأددي  د تمتدد لمد حسدد دتأتمت دد دلت  ددت  تددتأشنسددد
يبدد بلدعتمدد دأتتمتدد دلتإبددقتعدأددقادتأ ددالمدتأممىددمبت ودلبأددفدطمدتأتمجدد دإمددم ت دوشدد  د

دلوددمددوحكددم د معدد  ت دتأتمتدد دلتأت ددمدد دددتأعدد  دإعتدم دد دلوعتمت دد دلطالب دد دل لأتدد ءدتط
متددفدتأمددقتددددل مدمصددمت دتأمشدد ى د ددددإأدد جمتددلدجمت ددعدتأعمتتدد دتأت بم دد ود  إ دد   د

يسددتبتعد حتت جددد  دتأ ددالمدتأممىدددمبت دل تحددقادددددقدتم  ودحتدد د دي دددع لمد  أمتدددسد
ددددد.(5)تأمقتدددتأع عي دل  أم  د  د م د ت د 

م دددت ددلتأشمددد بلدتأتدددد وددد د حدددق دSTEMتمتندددمدت دأدتأ   م ددد دمدددقتددتألمعدددقد
 لتأتلشمأمجتدد د Science تختص ددح  لدألسدودد دتأعتددم ددل  أمتنمدت دلتأممىمبت ودلى

Technologyودلتأ شق دد دEngineering لتأ    ددت  ددMathematicsودل  ددق دد
 دد دمعتمقدمت دتأعتددم دلتأ شقدلبتتفدتأمقتددد ممت دومتتن دو دتأمش ى دلتأم  دت دلتأت

دي د دد أشممدت دتصدد علتأتلشمأمجتدد دلتأ    ددت  ود  متب دىدد د ك دد دتأمددمتعدتأقدت ددت دتدمب طددًد
د:ددد(7)لتأت أدلودل مك دمم تحدمتفدتأمش ى دتأقدت ت د (6)للتأتلشمأمج

د–تأنت  دددد ءدد–تطحتدددد ءدتأم نتدددد دد–تألتمتدددد ءدد–تأعتددددم دلمتمددددم دو دددد دت د)تطحتدددد ءدد- 
د.تأعتم (

مصدددمت دد–  ظمددد دتأمعتموددد  دد–دلتأتلشمأمجتددد دلمتمدددم دو ددد دت د)تأح  دددعدت أددددد-م
د.لتأب وبت  دتأم مدى(د–تأ بك  دد–تطأع مدتأم مدد
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ىشق دددد دد–تأ شق دددد دتأمق تدددد دد–تأ شق دددد دلمتمددددم دو دددد دت د)تأ شق دددد دتألتمت نتدددد دد-ل
دتأ شق ددد د–ألت ل تدد دلتأل  بتدد دتأ شق دد دتإد–تأ شق دد دتأع وددد دد–دلتأح  ددعدت أددد
د   .تأمتك  تكت (

د.حص ء(تإد–تأ    ت  دلمتمم دو  دت د)تأ    ت  ددد-ع

د.متم دتأبتت دلتأبتمأمجت دتم مدو  ددلدقدي د

كمدددد د الحدددد د مدمتددددفدتأم دددد دت دمددددقددد صددددمدىدوتل وتدددد ود عتدددد د ددددبتسدتأم دددد  د
أت ددمسددل تعددقادمددقد ردو دد ددتأتلشمأمجتدد دودد دوبدد عدتأمع  دد د م دد دت دتأح  ددعدت أددد

د.وب  دتأعتم دلتأ شق  دليمك دم بت   د دلعدت  دجمتلد  متعدتطج  ىدلتطعلت دتأت

متددددد دتكت ددددد مدتأ دددددالمددSTEMلبددددديأفديعمدددددسد مدددددمبلدودددددقتدددتأمتندددددمدت د
تأمتندددددمدت دلهمدددددقتعى دأتصدددددبحمتدمتمددددد ءد دددددلدوبددددد   دتأعتدددددم دلتأ شق ددددد دلتأ    دددددت  د

تأتش  سددت د ددلد ددمقدتأعمددسد مب  مدد دتأممتتندد ودلتأتلشمأمجتدد ودومدد ديسدد مقدمتدد دمع  دد د
طمدطبتعددد دوشددد ى دمتدددفدتأمدددقتدددمعتمدددقد دددلدمقد سددد  دمتددد د  دددتممدحدددسدتأم دددكال د

 ددلدتأتنلتدد ودودد دخددال دمدد تدتأمم ددمم  دتأقدت ددت د ددلددل ددتممدتأمش  دددلتمبدد عدتط
بددقتعدصمدىدو  لم  دمع ل ت دمعتتمت دبددت دتأ ددالمدمبعت دد دددد عد  دمتدد دت بتلدد ددلتإ

د.(8)أتمت لت

ىدددددمددSTEMلودددد د ىددددد دوددددد ديمتدددد دتأبددددد تو دتأقدت دددددت د ددددلدودددددقتدددتأمتندددددمدت د
   ددددد  دم دددددق دأت دددددالمدخددددد دلد  ددددد قدتأمدددددش  ددلت ىتمددددد  د  ط  ددددد  دتأالصدددددنت ودلىدددددد

دلودلدقدم مسدتط    دتأب تو دتأصتنت دل     دإ  تنت د عقد   يدد دتأتددم دتأقدت دددلتأقدت 
   ددت ودلمنتددقدمتددفدتط  دد  د ددلدتكت دد مدلتأم  دل د لدوع دتدأتعتددم دلو  ج  دد  ددد
د.(9)تأ المدتأممىمبت د لدوب   د خ ادجق قىد
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بت دطبتعدد دخ صدد ودأدديتد ت تددعدمددم ت ددSTEMدتدطمدوددقتدددتأمتنددمدت ل ظدد ًد
وعتمدددت دبت دخصددد نادلددددقدت دوتمتددد ىددددد عد  دمتددد دتأتع ودددسدودددلد مبددد دوتمتددد ىدوددد د

 ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد دتأ المدتأممىمبت ودلمقد ردو  دت دعدت ت دوت ددمدىد
لتأ    ددت  ود تددت دإمددقتعى د     دد دوتمتدد ىدودد دخددال دتأتعدد لمدوددلدخبدد تءدوتمصصددت د

د.(10)  دل نست د دلم بم  د لدمتفدتأمب   د  ىتم   دو شت د

لأ ددددقدح صدددد دتأعق ددددقدودددد دعل دتأعدددد أ دمتدددد دتأتمجدددد د حددددمدت ىتمدددد  د دددد أ المد
دSTEMدودددقتدددتأمتندددمدت لدتأمتندددمدت دلتأممىدددمبت د  أمقد ددد دتأ   م ددد د صدددن دم وددد ود

د. صن دخ ص ودلو د ب  دمتفدتأقل دتأم ي  دتأمتحقىدتطو  كت 

ود  متب دىدد دلمعددقدتأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد دودد دتأددقل دتأمتمتدد ىد ددلدىدديتدتأمبدد  
تأعتم دلتأ    ت  ود  ددقدممصددسدتأب  دد و ددللخ ص د لدوب أدلتأ تنقىد لدت بتل ددتأعتم

 Program for International Student د2003أت تددت دتأ ددالمدأعدد  ددلتأددقلأ

Assessment د(PISA)ددلدوبدد  دوحددمدد28 دد مدتأم يدد  دتأمتحددقىدمحتددسدتأم لدد دود 
بتتددممدد3بدد  دوحددمد وتدد دتأعتددم ودأدديتدمدد دممصددتاد ددلدود24دم لدد تأ وت دتأ    ددت  ودلد

 دودودد ددبددسدوكتددعد2004 لدومتت دتأم ي  دوشدديدمدد  ددSTEMأب تو ددلعل دد و  ك
ود(11)د Government Accountability Office (GAO)دتأحكمودد دتأمح  ددبت 

 د ددلدبأددفد2012  إ    دإأ دحصددم دتأ ددالمدتطودد  كتت دمتدد د تدد ن دوشمنمدد دمدد  د
  دددقدتحتتددد دو لدددً تد دددلدتأ تددد دتطختددد دوددد دد نمددد دتأدددقل دتأم دددت ل د دددلدتأعتدددم ددتأب  ددد و و

علأدد (ودلمدد د ل ددح د عدديدتأت دد د  د مدتأظ أبتدد دتأعظمدد دد34)تأم ل دتأع  لمد م د
وددد دتأ دددالمد دي بتدددممدمتددد دت أتحددد قدبتمصصددد  دتأعتدددم دلتأ    دددت  دلتأتلشمأمجتددد د

شت دتأمبتلددد   د لدتأ دددمادتأع وتددد دلتأ شق ددد ودومددد د ددد   د  دددكسدلبتددد دمتددد دلجدددمعدتأمدددمتط
ودومددد دعمددد دإأددد د ددد لدىدتىتمددد  دتأم يددد  د(12)تأمتمتددد ىدتأتدددلدمسددد  د دددلدتأت دددم  دوسدددت باًلد
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ود  متب دىدد دل ددتت دو مدد دأتحندد كدمتدد دو ل ىدد د ددلدSTEMتأمتحددقىد مددقتدددتأمتنددمدت د
دت دتص عدتأع أمل.

 The President'sأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد ددلتأ ن  ديدكم د كقدتأمبتردت  ت  دد

Council for Advisors on Science and technology (PCAST)متدد دد
د:دد(13)لمتم سد تم د تد  STEM مد ىقتمدوقتدددتأمتنمدت د

دم.غ دددت دتأممتطش دأقادتأ ال -

إمددقتعدتأ ددالمدأتعمددسد ددلدل دد ن دوتمتدد ىودلوتالنمدد دوددلدوت تبدد  دتأعصدد د -
د.وست باًلد

ومتت دتأمتعتمت دأتصبحمتدخب تءد لدممصصدد  دتأعتددم دلتأ    ددت  دم ىتسد -
دي.    د لدتأشممدت دتص علتأتلشمأمجت دلتأ شق  ودلد عد  دمت دتإ

أددديتدتىتمددد دومتتددد دتأم يددد  دبتتدددفدتأشممتددد دتأمتمتددد ىدوددد دتأمدددقتدددلمتددد ددددد
لتمتمددق دوشدد ى دودSTEMد  دد  دل يدد دل دلأتشدد ودحتدد دمدد دإمددقتعدو ندد دوقد دد د   م دد د

متدددفدتأمدددقتددد دددلدمقد سددد  دمتددد د ظددد  دتأدددتعت دتأ ددد ن دمتددد دتأم ددد د لدلم دددقي دتط  ددد  د
تأالصدددددنت ودودددددلد ددددد لدىدتأتل ودددددسدبدددددت دتأم ددددد دت دتأقدت دددددت د دددددلدتأعتدددددم دلتأتلشمأمجتددددد د

تىتمدد  ددإأدد  دد   دبددقتعدلت بتلدد دود  إلتأ    ت  دلتأ شق  دلم ددبتلدتأ ددالمدمتدد دتإ
ودمحددد د  د ددتأمعتمدددت دتأمتمصصدددت د دددلدمتدددفدتأمبددد   دلمدددقد بإعتدىدتأمقد ددد د  ختتدددد

د.(14)ف تمد مب دوتمت ىدو دتأمب تءد لدصمدىدعلدت دمقد بت دوتمصص إ

وشدديدد   أظددًدد تأممىمبممدلتأمتنمدممد لدوص دتىتم وًددلودأ للمت دتأصعتقدتأمحت
د دد أ  د دددلد ع ددد  دهبتبمدددتع  دلددلبددقتي  دتأ ددد مدتأت  دددلدم دد ودمشدددقو ددددد  دوحمددقدمتدددد

دلودلمتددديد لدبدد ودأقدت دد دتأعتددم دلتأنشددممدلتأصددش نلود و دد  دد  مدد دتأ   دد لددإأدد خ دجتدد د
ودلبعددقددتدد  د ددمدىد مأتددمدمدد  د(15)وب ديودووحمقدمبق دلغت ى دودد دتأدد لتعد ددلدىددي دتأنتدد ىد



 املدارس الثانوية للمتفوقي                              حممود عطا و د/فيوال منري عبده أ.د/ 

120 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمب   2016م 

 د إ  دد ءد صددم دخ صدد دب دد دوتح دد د مقد دد دبددق دت ىتمدد  د دد أمتنمدت دمحصددتتت دد1952
  دددد ءدوقد دددد دتأمتنددددمدت دإ ود دددد دمدددد د1954تأ   م دددد دتأشممبجتدددد دأتبشددددت دمدددد  دديتأمعدددد ع

وقد دد دتأمتنددمدت دتأتقد بتدد دتأشممبجتدد ددإأدد تأ   م دد د عددت دفددمرودلتأتددلدمعددق دت ددم  د
  دددد ءد صددددم دخ صدددد دأتمتنددددمدت ودبددددبعيدإ ودلمدددد دبددددق دت ىتمدددد  د 1990مدددد  دأتبشددددت د

تأمح  ظدد  دتأممتتندد ددإأدد تأمقتدددتأ   م  د مح  ظدد دتأ دد ى ىود دد دتوتددق دىددي دتأنصددم د
ودل تتبدد د ىتمدد  دل تدىدتأت بتدد دلتأتعتددت دبتتددفدتأنتدد دودد دتأ ددالمدمدد د(16)1985وشدديدمدد  د

دددددد دديد(د  دددد تددل تددSTEMلتأتلشمأمجتدددد د)  دددد ءدوددددقتدددتأمتنددددمدت دتأ   م دددد دأتعتددددم دإ
دإأدد وددقتددد   م دد دبت دوشدد ى دخ صدد دلم ددقمددل ودلىددد2/10/2012(دبتدد د  د382)

دم يددد دتأمتندددمدت د دددلدتأعتدددم دلتأ    دددت  دلتأ شق ددد دلتأتلشمأمجتددد دلت ىتمددد  د  دددقدتم  ود
Stemلدتأمقتدددتأمصدد   ودلم ددبتلدتأتمجدد د حددمدتأتمصصدد  دتأعتمتدد دأددقاد سددب دد 
م بتدد دوشدد ى دلطدد قدمددقد رددإأدد ودد دتأ ددالمد ددلدتأم حتدد دتأ   م دد ود  إ دد   ددكبتدد ىد

ددد.(17) لدتأتقد ردلمعتمقدمت دتأم  لم  دت  ت ص نت دلتأمقخسدتأتل وت

أتبشددت دد(STEM)   دد ءدوقد دد دتأمتنددمدت دتأ   م دد دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد دإلدقدم د
 د ددلدتأ   دد دتألم تدد د مح  ظدد دتأسدد عددودد د كتددمب ودلوقد دد د2011 ددبتمب دد17 ددلد

 عددقدمدد  دودد دإ  دد ءدتأمقد دد دد(STEM)تأمتنمد  دتأ   م  دأتعتم دلتأتلشمأمجت دأتبشدد  د
د.(18)يتطلأ د  أمع ع

  دد دإ دإلمت دتأ غ دو دت ىتم  دبتتفدتأشممت دتأن  قىدو دتأمقتددد لدوص ود
أعق قدو دتأم كال دلتأمعمد  دمبعت  دغتدد دوالنمدد دأممتكبدد دمظتدد ت دتأعصدد ودمع   دت

لوش  ددب دأمت تبدد  د ددمقدتأعمددسودلىددمدودد ديندد تد دد لدىددصددقدلتدددلدىددي دتأمددقتددود
مددقمتم  ودل  دد طدتأمددع د ت دد ددإأدد أتمدممدمت د   طدتأ مىد لدىددي دتأمددقتدددلتأددقممىد

د.ج تءدىي دتأقدت  إأ دإع عش دلىمدو ددو)و كالم  (ودلتدت تودتأحتم دأممتج ت  

د
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 مشكلة الدراسة:  

تأدد غ دودد دتأب ددمعدلتأمحدد ل  دتأمبيلأدد دودد ددبددسدتأقلأدد د ددلدم ددقي دومتتدد دمت د
 د مدىددي دإصمددت ىتم  د  أ المدتأمتنمدت دلوعتمت  د  أمقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت ود

تأب دددمعدأددد دمح ددد د ىدددقت   دتأم جدددمىد صدددمدىدوتل وتددد ودلمددد د فددد د د تددد ن دتأعق دددقدوددد د
عق قدو دتأتحددقي  دلتأم ددكال دتأتددلدمعددمقدلجمعدتأدإأ تأقدت   دلتأبحم دلتأم مم ت د

د:ددلمح ت د ىقتمدوقتدددتأمتنمدت دتأ   م  ودلو د ىم  دو د ت

دد.(19)  طدل ع دت ىتم  د مب  دتط    دلتأت لت دمت دتأب  عدتأعمتد-1

حددقل دو ددكال د نسددت دأددق   ودلمدد د مددإأدد ديحددقىدتأتشدد  ردبددت دتأ ددالمددددقدمدد عد-2
د.(20)لدتأ المدتأع ع ت م أ  ديح و  دو دتأتن مسدو

وك  دددد  دتأم عيدددد دلتأب دددد   دتأال ودددد دأت ددددقي دتأت بتدددد دتأمش  ددددب دأت ددددالمد ددددع دتإد-3
تأممىمبت د لدوص ودلم د مدتأمقو  دتأتددلدم ددق دأ دد د ددعتن دو  د دد د مدد دم قودد د

د.(21)للتأعتمدلعل دتأع أ ودل دمتم ف دولدتأت ق دتأتلشمأمج

تأدد غ دودد دمشددمعدتأبدد تو دتأتقد بتدد دتأتددلدمع ددقدأتمعتمددت د ددلدوعظدد دوددق     دمتدد دد-4
 د   دد دودد دحتدد دتطىددقتمدلتأمحتددماود دمتعددقادحددقلعدتأ    دد دإتأت بتدد دلتأتعتددت ود

وبدد   ددلتأست بم  دتأع و ود لدتأ     دتطك عيمت د لدتأمم مم  دتأقدت ت ودلىددد
لمدد د مدتأبدد تو دتأتقد سددت د  شدد ءدد دمبشدد دمتدد دتحتت جدد  دتأمعتمددت دلتأمتعتمددت و

تأمقودددد دلتأتددددلدمعددددقى دلتتدددد  دتأت بتدددد دلم دددد مدمتت دددد د دمدددد مبطدبتعتددددت دتأ ددددالمد
د.(22)تأممىمبت دلتأمتنمدت 

لمدد د مجددقد لجدد ددصددمدد تمدد د تعتدد د  كت دد مدتأ ددالمدتأمتنددمدت ودل مكدد دإجمدد  دد-5
د:دد(23)ل ىم  د تم د ت

وحددقعىدتأم ددمت دأتمتنددمدت ود لد  ددردوعتشدد د ع دلجمعدت ت تمتبت دتكت دد مدد- 
د.م م دمتت  دممتت  دت كت  م
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د.دت دلجمعدتختب دت دو شش د  بت دلص عد دأ ت ددتأ قدت دتأممتتن دأت المد-م

مددقد عددإأدد  ددقدىدت ددتمقت دتأمعتدد دطعلت دتأ تدد ددتأممتتندد ودلتحتتدد لدتأمعتمددت دد-ل
د.  تن عىدو د ت نب  خ صدأ   عىددقدتم  دمت دت تمقت دىي دتطعلت دلت

وعظددد د علت دتأ تدددد ددمصددددتحد كت دددد مدتأممىبددد دتطك عيمتدددد د  ددددطودل دمصددددتحدد-ع
د.أ ت ددتأممىب دتأع تت د لدت بتل د  

دللمحددفد    ددددل لدوص دمت دوستمادتأتحصتسدتأقدت ددددلتمتم عدتأشظ  دتأتعتتمد-6
دت د عددت د ددلدممتتدد دتختتدد ددتأ ددالمدتأممىددمبت ود ددمتءدأالأتحدد قد مقد دد دتأمتنددمد

ىمددد  دتط ددد أتعدهدفدددمرود لد صدددم دتأمتندددمدت د دددلدتأمدددقتدددتأ   م ددد دتأع وددد ودلد
د.(24)تطخ اد

تأ   م دد د ددلدد(STEM) ودد د تمدد د تعتدد د مددقتدددتأمتنددمدت دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد د
وص ود عت دتأ غ دو دتىتم  دل تدىدتأت بت دلتأتعتت دبت قي د بسدت ىتمدد  دلتأددقم دتأددال  د

 د  دد د مجددقدتأعق ددقدودد د لجدد دتأ صددمددتأتددلد  دد  دبتتددفدتأمددقتددودلودد د ىم دد دإأ دد ود
د:ددلو د ت

 دأتدددقد ردو ددد دت دلوشددد ى دمتدددفدتأمدددقتدددت دتأمددد ىتت دتأت بدددم تمدددمت  دتأمعتمددددددتددد د-1
 دتأعتم دلتأ    ت  دلتأ شق دد دلتأتلشمأمجتدد دتأحق  دد (ودلىدديتد دد م دمدد د ددع د) ظ

د.(25)ب تو دتأتشمت دتأم شت دتأم قو دأ  د

أتددددقد ردتأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد دلتأ شق دددد دلتأ    ددددت  د ددددلددل د مجددددقددسدددد د كدددد عيمد-2
STEMد.(26)ص   م كتت  دتأت بت د لدتأب وع  دتأد

 ددددع دم ددددبتلددإأدددد البتدددد دتأالصددددنت ود  إ دددد   د د مجددددقدتىتمدددد  د  ط  دددد  دتأ د-3
تأ دددددددالمدمتددددددد دوم د ددددددد دتأ متيددددددد  دتأ    دددددددت ود دددددددالد مجدددددددقدوالمدددددددعدوب ددددددد ىد

د.(27)  أمقتدد
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جمددددمعدتأتددددمتنحدلتدمب ط دددد د  أم ل  دددد ودلتأبت لد تطتدددد دتأ ددددق قىودل ددددع دتأمت ت تدددد دد-4
ددد.(28)لتأممتدعدتأم أت دتأال و دأت م  ددم ي دتأمتنمدت 

 :  يسبق يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالوفي ضوء ما 

كتدد ديمكدد دتإ دد عىدودد دخبدد ىدتأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد د ددلدوبدد  دتأمقد دد د
دتأ   م  دأتمتنمدت د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت دلتأ شق  دلتأ    ت  ود لدوص ؟د

 :  ويتفرع من السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية التالية

دد ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد دلتأ    ددت  دودد دو ىتدد دتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت دددد-1
STEMد؟دد

تأعتدددددم دلتأتلشمأمجتددددد دلتأ شق ددددد دلتأ    دددددت  دتطو  كتددددد د دددددلددتأمبددددد ىدوددددد دوالودددددحدد-2
STEMد؟دد

(د دددلدوصددد ددSTEMأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد د)د دددلدتدودد دلتددددلدودددقتدددتأ   م ددد دأتمتندددمدت دددد-3
د ؟ددلوتقت ت دد دل  ن ت د

وددددد دتأتحتتدددددسدتأم ددددد دمدأتمبددددد ىدتطو  كتددددد دلتأمتددددددلدتأمصددددد يد دددددلدتأمدددددقتدددتأ   م ددددد دددد-4
دأتمتنمدت دأتعتم دلتأتلشمأمجت دلتأ شق  دتأ    ت  ؟د

أتقدت دد دلخبدد ىدتأم يدد  دتأمتحددقىدديدط ددتأشظدد د ادوقاديمك دت  تن عىدو دتإدإأ د-5
تطو  كت دل ت ن دتأقدت  دتأمتقت ت ود ددلدل ددلدمصددمددو تدد ووديمكدد د مديسدد  د ددلد

د لدوص ؟دددSTEM لدتأعتم دلتأتلشمأمجت ددم م  دتأمقتدددتأ   م  دأتمتنمدت 

 أهداف الدراسة:  
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تأ قمدتأ نتردو دتأقدت  دتأح أت دىمدل لدمصمددو ت وديمك د مديسدد  د ددلد
 ددلدوصددد د دددلددSTEMتأعتددم دلتأتلشمأمجتددد د ددم  دتأمدددقتدددتأ   م دد دأتمتندددمدت د دددلدم

د. مءدخب ىدتأم ي  دتأمتحقىددتطو  كت 

 ويمكن أن يتحقق هذا الهدف من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:  

د. STEMمقتدددتأ   م  دأتمتنمدت دتأتأتع مدمت دو ىت دلطبتع دد-1

مقتدددتأ   م  دأتمتنددمدت د ددلدتأمب ىدتطو  كت د لدوب  دم بت   دتأمحتتسدوالوحدد-2
د.STEMتأعتم دلتأتلشمأمجت دلتأ شق  دلتأ    ت  د

تأ   م دددد دأتمتنددددمدت دأتعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد ددأتمددددقتدددلتأمدددددممدمتدددد دتأمتدددددلدتأنعتدددددد-3
(STEMد لدوص دل  ن ت د)د.  دلوتقت ت د

 دمدأتمبدددد ىدتطو  كتدددد دلتأمتدددددلدتأمصدددد يد ددددلدتأمددددقتدددتأ   م دددد ددم ددددقي دتأتحتتددددسدتأم ددددددد-4
دأتمتنمدت دأتعتم دلتأتلشمأمجت دلتأ شق  دتأ    ت  .د

ل ددلدمصددمددو تدد وديمكدد د مديسدد  د ددلدم ددم  دتأمددقتدددتأ   م دد ددإأدد تأتمصددسدد-5
 ددددلدوصدددد د ددددلد ددددمءدخبدددد ىدتأم يدددد  ددSTEMأتمتنددددمدت دأتعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد د

د.تطو  كت ودل ت ن دتأقدت  دتأمتقت ت تأمتحقىدد

 أهمية الدراسة:  

د:ددلمستمقدتأقدت  دتأح أت د ىمتت  دوم د ت

مدت ىتمددددد  د ددددد أمتنمدت دإمبددددد  د ىمتددددد دتأقدت ددددد دوددددد د ىمتددددد دتأمم دددددمعدبتمددددد ود ددددددد-1
ودلب متبدد دى دللتأتلشمأددمجدللتأممىددمبت ديعددقد دد لدىدوتحدد ودين  دد  دتأت ددق دتأعتمددد

 مددد دأدددق   دوددد دم دددم ددل دتأ ددد عدىدمتددد دمح تددد دتأ ددددد ىددد دمش صددد دتأ دددمادتأب ددد  
د.وبتملديوك  ت  دوتمت ىدمبعت  دتأ  لىدتأح ت ت دطهوبقم ودلد
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متش ل دتأقدت  دتأح أت دو حت دتأمقد  دتأ   م  دتأع و د  متب دىدد دتأم حتدد دتأتعتتمتدد دد-2
 دددلددمدددقتعدتط دد تعدأ تدد عىدمبتدد دتأتشمتدد تأتددلدمسددب دتأم حتدد دتأب وعتدد دلتأال ودد دإ

د.تأمبتمل

دإأدد تأست  دد  دلتأسدد عىدتأمسددتمأت دمدد دتأتعتددت د ددلدوصدد ددلمشبدد دتأقدت دد دوم  دددد-3
د  دد لدىدتأعش يدد د مبدد  دت ىتمدد  د دد أمتنمدت دلخ صدد د ددلد ظ و دد دتأحددق  د سددبت د

STEMودأمدد دأدد دودد د  دد دلبتدد د ددلدم ددم  دىدديتدتأشمددمبلد ددلدتأمددقتدددتأ   م دد د
ت  ددتن عىدودد دخبدد ىدتأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد دأتمتنددمدت د ددلدوصدد د ددلد ددمءد

دي.  متب دى ددتنقىد لدىيتدتأمب  ودلبم د تش  عدولد  لمدتأمبتملدتأمص د

 منهج الدراسة وأدواتها:  

معتمددددقدتأقدت دددد دتأح أتدددد دمتدددد د تأمددددش  دتأم دددد دم دتأددددييد  ددددت دبمصدددد دلمنسددددت د
لمحتتسدتأمعتمو  دلتأبت    دتأتلدم دجمع  دم دتأظ ى ىدوم مملدتأقدت  ودوددلدإبدد ت د
 لجدددد دتأتمتدددد د ددددلدخبددددد ىدتأم يدددد  دتأمتحددددقىدتطو  كتدددد د دددددلدوبدددد  دتأمددددقتدددتأ   م ددددد د

تأمصددد يد دددلدىددديتدتأمبددد  د ظ  ددد  ددود ددد ددصدددقدتأمتددددل(STEM)أتمتندددمدت دلم بت  م ددد د
لوتددقت ت  ودت ت دد ًءدبم ددلدمصددمددو تدد ودأت ددم  دتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم د

.دلدقدت ددتمق دتأب ح دد مدت  ددتب   دلدد عتىد(29)لتأتلشمأمجت د مص د لد مءد ت ن دتأم  د  
د مص .دأتمدممدمت دلتدلدتأمقتدددتأ   م  دأتمتنمدت د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت 

 حدود الدراسة:  

د:ددلمتم سدحقلعدتأقدت  د لدتأت أ

أت ددددالمدودددد د جددددسددلمددددقتعدتطكدددد عيمألم  دددد دتأمعشتدددد د  إدتتأم حتدددد دتأ   م دددد ود ظدددد ًد– د
د.ت أتح قد  أم حت دتأب وعت 
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 تدددددد دتأ ددددددالمدتأمتنددددددمدت دلتأممىددددددمبت دتأمتتح ددددددت د  أمددددددقتدددتأ   م دددددد دأتمتنددددددمدت د–م
STEMودلتمتبددد ددتأمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت دأتبشدددت د دددلدتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد د
STEMكتمب دمتش دتأقدت  ودلبأفد  متب دىدد د ل دوقد دد د   م دد دد6 لدوق ش دد 

 دودد لددخمددرد ددشمت دمتدد د دد دمدددإأتمتنددمدت دطب دد دبأددفدتأشظدد  دتأمبتلدد ودحتدد د
د.بقءدتأعمتت دتأتعتتمت دب  دوم ديمك دأتب ح ت دعدت ت  د صمدىدوم ممت 

خبدد ىدتأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد ود  متب دىدد ددتنددقىد ددلدوبدد  دت ىتمدد  د دد أمتنمدت د–لد
   د لأ دتأقل دتأمت قو د ددلدوبدد   دتأعتددم د ودلم دSTEMدوب  لخ ص د لد

د.لتأ    ت  لتأتلشمأمجت دلتأ شق  د

 ددلدتأحددق  دمدد دىددي دتأمددقتددد ددممد ددت دتأت لتدد د صددن دخ صدد دمتدد دتأمحدد لددد-ع
دتأت أت :دتأش  ىدلتأت مدودتطىقتمودتط م طودتأمش ى ودتأمعت ودتأتمم س.

 مصطلحات الدراسة:  

 دلمدد دلدعد ددلدتأمعبدد دتأددمجت د    دد :د ودد خمبىدودد دتأنعددسدمعدد مدتأممىبدد دأظم دد د
أددقادتأمدد ءدأتب تمدد دديدت  ددتعقتعدتأن دد ددلمددمتود  أممىبدد دىدددد م دد  دإيدد  دبددالديلىددعد 

د.(30) لد  د لد حم  

ل عدددد مدتأتنددددمقد   دددد دحصددددم دتأ  أددددعدمتدددد دعدجدددد  دتوتتدددد  د ددددلدت ختبدددد دت د
د.(31)تأتحصتتت 

ل مكددد دمع  دددفدتأمتندددمقد   ددد :د ىدددمدوددد دأقيددد د سدددب دبلددد ءد متددد دوددد دوسدددتماد
ودل حظدد دبت ددق  دتأبم مدد ودلتأش دد طدتأع تدددتأعدد ع ت د ددلدوبدد  د لد ك دد دودد دوبدد   د

قددددددددودلددددددقدىدو منعددددد دمتددددد دتأتنلتددددد دتأش لوددددد دتأتحصدددددتسدتأقدت دددددددلأقيددددد دوسدددددتمادمددددد   د
دددد.(32)ودلأقي دت تعقتعت دمتمت د لد شت د لدح لت  لبقتملتإ
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بتشمددد ديعددد مدتأ دددالمدتأمتندددمدت د ددد    دىددد دتأ دددالمدتأدددي  دأدددق   دت دددتعقتعت د
دلت ختب دت دتأمقد ددت د مسددتمادمدد  دودد دتطعتءدتأعتمدددجمتلددلم تت دممكش  دو دمم 

  أم  د دد دوددلددلتأدديتمدل حتدد ديمتدد  لمد ن متتدد دو منعدد دبت دوسددتمادودد دتأددممدللتأيىش
د.(33) والن  دو دطالمدتأمقتدددتأع عي 

ل مك دتأتمتت دبت دتأممىممدلتأمتنمقود لسدوتنمقدومىممدلأتردلددسدومىددممد
د.بت دىي  دتأمن موت دتفق قًدد تأت بم  ديعتب لمد مدىش يدم  دبًدودل لدتطعبت  د وتنمدًد

للعلوم والتكنولوجيا والهندسةة والرياضةيات ويمكن تعريف مدارس المتفوقين الثانوية 
STEM كما يلي  : 

متددددفدتأمددددقتدددتأتددددلدم لدددد دوش ىب دددد دمتدددد دم ددددقي د  مددددسد  دددد أتعدتأعتددددم ددلىددددد
 حتددددد دملدددددممدو ددددد دت دمتدددددفدتأمشددددد ى دود  لتأتلشمأمجتدددد دلتأ شق ددددد دلتأ    دددددت  دل حدددددق 

بددقتعدوت ت   دلوتل وت ودبسدلم ق دأت المد لدصمدىدو  لم  د ح تدد ودومدد دي ددبلدتإ
وك  دد  دو عيدد دلب دد   دوقدبدد دودد دمدد وتت دلوعتمددت دإلت بتل ددأق   ود ددلد ددمءدمددمت  د

تأتعتتمتدد دوقدبت دمت د  مسدل  نسدط قدتأتقد رودوم د شعكردمتدد د  مدد دتأعمتتدد د
لت دتصددد عي ودأمددد د دددم   دىددديتدتأشظددد  دوددد دتأتعتدددت دوددد دددددمىد  ددد   دوقدبددد دمتددد د حدددق د

ددد.(34)تأم  نس

دلمتبش دتأقدت  دىيتدتأتع  ف.ددد

 الدراسات السابقة:  

عدت   دم بت د  دعدت دد  د جشبتدد دلمدد دم متددعدتأقدت دد  دحسددعددإأ م دمصشتن  د
دو دتطدق دإأ دتطحق :دددلم د م  دتأ وش

د

د
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 الدراسات العربية:   :أوالً 

ا بالمرحلةةةةةة الثانويةةةةةة العامةةةةةة  الواقةةةةة  ( الرعايةةةةةة التربويةةةةةة للمتفةةةةةوقين دراسةةةةةي  1)
 :  (35)والمأمول 

 :  إلىهدفت الدراسة 

تأعدد  ددميد د ددلدتأتعتددت دتأ دد  تأتع مدمت دلتدلدتأ م ي دتأت بم  دأتمتنددمدت دعدت ددت د -
د. مص 

دد دأت م يدددد دتأت بم دددد دأتتالوتدددديدتأمتنددددمدت دعدت ددددت دتأتعدددد مدمتدددد دت مب ىدددد  دتأحق  دددد دد -
د.دتأع  دديد  أتعتت دتأ   مد

ديدتأل ددد دمددد دتأم دددكال دتأتدددلدممتجددد دتأتالوتددديدتأمتندددمدت د دددلدتأتعتدددت دتأ ددد  مد -
د.تأع  د

د.تأمش  دتأمصنلداستخدمت الدراسة:

 :  يمجموعة من النتائج منها ما يل إلىتوصلت الدراسة 

د.تأح أت د لد صم دلوقتدددتأمتنمدت مق دلن ي دف لطدتأ بم د -

 دد   دتأصت   ود  إدإأ تأتعتتمت د  أمقتدددلح جت  ددلو دتأمب  ء ع دوال -
د. ع دجمعىدتأممتب ت دلتطج  ىدلتأم  نسدتأتعتتمت دإأ 

د.عتدىدتأمقد ت د صمدىد ع أ د  حتت ج  دتأ المدتأمتنمدت  دم ت دتإ -

 .المدتأمتنمدت و دتأمش ى دتأح أت دأ قدت دتأ ءمق دوال -

د
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فةي ألمانيةا وكوريةا الجنوبيةة وكيفيةة االفةادة  ي( تعلةي  المتفةوقين بةالتعلي  الجةامع2) 
 : (36)منه في مصر

دلتأتع مدمت دلتدلد ظدد  دمعتددت دتأمتنددمدت د دد أتعتت دتأبدد وعدهدفت الدراسة إلى:
 دد عىدودد دىدد مت دتأمبدد مت د ددلدمعتددت دتأمتنددمدت د لد أم  ت دللمد  دتأبشمبتدد ودودد د جددسدتإ

د. لدوص دل  أتعتت دتأب وع

د.تأمش  دتأم  دمدداستخدمت الدراسة:

 :  يمجموعة من النتائج منها ما يل إلىتوصلت الدراسة 

تأمتندددمدت دمددد د دد لدىدمدددقمت دعلددفدددبك دتطأتدد مدتأمدددمنت د دددلدإ دد تءدمعتدددت د -
د. عق

 دد لدىدلجددمعدوشدد ى دخ صدد د دد أمتنمدت دوبشتدد دمتدد دت  ددتن عىدودد دتأم دد نسد -
د.تأحق   دو سدفبك دتأمعتمو  ودلملشمأمجت دتأتعتت دتأمت ق د

أت ددالمدتأمتنددمدت ودودد د جددسدت ددتظال ددلت  ددتن عىدودد د ظدد  دت  دد تءدتأتعتتمددد -
م تددعدت ددددت  دوددددلددودددد دفددددعمدى د  أمتددددسود تتبدددد د  ددددتط ددددد م  دتأع تتدددد دبددددق ًد

د.تأع ع ت 

( تصور مقترح لرعاية الطةال  الموهةوبين والمتفةوقين فةي مصةر فةي ضةوء خبةرة 3)
 :  (37)الواليات المتحدة األمريكية

 :  إلىهدفت الدراسة 

تأتع مدمت دلتدلدتكت  مدلدم يدد دتأ ددالمدتأممىددمبت دلتأمتنددمدت د ددلدتأم يدد  د
ت  دددتن عىدوددد دخب م ددد دأم دددلدمصدددمددو تددد ود كت ددد مدوك  تددد دهتأمتحدددقىدتطو  كتددد ودلد

دت  .تأممىمبت دلتأمتنمدت د لدوص دلدم  

دل.تأمش  دتأمصنلدتأتحتتتداستخدمت الدراسة:
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 :  يمجموعة من النتائج ومنها ما يل إلىتوصلت الدراسة  

د.ي بلدمت دإ  دىدتأممىب دلتأتنمقددلمعتتمدل  لدىدمم ت دوش  دتجتم م -

 دد لدىدم تتدد د دد صدمعتتمتدد دوتشممدد دلخددقو  دغتدد دم عيدد دأ دد  ءدتأ ددالمد -
دل.و سدتأ حال ودلتأشقلت ودلتأمح   ت ودلتأمع دتدخال دتأع  دتأقدت 

دددش ءدلتأمالمدددعدلتأمع ودددسودومدددد د - ت ىتمددد  د  إوك  تددد  دتأم عيددد دأتمقد ددد دل أند
د.يس مقدمت ددم ي دتأممىمبت 

د. لدىدمم ت دل  نسدم م  دوش  ب دأمستمادتأ المدتأممىمبت دلتأمتنمدت   -

( دراسةةة مقارنةةة لةةني  تربيةةة الطةةال  الموهةةوبين فةةي الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة 4)
 :(38)وألمانيا وإمكان االفادة منها في جمهورية مصر العربية

و  د  د ظ دمعتت دتأ المدتأممىمبت د صددن دم ودد د ددلدلددسدد:إلىهدفت الدراسة 
 ددد عىدوددد دوك  تددد دتإإودد دتأم يددد  دتأمتحدددقىدتطو  كتددد دل أم  تددد دلتأتعدد مدمتت ددد ودلودددقاد

ىدد مت دتأمبدد مت د ددلد  ددسدلمشنتدديدمتددفدتأددشظ دتأتعتتمتدد دلت ددتمقتو  د ددلدمعتددت دتأممىددمبت د
د. لدوص 

د.تأمش  دتأم  دمدداستخدمت الدراسة:

 :  يمجموعة من النتائج، ومنها ما يل إلىلدراسة توصلت ا

يعتمددقددلتأت بم  دمت د ىمت دلجمعد ظدد  دمعتتمدددديدم لقد تسن دتأمبتملدتأمص د -
د.مت دو تم ىدتأن لقدتأن عي دلتأ قدت دتأمتشمم دبت دتأتالوتي

ت ىتمددد  د   كت ددد مدتأمبكددد دأتممىدددمبت ودوددد د جدددسدم ل دددقى د ددد أب تو دتأتدددلد -
د.تحتت ج م  ددلدقدتم  ودلمتبدلمشم
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م دددددقي دوشددددد ى دعدت دددددت دأت دددددالمدتأممىدددددمبت دومتتنددددد دمددددد دوشددددد ى دتأ دددددالمد -
د.تأع ع ت 

فةةي ضةةوء  ي األزهةةر  ي ( تصةةور مقتةةرح لرعايةةة الطةةال  المتفةةوقين بةةالتعلي  الثةةانو 5)
 : (39)خبرات بعض الدول

دديدتأتعدد مدمتدد دلتدددلددم يدد دتأ ددالمدتأمتنددمدت د دد أتعتت دتأ دد  مددد: إلةةى هةةدفت الدراسةةة  
 دددلدددديدتط ىددد ددديدودلل دددلدمصدددمددو تددد ودأ م يددد دتأ دددالمدتأمتندددمدت د ددد أتعتت دتأ ددد  مديدتط ىددد د

د.د مءدخب ت د عيدتأقل د

د.تأمش  دتأمصنلداستخدمت الدراسة:

 :  يالنتائج، منها ما يلمن مجموعة  إلىتوصلت الدراسة 

  ى   دخ ص د دد أ المدتأمتنددمدت د لد صددم دأتمتنددمدت ودلمدد د دممجقدوع ىقد -
د.   دد دممجقدب تو دم بم  دخ ص دب  د

متدد دمددم ت ددلدبددسدتأبدد وعديدم تص ددم ي دتأ ددالمدتأمتنددمدت د دد أتعتت دتط ىدد د -
أ ددد ودلبأدددفدبتشددد ل دمشصددد دلتحدددقد  دددطدوددد دوشظموددد دمعتدددتم  ددلتأدددقم دتأمددد أ
د.لدم  ت  د

أمع ىددقدتط ى  دد دودد دإعتدىدخ صدد دأتممىددمبت د   دد عدتدلختددمدتأ تكددسدتأتشظتمددد -
د.لتأمتنمدت 

ديد دددد أتعتت دتأ دددد  مددت  د دمتددددمت  د  دددد أتعد كت دددد مدتأ ددددالمدتأمتنددددمدت دلدمدددد   -
 ي.تط ى د

د
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( تطوير تربيةة الموهةوبين بالمدرسةة الثانويةة العامةة فةي مصةر فةي ضةوء خبةرات 6)
 :  (40)بعض الدول

 :  إلىهدفت الدراسة 

طبتعددد دم بتددد دتأممىدددمبت د  أمقد ددد دتأ   م ددد دتأع وددد د دددلدتأنلددد دتأتعددد مدمتددد د -
تأمع ص دو دحتدد دت  ددت تمتبت  دلتأبدد تو دتأت بم دد ودلعلددتأمقد دد دديدتأت بمد

د.تأ   م  دتأع و ودلعلددتأم  دل دتأمبتمعت 

محتتددسدخبدد ت دلددسدودد دت ددت تأت دللمد دد دتأبشمبتدد ودلتأممتلدد دتأع بتدد دتأسددعمعي د -
د.م بت دتأممىمبت د  أمقد  دتأ   م   لدوب  دم م  د

أت بتدد دتأممىددمبت د  أمقد دد دتأ   م دد دتأع ودد د ددلددلتأمدددممدمتدد دتأمتدددلدتأحدد أ -
د.وص 

د.تأمش  دتأم  دمد مقخت دتأمصنلداستخدمت الدراسة:

 :  يمجموعة من النتائج منها ما يل إلىتوصلت الدراسة 

 م ددد دتأع وددد د دددلدم تصددد دممتتددد دتكت ددد مدتأ دددالمدتأممىدددمبت د  أمقد ددد دتأ   -
متدددد دوبمددددمعدديأت  أددددعد  ددددطود دلوصدددد دمتدددد دوبدددد  دتأتحصددددتسدتطكدددد عيم

د.ىم  دتط  أتعدلتأمع  ت دتطخ ادهدمقتعي دلدتأ  أعد لدتأ   عىدتإ

م لددد دت دددت تمتبت  دلبددد تو دم بتددد دتأممىدددمبت د  أمقد ددد دتأ   م ددد دتأع وددد د دددلد -
دل.  تءدتأتعتتموص دمت دب   و دتأتبمتلدلتإ

عتدىدتأمقد دددد دتأ   م دددد ودلمددددق ددددددقدم  دمتدددد دمددددم ت دتط  دددد  دوك  دددد  دإإدتدددد د -
د.تأمقد ت دتأمش  ب دأت المدتأممىمبت دلتأمتنمدت 
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دراسةةة مقارنةةة لةةبعض تطبيقةةات نيريةةة مجتمةة  الممارسةةة فةةي التنميةةة المهنيةةة ( 7)
في كل من الواليات المتحةدة األمريكيةة وكوريةا الجنوبيةة وإمكانيةة  STEMلمعلمى 

 :  (41)اإلفادة منها في جمهورية مصر العربية

 :  إلى تحقيق ما يليهدفت الدراسة 

تأتعدد مدمتدد د ظ  دد دوبتمددلدتأمم د دد دلم بت  م دد د ددلدوبدد  دتأتشمتدد دتأم شتدد د -
 أتمعتمت دلممتوسد ب ح  .

تأتشمتدد دتأم شتدد دأمعتمتدد د   ددتمقت د ظ  دد دل ىمتتدد دلددSTEMتأتع  ددفدبتعتددت د -
 وبتملدتأمم د  .

تأتمصدددددسدإأددددد دإجددددد تءت دو ت حددددد دأال دددددتن عىدوددددد دم بت ددددد  د ظ  ددددد دوبتمدددددلد -
  بم مد  دوص دتأع بت .دSTEMتأمم د  د لدتأتشمت دتأم شت دأمعتملد

متددددد د  ددددد ددتمبددددد عدودددددقخسدتأم دددددكت دتأمدددددش  دتأم ددددد دمدداسةةةةتخدمت الدراسةةةةة:
Problem Approach.د

 :  يمجموعة من النتائج منها ما يل إلىتوصلت الدراسة 

تىتمددد  دلدددسدوددد دتأم يددد  دتأمتحدددقىدتطو  كتددد دللمد ددد دتأبشمبتددد دبت دددقي دبددد تو د -
تأ  نمدددد دمتدددد دتأددددش  دتأتلدددد وتلد   ددددتمقت ددSTEMتأتشمتدددد دتأم شتدددد دأمعتمددددلد
  ظ   دوبتملدتأمم د  .

ل تدىدتأتعتددت د ددلدمتددفدتأددقل دبتعددق سدتأمشدد ى دأتح تدد دبددت دممصصدد  دد ودد د -
أت  تدد دجتددسدددد ع دبيدم تتدد دوتنتحدد دددد عدىدمتدد دمم تدد دتأعتدد ددSTEMمعتددت د

  لدحسدتأم كال دلت تمقت دتأتلشمأمجت دأتح ت دجمعى.

د
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 الدراسات األجنبية:   :اثانيً 

 :(42)لتطوير الشبا   STEM( فيما وراء األنبو : مسارات نيام 1)

 :  إلىهدفت الدراسة 

  لأتدد ءد وددمددتأ ددالمدتأمتنددمدت د  ىمتدد د ظدد  ددلتأتعدد مدمتدد دوددقادلمددد -1

STEM  د.ودلعدت  دتأعتم دلتأ    ت  دلتأتلشمأمجت دلتأ شق

 ددددلدل يدددد دملسدددد دودوددددلددSTEMم ددددقي دو دددد لعدم ددددم  دتأتعتددددت دبشظدددد  د -2
د.مم تحدطبتع دىيتدتأم  لعدللتنت دإمقتعدتأ المدتأمتتح ت د ت 

دل.تأمش  دتأمصنلدتأتحتتتداستخدمت الدراسة:

 :  يمجموعة من النتائج منها ما يل إلىتوصلت الدراسة 

تأم  دلت د ددلدو دد لعد د  أم حت دتأ   م  دت   عىدتحتم أت دتأ المدتأمتنمد -1
STEMلدتأتح د  د لدتأم حت دتأب وعت د كتت  دتأعتم د ك دد ددلتأتعتتمد 

د.و د ظ تن  دتأي  دأ د تتح متدب يتدتأم  لع

أدددددقادتأ دددددالمدتأمتندددددمدت دتأدددددي  د قد دددددممدتأعتدددددم د دددددلددليبددددد بتأتدددد  ت دتإ -2
د.أق   ددللتأم شدل ب  دتأتعتتمتأمقتدددتأت  ع دأتم  لعدمت دتإ

م بتلدتأ المد   فت تيد لدوبتمع  دتأمم د دد ودتأش مبدد دمدد دتأتددقد عد -3
د.  ش ءدإج تءدتأتب دمدتأمعمتت دلتأعمت

الرياضةةةةةيات: مةةةةةةدخل لعلوم والتكنولوجيةةةةةةا والهندسةةةةةة و بةةةةةا ي( االهتمةةةةةام القةةةةةوم2)
 :(43)ياستراتيج

 :  إلىهدفت الدراسة 
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أ ددد ءدتأمدددمءدمتددد دت حتت جددد  دتأمسدددت بتت دأت دددالمدتأمتتح دددت د مقتد دددلدإد-1
د.STEM تأمتنمدت دبشظ  د

متددفددلمح تدد دتأ دد تك دتأتع ل تدد دبددت د صددح مدتأ دد ل  دلتأمصدد  لدلخ  بدددد-2
د.تأمقتدد

دل.تأمش  دتأمصنلدتأتحتتتداستخدمت الدراسة:

 :  يمجموعة من النتائج منها ما يل إلىتوصلت الدراسة 

دل.  لدىدمح ت دتأح   دتأعتمت د لدتأبح دلت  ت ص ءدتأعتمد-1

يبددعد مد تندد دوعددق د ن دد  دتأحكمودد دتأنتقدتأتدد د ددلدتأتعتددت دوددلدتأتحددقي  دد-2
دل.تأتعتتم STEM تأعتمت دتأمبتع د لد ظ  د

العلةوم والتكنولوجيةا والهندسةة والرياضةيات بكليةة  لتعلةي  اء قسة نشة ( التخطةي  إل3)
 :  (44)جامعة عين شمس: نموذج التخصصات –التربية 

 كتتدد ددSTEMبشظدد  دديد  دد ءددسدد دم بددمدتدتدد تودخ دد دإدهةةدفت الدراسةةة إلةةى:
د.ج وع دمت دفمرد–تأت بت د

د.تأتحتتتل SWOT تأمش  دتأمصنلدتأتحتتتلدلوش  داستخدمت الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي:  

مددق دمددم  دتأمعتمددت ددلىش يدو كت دح ت ت دممتجدد دل تدىدتأت بتدد دلتأتعتددت دلىدددد-1
 ددلد STEM تأت بددم ت دتأمدد ىتت دأتتددقد رد ددلدوددقتدددتأمتنددمدت دبشظدد  د

د.وص 
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 كتتدد دتأت بتدد د ددلدتأب وعدد  د STEM  ظ  دديدم بمددلمق دلجمعددس د ك عيمد-2
د.تأمص   

النةةةةاج  فةةةةي الواليةةةةات المتحةةةةدة  STEM( نمةةةةوذج المةةةةدارس الثانويةةةةة  نيةةةةام 4)
 :  (45)ايكولوجيةاألمريكية: دراسة عمل 

دSTEMتأتعدد مدمتدد دطبتعدد دتأمددقتدددتطو  كتدد دبشظدد  ددهدفت الدراسةة إلةى:
د.و دحت دتأش  ىودلتأمش ى ودل ت   ددبم دتأ المودلمقد عدتأمعتمت 

ددد.تأمش  دتأمصنلدتأتحتتتلداستخدمت الدراسة:

 ا ما يلي:هتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من

تدأ بتعدد دتأمشدد ى دت أتح قدبتتفدتأشممتدد دودد دتأمددقتددد ظدد ًددغب دتأ المد لد -
د.تأم مد ودلممت  دت ىتم  د  ط    دتأالصنت 

 لدتأم ي  دتأمتحددقىدتطو  كتدد ددلم  ت دتأعمتوسدتأم دجت دتأممتتن دأتتعت دتأبتت -
د.  بتع د ممت دمتفدتأمقتدد

 :  (46)في صناعته ا: خمسة عشر عامً  STEM تطور( 5)

 هدفت الدراسة إلى:  

د.  دلم أمت ددموت ددلتأتعتتمد STEMتأتع مدمت دم مددون م دد-1

 STEM أبدد تو تأتمصددسدإأدد دتأمعمددد  دتأتددلدممتجدد دتأمم د دد  دتأعمتتدد دد-2

دت .تأتعتتم

د.تأمش  دتأمصنلدتأتحتتتلداستخدمت الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي:  
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د:ودلودد دمتددفدتأمشظمدد  لتأتعتتمددددSTEMم ت دمقىدوشظم  دعلأت دبشظدد  دد-1
ودوشظمدد دتطودد دلوشظمدد دتأتعدد لمدلتأتشمتدد دت دتصدد عي ودوشظمدد دتأبشددفدتأددقلأ

ودلتأبمعتدددد دتأقلأتدددد دلتأمتحددددقىدأتتعتددددت دلتأتشمتدددد دلتأتعدددد لمودت محدددد عدتطلدبددددد
دل. ب  دتأتعتتمأت تت دتإ

ديأتنددد عدلجددد تءدلدددد نهلحدددسدلددلتأتعتتمدددد STEM وبددد  ت  دددتن عىدوددد دد-2
د. لدتأمست بس:دو سدتط و دتأح أت دتأع أمت ديت  لم شدت دتص ع

( رؤيةةةة ألمةةةة علميةةةة: االسةةةتجابة للعلةةةوم والتكنولوجيةةةا والهندسةةةة والرياضةةةيات: 6)
 :(47)مستقبل استراليا

 هدفت الدراسة إلى:  

د. لدتأمقتدددت  ت تأت د STEMتأتع مدمت دوالوحدد-1

دتدد تأتعتتمدSTEMدبدد تو دمم ددتحدوبدد عدت دتأحكمودد دت  ددت تأت د ددلدمنعتددسد-2
ددد. لدتأمقتدددت بتقتنت دلتأ   م  

ددد.تأمش  دتأمصنلدتأتحتتتلداستخدمت الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي:  

د.تأصتنت د  أمقتدد STEM    عىدو  دل دتأ المد لدب تو د-1

ودلىدديتدودد دلتأتعتتمددد STEM مظ دد دتأحكمودد دت  ددت تأت دعمم دد دأشظدد  دد-2
د.خال دمم ت دتأتمم سدتأل  لدأيأف

 دودتحتت جدد STEMتأمددقتدددتأمتبعدد د ظدد  ددلمتش  ددعدممصصدد  دخ  بدددد-3
دل.أت مقدتأعمسدت  ت د

د
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 التعليق على الدراسات السابقة:  

 : فيما يتعلق بالدراسات العربية:  أوالً 

دلدددد  د عدددديدتأقدت دددد  دمتدددد دمشدددد ل دعدت دددد دتأممىددددمبت دلتأمتنددددمدت د ددددلدد-1
  ود2000تأم حتددد دتأ   م ددد ودلمددد د دددلدعدت ددد د  حدددال ددجدددعدمبدددقدتأظنددد دود

د.  2015 حمقدمم ودديلعدت  د   دىدحمق

أ م يدد دتأممىددمبت دد و ت حًددتمصمدًدد (2005عدت  دوحمقدوست دلىب د)دقو دد-2
د.لتأمتنمدت د لدتأم حت دتأ   م  دتط ى   

م   د عيدتأقدت   ددم ي دمتعت د  أممىمبت دلتأمتنمدت د صددن دم ودد دد-3
مدلمدد د ددلدعدت دد د مبددقدتأب  ددطدوحمددقدعيدد دل لدو تحسدتأتعتت ددبسدتأبدد وع

د.  2004  ودلعدت  د وحممعدم  دوحمقدوستسود2004فح م ود

معتددت دتأمتنددمدت د ددلدد  2003ودي  وتدد ىددومدد مدمبددقدتأ دد عدمش لأدد دعدت دد د-4
د.تأم حت دتأب وعت 

مشممددددد دتأقدت دددددد  دتأسددددد    د ددددددلدت ددددددتمقتو  دأتمدددددش  دتأمصددددددنلدلتأمددددددش  دد-5
د.تأم  دمد

مت    دتأقدت  دتأح أتدد دوددلدتأقدت دد  دتأع بتدد دتأسدد    د ددلدعدت دد دتأممىددمبت دد-6
متددفددودد ديدتأقدت دد دتأح أتدد د ددلدإط دىدد دتأشظدد ددمسددتنتقلتأمتنددمدت ودل ددممد

تأقدت دددد  ودبتشمدددد دممتتدددد د ددددلدم  دددد  دأمالوددددحدوددددقتدددتأمتنددددمدت د ددددلد
ودلتأتددلدود  متب دى د حقدتأشم بلدتأتعتتمت دتأحق  دد  STEMتأم حت دتأ   م  

 دطبتعددد دوش ىب ددد دودددلدتأتحدددقي  دتأعتمتددد دلت دتصددد عي دلتأتلشمأمجتددد دءمدددتال
 ددددد   دإأددددد دت دددددتع   دتأقدت ددددد دتأح أتددددد دبت دددددقي دىددددديتدتأشمدددددمبلدتأحق  ددددد د  إ

تأحق  دخب ىدتأم ي  دتأمتحقىدتطو  كت ودلت  تن عىدوش د ددلدم ددقي دمصددمدد
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 أتلشمأمجتدد د ددلدوصدد دو ت ودأت م  دتأمقتدددتأ   م  دأتمتنمدت دأتعتددم دلت

(STEM).د

ل مكدد دمم ددتحد لجدد دتأت دد   دلت خددتالمدبددت دتأقدت دد دتأح أتدد دلعدت دد د  تدد د-7
د(دلم د تل:دد2015(د)2015متتمىد)

 (دمتنددددد دتأقدت ددددد دتأح أتددددد دودددددلدمتدددددفدتأقدت ددددد دتأسددددد    د دددددلدمش لأ ددددد ددمدددددت د
STEMدتأتعتتمت ودلمم تحدوقاد ىمتت  .د

تأقدت دد دتأسدد    د ددلدتأمددش  دتأمسددتمق ودم(دمتندد دتأقدت دد دتأح أتدد دوددلدمتددفد
حتدددد دد ودددد دتأقدت دددد دتأح أتدددد د   ددددتمقت دتأمددددش  دتأم دددد دمودلت ددددتمقو د

دتأقدت  دتأس    دتأمش  دتأم  دمدمت د   ددتمب عدوقخسدتأم كت .

تأتعتتمتدد دمتدد ددSTEMل(دتدتصدد  دتأقدت دد دتأسدد    د ددلدمش لأ دد دأ مددت د
ودSTEM شتددد دأمعتمدددلدم بت ددد  دوبتمعددد  دتأمم د ددد د دددلدتأتشمتددد دتأم

بتشمددددد دم دددددق دتأقدت ددددد دتأح أتددددد دإطددددد ًدتدمشظت  ددددد  دأم ىتددددد دودددددقتدددتأ   م ددددد د
ودددد دحتدددد دتأش دددد ىدلتأت ددددمدودلتأمن ددددم دلتطىددددقتموددSTEMأتمتنددددمدت د

دلتطىمت ودلتأمب عئودلتط م طودلتأمش ى ودلتأمعت .

ع(دددددددقو دتأقدت ددددد دتأسددددد    دخب مدددددلدتأم يددددد  دتأمتحدددددقىدتطو  كتددددد دللمد ددددد د
بشمبتدددد د ددددلدوبدددد  دم بت دددد  دوبتمددددلدتأمم د دددد د ددددلدتأتشمتدددد دتأم شتدددد دتأ

ودبتشمددد دم دددق دتأقدت ددد دتأح أتددد دخبددد ىدتأم يددد  دتأمتحدددقىدSTEMأمعتمدددلد
  أمددددقتدددتأ   م دددد دأتمتنددددمدت د صددددمدىددSTEMتطو  كتدددد د ددددلدوبدددد  د

ودSTEM فددمسدودد دخددال دمدد ت:د  دد ىدتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د
دنت دلتأ  وت دلتأتعتت دتأت شلودتأتمم سودتأمعت .تطىقتمود  م ط  دت  ت  
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دد(م   دتأقدت دد دتأسدد    دتأمتدددلدتأمصدد يدودد دخددال دمدد تدأم ددكال د ىد
تأمبتمددددددلدتأمصدددددد يد حددددددمدم بتدددددد دوبدددددد عدت دإصددددددالودمعتددددددت دتأعتددددددم د
لتأتلشمأمجت دلتأ شق  دلتأ    ددت  د ددلدجمت ددعدتأتظتدد دلتأالمظتدد ودلبدديأفد

تشمدد دم ددق دتأقدت دد دتأح أتدد دم  ددً د إ  دد ددصددق دتأمتدددلد صددمدىد ظ  دد ودب
ل  ن تدد  دأ بتعدد دتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د ددلد
وصدد دودد دخددال دتأ ددمت ت د لدتأ دد تدت دتأم تد دد ود  إ دد   دإأدد دمدد تد
وتددقت لدأمتدددلدتأمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دبشددت د

 متب دىددد د ل دوقد ددد د   م ددد دأتمتندددمدت د مقد ددد دتأسددد عددوددد د كتدددمب ود 
طب ددد دبأدددفدتأشظددد  دتأمبتلددد ودلوددد  دخمدددرد دددشمت دمتددد دبدددقءدتأعمتتددد د
تأتعتتمت دب  ودوم ديمك دم تتم  د صددمدىدوم ددممت ودلتأعمددسدمتدد دم ددقي د
مصدددمددو تددد وديمكددد د مديسددد  د دددلدم دددم  دومتتددد دتأمدددقتدددتأبددد ديد

دإ   ؤى د لدومتت دوح  ظ  دتأبم مد  .

 ا: فيما يتعلق بالدراسات األجنبية:  ثانيً 

 ودلمدد د ددلدعدت دد د STEMمش لأدد دتأقدت دد  دتطجشبتدد دوددقتدددتأمتنددمدت د-1

Grbrielle H. Lyon, Jameda Jafri and Kathleen St. 

Louis, 2012) (دودلعدت دددد د)Office of the chief 

scientist,2013(دودلعدت دد د)(Hanaa Ouda Khadri, 2014 ودد
(دود(Niyazi Erdogan and Caroll. Stuessy, 2015لعدت دد د
(ودلعدت دد دSusan Blackley , Jennifer Howell, 2015لعدت دد د)

(Australian Government, 2015 .)د

أ بتعدد دد ت ددتمقو دتأقدت دد  دتأسدد    دتأمددش  دتأمصددنلدتأتحتتتددلودلبأددفدل  ددًدد-2
د.متفدتأقدت   
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شمم دمتفدتأقدت   د لدم    دأتمم ددمعد شبددقد ددلدتأقدت دد دتطلأدد ود دد دمد-3
 لدل ي دملس ددتطو  كت ودحتدد ددلتأتعتتمدSTEMمش ل دو   دأم  لعد

م دم تدلتنت دإمقتعدتأ المدتأمتنددمدت دتأمتتح ددت دب دديتدتأم دد لعودلوددقاد
أدددقادتأ دددالموددل بددد  دتأتعتتمددددمددد  ت دوش ىب ددد دتأم قوددد دمتددد دوسدددتمادتإ

د STEMلتأقدت ددت مدتأ   تدد دلتأ ت عدد دمدد دمدد تد مددمبلدوددقتدددتأمتنددمدت د
تأمتمتدد د ددلدتأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد ودلمدد دتأت دد قد ددلدمتددفدتأمدددقتددد
إأدد د  دد م  ودلطبتعدد دتأمشدد ى ودل ت  دد ددبددم دتأ ددالمدتأمتنددمدت ودللتنتدد د

تنتددد دتأتم دددتطدت دمم دددتحدل ددددمدددقد عدتأمعتمدددت ود وددد د دددلدتأقدت ددد دتأ  أ ددد د
د.لتت دتأت بت د ب وع دمت دفمر لددSTEM   ءددس دإ

 ددلدم  دد  دأشمددمبلددوددلد عدديدتأقدت دد  دتأسدد    دمت دد   دتأقدت دد دتأح أتدد د-4
ل ددممد ددت دت  ددتن عىدودد دمتددفدتأقدت دد  د ددلدودSTEMوددقتدددتأمتنددمدت د

ديدطدد ددتأشظدد دتأقدت دد دتأح أتدد ودبتشمدد دممتتدد دمتددفدتأقدت دد د ددلدم  دد  دأإل
ت دمددد تد ىددد دوالودددحددم يددد دتأممىدددمبت دلتأمتندددمدت د صدددن دم وددد دحتددد د دددد
مدد تددإأدد  دد   د صددن دخ صدد ود  إدلتأتعتتمددد STEM دوبدد  لطبتعدد د

 د لدوص ودومدد ديسدد مقد  أم ي  دتأمتحقىدتطو  كت ودل يًمددSTEMدلتدل
 ددددلدم ددددقي دمصدددددمددو تدددد وديسددددد  د ددددلدم ددددم  دودددددقتدددتأمتنددددمدت دأتعتدددددم د

لد ددددددمءدت  ددددددتن عىدودددددد دتأمبددددددد ىد ددددددلدوصدددددد د دددددددددSTEMلتأتلشمأمجتدددددد د
د.تطو  كت 

د

د

د

د
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 خطوات الدراسة:  

 ا للخطوات التالية:  تسير الدراسة وفقً 

ط ددتأع  دأتقدت دد دودد دحتدد دتأم قودد دمع تدتأقدت  د ت  دتإدالخطوة األولى: -
لو دددددكت دتأقدت ددددد دلتطىدددددقتمدلتطىمتددددد دلتأمدددددش  دلتأمصددددد تح  دلتأقدت ددددد  د

د.تأس    

دتأ   م دددد دقتددتأمدددددد  أتحتتددددسدون ددددم دمعدددد تدتأقدت دددد د ت دددد ددالثانيةةةةة:الخطةةةةوة  -
تد إطدددد دًددSTEMد ددددلدتأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد دلتأ شق دددد دلتأ    ددددت  دتمتنددددمدت أ

د.  مشظت   د

تأمقد دددد دمبدددد ىدتطو  كتدددد د ددددلدتألمتمددددم دمدددد تدوالوددددحددالخطةةةوة الثالثةةةة: -
د. STEMلتأ    ت  تأ   م  دأتمتنمدت دأتعتم دلتأتلشمأمجت دلتأ شق  د

 لمتمم دم تدلتدلدوددقتدددتأمتنددمدت دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد دالخطوة الرابعة: -

STEM دلوتقت ت د لدوص دل  ن ت دد  . 

لمتمددددم دم  ددددً دوددددمجً تدأتتحتتددددسدتأم دددد دمدبددددت دخبددددد ىددالخطةةةةوة الخامسةةةةة: -
تأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد دلتأمتدددلدتأمصدد يد ددلدتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د

د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت دلتأ شق  دلتأ    ت  .

 ددلددSTEMم تدد ودأت ددم  دوددقتدددتأتصددمددتألمتمددم دد:السادسةةةالخطةةوة  -
د.و  كت وص د لد مءدخب ىدتأم ي  دتأمتحقىدتط

فةةةي العلةةةوم والتكنولوجيةةةا والهندسةةةة  الخطةةةوة الثانيةةةة: المةةةدارس الثانويةةةة للمتفةةةوقين
 ا:  نيري   اإطارً  STEM والرياضيات



 املدارس الثانوية للمتفوقي                              حممود عطا و د/فيوال منري عبده أ.د/ 

143 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمب   2016م 

 دأمصدد تحدوددقتدددتأمتنددمدت دبشظدد  د ظ  دد ددم ق دتأقدت  د ددلدىددي دتأم ددمىدمحتددتاًلد
STEMودوددددددد دحتددددددد :دتأتع  دددددددفد  أممىبددددددد دلتأتندددددددمقودطددددددد قدتكت ددددددد مدتأممىدددددددمبت د

لتأمتنددمدت ودبدد تو دتأ م يدد ودوالوددحدىددي دتأمددقتددودلىددمدودد د عدد تدأدد د ددلدتأصددنح  د
دتأت أت دلم د تل:دد

   Giftedness and Talent الموهبة والتفوق :  –أوالً 

ود ءدل  بدد دلىبددًدللىددعدأدد دتأ ددددلإمدتأممىبدد د ددلدتأتظدد دو ددت  دودد دتأنعددسدتأ ال ددد
دل م دددد  دإيددددد  دبددددالدمددددمتود  دددددمدلتىددددعودللىددددممدللىددددد مود  أممىبدددد دىددددددديلىبدددد :د 

د.(48)أقادتأم ءدأتب تم د لد  د لد حم دديدت  تعقتعدتأن  د

    دد دممتدد دوتحددمكدودد دج  ددعد حددقدتطفددم صد ددلدج  ددعدد لمعدد مدتصدد الحًد
أ دد ودلمدد عىدودد دملدددممددوعددت د لد ك دد دودد دمتددفدتأبمت دددعدتأتددلدمم ددسدوبدد   د    دددت 

وصحمب د  ددقددوش  ددعدودد دت بتل د دد ودحتدد د ددتمك دبأددفدتأ ددماد ممجبدد دودد دم ددقي د
د.(49)  ل ددجق قىودلحتم دوبتل ىدأم كال دد نم 

دي وددد دتأممىمبدددممد  ددد دوددد د تدمندددلدوسدددتماد عتن ددد دمددد دوسدددتمادتأعددد ع ت د دددلد 
غتدد دد د د  ك عيمتدد ددكدد مدىدديتدتأمبدد   وبدد  دودد دتأمبدد   دتأتددلدم ددقدى دتأبم مدد د ددمتءد

د.(50) ل ك عيم

كمددد د مدتأممىدددممدىدددمدوددد دي دددق د عتءت دوتمتددد ىودلوددد دأددد دددددقدت دلت دددتعقتعت د
د:دد(51)  أتمت دلبأفد لدلتحقد لد ك  دو دتأمب   دتأت أت د ك وش دمشب

 ت جتدد دلتإدلبددقتمتأتنلتدد دتإودتأمدد صدلت  ددتعقتعدتطكدد عيمودتأ ددقدىدتأع تتدد دتأع ودد 
دودتأ قدىدتأشنسح لت .تأ قدىدتأنشت دتأبص   دلتطعتنت ودتأ قدىدتأ ت عي ودبقتمت تإ

لبددديأفدل دددحدىددديتدتأتع  دددفدوبددد   دممتددد دتأممىدددممودلتأتدددلدم  دددقدوددد ددقدتمددد د
دلت تعقتعتم دتأال و دأت قي د عتءت دوتمت ى.
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دلتأمتنمددددمم:دىددد دتأ دددالمدتأدددي  دأدددق   دت دددتعقتعت دم تتددد دممكدددش  دوددد دمم دددد
 حتدد ديمتدد  لمددللتأدديىشدلودد دتطعتءدتأعتمددددجمتددلدت ختبدد دت دتأمقد ددت د مسددتمادمدد   د
و  د دددد دوددددلد ددددد ت   دودددد دتأ ددددالمددلتأدددديتمدل ن متتدددد د عتءدو منعدددد دلوسددددتمادودددد دتأددددمم

د.(52)تأع ع ت 

تأممىبددددد دلتأتندددددمقوددددلدل ددددد ادتأب ح ددددد مدتأت ددددد   د دددددلدلج ددددد  دتأشظددددد دحدددددم دون دددددمود
  متب دى دون موت دوت تع ت د لدتأمعش ودلبصن دم ودد د ددإمدتأ ددالمدتأممىددمبت دلتأمتنددمدت دد
يبدددعد مد دددت دت ىتمددد  دب ددد دلدمددد  ت  دوددد ددبدددسدومتتددد دتأب ددد  دتأمعشتددد د  متبددد دى د ددد لىدد

د.د     ديمك دت تمقتو  د لدمشمت دتأمبتمع  دت  س  ت د

 المتفوقين:  طرق اكتشاف الموهوبين و  :اثانيً 

متعددقعدلمتشددمعدطدد قدتكت دد مدتأممىددمبت دلتأمتنددمدت ودلدددقدم ددمد دىددي دتأ دد قد
 حتت جدد  دتأمبتمددلدل ظ مدد دإأدد دد  دأت مددون ىت دلمع  ن  دتأممىبدد دلتأتنددمقدلل  ددًدل  ًد

ىددي دتأنتدد دل ىددقتمدلطبتعدد دتأبدد تو دتأت بم دد دلتأتعتتمتدد دتأمعددقىدأ مدد  ت  ودلأعددسد فدد  د
م ستم  دإأ دط قدوم ممت دلط قدبتمتدد ودل ددممد ددت دمدد تددم ست دأتتفدتأ  قدىم

ديب  دلم د تل:ددإأتتفدتأ  قد 

 ( الطرق الموضوعية: وتتمثل في ما يلي:  1)

 Academic Achievementيأو األكةةاديم ياختبةةارات التحصةةيل الدراسةة  –أ 

Tests (53). 

   Intelligence Testsاختبارات الذكاء:  – 

مقتعدلط    دتأت بت دإأ دتختبدد دت دتأدديل ءدتأيل ءدو دحت دتإمش س دتختب دت د
ديب  دلم د تل:ددإتأن عي دلتختب دت دتأيل ءدتأبم مت ودل مك دم تدألسدوش م د 

د.Individual Intelligence Tests(54)تختب دت دتأيل ءدتأن عي دد-
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د.Group Intelligence Tests(55)تختب دت دتأيل ءدتأبم مت :دد-

 : Creativity Tests  (56) ي اختبارات التفكير اال تكار  –ج

دلو دىي دتأ  قدو د تل:ددد( الطرق الذاتية:2)

د.(57)م ق  دتأمتأق  د– د

د.(58)م فتح  دتأمعتمت د–م

ددد.(59)مال د لدت كت  مدتأمبك دلم متادتأمتنمدت علددل  نسدتإد–لد

  رامج رعاية الموهوبين والمتفوقين:   :اثالثً 

يمكدددد دمصدددددشت دبددددد تو ددم يددددد دتأممىدددددمبت دلتأمتنددددمدت د دددددلد ال ددددد د  دددددمتعودلمددددد د
د:دد(60) تل

د.تأمستمق د لدتأمقتدددلب تو دمعتمقدمت دمعق سد لدتأمش  دتطك عيم -

د.ب تو دمعتمقدمت دمظتت د لدت ت تمتبت  دتأتقد ر -

د.عتدىدت ت تمتبت  دتأتعتت دلتإب تو دمعتمقدمت دمظتت د لد -

ت د مجددددقدوبمممدددد دودددد دتأبدددد تو دتأتددددلدتدمب دددد دب م يدددد دسدددددل ددددلد ددددمءدىدددديتدتأت 
ودلتأتبمتددلودل مكدد دل دد تءدتأتعتتمدددودلتإل دد تعدتأتعتتمدددتأممىددمبت ودلأعددسدودد د ىم دد :دتإ

دأتتفدتأب تو د تم د تل:دددومج م قي دم تد

    Educational Acceleration :يسراع التعليم( اإل1)

ل  صدددقد دددد دمددددق دتأت تددددقد  أم دددد دتأت بم ددد ودوددددلدتأسددددم ودأتمتنددددمدت د مدي  عددددمتد
دتأم حت دتأقدت ت د س م د كب دو دتأس م دتأع عي دل ت دبأفد عقىدط ق:دد
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دبددم دتأ ددالمدأتمددقتددد لدتأب وعدد د ددلد دد دودلدت أتح قدتأمبك دب   تدتططندد   -
م لتدد دتأتعتددت دلمل تدد ددلدود مت د لد و د دسدو دتأمعت عتأش سدإأ دصنممدودلدوبك ىد

د.دتأب تو د حت ديع  دأت  أعدتأمتنمقدممسدصنت دعدت تت د لد ش دعدت ت دطم ت د

ددلدتأمش أددددددددلد ددددد  ت دلتأعمدددددسدتأمقد ددددددت  دددددتن عىدوددددد دتأبددددد تو دتأمسددددد نت دلتأحصدددددادتإد -
د.د(د61)دلتأم  لم  دتأمتقت ت د

كمدد  دتأم تحددسدتأقدت ددت دتأممتتندد د عمدد دإتأب تو دتأسدد  ع ودتأسددم ودأت  أددعد دلمعش -
د دسدو دتأمعت عودلبأفدم دط   دو ل  دتأمش ى دتأقدت ت دتأممتتن .دددل وش

 أشكال  رامج التسري :  

د.(62)لد  تدتططن  دلتأ بم دتأمبك د لدتأص دتطل دتط   دد- د

د.Grades Skipping (63)دن دتأصنممدد-مد

د.(64)تأ بم دتأمبك د لدتأمقتدددت مقتعي د لدتأ   م  د-لد

 ويؤكد الباحثان أن سياسة االسراع للطال  المتفوقين تتطلب ما يلي:  

م ىتسدلسدط أعدأمب ىدمعتتمت د مسددتمادوحددقعدلم مدد دصددعب دمنددمقدتأمسددتماد -
متدد ددلتأمبشدل ت ش ودولد م مدم ق دتأ  أعدو دخال دتأمش  دتط   ديتأي
د. مدتأمب ت دتأس     مإ

م دد    دإإم حدد دتأمبدد ت دتأتعتتمتدد دبشدد ءدمتدد دت ددتعقتعت دتأ ددالمودلبأددفد عددقد -
أت ددق ددلأتمبدد ت دتأسدد    دبب تمدد ودل ت تددعدبأددفدو ل دد دل  تدد د  أشظدد  دتأمقد ددد

د.وش  د لدلد د   لدل تدأتشتتأن صدتأتعتتمت دأت  أعدوبك ًد
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و تمدد ىددددقدت دلت ددتعقتعت دللتدعتدد دتأ  أددعدتأممىددممد ددلدتأبدد تو دتأتسدد  عت د -
دلأدد ود  دد طدمح ت دد دأمسددتماد مدد دصددحدل صدد مدتأشظدد دمدد دتأعمدد دتأ وشددد

د.جتقدلأ لت نعدللتجتم م

  : Educational Enrichment يثراء التعليم( اإل2)

تأممىبدد دلتأتنددمقدمدد دط  دد دم ل ددقدتأ تبدد د  تءدىمد  تممدو د   أتعدمشمت دتإ
تأممىددمبت د مبدد ت دوتعم دد ودلوتشممدد د ددلدوم ددمم  دل  دد ط  دمنددمقدودد ديع دد د ددلد

د.(65)تأمش ى دتأقدت ت دتأع عي 

 ددد تءدوددد د ىددد د فدددك  دتأبددد تو دتأتعتتمتددد دتأم قوددد دأت دددالمدتأممىدددمبت ودل عدددقدتإ
معتم دددد دلم ددددم  ددددددقدتم  دل دددد دلبأددددفدط دددد د تددددتحدتأن صدددد دطلأتددددفدتأ ددددالمدأمت  عدددد د

ت دددتعقتعتم  دتأيىشتدددد دلتأشنسددددت دلأددددترد ممدددد دى دتأ وشتدددد ودحتدددد ديكتسددددعدتأ ددددالمدودددد د
دمدد دمع  دد ى دأم دد دتم  دتأتنلت  دد دلتأبح تدد د ود مدداًلدخالأ دد دوحتددمادوع  ددلد ك دد دمم ددًد

  تنتددددد دبتشدددددمعدح جددددد  دتأ دددددالمدتأممىدددددمبت ودلتأ مصدددددت ودلمتشدددددمعد فدددددك  دتأبددددد تو دتإ
وك  دددد  دتأم أتدددد دلتأب دددد   ودإ دددد   دإأدددد دوددددقادو ل دددد دتط ظمدددد دتتتدددد دلتإلتأظدددد لمدتأب

د.(66)عتد  دلتأست    دتأت بم  تإ

ىددددمد  ددددتممديعمددددسدمتدددد دم ددددبتلددل دددد تءدتأتعتتمدددددل مكدددد دتأتمصددددسدإأدددد د مدتإ
تأ ددالمدتأمتنددمدت د ددلدتأ دد تءىدلت طددالعدلتأبحدد دلهجدد تءدتأتبدد دمودلتأ تدد  د دد أ حال د

  تنتدددد دمعمددددسدمتدددد دمتبتدددد دتأ ددددقدت دتأع تتدددد دطبتعدددد دتأمشدددد ى دتإتأعتمتدددد دلتأ    تدددد ودطمد
وت دددمدىد دمم  ىددد ددتتأمتمتددد ىدأدددقادتأ دددالمودلمدددم  دخبددد ت دلوبددد   دوع  تددد دل  لددد دًد

د.تأمش ى دتأع عي 

د
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 :  Grouping ( التجمي  3)

  دددددد ءد صددددددم دخ صدددددد دإ:دتأتبمتددددددلدمدددددد دط  دددددد د(67)ل ددددددت د عددددددقىد فددددددك  دددد
تأتبمتددلدمدد دط  دد دود   ءدوقتدددخ صدد د دد أمتنمدت إتأتبمتلدم دط   دود  أمتنمدت 

تأ ععدتأم ص دتأمع لأ دألسدتأمددد د لدأددبعيدتأمددد ودل  تدد دمتتدد دت دد دت ددت تمتبت د
وبمممدددد دتأ ددددقدت ودل ددددت د ت دددد د دددد دتط دددد تعدتأمت دددد ب ت د لدتأمتب  سددددت د ددددلدتأ ددددقدت د

مح تدد د كبدد ددددقددومكدد دلتأمتددم دلت ىتم ودد  دتأم صدد دإأدد د عمدد  دتأددبعيودب ددقمد
د.لمشمت دتأممتىعدتأم ص دلو دتأت ق دتطك عيم

وهناك العديد من المبةررات فةي اسةتخدام أسةلو  التجمية  يمكةن حصةرها فةي 
 :(68)ياآلت

إمدتأتبمتدددلد تدددتحدأتممىدددمبت دتأنددد صدأتلددد  ردلدددسدط دددد م  دأتقدت ددد دلتأبحددد دد- 
 تمت ددددد دودددددلدت دددددتعقتعتم  ددل دأب  ددددد و دمعتتمددددددلتأتحصدددددتسدبت لتددددد د كبددددد دل  دددددًد

د.تأم ص 

إمدتأتبمتلد مأددقدأددق   دتأم  ددقدودد دت  ددت  دىدلتأتشدد  ردلتأش دد طدتأمسددتم د ددلدد–م
د.جمدمسمع دتأشقي دلتأتل   

إمدتأتبمتلد تتحدأ  دملددم  دوندد ىت دلتدعتدد دمدد دبلتم دد دودد دخددال دتحتلدد ك  دد-ل
 عتدد دل دد م دلمندد مت  دوددلد والن دد دلتأددي  ديمدد  تم   دودد دحتدد دتأ مددمودلتأقت

د.تأتعت د

 مدب  دد و دتأتبمتددلدىددمدتأ    دد دتأم تدد د ددلددم يدد دتأمتنددمدت وددومدد د ددب د دد اد
عتدىدبددقتعودلمدد د مدتأتمجدد دتأعدد  دإعتم دأتتمت دلتإدليب بإ  متب دى دل تت دأتم ت دوش  د

 دتأمدددقتدددتأتدددلدمتبشددد دىددديتدتأب  ددد و دلوعتمت ددد دلطالب ددد دل لأتددد ءدتطودددمددوحكدددم دعتنمدددًد
 معدددد  ت دتأتمتتدددد دلتأت ددددم  د ددددلدجمتددددلدجمت ددددعدتأعمتتدددد دتأت بم دددد ودلم تددددسدودددد دفددددعمدد
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دمدمدطددالمدمتدددفدتأمدددقتددد تمتعدددمدإتأ ددالمد    ع تأتددد دمددد د والن دد دتأعددد ع ت ودحتددد د
 متم دلتمب ى  دوتب  س دإأ دحقدلبتدد ودومدد ديبعددسدطبتعدد دتأمشدد ى دتأم قودد دمتم فدد د

د.ولدتحتت ج م  دلدقدتم  د

 :  STEM مدارس  مالم  :ارابعً 

 ددلد ظدد  ددت دد د ًددودد دوددقتدددتأمتنددمدت ودلو دد  ًددتوتمت ًدد ممبًج معقدمتفدتأمقتددد
تأتبمتلدتأمتبلد لدب تو ددم ي دتأممىمبت دلتأمتنمدت دل مكدد دمم ددتحد ىدد دوالوددحدمتددفد

دتأمقتددد لدتأش  طدتأت أت :دد

 :(69)تطور النشأة و ال -1

 ددإطالقد ل دصدد دل دمدد ب دأت دد دت وددل دددد  دت محدد عدتأسددم تت1957وشدديدمدد  د
دل ل ددمدد دصددش مSputnik  كتددمب دودد د نددردتأعدد  ودمدد دإطددالقد ددبممشفدد4دل ددلد ددم د

 ددلدتأعدد أ ودلىكدديتدبددق د ددب قدتأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد دأظدد لدتأنمدد ءد مسدد مقىدخبدد تءد ددلد
د.وب  دتأعتم دلتأ    ت  

ددددد  ممدتأددددتعت دأتددددق  عددلودمبشدددد دتألددددم ب ددتطو  كددددد(1958)دلبعددددقدبأددددفد عدددد  د
لدد مدودد دديودلتأدديThe National Defense Education Act دللتطودد دتأ ددمو

دل.لتأت شدلأ     د   عىدممم سدتأتعتت د لدو حت دتأتعتت دتأع

خ صددد د دددلد و  كددد دد دطدددم اًلدمعتتمتددد دد أتمتندددمدت دم د مدددًد STEM لددد مدمعتدددت دد
 Committee of أبشدد دتأع دد ىد ب وعدد دى د دد دعد فدد د  د1890مدد  دد نددلتأ م أت ود

ten دمعتددت دمدغتدد إأدد دد STEM ددلدتأمددقتدددتأ   م دد دتأ دتمتدد ودل دد لدىدت ىتمدد  د 
مدد ددلودد د دد د   تم تد  دتأمع  دد ودلم ددقي دوشدد ى دوت قودد د ددلدتألتمتدد ءدلتطحتدد ءدلتأنت  دد ءد

دل  أمددقتدددتأصددش مت دأ  ددلدوسددتمتى دتأعتمددددتدد تأتعتتم STEM بدد تو عخدد  دإت ىتمدد  د 
ددددددد عد  دمتددد دومتكبددد دتأتحدددقي  دمتدددفدتأمدددقتدلأقدجددد دت وتتددد  ودومددد ديبعدددسدخ  بدددد
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 لب و د لدخ    دأألودد ددل دد  دتأ نتردتطو  ك2011ت دتص عي دتأممتتن ودل لدم  د
 ودد  دعل دجشددممدديلتأتش  ردت دتص عدي مح لأ دح قدتطو  كتت دأتم  دل د لدتأتحق

 ودد  دت محدد عددلتطو  كددددلفدد قدآ ددت دو ددسدتأصددت دلتأ شددقودلت ىتمدد  د  أم دد لعدتأنمدد ن
ت ىتمددد  دوددد ددبدددسدتأحكموددد دتأنتقدتأتددد دد  ددد عىدديدودىددديتدلتددد دجعدددسدوددد دتأمددد لددلتأسدددم تت
ددد.دتأ  وسد لدوقتدددتأمتنمدت دلتأممىمبت دتأ   م  ددSTEMمعتت دد مب  د

 ودمدددد دم دددقي دم   دددد دمدددد دت دددت تمتبت دمعتددددت دتأعتددددم د2007ل دددلدلشددددقتدوشددديدمدددد  د
ودل ددلدتأمتدددلديوبدد   دأصدد أحدتأمبتمددلدتألشددق ددلدلتأتلشمأمجتدد دلت ىتمدد  د   ددت م دى د

لأل دأدد ديكدد دبددشنردتأمسددم د  أتحق ددقودد STEMمعتت ددإأ  مدىيتدتأت    دل مدي ت د
عخددددد  دتأعتدددددم دلتأتلشمأمجتددددد د دددددلدومتتددددد دتأمبددددد   دإحتددددد د  دددددت دتأت   ددددد د مددددد لدىد

 د دددلدحدددسدتأم دددكال دتأش جمددد ودلهم حددد د  ددد تأصدددش مت دلت دتصددد عي دلتأتلشمأمجتددد ودأإل
تأن صدد دأت ددقي دت كت دد    دتأعتمتدد دلتأتلشمأمجتدد دتأحق  دد دأعالج دد ودومدد د ددشعكردبأددفد

ودلحم يددد دتأنصددد نسدتأمع  ددد دأألخ ددد دودلمع  ددد دتطوددد ديمتددد دجدددمعىدتأمبتمدددلدتألشدددق
بدددقتم  دتأعتمتددد دلتأسدددالو دتأع وددد دلهعتدىدتأمدددمتدعدتأبتتتددد دلودددمتدعدتأ  دددد ودلت دددت م ددتإ

د. ت جت دلتأتش  ست بتل ىودوم ديع  دبأفدتإلتأتلشمأمجت دلت دتص عي دتأم

أتبشددت د ددلدتأ   دد دSTEM  دمدد دم  ددتردوقد دد د2011 و د لدوص د نددلدمدد  د
 حمددقدجمدد  دتأددق  دوم دد دل  دد دتأت بتدد دلتأتعتددت دتط ددب ودلل  دد دد.تألم تدد دبمت دد  دع

 م    د  ت د ممت د لدت دم دد ءدب م يدد دتأمتنددمدت ودللدد مدودد د ىدد د ىددقت   :د  دد دتأ ددالمد
تأمتعمددددد دأأل عددددد عدتأعتمتددددد دلتأ    دددددت دلت جتم متددددد دلتأتحدددددقي  دتألبددددد ادتأتدددددلدممتجددددد د

د.(70)يدتأمبتملدتأمص د

د
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 مفهوم:  ال -2

 يدلددمد ش دديدلجتندد ددHecuther B. Gonzalec   ادلسدو دىتك  دجم  أتفد
Jeffry J. Kuenzi دد مدوصدد تحد ظدد  دد  STEM تدأتلتمدد  يعتبدد دتختصدد دًد 

Science, Technology, engineering and Mathematics ل  ددمسدبدد تو دد
 دل     دمعتتمت د لدجمتلدتأصنممدتأقدت ت ودو دو حتدد دودد ددبددسدتأمقد دد دإأدد دو حتددد

تأددقلتمدت د ددلدتأب وعدد ودلب توب دد دد ددمت دلغتدد دد ددمت ودلأدد دمدد  ت دلبتدد د ددلدومتج دد د
د.(71)تأتحقي  دت دتص عي دلوحمدتطوت دتأتلشمأمجت 

   دد د  دد د STEM وددقتدددتأمتنددمدت ل صدد ددسدد دتأت بتدد د ب وعدد دلتددمدتعلد
تأحتدددد ىدعدلدددتطك عيمتدددد دوددددلدئأتتمصصدددد  د ددددلدتأتعتددددت ودحتدددد د ددددت دعودددد دتأمبدددد ع

تأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد دلتأ    ددت  د ددلددئتأعمتت ودلبأفدمشقو د ت دم بتدد دوبدد ع
د ودددد دتأم دددد لم  دإ ددددت قدي ددددبلدت دمبدددد طدبددددت دتأمقد دددد دلتأمبتمددددلودلتأحدددد دمتدددد د

تأتع ل تدد دتأتددلدأددق   دتأ ددقدىدمتدد دتأمش  سدد د ددلد ددسدتأ ددمدىدتأ    تدد دلت دتصدد عي ودلىدديتد
د:(72)   طتأتع  فد  لقدمت د ال د

ىمد   دأتتمصص  دتأتعتتمت ودلىيتدتأددش  د دد بطددلتأتعتتمSTEM دوب   مد -
د.معت دتأ المد م كال دتأع أ دتأمتدعت 

   د   دي م دمت دتأتصمتم  دتأعمتت ودلوس مقىدو دي موممد حددسدتأم ددكال د -
د.تأمبتمعت دو دتأمنل   

كت دددددد مدلجددددددمعدط   دددددد دأتتددددددقد ردمسددددددتمق دأتع  دددددد دبتتدددددد دمعتتمتدددددد دم ددددددبلدت  -
د.لت  تل  مدتأمبقعدلحسدتأم كال 
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   ددد دودددقخسددSTEM  دددقدتطو  كتددد دديدبتشمددد د ددد اددسددد دتأت بتددد د ب وعددد دوددد دد
أتعتت دلمعت دتأم  دت دتأمتل وتدد دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد دلتأ    ددت  ودودد دخددال د
دمحق قدوبممم دو دتأستملت  دتأمتمدعدد دودد دتأ ددالمدأتت ش دد ودلم ددمسدىددي دتأسددتملت  

لتأتح دد ودلب كتسدد مدمتددفدتأسددتملت  د ددتمك ددلتأم دد دل د ددلدتأتعدد لمدلتأتنلتدد دتأمش  ددد
تأ المدو دت أتح قد  أم حت دتأب وعتدد دبشبدد وودلتأم دد دل د ددلدتأتمصصدد  دتأعتمتدد د

د.(73)      دوتمت ىودلهمقتعى دأتصبحمتدمتم ءدتأمست بس

 ددتممديعمددسد ىددمددSTEMلآخدد لمد دد مدTom Corbett ل دد ادمددم دلمدبتدد د
مت دإمقتعدتأ المدتأمتنمدت دأتشب ود لدم أ دتأتلشمأمجت دلومتج  دمحددقي  دتأمسددت بسد
 دددلدوبددد   دتأ  دددد دلتأبتتددد دلتأ م يددد دتأصدددحت دلمتدددم دتأتلشمأمجتددد دلتأ شق ددد د دددلد دددسد
لجددمعدوعتمددت دوددقدبت دمتدد د  مددسدتأم دد نسدلتأ دد قدتأال ودد دأت ددبتلدتأ ددالمدلمشمتدد د

د.(74)أتتعت دو  دتم  دلت تعقتعتم  د

متدد د مدوددقتدددتأمتنددمدت دHarry T. Roman دلودد مدديدبتشمدد د كددقدىدد دد
متددفدتأمددقتدددتأتددلدم لدد دوش ىب دد دمتدد دم ددقي د  مددسدل حددق ددلودىدددSTEMتأ   م دد د

   أتعدتأعتم دلتأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد دلتأ    ددت  ود حتدد دملددممدو دد دت دمتددفدتأمشدد ى د
بددقتعدىدو دد لم  د ح تدد ودومدد دي ددبلدتإوت ت   دلوتل وت دبسدلم ددق دأت ددالمد ددلدصددمدد

وك  دد  دو عيدد دلب دد   دوقدبدد دودد دمدد وتت دلوعتمددت دإلت بتلدد ددأددق   د ددلد ددمءدمددمت  د
وقدبت دمت د  مسدل  نسدط قدتأتقد رودوم د شعكردمتدد د  مدد دتأعمتتدد دتأتعتتمتدد د
لت دتصددد عي ودأمددد د دددم   دىددديتدتأشظددد  دوددد دتأتعتدددت دوددد دددددمىد  ددد   دوقدبددد دمتددد د حدددق د

د.(75)  نستأمد

 )لمتبش دتأقدت  دىيتدتأتع  ف(
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 هداف:  األ -3

د:ددل لدت مدمتفدتأمقتدديمك دمحق قد ى د ىقتمدددددد

دتد دد ى دو لدد دجمعتدد دتأمحدد  ظت دتأ موتدد د  أم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد دحصدد ًدد دددقو -
د:(76)م د تل تىقتمدتطدمتف

تأ دددالمدتأمتندددمدت دلتأممىدددمبت دأممتج ددد ددمتددد دجمدددلد STEMمعتدددت ددمدددسيعد– 
لتأع    ودو دخال دحدد دتأ ددالمدديتأتحقي  دت دتص عي د لدتأ  مدتأح ع

متدد دتوددتاليدتأمع  دد دتأمتل وتدد دأددشظ دتأعتددم دلتأ    ددت  دلمتددم دتأح  ددعد
د.لتأ شق  

لتأتحتتتددلدأددقادتأ ددالمدتأمتنددمدت ودلتدمندد عدوسددتمادديم ددبتلدتأتنلتدد دتأش ددقد–م
د.أق   ددلعتم ب  دتأتإ

 ت جتدد دإدتمدد دد ددلدم ددقي ددSTEMدمعتت دممت ددمىدتأعمسدتأش مب دم دمنعتسدد–ل
د.تبتل دت دمتمت ددتم د لدتأتب دىدلت دتص ع

م دددبلدتأ دددالمدمتددد دحدددسدتأم دددكال دتأتعتتمتددد دتأممتتنددد دوددد دخدددال دم سدددت دد-ع
دتدودد دخالأ دد  تمكشددمدحتدد دتأ ددالمدإأدد دوبمممدد  دممددسدمع ل تدد دم دد دلت ود

ومتتددددددد دتأ مددددددد ي دتأمبتمعتدددددد دلمحتتت ددددددد ود تدددددددقدددتأ دددددددالمددودددددد دعدت ددددددد 
م ددقي دحتددم دوبتلدد ىددوددلتأمم مم  دتأقدت ت د لدصمدىدو كال دمعتتمتدد ود

د.(77)أعالج  

 ل   تسدد أت مدل  سددت د  لدد Lynn Barakos كمدد د كددقدلددسدودد دأددت د دد دتكمدد

Vanessa Liyan Craystrang ددد :(78)لمت دوبممم دو دتطىقتمدىد

 دددلددل  ددد عىد مدددقتعدتأ دددالمدتأمتندددمدت دتأدددي  د تتح دددممد م حتددد دتأتعتدددت دتأبددد وع -
د .ممصص  دتأعتم دلتأتلشمأمجت دلتأ شق  دلتأ    ت 
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م ددددددبتلدتأ ددددددالمدتأمتنددددددمدت دمتدددددد دت ددددددت م ددوعدددددد د   دتط   ددددددت د ددددددلدم تددددددت د -
تأعتدددددم دلتأ    دددددت  ددئلت  دددددتع   د مبددددد عتأم دددددكال دتأتعتتمتددددد دلت جتم متددددد ود

بقتمتدددددد دتأمبتلدددددد ىدأتتدددددددفدلتأتلشمأمجتدددددد دلتأ شق دددددد دتأحق  دددددد ودأت ددددددقي دتأحتددددددم دتإ
د.تأم كال 

 م حدتأتل وسدبت دممصص  دتأعتم دلتأ    ددت  دلتأتلشمأمجتدد ددلأ لتأ كسدتأت
د.لتأ شق  

د

دددددد

د

د

دددددد

د

 (1شكل رق  )

(Source: lynn Barakos, Vanessa Liyan and Craig 

Strang, 2012) 

تأتدد ت طدلتأتل وددسدمشددقدمددقد رددو تمدد ىدديد م ددحدتأ ددكسدتأسدد ب د  دد دودد دتأمدد لدد
وشدد ى دتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد دلتأ    ددت  ودومدد ديسدد مقدبأددفدمتدد دم ددقي دلحددقىد
تأمع  دد دأت ددالمد صددمدىد  مددسودلىدديتد ت تددعدمددمت  دخبدد تءدوتمصصددت د ددلدوشدد ى د

STEMد.د عد  دمت دمح ت دىيتدتأت ت طد

 التنوولو رررريا      

 ة ررررالهودس

 لوا ررر الو
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م ىتددددسدتأ ددددالمدد ددددلودلتأتددددلدمسدددد مقدلتأتعتتمددددددSTEMبدددديأفدمتمددددحد ىددددقتمد
قت عتدد دتأ ددالمد حددمدتأددتعت دودد دبودلت دم دد ءدلتأمتنددمدت دأال ددتم تدد ددلدتأمسدد ددتأعتمددد

خدددال دت  ت ددد  دوددد دعدت ددد دتأمنددد ىت دتأعتمتددد دتأمبددد عىودإأددد دمشددد ل دتأت بت ددد  دتأعمتتددد د
دل.  كسدوتممددللتدع

 همية:  األ -4

د:(79)م د تلت دمتفدتأمقتدديمك دمم تحد ىمت د

ل مكدد دمح تدد دبأددفدودد دخددال داالهتمةام بعلةوم التكنولوجيةا واالختراعةات المبتكةرة:  –أ
حدد دتأ ددالمدتأمتنددمدت دمتدد دت ددت م ددومتتدد دتأممتىددعدلت  ددتعقتعت دأددق   د ددلد

أتقدت ددددد دتأشظ  ددددد د دددددلدوبددددد   دتأعتدددددم دلتأتلشمأمجتددددد دلتأ شق ددددد ددلتأت بتددددد دتأعمتدددددد
د.لتأ    ت  دلم قي دت خت تم  دتأمبتل ىد

حتددد د دددت دت ىتمددد  دبتدددقد ردددددمت ت دتأ    دددت  داالرتقةةةاء  دراسةةةة الرياضةةةيات:  – 
د.تأمت مدىدأت المودلت تمقتو  د لدحسدتأم كال دلتأمس نسدتأ    ت دتأمت مدىد

متدد دتأتل وددسدبددت ددلتأتعتتمدددد STEMدئم ل دوبدد عحت دتدعي  اللغة والتواصل:  –ج
تدد دم ددبتلدتأتمتصددسدلتأتدد ت طدبددت دتأمش ى دتأقدت ت دتأم قودد دأت ددالمودومدد ديعمددسدم

مددداللدتأم دددكال دتأتعتتمتددد دتأممتتنددد ودوددد دلدتأمشددد ى دتأم قوددد دأت دددالمدوددد دج ددد ود
حدد   دمتدد دلدخددال دم ددبتلدتأ ددالمدمتدد دتأعمددسد ددلد دد قدممددسدمع ل تدد دوتمتدد ىود

إجدد تءدتأمش د دد  دتأعتمتدد دتأتددلدمسدد  د ددلدم ددقي دحتددم دأتتددفدتأم ددكال ودومدد دينعددسد
د.أ المدتأمتشمم دو دج  د خ ادتأتمتصسدبت د      دت

بتت دمعتتمتدد دخصددب دمسدد مقدمتدد دت كت دد مددSTEMدلمم  دوقتدددتأمتنمدت 
لت ختددد تعدلتأمسددد مقىد دددلدحدددسدتأم دددكال دلتأممتدددد دتأح ت تددد ودلتأعمدددسدمتددد دم دددبتلد
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 دت بتل ددلملم  ددلت طدجق قىدبت دتط ظمدد دلتأمسدد مقىد ددلدملددم  د  ظمدد دجق ددقىدمم وددًد
د:(80)تأتعتتمت ودل مك دمم تحدبأفد لدو د تلدSTEMد   وبلىيتد تمحد لد

تأعتددم :دودد دخددال دم ددم  دمددقد ردتأعتددم دأت ددالمدتأمتنددمدت ودلم ددبتلدتأ ددالمد
متدددم دد–متددد دت دددت م ددتأمع  ددد دتأعتمتددد د دددلدودددمتعد)تأنت  ددد ءدلتألتمتددد ءدلمتدددم دتطحتددد ءد

تأمتعت ددد د عتدددم دتأحتددد ىدلتأصدددح دتأنمددد ء(ودلتأم ددد دل د دددلدتممددد بدتأ ددد تدت دد–تطدتد
د.لتأعتم دتطد ت دلتأبتتت دلمتم دتأتلشمأمجت 

 ددت دمددقد عدتأ ددالمدتأمتنددمدت دمتدد دت ددتمقت دتأم دد نسدتأتلشمأمجتدد ددالتكنولوجيا:
تأحق  دد ودلم ددم  دوندد ىت دتأتلشمأمجتدد دتأحق  دد دأددق   دلملددم  دتأم دد دت دتأال ودد دأتحتتددسد

د.  دلعلأت د دلوحتت دت دم  ت دتأتلشمأمجت دتأحق   دإدتتم

 ددددت دم ددددم  دمعتددددت دتأ شق دددد دأت ددددالمدتأمتنددددمدت ودلم ددددم  دمددددقد رددالهندسةةةةة:
متددد د  ددد ددتأم ددد لم  ود دددإمدتأتصدددمت ددلتأتلشمأمجتددد دوددد دخدددال دتأتصدددمت دتأ شق دددد

أت متمددقدتأعتمتدد دلتأ    ددت دأتح تدد دتطىددقتمدديدىددمدتأت بتدد دتأمددشظ دلت بتلدد دددلتأ شق ددد
د.كسدت دتص عي دبت دتألن ءىدتأعتمت د لدومتت دتأ ت 

 ت دم م  دمقد ردتأ      دو دخال دم م  ددقدىدتأ ددالمدمتدد ددالرياضيات:
د.تأتحتتسدتأت لتع

متدددد ددتدددد دتأ  نمدددد تأتعتتمدSTEMدوددددقتدددتأمتنددددمدت بدددديأفدمدددد دمدددد تد ىمتدددد د
ودتأبحددد دلتأتنلتددد دلحدددسدتأم دددكال ودلتأدددتعت دوددد دخدددال دإجددد تءدتأم ددد لم  دتأتعتتمتددد 

مدودددد دمعتمددددم د ددددلدتأعتددددم دلتأ    ددددت  دلتأ شق دددد دمدلتأتددددلدودددد دخالأ دددد دي بدددد دتأمتنمدددددد
لتأتلشمأمعجتددد د     ددد دمل وتتددد ود  أحتددد ىدتأعمتتددد دم لدددقد مدعدت ددد دتأعتدددم دمعتمدددقدمتددد د

للددديأفدعدت ددد دتأ شق ددد دودلت دددتمقت دتأتلشمأمجتددد تأ    دددت  دلتأحسددد    دودددلدتأ شق ددد د
يسددددددتمق د ت دددددد دتط دددددد أتعدتأعتمتدددددد دتأحق  دددددد دلتأمت ددددددمدىد   ددددددتمقت دتأتلشمأمجتدددددد دلعلمد

أتمتنددمقدتأت بت دد  دتأعمتتدد دد ت  تظش ءدم دتأ    ت  ودأيتد تتفدتأممتعدتأمت ت   دم تددد
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أ ددمت ت دتأشظ  دد دلبدديأفد دم تصدد دتأقدت دد دمتدد دتأمعتمودد  دلتود صددمدىدلتدعتدد دوتمم دد 
دل.تأمتمتجقىد لد   قدتألت مدتأمقد 

 :  ئمبادال -5

تأمتجددددعدممت  ىدددد د ددددلددئوبمممدددد دودددد دتأمبدددد عدMarshallأ ددددقدتدتدددد ودو دفدددد  د
د STEM ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد دلتأ    ددت  دتمتنددمدت أدتأ   م دد دمددقتددتأ
د:دد(81)و د تلدللى

د.بقتعدلتأ ت عىدتأنع أ   طديسمعد ت دت بتل ددلتإدل   ءد ظ  دبتتإ (د

د.م(دتأتعت دتأش طدو دخال دم قي د تست دو دتأمب ت دتأتعتتمت دتأمتمت ىد

د.ل(دت دم  ءد  مصت دتأ  أعدتأمتنمقدتأمبتل دتأمبقع

د.ع(دخقو دتأمبتمل

 دىد(دتأعمسدمتدد دمددم ت دتأم دد نسدلتط دد أتعدتأتلشمأمجتدد دتأ دمتدد دتأحق  دد دتأال وددد
د.أتمش  س دتأع أمت 

 نماط:  األ -6

 ددددلدتأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد دلتأ شق دددد ددتمتنددددمدت أدتأ   م دددد دمددددقتددتأمدددد دمصددددشت د
ددم د تل:لدل  م طدلىد  ال دإأ د STEMلتأ    ت  

د. Selective STEM Schools (ىدتأممت دىد)تأمشت  STEM  (دوقتددد

د.Inclusive STEM Schoolsتأ  وت د STEM م(دوقتدد

-STEMددللتأت شدددددلتأتدددلدم لددد دمتددد دتأتعتدددت دتأم شددددSTEM ل(دودددقتددد

Focused Career and Technical Education.د
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 ويمكن تقدي  عرض تفصيلي لتلك األنماط فيما يلي:  

 :  (82)ةالمنتقا STEMمدارس  –أ

 دأمعدد  ت دوحددقعىودلودد د ىدد دمتددفد ت ددبم دتأ المدتأمتنمدت دبتتفدتأمددقتدددل  ددًد
 دد   دإأدد دتأمت ق د لدومتت دتأم تحددسدتأقدت ددت دتأسدد    ود  إدل ب  دتأعتمتأمع  ت دتإ

 ددددد لدىدمدددددمت  دتأممتىدددددعدتأم صددددد دتأع أتددددد دأدددددق   دلتأتدددددلدممتددددد ى دأتصدددددبحمتدوبتلددددد   د
لومتدد مت د ددلدتأمسددت بسودل الحدد دبتتددفدتأمددقتدددلجددمعدوعتمددت دخبدد تءدوتمصصددت د

عتدددم دلتأ    ددت  دلتأتلشمأمجتدد دتأحق  ددد دلوددقدبت دمتدد دطدد قدتأتدددقد ردتأمت قودد د ددلدتأ
أتمم د دد  دتأشظ  دد د  أمع وددسدتأعتمتدد ددللتأ شق  ودلو ىتت دمت دلتنتدد دتأت بتدد دتأعمتددد

تأمت قوددد ودلم دددت دإعتدىدمتدددفدتأمدددقتدددبتدددم ت دلدشدممدددسدمقد بتددد دم دددقمدإأددد دتأتشمتددد د
د.تأم شت دتأمستم ىدأتمعتمت 

دإأ دو د تل:دددىدتأمشت   STEM وقتدددلمتعقع

د. State Residential Schoolsوقتدددعتختت د لدتأم ي دد-

د.Comprehensive Schoolsوقتدددف وت دد-

د.Schools within Schoolsوقتدددعتخسدوقتدددد-

د.Half-day Schoolsوقتدددمعمسدبشص دعلت دد-

وددقتدددت ت  نتدد دمددقتددبتمم ددسدتأم يدد ودأدديأفددل  أمددقتدددتأقتختتدد د ددلدتأم يدد دىددد
 دأتتم  ددلدم ت طدحكمو دلسدل ي د إأح قدطالب  دتأمتنمدت دبتتفدتأمقتدددتأقتختتدد دل  ددًد

ددل ودددد دتأمددددقتدددتأ دددد وت د  ددددددتأبظ ت ددددلو ودلممجددددقد ددددلدتأمشدددد ط دىد دوددددقتدددوشت دددد  يمددددً
متددفدتأمشدد ط ود ودد دتأحم   ودلم ق دتأمقو  دتأتعتتمت دتأمتمت ىدأت المدتأمتددم  ت د ددلد

ديتأمسدددتمادت دتصددد عديدممدددق دتأ دددالمدتأمتندددمدت دبلددلمدددقتدددعتخدددسدودددقتددود  ددددتأ
ممجددقد ددلدتأمددمتح دتأمح لودد ددلود ودد دتأمددقتدددتأتددلدمعمددسدبشصدد دعلت د  دددلتأمتددق 
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ت دددالمدتأمتندددمدت دلتأممىدددمبت دوشددد ى دعدت دددت دأ د لدتأمشددد ط دتأ  نتددد ودلم دددق دتدتصددد عي د
أتممتصددال دمتددتحدممصددتسدتأ ددالمدأمشدد  أ  د عددقدت  ت دد ءدوت قودد ودوددلدمددم ت دل دد نسد

دل.و دتأتم دتأقدت 

 الشاملة:STEM مدارس  – 

 دأبم ددمددمدد  يدودد دتأ ددالمودأتمتنمدت دتأ  وت دمعتتمًددSTEMدم ق دوقتدد
 لدتأم تحددسدتأقدت ددت دتأسدد    ود  دد دو ىتددممدأت بددم ددل ص مدتأشظ دم دمنمد  دتأقدت 

تأ ددد وت ودلمدددم  دأت دددالمدل ددد نسدملشمأمجتددد دحق  ددد ددSTEMدلت أتحددد قد دددلدودددقتدد
لبددد تو دوتمصصددد دم دددبع  دلمددد ىت  دأالأتحددد قد  أم حتددد دتأب وعتددد ودلوددد دتأمالحددد د

  د لدومتت دممصص  دوقتددت دتأم ىتت دتأمقدبتمت دمتفدتأمقتدددممتجقدتأمعتم

STEM  ودلوددد د و تددد دودددقتدددتأمتندددمدتSTEM ودددقتدددملسددد دددلتأ ددد وت دىددددد
د.(83)تطو  كت دتأ  وت 

 :   CTE (84) يوالتقن يالتي تركز على التعلي  المهن  STEMمدارس –ج

م لددد دوشددد ى دمتدددفدتأمدددقتدددمتددد دتأعتدددم دلتأ    دددت  دلتأتلشمأمجتددد دلتأ شق ددد د
تأدددقلت ود بعدددقددتددد  دتأ دددالمد  أقدت ددد د دددلدوقتد ددد  دلمتمتددد دتأقدت ددد دب ددد دبشظددد  د صددد د

 ود   أتحددد قدبتتدددفد ددد دجظ ت تددد د تأ   م ددد دتأع عيددد دتأمحدددقعىدأ ددد د دددلدتأمش  ددد دتأتدددلد تبعمد
ودلىدديتدأتح تدد دللتأم شددددلم لدد دمتدد دتأتعتددت دتأت شددددلتأمددقتددد ددلدتأنتدد ىدتأمسدد نت دلىددد

دغ  ت د    تت دلىم :د

د.أب وعت إمقتعدتأ المدأالأتح قد  أم حت دتد-

وسددد مقىدتأ دددالمدتأمتندددمدت دتأمع  دددت دأتتسددد مدوددد دتأقدت ددد د دددلدتأمدددقتدددد-
د.تأ   م  
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-Dozierللو   دأشممت دمتفدتأمددقتدد:دتأمقد دد دتأ   م دد دتطو  كتدد دعل  دد دأتبددد

Libbey .د

لمعمددسدمتددفدتأمقد دد دلبسدد دبددت دتأمقد دد دتأ   م دد دلتأبتتدد دتأتعتتمتدد د  أم حتدد د
ودل  تددددعدودددد دتأ ددددالمدللتأعتمددددددل دمتدددد دتأتعتددددت دتأعمتدددددتأب وعتدددد دودددد دخددددال دتأت لتددددد

تأمتتح دددت دبتتدددفدتأمقد ددد دعدت ددد د دبعددد دو ددد دت دعدت دددت دمتددد دتطددددسد دددلدوددد عىدتأعتدددم د
عتمدددقدمو ددد دت دعدت دددت د دددلدتأ    دددت  ودلعدت ددد دأظددد د جشبتددد دأمدددقىدمددد وت ودلدد ل دبعدددد

 لأتددد ودل دددت ددط   ددد دتأتدددقد ردمتددد دتأدددتعت دتأ ددد ن دمتددد دتأم ددد د لدل  دددت تمتبت دمعتتمتددد 
د.م بتلدتأمتنمدت د لدت أتح قدوب ف ىد ب وع دل أتنمد ت دتطو  كت 

ود دد ادتأب ح دد مدSTEMلبعقدم تد  م طدتأمقتدددتأ   م  دتأ ال دأتمتنمدت د
 ىمت دمتددفدتأمددقتددد ددلدت ددتتع مدتأنتدد  دتأمتشممدد دودد دتأ ددالمود ددمتءدتأددي  د تدد  عممد

تدددلدمسدددب دتأم حتددد دتأ   م ددد ودلمددد د دددلدتأدددشمطدمندددمد  د دددلدومتتددد دتأم تحدددسدتأتعتتمتددد دتأ
 لدتأم تحددسدتأقدت ددت دتأتددلددلمدتأي  دأ دي ت طدمنمد  دتأقدت مدتطل ودلتأ المدتأمتنمد

سددمحدأ دد دممدتأي  دأدد دمدودلتأ المدتأمتنمدلمسب دتأم حت دتأ   م  ودلم د لدتأشمطدتأ   
ودSTEMدأتمتندددمدت تأظددد لمدت جتم متددد دلت دتصددد عي دت أتحددد قد  أمدددقتدددتأ   م ددد د

 دودددد دعدت دددت  د مقتد ددد  دتأ   م ددد دتأع عيددد د ددددلدت دددتلم  دعدت دددت  د عدددقدت  ت ددد ءد موتددد د
د.ودلىيتديظ  د لدتأشمطدتأ  أ للتأت شدلتأمقتدددتأتلدم ل دمت دتأتعتت دتأم ش

 مناهج:  ال -7

متدددددد دتأتم لدددددد دحددددددم دتأمبدددددد ىدتأمن ىتمتدددددد ددSTEMيعتمددددددقدمصددددددمت دوشدددددد ى د
تأمتل وتددددد ودلتأ  نمددددد دحدددددم دحدددددسدتأم دددددكال ودلتأتحددددد يدلتأت بتددددد دتأمك ددددد دأأل  ددددد  د
تأعمتتدددد ودلتأتعمدددد د ددددلدتأمبدددد ىدتأمحددددقعىدلتأبحدددد دتأتب  بددددلدتأمعتمددددل.دل تم ددددسدوددددش  د

STEMد:دد(85) لدتأممتعدتأقدت ت دتأت أت د
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لتأم دد دت ودلطدد قدتأتنلتدد دتأعتمددلودلتإبددقتملودتأعتم :دمتمم دتأمعدد دمود •
 لتمم بدتأ  تد.

 تأتلشمأمجت :دمتمم دتأت بت   دتأعتمت ودلتأ شق ت ودلمتم دتألمبتمم . •

تأتصددددمت دتأ شق ددددل:دمتمددددم دمشصدددد   ديح  دددد مدتأتعتددددت دتأمتم لدددد دحددددم د •
تأتصددمت دتأ شق ددلدلىمدد :دم ددقي دد مددقىد    ددت دودد دتأ    دد دتأتلشمأمجتدد د ددلد

أمقد دد دتأ   م دد ودلهمددقتعدتأ ددالمدأقدت دد دتأتصددمت دتأ شق ددلد تمدد دو حتدد دت
  عقدو حت دتأمقد  دتأ   م  .

تأ    دددت  :دمتمدددم دمدددقد ردد مدددقىدم  مددد دوددد د    دددت  دتأ    دددت  ود •
 لحسدتأم كال دتأ    ت .

ىشددد يدمدددقىد ودددمدديبدددعدو تم م ددد دأال ت ددد  دوددد دتأمدددش  دتأت تتدددقيدإأددد دودددش  دو
د:د(86)وتل وسدتأمب ت دلم د تل

 تغيير رؤية تدريس العلوم والرياضيات: -أ

لمسدددددع دوشددددد ى دتأمبددددد ت دتأمتل وتددددد دإأددددد دمح تددددد دتحتت جددددد  دمدددددقد ردتأعتدددددم د
دلتأ    ت  دلىلدلم د تل:دد

 تأت لت دمت دو  دت دت كت  م. -

 ت متم عدمت دتأتحتتس. -

 ملم  دتأن لتدلتأتب  عدتأعتمل. -

 إصقتددتأحك دتأمعتمقدمت دتأقأتس. -

 تأتعبعدلتأتس ؤ .دت  ظم دد ل -

 ت  ظم دد لدتأبح دلت كت  مودلأتردتأتحصتسد  ط. -
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دمح ت دتأ   دلت متم عدمت دتأشنر. -

مظتتدددد دط   دددد دمددددقد ردتأعتددددم دلتأ    ددددت  د ددددلدتأمقد دددد ود حتدددد د تحددددم دمعتددددت دد-م
تأ ددالمدإأدد دتأتعمدد د ددلدتأمع  دد دتأعتمتدد ودلتأم دد دت دلتأعدد عت دتأع تتدد ودأت موددمتد

دتأعتم دلتأبح دلتأ ت  د حسدتأم كال دتإبقتمت دلتأتنلت دتأعتمل. مم د  دمتفد

تأمددددقتدددتأ   م دددد دد ددددلمشدددد ل دتأمشدددد ى دلتأم دددد دت دتأقدت ددددت دتأتددددلدم ددددق ددل عددددق
معتمدددقددلود  ددددللتأتلشمأدددمجديتدمب ط ددد د ددد أشممدت دتصددد عدلأدددمح ودSTEMأتمتندددمدت د

متدد دتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأ شق دد دلتأتلشمأمجتدد ود     دد دوتل وتدد دلوتش غمدد ودلمدد د مد
عدت ددد دمتدددفدتأم ددد دت دمددد دمتددد د  ددد ددتأم ددد لم  دلتأمحدددقت دتأتل وتتددد دتأ  نمددد دمتددد د

ددد.تأبح دلت  ت ص ء

كمةةا  ويمكةةن توضةةي  كيفيةةة التكامةةل  ةةين المنةةاهج المقدمةةة للطةةال  عنةةد تدريسةةها
 :(87)يلي

تط   دددت دأتدددق ش وتك دتأح تد ددد د دددلددئمتددد د دددبتسدتأم ددد  :دأال دددتن عىدوددد دتأمبددد ع
لتأتحدددم  دتألتمت نتددد ددلودددش  دتألتمتددد ءود دددت دمم دددتحدتأعالدددد دبدددت دتأت لتدددعدتألتمتددد ن

لتأ  ددد ودودد دخددال دمددقد عدتأ ددالمدمتدد دمصددمت د  ظمدد دتأتب  ددقدلتأتسددمت دبشدد ءدمتدد د
   تددد دمالجتددد دأتق تددد دتأ    دددتت ودلو ددد  دتألتمت نتددد دو دددس:دإمدددقتعد دئتط دددردلتأمبددد ع

ودد عىدتطحتدد ءود  ددلدCentral Dogmaديدتأم لدد ددلآخ دأتقد ردوم معدتأت  ت دتأبتش
 د ددلد دد لمدبتتدد دخ صدد ود ت دمقد عدتأ ددالمدمتدد دإمددقتعد  ظمدد د كتت  دد دوعقأدد دجتشتدد د

لو دد  دآخددد دمشددقدمدددقد ردودد عىدتأعتدددم دتأبتتتدد ود دددت دمددقد عدتأ دددالمدمتدد دإمدددقتعد ظددد  د
د.تت فتحد صمدىدطبتعت دأممتج  دو كال دتأتتم أ

د

د
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 School time (OST) -of-Out: (88)يبعد الدوام المدرس  STEM رامج 

بدددد تو ددلأأل  ددد  دتأ البتدددد ودلىدددددد ود ممبجددددًدللمعدددقدبدددد تو د عددددقدتأدددقلت دتأمقد ددددد
ود ددم دلي ددت يد ت دد دتأ ددالمدخددال د تدد ىد وشتدد دطم تدد دو ددسدبدد تو د عددقدتأددقلت دتأمقد ددد

تأسدددب د لدخدددال دتأبددد تو دتأصدددتنت ودل  ددد ديدتأمعتمدددممد دددلدم تدددت د عتءدتأ دددالمد  شددد ءد
د– دددبال دتأتشنتددديدد–دتدد و  د    ددد  دمتددفدتأبددد تو دودد دخدددال :د)م دد د  دمددد دتأ ددالمد

 بدد  دوالحظ  دلو دد  تردأإلد–دت  دح   دعد–و  بال دفمصت دد–صح دطالبت د
د.(لتأ الب

 :  المعل  -8

ودددد د ىدددد دممتوددددسد بدددد ودتأمقد دددد د ددددلد عتءدل تنت دددد دلمح تدددد دد دددد أت  دلندددد ءىد
مد ب ودتأم  دتأتعتتمت د لدمح ت د ىددقت   د تمددد دمتدد دوددقادت ددتب   دإوعتمت  ودبسد

 ددتملت دلخبدد ت دمعتتمتدد دتأمعت دأ ي دتطىقتمودلوقاددقدم دمت دم جمت  دإأ دومتددد د
تأمددددقتدددتأ   م دددد ددلمدددد عادإأدددد دتأشحددددمدتأ دددد وسدتأمتل وددددسدأت ددددالمودلخ صدددد دوعتمددددد

د.STEMأتمتنمدت د

متددد د  مدددسدل حدددق ددSTEMودددقتدددتأمتندددمدت ددلمدددقد عدوعتمددددإمدددقتعدلددل دددت د
 دأتمصصدددد م  دتبدددد  دىدددديتدتأشظدددد  دلل  ددددًد تأم دددد نسدتأتقد سددددت ودلتأتددددلدمتم فدددد دوددددلدوت

د:دد(89)مقتعدتأمعتمت د م د تلإدو دتأعتمت ودلمتمت دب ت

د. دولدتختت دت دتأمعتمت ءإم ح دتأن ص دأعق قدو دتأب تو دتأتقد بت دلتأتلدمتال -

 دد   دإأدد دمددم ت دتأتددقد عدم حدد دتأن صدد دمتدد دتأتددقد عدأم دد لعدل  سددتممود  إإ -
د.أتمعتمت دولدتأ المدعتخسدتأنصم دلتأعمت
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م حدد دوددلدل  دد دتأم ددت لت د ددلدمتددفدتأددقلدت ودإدتددلتأت لتدد دمتدد دتأتددقد عدتأعم -
د.تأن ص دأتم د  دتأعمتت 

د.لتنت دم تدتأب تو دتأقدت ت دت  تن عىدو دخب ت دتأم ت لت د ل -

تأندد صددودSTEMتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت ددلأمعتمددددكم دمم  دمتددفدتأبدد تو 
تأ ددد قددتأال وددد دأت دددم  د عتن ددد د دددلدممصصددد م  دتأعتمتددد ودوددد دخدددال دمدددقد ب  دمتددد 

ودلتأمسدددتمق د دددلدحدددسدلتأحق  ددد دمشدددقدتأتدددقد ردو دددس:دتأتدددقد عدمتددد دتأتصدددمت دتأ شق دددد
تأم دددكال دتأ شق دددت ود تدددتمك دتأمعتددد دوددد دخالأددد ددبدددطدتأمعتموددد  دتأعتمتددد د دددلدوددد عىد

د.(90)تأ شق  دلتأعتم دلتأتلشمأمجت 

 

د:دد(91)و د تلدل    دإأ دبأفد إمدتأب تو دتأتقد بت دتأم قو دأتمعتمت دم تم  إ

مم دددتحدودلدتأت لتددد دمتددد دم دددم  دتأنلددد دتأنتسدددنلدأتمعتمدددت ودلدتأم دددطدتأبح تددد 
بدد تو دتأتشمتدد دتأم شتدد دودلدمحق قدوحتددمادتأمشدد ى دتأقدت ددت د ت د لد من  تأمع  ت دتأتلد

ت  دددددتن عىدوددددد دخبددددد ت دتأم شق دددددت دودلدأتمحتدددددمادتأمع  دددددلدلتأبحددددد دتأعتمددددددودلدتأنع أددددد 
د.متعدتأعتمت دتأم قو د لدتأم حت دتأ   م  لتأتلشمأمجتت دلتأمتمت د  أم

 ود تمدد د(د ظ  دد دSTEMلبعقد مدم دم تد ممبلدتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د)
 تلد ت دم تدخب ىدتأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد ودأتتمصددسدطىدد دوالوددحدلومتدد ت دمتددفد

ددديد لدىيتدتأمب  .تأمب ىدلت  تن عىدوش  د لدم م  دتأمتدلدتأمص د

د

د
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للعلةوم    الخطوة الثالثة: خبرة الواليات المتحدة األمريكيةة فةي المةدارس الثانويةة للمتفةوقين 
 :  STEM  والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

وبتمددلود إ دد دديودد دتأمشظمودد دت جتم متدد دطدتجدد ءًددلأمدد دلدد مدتأشظدد  دتأتعتتمددد
  متبدد د دتأم ددتت دتأتددلد دد ادتطو  كتددممد مدون ددم ددليمكدد دتأشظدد دإأدد دتأتعتددت دتطو  كددد

تأقيم  تطتددد د شت دددسدوددد دخالأددد دإأددد دتطجتددد  دتأت أتددد ودط ددد د  دددقمدإأددد دم بتددد دودددمتطشت د
 ددقممدديلتأدديدلوتل وتت ديعمتممدو د جسدتأقيم  تطت ددلىدديتدودد د كددق دتأق ددتمددتطو  كددد

ودلىددديتد ددد أ بلدت عكدددردمتددد د(92)مح تددد دوبدددق دملددد   دتأنددد صدلتأمسددد لتىدإأددد دتأح  ددد دلد
د.تأتعتت د كسدو تحت دل  م ط 

تأم يددددد  دتأمتحدددددقىدوددددد دتأدددددقل دتأ تندددددقىد دددددلدوبددددد  دتكت ددددد مدتأمتندددددمدت ددقلمعدددددد
لدغدددد د مدت ىتمدددد  د دددد أمتنمدت دلتأممىددددمبت ددددددقدبددددق دوشدددديدمدددد  ددت  ولتأممىددددمبت دلدمدددد  

ب دددددي دتأ مدددددت دددددددقدبدددددق د دددددلد تددددد ىددلودت د مدت ىتمددددد  دتأح ت ددددددل دددددلد تمج  ددددددد د1871
ج تءت دوت  تددد دأتل ددد دمددد دمتدددممدتأشظددد  دإ  دوددد دتأ ددد مدتأع ددد   دلبأدددفد ددددتتأسدددتتش
   دد  د ددع د ددلدغدد لدتأنمدد ءودلددلتأتلد م دت دمدد دوبدد دتىدتأت ددق دتأسددم تتدلتأتعتتم

وك  تدد دتأتظتتدد دودد دخددال دمددقعدإب م يدد دتأمتنددمدت ودلت ت دد   ددلتىتمدد  دتأشظدد  دتأتعتتمددد
د.(93)يدج تءت دتأتلد خي دط     دإأ دتأتشنتيدتأنمددو دتإ

دقودد دأتلددم ب ددديبت ددقي دم   دد  دتأ دد ت دتأددي .Marland, S.P لدقدددد  دو د  ددق
 دحدددم د ل ددد عدتأ دددالمدتأممىدددمبت دلتأمتندددمدت د  أم يددد  د1972وشددديدمددد  ددلتطو  كدددد

 دإأددددد دتأعق دددددقدوددددد دتأقدت ددددد  دتأمسدددددحت دنددددددت دددددتشقد دددددلدبش ديتأمتحدددددقىدتطو  كتددددد ودلتأدددددي
جددد تءت دتأتدددلدمددد دتمم بىددد دأت دددم  دودلل  ددد د ىددد دتإ(94)حصددد ءت دتأ موتددد دتأقدت ددد لتإ

د:د(95)د  قدو د تل  ظم ددم ي دتأمتنمدت دلتأممىمبت د تتب دم    دو 

إ  دددد ءدإعتدىد ددددلدلددددسدوكتددددعدودددد دوك مددددعدتأتعتددددت دتأع دددد ىد  أم يدددد  دتأمتحددددقىد (1)
د.تطو  كت دملممدوستمأتت  دتط   ت ددم ي دتأ المدتأمتنمدت دلتأممىمبت 
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إ  دد ءددسدد دأ م يدد دتأمتنددمدت دلتأممىدددمبت دلبدد ءدودد دوكتددعدتأت بتدد دتأم صددد د (2)
لمتدددد ددلت دمتدددد دتأمسددددتمادتأ ددددموأتتدددمأ دم ددددم  دبدددد تو دتأمتنددددمدت دلتأممىدددمب

د.وستمادتأم ي  دتأمتحقىد

تأبددددقءد ددددلدممصددددتادوت ت تدددد  د تقدتأتدددد دطدسدددد  دتأت بتدددد د  أم يدددد  دتأمتحددددقىد (3)
مدد  ددلوتتممدعل دد و  كدددد2.5تطو  كت دلتطحت ءدتأمحتت ود  قدم دممصتاد

د. ودأت م  ددم ي دتأمتنمدت دلتأممىمبت 1975

 ددت دبشدد ءدديبت ودلتأدديمدأت ددبتلدتأمتنددمدت دلتأممىددددلت ددتحقت دتأب  دد و دتأ ن  ددد (4)
 دودد دلددسدل يدد دأتحصددتمتدمتدد دوتددقتأت  دطدددسد ددشم  دتمتت دتختت دد  ع  دمتدد د

تأتنددمقدودد ددنددتردتأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد ودأتصددسدإجمدد ألدمددقعدتأ ددالمد
د.لسدم  دمت دوستمادتأم ي  د ط أبًدد121إأ د

تأتعتتمتدد دب م يدد دتأممىددمبت دمتدد ددلبدديأفدتىتمدد دومتتدد دتأم  سدد  دلتأب دد  
لو د ىدد دوالوددحدبأددفدإ  دد ءدد. وتمت دجق قد سبت ددوب  وقتددمتفدتأنت ىدحت دم دتبتل دد

ودددقتدددأتمتندددمدت دلتأممىدددمبت دوتمتددد ىدلوت دددمدىدم دددق د  مدددسدتأمشددد ى دل حدددق   ودلددددقد
تأست  دد دتأتعتتمتدد دتطو  كتدد دمتدد دعمدد دد حتدد دممتدددد STEMتمبعدد دمتددفدتأمددقتدد

تأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد دلتأ شق ددد دلتأ    دددت  د دددلدجمتدددلدتأم يددد  ودلوددد دتأمالحددد ددمعتددد د
ودومدد دلدد مدأدد دمدد  ت دلبتدد دمتدد د STEM   دد عىدمددقعدتأ ددالمدتأددي  د تتح ددممد مددقتدد

ل عددقدىدديتدتأشظدد  د حددق دل  مددسد ظدد  دود(96)للتأتلشمأددمجديع ددلدمبتدد دتأشمددمدت دتصدد ع
 دددلدSTEM تدددتأمتندددمدت دبشظددد  دل مكددد دبتدددمدىد ىددد دوالودددحدودددقدوي دددق دأتمتندددمدت 

دتأم ي  دتأمتحقىدتطو  كت دلم د تل:دد

 نشأة:  ال :أوالً 

تأمتمصصدد ودلتأتددلدىددق  دSTEM ك   دتأمح ل  دتأمبكدد ىدأت  ددتردوددقتددد
إأدد دد ددلدوسددتمادلندد ءىدتأعمدد  د ددلدتأمبدد   دتأصددش مت دتأمتعددقعىوددددقدبددق  دوشدديدمدد  د
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ودStuyvesant High School    ءدوقد دد د تتندسددد   دتأ   م دد دإ دحت دم د1904
وديدوتمصص دأتبشت دو دتأممىددمبت د ددلدوبدد  دتأتددقد عدتأتددقلدSMT  ل دوقد  ددللى

   ختصددد ددل دتأ    ددت  دلتأعتددم دلتأتلشمأمجتددد ودلىدددحتدد ددددقو دوشددد ى دم لدد دمتدددد

Science, Mathematics, Technology (SMT) ود دد دبددق  دمتددفدتأمقد دد د ددلد
 ودحتدد دلصددت د سددب دمددقعدتأ  أبدد  د1969دبددم دتأممىددمبت دودد دتأ  أبدد  دوشدديدمدد  د

د.(97)%دو دتأشسب دتألتت دأعقعدتأ المد لدبأفدتأع  د43تأمتتح   د  أمقد  دإأ د

  دمددددد دت تتددددد ودوقد ددددد دبددددد للتت دتأ   م ددددد دأتت شتددددد دأتبشدددددت 1922ل دددددلدمددددد  د

Brooklyn Technical High School أمقودد دتأ ددالمدتأممىددمبت د ددلدتأمش  دد دد
  ددددد ءدمتدددددفدتأمقد ددددد دإعتد ددددد دب للتدددددلد دددددلدوق شددددد د تم دددددمديودللددددد مدتأظددددد تدوددددد دتإ

تأمدد تنطوددىمدم قي دو  دت دعدت ت د لدتأ    ت  دلتأعتددم ودلد دد دSMT تأمتمصص د
تد دبددددق ديسددددمحد  أتحدددد قدتأ  أبدددد  دب دددد د ظدددد ًد1970ل دددد دتأتسددددمقدأت ددددالمودل ددددلدمدددد  د

  دد ءدإ دمدد د1938طىمتدد دمتددفدتأمقد دد د ددلدم ددقي دو دد دت دعدت ددت دوت ددمدىودل ددلدمدد  د
دللىدددد Bronx High School of Scienceوقد دد دبدد ل لردتأ   م دد دأتعتددم د

مددددقتعدتأ ددددالمدتأممىددددمبت د ددددلدإوتمصصدددد د ددددلدتأعتددددم دلتأ    ددددت  دلتأتلشمأمجتدددد ود
 د صددبح دوقد دد دبدد ل لردتأ   م دد دأتعتددم دوقد دد دو ددت ل د1946تأت شتدد ودل ددلدمدد  د

ددد.(98)معتتمت دوتس ل  دأتبشت دلتأبش  دو دتأ المد أت ق د  ًصد

دللتأ ددمودللخال دتأشص دتطخت دو دتأ  مدتأع    د كقدصش عدتأ دد تددتأست  ددد
تدد د دد لدىدمعمددت دمب بدد دوددقتدددتأمتنددمدت دبشظدد  د ددلدتأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد دم

SMTدددلدومتتددد دتأم يددد  دتأمتحدددقىودلوددد د لأددد دتأمبددد عدت دتأتدددلدبددد   د دددلدبأدددفدد 
د و دتأصتنت دأت ددالمدتأممىددمبت د ددلدل يدد دل دلأتشدد دتأ ددم أت دتأمد ودوب عدىدب   و دتإ

 North لتأ    دددت   ود دددلدوقد ددد دل دلأتشددد دتأ دددم أت دأتعتدددم د1980وشددديدمددد  د

Carolina for Science and Mathematics ممددق دتأ ددالمدتأمتنددمدت ددلودلىددد
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أتمددقتددددل دمدد دم  ددتردت محدد عدتأ ددمو1988تأ ددقدت دتأع تتدد دتأع أتدد ودل ددلدمدد  دديدلبلد
لتفددددتمت دمتدددد ددSMTتأ   م دددد دتأمتمصصدددد د ددددلدتأ    ددددت  دلتأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد د

د:(99)تفدتأمقتدددلم د تلل مك دمم تحدمد.وقد  دىدحقادم  دإ

  (د1976و لددد دتأتشددددمدددل ددددتنت دأتعتدددم دلتأتلشمأمجتدددد د)مدددد دت تت حدددد دمددد  دد-1

Eleanor Roosevelt Science and Technology Center.د

  (1980مددد  دد وقد ددد دل دلأتشددد دتأ دددم أت دأتعتدددم دلتأ    دددت  د)مددد دت تت ح ددددد-2

North Carolina School of Science and Mathematics.د

 ( د1983وقد ددد دأم     ددد دأت    دددت  دلتأعتدددم دلتأنشدددممد)مددد دت تت ح ددد دمددد  دد-3

Louisiana School for Math, Science, and the Arts.د

  (د1985بدددددددالددتأ   م ددددددد د)مددددددد دت تت ح ددددددد دمددددددد  دديدوقد ددددددد دوم تبدددددددموت دد-4

Montgomery Blair High School.د

وقد  د ل تت دتأ   م  دأتنشددممدتأحدد ىدلتأعتددم دتطك عيمتدد د)مدد دت تت ح دد دوشدديدمدد  دد-5
 Liberal Arts and Science Academy High School د (1985

of Austin .د

وقد دد دتأحكمودد دتأم ل  دد دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد دبم يدد د  جتشتدد د)مدد دت تت ح دد دوشدديدد-6
 Central Virginia Governor's School for  (1985مدد  د

Science and Technology دددد

 (د د1985وقد  دحكمو دت   قدتأبق قىدأتعتم دلتأتلشمأمجت د)م دت تت ح  دم  دد-7
New Horizons Governor's School for Science and 

Technology .د
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  (د1985دلت دددفدأتعتدددم دلتأتلشمأمجتددد د)مددد دت تت ح ددد دوشددديدمددد  دديوقد ددد دلتعد-8

Roanoke Volley Governor's School for Science and 

Technology.د

وقد دد دممودد ددجتن  ددممدتأ   م دد دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)مدد دت تت ح دد دوشدديدمدد  دد-9
 Thomas Jefferson High School for Science and  (د1985

Technology.د

  (د1986)مدد دت تت ح دد دمدد  ددd ك عيمتدد دتأعتددم دلتأ    ددت  د ددلدل يدد دتأتشددمد-10

Illinois Mathematics and Scence Academy .د

  (د1987مددددد  دد أت    دددددت  دلتأعتدددددم د)مددددد دت تت ح دددددددلوقد ددددد دوتسسدددددتبد-11د

Mississippi School for Mathematics and Science .د

 تختصدد دددللىدددد NCSSSMSTلأ ددقد طتدد دمتدد دىدديتدت محدد عدوصدد تح

National Consortium for Specialized Secondary Schools of 

Mathematics, Science, and Technology  ودلىقمدىيتدت مح عدإأ دم ددقي دد
د:(100)د  أ دو م دأتعتت دتأ المدتأمتنمدت دو دخال 

دل.تأتعتتم STEM وب  مقتعدتأ المدأتشب ود لدإدد-1

دددع.عم دتأتع لمدلتأتمتصسدبت د مم ءدتأمقتدددتأم  دل د لدت مح د-2

دSTEM دوبددد  تأتعددد مدمتددد دتأت دددمدت دتأح ع ددد د صدددمدىدوسدددتم ىد دددلدد-3
دددل.تأتعتتم

ط أددعدلط أبدد ودد39000لددد  دىدديتدت محدد عدبت ددقي دخددقو  دمعتتمتدد دطك دد دودد د
د.وعت دد1600
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  دد ءدإلتأع    دم دتأتم ددلد ددلدديل لد لتخ دتأ  مدتأع    دل لتنسدتأ  مدتأح ع
جق دددقدلىدددمدتأ شق ددد د دددلدوبددد  ددعخددد  د عدددقإأتمتندددمدت دوددد دخدددال ددSTEMدودددقتدد
حتددد دمدددتمك دمتدددفدتأمدددقتدددوددد دمتبتددد دتحتت جددد  دتأتحدددقي  دت دتصددد عي دودددلددت ىتمددد  د

 ددد لدىدمدددم ت د ممددد ءدىتتددد دمدددقد ردوتمتدددد   دلودددقدبت دمتددد د  مدددسدل ددد نسدطدددد قد
 دو ديكم متدح صتت دمت دعدجدد  دمتمتدد دم أتدد دو ددسدعدجدد دتأمب ىدلغ أبًدديدتأتقد ردلبلد

د.(101) دتأعتم دلتأتلشمأمجت دلتأ شق  دلتأ    ت  تأقلتمدت د لدوب  

 ددلدتأم يدد  ددSTEMلم ددت دوت  عدد دم ددمددل  دد ىدتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د
 ودلأدد ديكدد دىدديتد1904تأمتحددقىدتطو  كتدد دإأدد دممت ىدد د  أع تددد دلتأ ددق د تعددمعدإأدد دمدد  د

د معشدد د  دد ودSMTبتتفدتأتسمت د لدبأفدتأمد ودبددسدلدد مدي تدد دمتتدد دد تأشظ  دوع ل ًد
أ دت ىتمدد  دت  لدد د ددلدمددقد ردوش ىبدد دمتدد دتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأتلشمأمجتدد ود دد دمددمد

دل  دد ءدوددقتددد   م دد دوتمصصدد د ددلدىدديتدتأشظدد  ودحتدد دمدد دم  ددتردت محدد عدتأ ددموإ 
 عددقدبأددفدل ددلدد ود دد د1988وشدديدمدد  دNCSSMST أتمددقتدددتأ   م دد دتأمتمصصدد د

عخددد  د عدددقدجق دددقد دددلدىددديتدتأشظددد  دلىدددمدتأ شق ددد ودأتمتجددد دإ لتخددد دتأ ددد مدتأع ددد   دمددد د
ودحت دممتتددفدتأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد د دددمادلتأتحقي  دت دتص عي دأتسمقدتطو  ك

متددد دت  دددت م ددتأحددد ددلتدتصددد عد دددلدتأعددد أ ودلتمتم عىددد دمتددد دتدتصددد عدتأسدددمقدتأمبشدددد
 ددلدوقتد دد  دلخ صدد د ددلدتأمددقتددددSTEMت دد دم ددت دبت ددم  دلتأمش  س دتأتب د  ودجع

دددددد .تأ   م  ودحت دمس مقى د لدىي دتأمش  س

 هداف:  األ :اثانيً 

 لدتأم يدد  دتأمتحددقىددSTEMأتمتنمدت ددتأمقتدددتأ   م  يمك دم تد ىقتمد
د:(102)تطو  كت دلم د تل

    دد عىدمددقعدتأ ددالمدتأددي  د تتح ددممد م دد دوتعت دد د مبدد   ددالهةدف األول:

STEMددلتأقدت دددت دلىددددد  دم ددددبتلدتأعتددددم دلتأتلشمأمجتددد دلتأ شق ددد دلتأ    ددددت  ودل يمدددً
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تأ ددالمدتأمتنددمدت د ددلدتأحصددم دمتدد دعدجدد  دمتمتدد دوت قودد د ددلدمتددفدتأمبدد   دو ددسد
تأمدد  ىدلتطدتتدد  دتأمتنددمدت د دد   دإأدد دتأتم ددلد ددلدو دد دل دتأم جسددتت دلتأددقلتمدت ود  إ

وددش  د ددلدل دد ن دلو دد دو مب دد دبتتددفدتأمبدد   ودلىدديتددتجددلدإأدد دم ددبتلدت دتصدد عد
تأ دددد ن دمتدددد دت بتلدددد ددلتأمتعتدددد د  أت دددق د ددددلدتأعتددددم دتأتلشمأمجتدددد دلتأ شق ددددت ددلتطو  كدددد

دتأ دددد نمت دمتدددد دوددددقتددلتأ    دددد ودل مكدددد دمح تدددد دىدددديتدتأ ددددقمدودددد دخددددال دوسدددد مقىد
STEMتددد دمدددق  دتأ دددالمد حدددمدتأتمصددداودلتأعمدددسد دددلدو ددد دوبتلددد ىدمدلتأتعتتمددددد

عمددسدمتدد دم ددبتلدتأ ددالمدتأمتنددمدت دتطدددسدتأمودلدمدلتأتددلديعمددسد ت دد دتأعتمدد ءدلتأمبددقم
تأددددقخسدديد ددددب مدلتأ ددددالمدبلددودددد دتطدتتدددد  دلخ صدددد دبت دتأب دددد ىدتأسددددمعتءدلتإمم ددددتاًلد

عصدد د صددمدىدتأمددشمنيودمتدد دعدت دد دتأم دد دت دتأقدت ددت دتأتددلدمتش  ددعدوددلدومتكبدد دتأ
  مسدو دتأشظ دتطخ اود سبعدمظتت د  مدد طدتأ بدد ىدأتتددفدتأ ددالمودلودد دع نددسدبأددفد

 ب  دد و %دو دى  ءدتأ المدغت دتأبتيدمت دعدج  دتأددقلتمدت د ددلد10ىمدحصم د

STEM دل.تأتعتتمد

   عىددددمىدتأعمددسودلىدديتد ت تددعدتأح جدد دإأدد د  دد عىدمددقعدتأ ددالمدد:يالهدف الثان
ودلتأدددي  دأدددق   دت  دددتعقتعدSTEMجدد  دمتمتددد دوت قوددد د ددلدتأددي  ديحصدددتممدمتددد دعدد

 بتمدد دو ددس:د)وعتمددت د ددلدوددقتددد STEM مبدد   دتأنعدد  دأمم د دد دو دد دو مب دد 

STEM د. شتدددت د دددلدتألموبتدددمم (د–وم  ددد  دد–و شق دددت دد– طبددد ءدد–تأ   م ددد دد
ممدد  دتأ دد  ىدإلمت تعدمتددفدتأم دد دمددقىدفدد لطدودد د ىم دد دحصددم دتأمت ددق دمتدد دفدد  عىد

دSTEMدأب  ددد و ودلبكددد أمد مددوددد دلتتددد  دمتمتددد دم  عددد دSTEM  م ددد دبشظددد  دتأ  
دتأتعتتمل.

لكددسد مدد ددتدد تأتعتتمدSTEM مبدد   د  دد عىدوع  دد دتأ ددالمددالهةةدف الثالةة :
 صدددمدىد    دددت د لدم دددبتلدتأ دددالمدأالأتحددد قددبتتدددفدتأمدددقتدد دددت  دتأدددي  دأددد د تتح دددمتد

دئ دد  ت د صددمدىدوكمتدد دأقدت ددت  دتأع عيدد ودودد دخددال دتأتعدد مدمتدد دتأمبدد عإبقدت دد  د
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لت عك  ددددد دمتددددد دومتج ددددد دتأتحدددددقي  دت دتصددددد عي دلتأتلشمأمجتددددد ددوتأعتمتددددد دلتأ    دددددت 
ىدتأمت قودد ودومدد د ددشعكردبأددفدمتدد د  دد عىدمددقعدتأ ددالمدتأمتتح ددت دب دديتدتأشظدد  ودل  دد ع

د.وعق  د سب دخ  بت دو دتأب وع  

ودد ددلتأتعتتمددددSTEMلمسددع دتأحكمودد دتطو  كتدد دأت ددقي دتأددقم دتأددال  دأبدد تو د
خال دمم ت د  صدتأتممتدد دتأال ودد دأدديأفدل مكدد دمم ددتحدبأددفدودد دخددال دمب بدد دل يدد د
بشستن  ت دتطو  كت ودحت دد و دج وع دل يدد دبشسددتن  ت دبت ددبتلد ممدد ءدىتتدد دتأتددقد رد

تأتعتتمتدد دودد دتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد ددSTEMدلتأمتمصصددت د ددلدوبدد   ب دد د
أتمتنددمدت وددSTEMلتأ    ددت  دمتدد دتأم دد دل د ددلدو دد لم  دمع ل تدد دوددلدوددقتددد

لهد ودد دجتسدد  دممددسدوتمصصدد دلوم  دد دبدددت دتأتعتتمتدد ددSTEMد مبدد عئأتتممتدد د
تأمش ط دتأتعتتمتدد دتأددي  دد د لت دلوعتمتعتد ه مم ءدىتت دتأتقد ردأب وع دبشستن  ت دلد

أتمتنددمدت دلتأمددقتدددتأع عيدد ودلم ددقي دبدد تو دأتتممتدد دمدد ددSTEM يعمتددممد مددقتددد
ديمتدددد دتأشمدددمدت دتصدددد عدبأدددفودلت عكدددد ددلتأتعتتمدددددSTEMون دددم دل ىدددقتمدل ىمتدددد د

د.(103)  أم ي  دتأمتحقىدتطو  كت دللتأتلشمأمج

 نماط:  األ :اثالثً 

 دددلدتأم يددد  دتأمتحدددقىد STEM تأ   م ددد دأتمتندددمدت مدددقتدددتأمتشدددمعد  مددد طد
دتطو  كت دلم د تل:دد

د

د

د
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 :Selective STEM Schools  (104)االنتقائية  STEM( مدارس1

 دودد دتأ ددالمدتأممىددمبت دصددظت ىد سددبت ددتمددقتعًد دت  ت  نتدد ددSTEMم بددسدوددقتددد
ودلمتمددم د STEM لتأمتنددمدت ودلتأددي  دأددق   دتأددقت لدأالأتحدد قد  أقدت دد د ددلدوددقتدد

د:ددلمتفدتأمقتدددمقىد  متعدى

د.State Residential Schools د و دتأقتختت دتأحكموت دوقتدددتإد– 

د.Stand-alone Schoolsتأمقتدددتأ  نم دبيتم  دد–م

د.Shools-within a School تأمقتدددعتخسدتأمقتدددد–ل

تأم قوددددد دخدددددال د صددددد دعلت ددتتمتددددد دبت دتأم ددددد دت دتأقدت دددددت دتأم تكددددد دتإد–ع
د. Regional Centers with half-day Coursesلعدت 

ودلهحددقت دمشمتدد دد STEMخبدد ىد ددلدوبدد   دديدودد دخددال دمددمت  دوعتمددت دبلد
و شتدد دوسددتم ىدلبدد تو دملمتتتدد دأتمعتمددت ودلتأت  عدد دوقتد دد  دأتبمعتدد دتأ موتدد دأتمددقتددد

لىشدد يدودد دد.(NCSSMST)جت دتأ   م  دتأمتمصص د لدتأ    ت  دلتأعتم دلتأتلشمأمد
 أم يددد  دتأتعتتمتددد د دSTEMد دددلوقد ددد د   م ددد دت ت  نتددد دوتمصصددد دد90ي ددد مدوددد د

دتأمتحقىدتطو  كت ودلو د و ت دمتفدتأمقتدد:دد

 المدارس قائمة  ذاتها:  

 Brooklyn Technical High Schoolوقد  دبدد للتت دتأ   م دد دتأت شتدد د-

د.
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 تأ   م دد دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد د ددلدل يدد د ت جتشتدد وقد دد دممودد ددجتن  ددممدد-

Thomas Jefferson High School of Science and 

Technology .د

 قامة الداخلية:  مدارس اإل

 North وقد ددد دل يددد دل دلأتشددد دتأ دددم أت دتأ   م ددد دأتعتدددم دلتأ    دددت  دد-

Cardina School of Science and Mathematics.د

 Illinois تأ   م دد دأت    دددت  دلتأعتددم دتطك عيمتدد دديدمدوقد دد دل يدد دتأتشددددد-

Mathematics and Science Academy .د

مدرسةةةة  يانتقائيةةةة وهةةة  STEMويمكةةةن تقةةةدي  عةةةرض تفصةةةيلي لمدرسةةةة 
 كارولينا الشمالية للعلوم والرياضيات:  

د وددد دإمتبدددلدأتشدددمعدتطل ود تمجدددقدب ددد ددلوقد ددد د   م ددد دم وددد دومتتنددد ودلىدددددلىدددد
ديدلتأ  أدد دتأ دد  مددلعتختتدد ودلم ددلد ددلدوق شدد دعلدىدد  ودلم بددسدتأ ددالمد ددلدتأصددنممدتأ دد  

   ن  دوبتددردتأشددمتمدوشدديدمدد  دإ دو دجمتلد  ح ءدتأم ي ودلدقدد  د و دتأمتنمدت دمتمت د
ود د2007تدودددد د ظدددد  دج وعدددد دل دلأتشدددد دتأ ددددم أت د ددددلدمدددد  د ودل صددددبح دجدددد ءًد1978

لمسدددمحد  بدددم دتأ دددالمد دددلدتأسدددش دتأ   تددد دوددد دتأم حتددد دتأ   م ددد دوددد دل يددد دل دلأتشددد د
د.تأ م أت د  ط

 ا للمعايير التالية:  ويت  اختيار الطال  وفقً 

د.*دتىتم و  دتأ المدتأمتنمدت د  أعتم دلتأ    ت  

د.*د ت ن دت ختب دت دتأممحقىد

د.أت المدل*دوستمادتطعتءدتأعتم
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د.تأم ص دأقادتأ الم*دتأممتىعد

د. ب  ت دلتط    دتأالصنت *دتإ

وصدد د فدوقد ددت دمشددقدتأت ددق دأ دد ود لددع ددلولدوالحظ د مدتأمقد  د دم ت طد
د.مشقدتأ بم د  أمقد  

قدت ددددت دتأنصددددم دتأل ددددقدددتأ ددددالمد دبعدددد د لدخمسدددد دو دددد دت دعدت ددددت دخددددال د
قدت دددت دتأنصدددم دتأ د دددلدتأسدددش دتأ   تددد دتأ   م ددد ودلخمدددردو ددد دت دعدت دددت دخدددالد تأ ال دددد
 دددلدتأسدددش دتأ  أ ددد دتأ   م ددد ود حتددد د دددقدددلدددسدط أدددعدو ددد دت دعدت دددت دأتعتدددم دد تأ ال دددد

إأدددد د ددددت دد لخمددددردو دددد دت دأت    ددددت  ودلو دددد د  دأتعتددددم دت جتم متدددد ودلودددد د ال ددددد
د.أتت د دتأبق ت دتو  دت دأتظ  دتطجشبت ودلو  دًد

دل.  دد دتأنصددسدتأقدت ددد لدغد ل الح د مدمقعدتأ المديصسدإأ دتأع    دط أبًد
د680 (دأتصددسدإأدد د2011د– د2010)دللم دمسبتسدمقعدتأ المدخال دتأع  دتأقدت ددد

ودلدقدم دمحق قدمم  لدتأ المد  أشسعدتأمتم  دتأت أتدد :دتأ ددالمدبت دتأب دد ىد و تمًدد ط أبًد
د-%د1تأ دددالمدتط دددب مدد-%د11تأ دددالمدبت دتأب ددد ىدتأسدددمعتءدد-%د64تأبتمددد ءد

د.%د1 ك مد و  ك دتطصتتممدد-%د22دي ددتأمحتطدتأ  عتأ المدت  تم ممدلج

 : Inclusive STEM Schools (105)الشاملة  STEM( مدارس2

تأ دددد وت دإأدددد دم ددددقي دخددددقو  دمعتتمتدددد دأت ددددالمودل ددSTEMمسددددع دوددددقتددد
م ددق ددلم ت طد لددبمأ  دأت المدت ددتم تد  دمنددمد  د ددلدتأسددشمت دتأقدت ددت دتأسدد    ودلىددد

دلخبدد ت دمعتتمتدد دمت دد   دوددلدتأتددلدم ددقو  دتأمددقتدددت  ت  نتدد ودلألدد د صددمدىد فددمسد  ددد
مدأتمبمممدد  دتأسددك  ت دمدم صدد دتأ ددالمدتأتدد  عب دودد دتأ ددالمودلدتدلت ددعًدممددق دجم ددمدًد
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بدددقتعدودأتصدددبحمتددددد عد  دمتددد دتإتأمدددشمنيدلتطددددسدمم دددتاًلددلبت دتأمسدددتمادت جتمددد م
دودلو د و ت دىي دتأمقتدد:ددلتطو  كديتأشممدت دتص علت بتل ددلتأم  دل د لد

وبمممدد دودد دتأمددقتددددلودلىددد High Tech High يمددفدىدد ديوددقتدددىدد د-
د.ممجقدبم ي دل دلأتش دتأبشمبتدد 

 New Technology High  وقد دد دودد  مددتأ   م دد دأتتلشمأمجتدد دتأحق  دد دد-

School د.لممجقدبم ي دملس دد

 Denver School for Science and تأتلشمأمجتدد دوقد دد دعت ندد دأتعتددم دلدد-

Technology ممددق دتأصددنممدتأقدت ددت دودد ددللممجددقد ددلدل يدد دلتددمدتعلودلىدددد
د.م  دلتأص دتأس عددإأ دتأص دتأ   

ممجددقد ددلددللىدددOakcliff Elementary School وقد دد د للتتدد دت بتقتنتدد دد-
تأمتحدددقىدتطو  كتددد دل يددد دجمدجتددد دل  دددمسدمدددقعدتأمدددقتدددتأ ددد وت د دددلدتأم يددد  د

د   دوقد دد ودلمسددع دمتددفدتأمددقتدددأت ددقي د  مددسدتأمشدد ى دل حددق تلخمسدددداحددقإ
 دددلدوبددد   دتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد دلتأ شق ددد دلتأ    دددت  ودوددد دخدددال دوعتمدددت د

د.خب ىد لدمتفدتأمب   ديدوقدبت دلبلد

وقد دد دوددد  مدددلتأ دد وت دلىددددSTEMل مكدد دم ددقي دمدد تدمنصددتتلدأمقد ددد د
دمأمجت دتأحق   د لدو د تل:ددتأ   م  دتأتلش

مددد دت تتددد ودمتدددفدتأمقد ددد ددددد مدوق شددد د ل دددت دتأت  عددد دأم يددد دملسددد دد دددلدمددد  د
مددقتعدتأ ددالمدودد دىدد دإ دلمتحددقىدودد دتأمددقتدددتأ  ددمت دأم يدد دملسدد دودلم ددم د 2007

م دد ودلتأمتنددمدت د ددلددل ددلدتأصددنممدتأقدت ددت دودد دتأصدد دتأت  ددلدإأدد دتأصدد دتأ دد  
لتأ    ددت  دلتأتلشمأمجتدد دل ددت دم ددقي دوشدد ى دعدت ددت دم ددبلددوبدد   دتأعتددم دلتأ شق دد 
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تأ المدمت دمشمت دو  دتم  دتأتعتتمت د لدحسدتأم كال دو دخال دتأتعت دتأ دد ن دمتدد د
ددد. ظ  دتأم  لم  

تطو دددسدأتنعتدددسدفدددبك دتأتلشمأمجتددد ددللمسدددتمق دوقد ددد دوددد  مددتأشمدددمبلدتأمقد دددد
دمش ص د    ت :ددد تأحق   ودو دخال د ال 

تأ دد ن دمتدد دم بتدد دو دد لعديسدد مقد ددلدم ددقي د دد صدمع ل تدد ددلتأتمجدد دتأتعتتمدددد– د
د.ج ب  دأتتعت دبت دتأ الم

د.ت تمقت دتأتلشمأمجت دتأمتل وت دمب دتأمش  د–مد

تأ  دددد دلت حتدددد ت دتأمتبدددد ع ددئوبدددد عملددددم  د    دددد دوقد ددددت د ع أدددد ودم ددددم دمتدددد دد–لد
د.لتأمستمأت 

د:ددىي دتأمقتدددتأم  دت دتأت أت د لدتأص دتأ  أ دتأ   ماد قدددطالملد

مم تددقدأحسدد مدتأتن  ددسدلتأتل وددسدد–تأ شق دد دد– ددلدوبدد  دتأ    ددت  د)تأببدد د •
د.حس مدتأتن  سدلتأتل وس(د–

 دد ءدتأمتل وتددد دو دد دت دومتددد دىدودد دتأنت دد  ال دددد–ل ددلدوبدد  دتأعتددم :د)تطحتددد ءد •
د.تأعتم دتأبتتت (د–لتألتمت ءد

 دط أبدددًدد315 (د2010د– دد2009)دللددددقدبتدددادمدددقعدتأ دددالمد دددلدتأعددد  دتأقدت دددد
د:دد ألل  مسدمم  لدتأشسب دتأمتم  دأ  دل أت

%دودددد دتأ ددددالمدبت دتأب دددد ىد22%دودددد دتأ ددددالمدبت دتأب دددد ىدتأبتمدددد ءود32)
د.(يتأمحتطدتأ  عد%دو دت  تم ت دلج د2ودل%دو د صسد  ب  44تأسمعتءود

 STEM-Focused Career and Technical ي  للتعلةي  التقنة    STEM( مةدارس 3

Education(106)  : 

متفدتأمقتدددتأمقو  دتأتعتتمت دأ ددالمدتأمددقتدددتأ   م دد د صددن دخ صدد ودم ق د
مددقتعدتأ ددالمدتأممىددمبت دأتم دد دإددتتمتدد ودحتدد د ددت دل مكدد د مد ددت دبأددفد ددلدتأم تكدد دتإ
لم ددقمدمتددفدتأمددقتدددإأدد دوشددلدتأ ددالمددSTEMدلتأم دد ن دتأمتعت دد د مبدد   د ظدد  د
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تأظ لمدت دتص عي دلت جتم متدد ودلودد د و تدد دمتددفددلتأمتنمدت دو دتأتس مد سبعدمق 
دتأمقتدد:ددد

 Loudoun Governor's Career and  ك عيمتدد دأتددق ممدتأحكموتدد دلتأت شتدد  -

Technical Academy .د

د. Virginia High Schoolوقد  د ت جتشت دتأ   م   -

 Sussex Technical High وقد  د م تكردتأ   م دد د ددلدو  طعدد دع تددمتدد -

School in Delaware .د

 Los Altos  ك عيمتددد دأدددمدد أتدددمددتأ   م ددد دأت شق ددد دبم يددد دل أتنمد تددد د -

Academy of Engineering .د

 الطبية الثانوية كما يلي: يويمكن عرض مثال لتلك المدارس وهى مدرسة دوزيرليب

Dozier-Libbey Medical High Achool   

 دبم يدددد دل أتنمد تدددد ودلمسددددت بسد2008مدددد دت تتدددد ودمتددددفدتأمقد دددد د ددددلد غسدددد رد
دم ددد ودل دددت دم دددقي دب  ددد و دعدت دددلدلتأ دددالمدوددد دتأصددد دتأت  دددلدإأددد دتأصددد دتأ ددد  

مددقتعدتأ ددالمد ددلدتأم دد دتأ بتدد ود تددقدددتأ ددالمدإديستم دأمقىد دبع د ممت ودحت د ت د
 دت دبعدد دو دد دت دعدت ددت دمتدد دتطدددسد ددلدوبدد  دتأ    ددت  ودلو ت دد د ددلدتأعتددم دلمدد و

متددد دتطددددسد دددلدعدت ددد دأظددد د جشبتددد ودلمددد د دددت دم دددبتلدتأ دددالمدتأمتندددمدت دودددش  دمتددد د
بم يدد دل أتنمد تدد ودلمعتمددقدط   دد دتأتددقد ردتط   ددت دتأتددلددل ددلدتأشظدد  دتأبدد وعتأ بددم د

 تبع دد دتأمعتمددممدأ دد دمتدد دم ددقي دتأمشدد ى دتأقدت ددت د ددلدصددمدىدلحددقت دوتل وتدد دد نمدد د
د تد دددددلدتأعتدددددم دتأصدددددحت دو دددددس:د دو ددددد دًدمتددددد دتأم ددددد لم  دلمددددد د دددددقدددتأ دددددالمد يمدددددً

ددد.خالدت دلتأ   م ت (د   دتطتأمم د–دلتأ عدتأع أمد–)ت تل  مدتأم  دتأ بت د
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د2009)دللدددقدبتدداد مددقتعدتأ ددالمدتأمتتح ددت دبتتددفدتأمقد دد دخددال دتأعدد  دتأقدت ددد
د:دد ألودل تم سدمم  لدتأشسب دتأمتم  دأ  دل أت ط أبًدد347(د2010د–

%دودددد دتأ ددددالمدبت دتأب دددد ىد15%دودددد دتأ ددددالمدبت دتأب دددد ىدتأبتمدددد ءود29)
%د3وديتم ممدلودد دجدد ددتأمحددتطدتأ دد ع%دو دت  17%دو دتط ب مود35تأسمعتءود

د.جشست  د خ ا(

 دددلددSTEMلبعدددقد مدمددد دمددد تد  مددد طدتأمدددقتدددتأ   م ددد دأتمتندددمدت دبشظددد  د
تأم يددد  دتأمتحدددقىدتطو  كتددد ودلمشمم ددد دإأددد دودددقتدددت ت  نتددد دلودددقتدددفددد وت دلودددقتددد

ددددقدىدمتددفدتأمددقتدددمتدد دت ددتتع مدتأ ددالمدتأمتنددمدت د ممتتدد د  دد  ودلأتتعتددت دتأت شددد
وتندددمقدوددد دتأن صددد دتأتعتتمتددد ددي ددد ل   دت دتصددد عي دلت جتم متددد ودحتددد د ديحددد  د 

 ددلدمتدد دودد دتأعتددم دتأت بت تدد ودل سدد  د ددلدمشمتدد دد تأتددلددددقدممكشدد دودد د مديصددبحدم أمددًد
دددل.ت دتص عدتطو  ك

بددد تو دمممتددد دخ  بدددلدتأمقد ددد دتأ   م ددد ددلوددد د ىددد دوددد ديمتددد دتأتعتدددت دتطو  كدددل
د:(107)أالأتح قد  أم حت دتأب وعت دSTEMدأتمتنمدت 

دلتأ   م دد دىددددSTEM ودد د ىدد دتأبدد تو دتأمسددتمقو دأتممتدد دطددالمدوددقتدددد
ودPhysics of Atomic Nuclei Program د(PAN)  ديدب  دد و د ت  دد ءدتأشددملد

ودلتأتعتتمدددد STEMلتأمتتح ددت دلىمدب   و د  قمدإأ دمممتدد دطددالمدتأم حتدد دتأ   م دد 
  بتعدد دتأم دد دتأمتعت دد د دد أعتم دتأشمل دد ودلمدد دممم ددسدىدديتدتأب  دد و دودد ددبددسدتأم  سدد د

ودلوع ددقدتأنت  دد ءدد National Science foundationد(NSF) تأ موتدد دأتعتددم د
ود Joint Institute for Nuclear Astrophysics د (JINA) تأنتلتدد دتأشمل دد د
 National د(NSCL) أب   دمح ددت ددددمادتأدديدت د  ن دد دتأتمصددتسددللتأمعمسدتأ مو

Superconducting Cyclotron Laboratoryودودد دخددال دتأ دد تك دوددلد ددال دد



 املدارس الثانوية للمتفوقي                              حممود عطا و د/فيوال منري عبده أ.د/ 

180 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمب   2016م 

لوشظم  ددموت دلعلأت ودحت دي دد ديدتأبدد ح ممددلتطو  كدلج وع  د لدتأم طدتأظ ب
لىدد د صددح مدتأشظ  دد  دتأشمل دد دد JINA تأشمل ددممد مع ددقدتأنت  دد ءدتأنتلتدد دتأشمل دد د

لتأنتلتدد ود ددلدحددسدتأم ددكال دتأمتعت دد د  أنت  دد ءدتأنتلتدد دتأشمل دد ودل  ددق دب  دد و دتأنت  دد ءد
تدد دىدديتدتأب  دد و دتأ   م دد ودل ددت دم بدSTEMأبمتددلدخ  بدد دوددقتددددتدد  وب  ديدتأشددملد

عتخسدح  دتأب وع  دتطو  كتدد ودحتدد د ددت دت  ددتع   د  أمع وددسدتأمت قودد ودل مجددقدبتتددفد
تأمع وسد مب دوتمت ىدو دتأعتم ءدو د مم ءدىتتدد دتأتددقد رودلم ددقمدتأقدت دد د ددلدىدديتد

لتأم تمددت ددSTEMتأب   و دإأ دمممت دتأ المدتأم  بت دو دتأم حت دتأ   م  دبشظدد  د
 ءدتأشمل ددد دلتأمتندددمدت د دددلدىددديتدتأمبددد  ود تدددت دتأتدددقد عد ت ددد دطدددمت د يددد  د مبددد  دتأنت  دددد

تط بمعدخال دتأصت د لدصمدىدوح   ت ودل ددت دمبدد ع دتط ددتت دلتطجمبدد دمتدد دمتددفد
د.تط تت دو دخال دتأمش د  دبت دتأمح   دلتأ الم

ديلتأدديديدكم د تمك دتأ ددالمدودد دإجدد تءدتأتبدد دمدتأعمتتدد د   ددتمقت دل دد مد ددملد
 متتددممدعل دودحتدد د ددت دمددقد ب  دمتدد دت ددتمقتو دلمحق ددقدومدددلدتأمصددقدددمشدد  دي ددقد

تأم ددلودلمحق ددقدوسدد ددتطفددع دتألم تدد ودمشددقدو لدىدد دودد دخددال دىدديتدتأل دد مدلبدديأفد
 ددتمك دتأ  أددعدودد دتأتدد دت دمتدد دتأحتدد ىدتأب وعتدد دودد د  حتدد ودلتوددتاليدو دد دت دتأ  دد د

د.  أشنردلتأمب ىدتأم شت دو د  حت د خ اد

د:دد ألل مك دمتمتص  د لدتأتديدب د تمحد ىمت دب   و دتأنت   ءدتأشملدلوم د 

 ي.عم د ىمت دتأبح دتأشملدد-

د.م تدلعدت  دوم مم  دعدت ت دمتعت د  أنت   ءدتأنتلت دلتأشمل  د-

تأ   م دد دأالأتحدد قد  أم حتدد دتأب وعتدد دلودد د STEM وددقتدددلم ىتددسدخ  بدددد-
د. عقدتأب وع 
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دي.صبحمتدمتم ءد لدممصص  دتأنت   ءدتأشملدم بتلدتأ المدتأمتنمدت دأتد-

 التمويل:   :ارابعً 

د STEMأ ددقد تعدت ىتمدد  د مدد لدىدمددم ت دبددقتنسدلوددمتدعدو عيدد دلب دد   دأددقم د
دDr. Carl Wieman لدد د دل مدد مدد.  ود ت ددقد كددقدعتوشدديد لتخدد دتأتسددعتشدلتأتعتتمددد

تأح صددسدمتدد دجدد ن ىد مبددسد ددلدتأنت  دد ءودل  ددت بدج وعدد دلمأموبتدد دتأب     تدد دلتأمدددق  د
 Office of تأمسدد مقدأ سدد دتأعتددم د ددلدوكتددعدتأبتدد دتطبددتيدأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد د

Science and Technology Policy (OSTP)خددال دجتسدد دمتمتدد د ددلدأبشدد دد
ظتددد دتأمتحدددمكدأدددقادتأ دددالمدمتددد دتأتدلتأتبددد دىدلتأعتدددم د دددلدوبتدددردتأ دددتم دتطو  كدددد

مددالمدإدودللدد مدلتأتعتتمددددSTEMدبدد  دلت ىتمدد  دبشظدد  دتأمتنمدت دتطو  كتت دب  دد عىدتإ
أتبحدددم وددلودلتأمبتدددردتأ دددموNSF ىددديتدتأت   ددد دبمت ددد  دتأم  سددد دتأ موتددد دأتعتدددم د

 ندد قدمتدد دممم ددسدتدأ  دد عىد سددب دتإًًدلأبش دمعتت دتأ المد لدتأب وع  دتأبح تدد ودحدد   
لل أدد دوق تدد د تقدتأتدد ددىد ن دد د ك دد دودد د ددال دم دد د ودحتدد دلتأتعتتمدددSTEM  ظدد  د

ودلودد دتأمالحدد د مد كبدد دج دد دلب  دد و دمعتتمدددد200بال ددت دتأددقل دت دمتدد د ك دد دودد د
ددد.(108)أتصح دلودلتأمع قدتأ مو  NSFوممأ دل   دو ددبسدتأم  س دتأ موت دأتعتم د

بتمم سدىيتدتأشظ  دلودد دوظدد ى ددلم ب ددتطو  ك    دإأ دبأفدتىت دتأللب إ
دبأفدو د تل:دد

مددالمدمدد د دبعدد دم دد د  دمدد دودمدد دتإلبش ءدمتدد دطتددعدودد دتألددم ب ددتطو  كددد
 دودد دمتددفدتأت دد د  دمدد دتف تمدتأحكمو دتأنتقدتأت ودت شدددإتأتعتتمت ودمح ددSTEMدب تو 

 Government Accountabilityدلأ دتأحكددموءمددقتعى دودد ددبددسدوكتددعدتأمسدد إد

office (GAO)دلتأعتمدددددلودلم   ددد دآخددد دوددد ددبدددسدتأمبتدددردتأتش  سددددد(SCC) 

Academic Competitiveness Council ودلم   دد دآخدد دبمت دد  دتأمبتددردد
 National Science and Technologyد(NSTC) أتعتددم دلتأتلشمأمجتدد ددلتأ ددمو
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Council.ود ل ددحد ىدد د2005 ددلدمال دد دإدمدد دديتأدديدلأ دتأحكددموء نددلدم   دد دتأمسدد د 
مدد دممم تدد دديودلتأدديلتأتعتتمدددد STEM  دأشظدد  دتدم  عددًد دومتدد ًدب   وبددًدد207والوددحدمشنتدديد

مدد دم قيمدد د ددلدديلتأدديدلتأتش  سددددلبتتددممدعل دودل ددلدم   دد دتأمبتددردتأعتمدددد2.8 مبتدداد
د STEM ب  دد و دمدد  لدأشظدد  دد105 دمم ددتحد ىدد دوالوددحدمب بدد دمددد ود2007مدد  د
 دددد  دتأمبتددرد2010بتتددممدعل دودل ددلدمدد  دد3.1ممم تدد د مبتددادمدد دديودلتأدديلتأتعتتمددد
مدد دديودلتأددي STEMب  دد و دد209فدد تمدمتدد دمشنتدديدأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد د  إدلتأ ددمو

  ندد قدمتدد دممم ددسد ظدد  دلودد دتأمالحدد د مدتإد.(109)بتتددممدعل دد3.4ممم تدد د مبتدداد

STEM مددقتعدتأمعتمددت ودإدفددمسدتأبدد تو دتأتعتتمتدد دتأم قودد دأت ددالمدلبدد تو ددلتأتعتتمدددد
دSTEM ددلدممم دددسددلأتكمدد د مدتأم  سدد دتأ موتدد دأتعتددم دم ددق د تدد دت  ددت م ددتأنتددقدد

دأدددددقم ددوتتدددددممدعل دد274 دددددددقو دتأحكموددددد دتأنتقدتأتددددد د2012ودل دددددلدمددددد  دلتأتعتتمدددددد
STEM سدد  ت دلتإود حت د ت دإعتدم  دو ددبددسدلل أدد دتأمددقو  دتأصددحت دد (HHS) 

Health and Human Services عتدم  دودد ددبددسدإوتتممدعل دد ت دد198ودلوبتادد
وتتدددممدعل ددأب  ددد و دتأ و أددد دأتعتدددم دد150ودلوبتدددادNSF)تأم  سددد دتأ موتددد دأتعتدددم د
ودل ددلدمدد  د(110)عتدم  دو ددبسدل تدىدتأت بت دلتأتعتت دتطو  كت إلتأ    ت  ود حت د ت د

 نتردتطو  كددلد دد دتيد لب ودد دددد تًدتد  دد مد  دد عىدتأتمم ددسدأتصددسدإأدد د د صددقددتأددد2016
%دودد د سددب دتأتمم ددسد3.6 ال دد دبال ددت دعل ًدتد و  كتدد  دلىددلدم ددقددمتددفدتأ  دد عىد م ددقتدد

وتتددممدعل دد و  كددلدأتمددقتدددتأ   م دد دد125 دودحتدد د ددت دممصددتاد2015 ددلدمدد  د
 ددت دممصتصدد دإمددقتعدوعتمددلدوتتددممدعل دد و  كددلدد100ودلوبتددادSTEMأتمتنددمدت د
STEMد.(111)وعت دوتمت د100.000لتأمتمدلدمقعى دد

ددلو دتأم لقد مدو د  ب مد  دد عىدتأشن دد  دتأممصصدد   ددلدتأم يدد  ددSTEMدأدد
تأمتحدددقىدتطو  كتددد ودىدددمدإعدتيدمتدددفدتأقلأددد د  متب دىددد دعلأددد دد  دددم أت ود ددد مدتأتعتدددت دىدددمد

  أتشمتدد دت دتصدد عي ودللجددمعدمالددد دط عيدد دبددت دوعددق دت ت م ددأ دم نقد دد مبطدوب فدد ىد
د. ن قدمت دتأتعتت دو دج  دلتأتشمت دت دتص عي دو دج  د خ ادتإ



 املدارس الثانوية للمتفوقي                              حممود عطا و د/فيوال منري عبده أ.د/ 

183 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمب   2016م 

 خامًسا: المناهج:  

م دددق دمتدددفدتأمدددقتددد ممتددد دومتتنددد دلوتمتددد ىدوددد دتأمشددد ى دلتأم ددد دت دتأقدت دددت د
 دددت  ود  متبددد دى دتأمتل وتددد ودلتأتدددلدمعتمدددقدمتددد دتأعتدددم دلتأ شق ددد دلتأتلشمأمجتددد دلتأ   

ل مكددد دمم دددتحدمتدددفددللتأتلشمأدددمجدي د ددد أشممدت دتصددد ع ك ددد دتأمدددمتعدتأقدت دددت دتدمب طدددًد
د:دددد(112)لأ تأم  دت د لدتأت

د–تطحتددد ءدتأم نتددد دد–تألتمتددد ءدد–ل تمدددم دعدت ددد دو ددد دت د)تطحتددد ءددالعلةةةوم: -
د.تأعتم (د–تأنت   ءد

د–  ظمدد دتأمعتمودد  دد–دلأدددل تمددم دعدت دد دو دد دت د)تأح  ددعدت دالتكنولوجيا: -
د.تأب وبت  دتأم مدى(د–تأ بك  دد–مصمت دتطأع مدتأم مدد

د–ق دد دتأمق تدد دتأ شد–ل تمددم دعدت دد دو دد دت د)تأ شق دد دتألتمت نتدد ددالهندسةةة: -
د–ألت ل تدد دلتأل  بتدد دتأ شق دد دتإد–تأ شق دد دتأع ودد دد–دلأدددىشق دد دتأح  ددعدت 
د.تأ شق  دتأمتك  تكت (

د.حص ء(تإد–ل تمم دعدت  دو  دت د)تأ    ت  ددالرياضيات: -

دمتم دتأبتت دلتأبتمأمجت د..دددتم مدو  ددلدقدي د

تأ شق ددددددت د دددددد  ت  دو دددددد ددتأتصددددددمتم  دإلودددددد دتأم دددددد دت دتأحق  دددددد دتأتددددددلدمدددددد د
د.عو ج دولدتأم  دت دتأس    إم دديلتأتلشمأمجت دتأمتل وسودلتأي

لتأظددددد تدوددددد دمدددددقد ردو ددددد ددتأتصدددددمتم  دتأ شق دددددت دىدددددمدم دددددبتلدتأ دددددالمد
دلتأمتندددمدت دمتددد دتأتن مدددسدلتأتعمددد د دددلدوددد عىدتأ شق ددد ودلتأعمدددسدمتددد دتأت بتددد دتأعمتدددد

ق دتأتصدددددمتم  دأتمع  ددددد دتأعتمتددددد ودلتمبددددد عدتأم دددددمت دتأمش بتددددد دتأعتمتددددد ودلمددددد دمسدددددتم
د.دد(113)تأ شق ت د لدحسدتأم كال دتأ شق ت 

د
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د.(114)لممتت دتأتصمت دتأ شق د ألل م حدتأ كسدتأت

د
د
د

دددددد
ددد ددد
د

ددددددددد
د
د
د
د
د
د
د

 

 (2شكل رق  )

 ييوض  عملية التصمي  الهندس

(Source : Daneiell. Householder, Ed, 2011) 

 :  (115)ما يلييف يويمكن توضي  خطوات عملية التصمي  الهندس

 :  هاتحديد المشكالت وتعريف -

 الخطوة التاسوة 

 يرار االستنكاث 

 الخطوة األولى 

 تحدمد الحا ة  و الكشنلة 

 الخطوة الثانية 

 الكشنلة  والحا ة   فيالبحث 

 الخطوة الثاموة 

 تصكيم الوكولج  إ ادة

 الخطة الثالثة 

 وة تطومر الحلوث الككن

 الخطوة الراموة 

 ار  فضق الحلوث الككنوة اختي

 الساموة  ةالخطو

  ال   ن الحلوث ا 

 الخطوة السادسة 

 اختبر وييم الحق 

 الخطو الخامسة 

 انشاء نكولج م سم ماكي  
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مدط أدددعدتأمقد ددد دتأ   م ددد دأقيددد دتأ دددقدىدمتددد دمحق دددقدتأم دددكت د دددلدومدددد دوددد ودإ
أتم ددكت دوددلدوالحظدد د دد لدىد مدملددممدتأم ددكت دونتمحدد ودلمحق قدتأمعمد  دتط   ت د

لمحتمسدتأل ت دو دتأحتم دتأممكش ودومدد ديسدد مقدتأ ددالمدمتدد دمددقمت دو دد دت دتأتنلتدد د
ط دد دأدد ديندد تدمتددت  ددلودلم  قدودد دفددعمددتأ ددالمد متلتددت  د  أم دد لعدتأ شق ددديتأش ق

د.بمت   دتأمعت د

 بح  المشكلة:   -

أت دددقي دتأحتددددم ددلم دتأ دددالمد  أبحددد دتأمش  ددددد عشدددقو د دددت دمحق ددددقدتأم دددكت ودي ددددد
د.تأمش  ب ودلتأعمسدمت دت  تل  مدتأال  دأتتحقي  دتأمتعت  د  أم كت دتأ شق ت 

 تطوير الحلول الممكنة:   -

 ددددت دم سددددت دتأ ددددالمدإأدددد دوبمممدددد  دممددددسدمع ل تدددد ودأت موددددمتدبتسددددبتسدحتدددد د
بددقتعودلودد دمع  دد دتأددتعت دلتإتط لدد ددتأمتعت دد د حتددم دتأم ددكت ودومدد دي ددبلدبأددفدمتدد د

خدددال دىدددي دتأعمتتددد د دددتمك دتأ دددالمدوددد دتأعمدددسدمتددد دم دددم  دو ددد دت دتأتمتصدددسدودددلد
د.ت خ   دلت  ت   عد  ألتم  دتأقتأ دلتأ  مو  دلتأشم بلدتأ شق ت دتأممتتن 

 اختيار أفضل الحلول الممكنة:   -

دلت د  ددد ن تددد لدوشددددإأتتصدددمتم  دتأ شق دددت دىدددمد دددلدتأش  يددد ددلإمدتأ دددقمدتأش ددد ن
يحسدتأم كت دتأ  نمدد ود نددلدتأمقد دد دتأ   م دد دي تددعدتأمعتدد دودد دتأ ددالمدتأم دد دل د ددلد
تأتنلتددد دتأمدددشظ د ختتددد دد  مدددسدتأحتدددم دتأممكشددد دأتم ددد لعدتأمتحدددقد لدوبمممددد دودددد د
تأم ددددد د لدتأ شق دددددت ودل ت تدددددعدبأدددددفد ددددد لدىدتودددددتاليدتأ دددددالمدتأم ددددد دت دلتأمعددددد دمد

د.لتأعتم دتط   ت دأ بتع دوش ى دتأ    ت  د

د
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 )ماكيت(:   ينشاء النموذج الهندسإ -

دلخ دددمىدم أتددد دلمعتمدددقدمتددد دمشنتددديدتأم دددمت دتأسددد    ود ددد أشممبلدتأ شق دددددللىدددد
ل سدددتمق د دددلدم دددقي ددل لدتأ    دددددلتأمبسددد د)تأم كتددد (دىدددمدتأشمدددمبلدتأمتمدددمددتأعمتدددد

أتم ددكت دتأ شق دددت ودل سدددمحدأت ددالمد دددلدمتدددفدتأم ددمىدبت دددتتقدتأشمدددمبلددلتأحددسدتأش ددد ن
تأمبس دأحسدتأم كت ودلدقديسمحدأت المد  أن سدلتأتعت دمشقدبش ءدتأشمددمبلودحتدد د ددت د
تأتمصدددسدإأددد دتأحدددسدتط سدددعود  متبددد دد مدوح لأددد دتأن دددسديمكددد د مدملسدددعدتأ دددالمد

د.تطو سدأتتصمت ددلبخب ت دمعتتمت دممكش  دو دتأشب ودلتأتمصسدإأ دتأشممد

 اختبار الحلول:   -

حت دي م دطالمدتأم حت دتأ   م دد دبت بتدد دت ختبدد دت دتأتب  بتدد دتأال ودد دأت تددت د
تأحتم دلتأعمسدمت دمحق ددقدخ ددمت دوش  ددب دأالختبدد دودلمدد دي ددم دتأ ددالمد  أبحدد دودد ىد

كتمدد  د مدد بج  دتيحددقعلتدتأ دد قدلتطعلت دتأتددلدمسدد مقى د ددلدتأتمصددسدإأدد ددل خ ادأل
د.تأمبسم 

 عالن عن الحلول:  اإل -

 دددلدمتدددفدتأم دددمىد دددتمك دتأ دددالمدوددد دمم تددد دتأحتدددم دتأتدددلدددددقومى دوددد دخدددال د
كت  ددد دتأم ددد ن دلتأعددد لتدتأت قيمتددد ودلبددديأفد دددت دمدددقمت دتأ دددقدىدمتددد دمشظدددت دتأمعتموددد  د
ل  م  ودلو دتأمالح دفمم دتأع لتدتأت قيمت دمتدد دومتصددن  دوحددقعىدوتندد دمتت دد د

د.مقد  و ددبسدإعتدىدتأ

د

د
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 إعادة التصمي :   -

:دأمددددد بتد  دددددسد لد بدددددحد ألج  ددددد دمتددددد دتأتسددددد ؤ دتأتدددددد ددددلدمتدددددفدتأم دددددمىد دددددت دتإ
م عىدتأتصددمت دأحددسدتأم ددكت دتأ شق ددت دودد ىد خدد ادإتأتصمت ؟دلمشقد  ت دي م دتأ المد 

 ظ تدمحستش ودلبيأفد ت دتمم بدتأ دد تددتأمالندد دأتحسددت دتأشمددمبلدتأمبسدد د)تأم كتدد (ود
د.ينلد كسدتأمت تب  دلتأمع  ت ديتأيدل ت لدتأمشت دتأش  نإحت د ت د

 التكملة:   -

نتدديدتأتصددمت د لدمتفدتأم مىد تميدتأ ددالمدتأ دد تددتأددال  د دد    ددددقدت ت ددمتدودد دمش
دل.بقدج دل  ت ودل    دمت دت  تعقتعدتأت  دبتشنتيدم بت دتأشممبلدتأمبس دلمشت د   ن

 :  المعل  سادًسا:

 ددلدتأمشظمودد دتأتعتتمتدد دتطو  كتدد ود صددبحددلتدطمدتأمعتدد دىددمدوكددممد    ددد ظدد ًد
ودد دتأمتددحد دد لدىدت ىتمدد  د دد دودد دحتدد دإمددقتع دلمقد بدد د صددمدىدوسددتم ىدمتدد د  مددسد

 تمكشددددمتدودددد دومتكبدددد دتأتظتدددد ت دلتأت ددددمدت دتأتعتتمتدددد ددلودألددددد  طدددد قدتأتددددقد ردل حددددق 
تدد دبتمجتدد دتأست   دتأتعتتمتدد دتطو  كدملتأتلشمأمجت دلت دتص عي دتأح ع  ودأيتدد  دوستمأ

ودددقتدددتأمتندددمدت دبشظددد  ددمم صددد دوعتمددددبومتتددد د دددبسدت ىتمددد  دلتأ م يددد دأتمعتمدددت دلد
STEMتد خددتالمدطبتعدد دتأمشدد ى دلتأم دد دت دتأقدت ددت دتأم قودد د صمدىد    ت ود ظدد ًدد

بتتفدتأمقتدددلتأتلدمتمت د  أتن عدلتأتعم دم د ظت م  دو دوشدد ى دلو دد دت دتأمددقتددد
د.(116)تأع و 

مدد دمدد تد ىدد دوالوددحدتأتب بدد دتطو  كتدد دأتمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت ددلبعددقد م
  دل ىددقت   ود  مدد طدمتددفدمب ت د ى دجمت عدتأتمت دب  ودو دحتدد د  دد هودلدSTEMبشظ  د
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ود عدد تد ددلدتأم ددمىدتأمددقتددودلتأتمم ددسدتأممصددادأ دد ودلتأتشمتدد دتأم شتدد دأتمعتمددت 
ددد. لدوص دSTEMتأت أت دتأمقتدددتأ   م  دأتمتنمدت د

 تفةةةةوقين للعلةةةةوم والتكنولوجيةةةةا فةةةةي مصةةةةرمالخطةةةةوة الرابعةةةةة: المةةةةدارس الثانويةةةةة لل
(STEM  :) 

 ددت دمدد تدمب بدد دوصدد د ددلدت ىتمدد  د  أمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم د
دلتأتلشمأمجت دو دخال دوحمد ت د    تت دىم :

أ بتعددد دىدددي دتأمدددقتدددوددد دخدددال دتأ دددمت ت د لددلمددد تدل ددد ن دالمحةةةور األول:
دتأ  تدت دتأم تد  .

أمتدددلدتأمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم ددلمدد تدوتددقت د:يالمحةةور الثةةان
دلتأتلشمأمجت دبشت د مق ش دتأس عددو د كتمب ودلىمدو د تمحد لدتأصنح  دتأت أت :دد

قةوانين أو القةرارات لطبيعةة هةذا المةدارس مةن خةالل ال نيةري المحور األول: عةرض 
 الوزارية:

 ود شبددقد ددلدبقتيدد د دخ صدد د دتىتم دوص د  أمتنمدت ودل م دد دأ دد دتىتم وددًدم د مت د
 دبتبمتلدتأ المدتأمتنمدت دودد دتألت متددعدلتط ىدد دلتأ  مدتأت  لدم  ودد  د وحمقدمت
  د دمت دتأتنمقد ددلددددقدتم  دتأع تتدد ودل د ددت  د ددلد ع دددتأ   فودلل مدتختت د دأ  دد نمًد

 د دل    تددد دخ دجتدد ودلهأدد دىدد  ءد  جددلدتأنمددسد ددلدت عىدد ددوصدد د ددلدمتددفدتأنتدد ىدمتمتدد د
د.(117) لح بت د

وبدددددد دي ددل (دتىددددددت د متددددددد1879د– دد1863 ددددددم متسد)إديدل ددددددلدم ددددددقدتأمددددددق مد
 دددم متسدإ  أتالوتددديدلجعدددسدت وتح  ددد  دل دددتت دم دددم  دلم دددبتلدأت دددالمودلمددد د   ددد د 

  دوددد دتأ ددد مدتأع ددد   دتط قيددد دتأصدددتنت دأتمتندددمدت دلتأممىدددمبت دتدددد د دددلدتطدبعتشلتأ بددد  
دفددد عدتأ دددالمدإحتددد ديمدددم دحسددد دت دددتظال دتأ تبددد دطلدددد  د ددد تغ  ود حتددد دي دددم د 
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 ددد  تممدلتجتمددد متممدلد   دددتممدلودددقدبممد دددلدلمدددمجت   د دددلدىدددي دتط قيددد دو ددد  ممد 
وب  دتأمم ت  دلتأ   دلتطفظ  دلتأتصم  دلمدد دلدد مدأشظدد ددتأمددقتدددتأحدد د ددلدوددشحد
تأ ددالمدتأمتنددمدت د ددلدتأسددتميدل ددلدتأتحصددتسدفدد  عىدخ صدد دمددق دمتدد دمنددمد  د ددلد

د.(118)تأعت دلحس دتأستمي

تنددمدت دلتأممىددمبت د دبددق دت ىتمدد  د دد أ المدتأم1952 مأتددمدد23لبعقددتدد  د ددمدىد
 صددم دخ صدد د دد أ المدتأمتنددمدت ددي ودمشددقو د   ددت د  أمعدد ع1954 د ددلدمدد  دعدت ددت د

د دوقد دد د   م دد دأتمتنددمدت د عددت دفددمردبددق ًدت ودحتدد د   ددد1960لت تم  دحت دم  د
ددد.(119)يو د صم دتأمع ع

  دد ءدإلتأع    دحت دتىتم دتأقلأدد د ديتد لدتأ  مدتأح علأ ديمتت دتطو دل ت ًد
د(STEM)وددددقتدددتأمتنددددمدت دتأ   م دددد د ددددلدتأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد د لدودددد دمدددد مدبشظدددد  د

 ددلدو عمدد دتطلأدد دإأدد دودد دد. د21/4/2012(دبتدد د  د202دددد د)ديدل  ددت دتأ دد تددتأددم تدد
  د تل:دممشحدوقتدددتأمتنددمدت دتأ   م دد د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دفدد  عىدتأ   م دد دتأمصدد د

  أ دد  عىدتأ   م دد دد وع عأدد د ددلدوش ىب دد دأتصددنممدتأ ال ددددل لدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد ودلىددد
د.(120)تأع و دتأمص   

 دأمالوددحدىددي دتأمقد دد دلبأددفدودد دخددال دلم ق دتأقدت  د لدىي دتأصددنح  دد ددمًد
تأم ددد ن دتأتدددلدمصدددقدى دل تدىدتأت بتددد دلتأتعتدددت ودلمحدددقعدطبتعددد دتأعمدددسد ت ددد د..دل ددد اد مد

دوش د  لدىد مد تش ل د  أع تدتأمح لددتأت أت :دددلىي دتأمقد  دي تمدد  دوالوح

د. ىقتمدوقتدددتأمتنمدت دتأ   م  د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت د: ل ًد

د.ف لطدتأ بم د  أمقد  د :   تًد

د.تأع وتت د  أمقد  د:   أ ًد

د.تأمش ى د :دت عًد
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د.م تت دتأ الم :دخ وسًد

 وسوف نعرض تلك المحاور في الصفحات التالية كما يلي:  

 : أهداف مدارس المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا:  أوالً 

(دإأددد د مدودددقتدددتأمتندددمدت د1(د دددلدتأمددد عىدددددد د)382)ديد فددد ددتأ ددد تددتأدددم تدد
وددقتددد   م دد دبت دوشدد ى دخ صدد ودلم ددقمدإأدد ددلتأ   م  د لدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد ودىددد

د:دد(121)و د تل

دم يدددد دتأمتنددددمدت د ددددلدتأعتددددم دلتأ    ددددت  دلتأ شق دددد دلتأتلشمأمجتدددد دلت ىتمدددد  د -1
د.  قدتم  د

دي.معظت دعلددتأعتم دلتأ    ت  دلتأ شق  دلتأتلشمأمجت د لدتأتعتت دتأمص د -2

د. لدتأمقتدددتأمص   STEM حق  دلىمد ظ  ددل   د ظ  دمعتتم -3

 سددب دلبتدد ىدودد دتأ ددالمد ددلدم ددبتلدتأتمجدد د حددمدتأتمصصدد  دتأعتمتدد دأددقاد -4
د.تأم حت دتأ   م  

م بتدد دوشدد ى دلطددد قدمددقد ردجق ددقىدمعتمدددقدمتدد دتأم دد لم  دت  ت صددد نت د -5
د. لدتأتقد ردللتأمقخسدتأتل وت

كسددد مدلمشمتددد دوتدددم دلو ددد دت دتأ دددالمودل  ددد عىدو ددد دلت  دلمحصدددتت  د دددلدإ -6
 .تأعتم دلتأ    ت  

أتلشمأمجتددد دلتأ شق دددد د مدددد دمح تددد دتأتل وددددسدبدددت دوددددش  دتأعتدددم دلتأ    ددددت  دلت -7
مددقتعدط أددعدأقيدد دتأ ددقدىدمتدد ديك  دم دوقادت دمب طدبت دىي دتأمب   دإ

دي.بقتعدلتأتنلت دتأش قتأتصمت دلتإ

دل.كس مدتأ المدو  دت دتأتعت دتأتع ل إ -8

دل.لتأبح دتأعتمدلإمقتعدد مقىدمتمت دوتمت ىدلو ىت دأتتعتت دتأب وع -9



 املدارس الثانوية للمتفوقي                              حممود عطا و د/فيوال منري عبده أ.د/ 

191 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمب   2016م 

تأصدد عددمدد دتأمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دديدكمدد دحددقعدتألتدد مدتأسددشمد
د:د(122)لتأتلشمأمجت دبشت دمقىد ىقتمديمك دم    د تم د تل

د -1 ديبدددددددعد مديظ ددددددد دتأ دددددددالمد  مدددددددً تأ    دددددددت ودلد دأأل عددددددد عدتأعتمتددددددد ود دممت دددددددً
د.أتحقي  دتألب ادتأتلدممتج دجم مد  دوص دتأع بت دلقلأ لتلت جتم مت د

أمحتدددمادلطددد قدتأمع  ددد دتأعتمتددد دلتأ    دددت د دظ ددد دتأ دددالمد  مدددًديبدددعد مدي د -2
د.لتأتلشمأمجت 

د. حمدتأتعت دتأمستم دليبعد مديكتسعدتأ المدتأقت لدتأ مص -3

د.لتأتحتتتلديديبعد مد تمك دتأ المدو دتأتنلت دت بتل دد -4

ظ ددد دتأ دددالمدتأ دددقدىدمتددد دت  تنسددد ددلتأتعددد لمدلتأتمتصدددسدمتددد ديبدددعد مدي د -5
د.وستمادم   د

د.  دتجتم مت دتتدد عىدلوستمأيبعدم بتلدتأ المدأتصبحمد -6

د.بقتعدلت بتل دظ  لتددقدم  د لدم بت دتإيبعدمت دتأ المد مدي د -7

د. م ل  دل مديصبحدتأ المدد عد  دمت دتأتع وسدتأتلشمأمج -8

 شروط القبول: :اثانيً 

(ودإأدد د  دد د ددت دتأ بددم د مددقتددد2(د ددلدو عمدد ددددد د)382)ديد فدد ددتأ دد تددتأددم تدد
ممدد  دتأقدت دد دإتأمتنددمدت دتأ   م دد د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دأت ددالمدتأشدد جحت د ددلدفدد  عىد

 لد نردتأعدد  دودد دجمتددلدوح  ظدد  دجم مد دد دوصدد دتأع بتدد ددل م حت دتأتعتت دتط   
د:دد(123)  أ  لطدتأت أت 

ممددد  دتأقدت ددد د م حتددد دإ دددلدتوتحددد مدفددد  عىد  دي دددسدوبمدددمعدعدجددد  دتأ  أدددعدد-1
د.أتقدج  دل%(دو دتأمبممعدتألت98م د)دلتأتعتت دتط   
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دمتدد دتأددقدج  دتأش  نتدد د ددلدودد عمت دمتدد دتطدددسدودد د مديكددممدتأ  أددعدح صدداًلدد-2
د.تأعتم دلدتأ    ت  ودلد بتت   ودومتع:دتأتظ دتإ

د. لدأ  دتأمقد  عتدىدتأت  لدتإدل  أت وت دتأصحدل مديبت  دتأل  دتأ بد-3

 ددلدتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأ شق دد ددلتأشددممدلبددقتم مديبتدد  دتختبدد ددتأتنلتدد دتإد-4
د.لتأتلشمأمجت 

د. مديبت  دتختب ددوستمادتأيل ءد-5

د. مديبت  دتأم  بت دتأ مصت دبشب ود-6

ديعتدىدمعدددق سد (د دددلدتأش  يددد دإأددد د  ددد ديبدددم دأمبتدددردتإ2لددددقد فددد د دتأمددد عىد)
 عددقددل دأظدد لمدلددسدوقد دد دمتدد دحددقىدألددسدمدد  دعدت دددفدد طدودد دتأ دد لطدتأسدد    دل  ددًد

(دودد دتأ دد تدد3تأعدد تدمتدد دل  دد دتأت بتدد دلتأتعتددت ودل ددلد نددردتأسددت قدم ددت دتأمدد عىد)
مالمدم د تحد دد مدتأ بددم دأت ددالمدتأبددقعد مددقتدددتأمتنددمدت دتأس ب ودإأ د   :د ت دتإ

قىد  ددبممت دمددد   يدد دفدد  د م تددمدودد دلددسدمدد  دلأدتأ   م دد د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد ود ددل
لبأدددفدوددد دخدددال دودددسءدت  دددتم دىدتأممصصددد دأددديأفدمتددد دومددددلدتأدددم تدىدتإألت ل دددلد

د.لتمتم عى دو دت عتدىدتأتعتتمت دلمستتم  دأتمق    دتأتعتتمت 

عتدت دفددتممدتأ ددالمد  أمددق     دتأتعتتمتدد د م تجعدد دت ددتم دت دتأ ددالمدإلم ددم د
تأمت قوت دأتمقتدددتأ   م  دأتمتنمدت د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت د لد ددمءدتأشتدد ن دتأش  نتدد د

(د2لتأ دد لطدتأمشصددمصدمتت دد د  أمدد عىد)دلمم  دتأقدت  د م حت دتأددتعت دتط   دددإأ   عىد
بددق متمدمدد  دتأددم تدىد ددلدوممددقدديدم ل  دد دأتتعتددت دتأ دد  مدعتدىدتألمبمتع دد دلمسددتتم  دإأدد دتإ

د.(124) مأتمدو دلسدم  دد25 دص  د

لم كسدأبش دألسدوقد  دأ بددم دتأ ددالمدتأبددقعد  دد تددودد دل  دد دتأت بتدد دلتأتعتددت د
د:د(125)ب ن   ددنتردد  عدتأتعتت دتأع  دلممم  دلسدو 
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د.تأع  دديدعتدىدتأم ل   دأتتعتت دتأ   مددنتردتإد-1

د.تأع  دديدم  دتأتعتت دتأ   مددوق  د-2

د.وست  ددو عىدتأعتم دد-3

د.وست  ددو عىدتأ    ت  د-4

د. بتت   وست  ددو عىدتأتظ دتإد-5

د.وم سدوبتردإعتدىدتأمقد  د-6

د.وق  دتأمقد  د-7

 وتختص هذا اللجنة بما يلي:  

بقتمتددددد دلتأددددديل ءدلتأم ددددد بال دتأ مصدددددت دمحق ددددقدوممدددددقدتختبددددد دت دتأ دددددقدت دتإ -1
ددد.أت المدتأبقعدلوم طبت  دأتحممدد م  دتأمقد  

جددد تءدتأم ددد بال دتأ مصدددت دأت دددالمدتأبدددقعدلم دددكتسدأبددد مدم دددقدلمصدددحتحدإ -2
(د2(دوددددد دتأمددددد عىد)5ودد4تختبددددد دت دتأ دددددقدت دتأمشصدددددمصدمتت ددددد د  أبشدددددق  د)

د.أالوتح    دللتأتشست دولدتأم ل دتأ مو

 دتأ مصددددت دلدبددددم دتمتمدددد عدتأشتدددد ن دتأش  نتدددد د ختبدددد دت دتأ ددددقدت دلتأم دددد بال -3
د.تأ المدتأبقع

مددقتعدوبمممدد دإأالوتح  دد  د دل(دإأ دتختص صدتأم ل دتأ ددمو5لم ت دتأم عىد)
بقتمتدددد دلتأسددددم  دتأ مصددددت دل سددددتم  د ددددلدودددد دت ختبدددد دت دتأتددددلدم ددددتردتأ ددددقدت دتإ

دووظتدد دأدد نتردأبشدد دتأ بددم د ددلدوممددقد دصدد  د ل د مأتددمدودد دلددسدمدد  دديدوظدد لمد دد د
د:دد(126)ل تمم 
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د. لدتأعتم دلتأ    ت  دلتأ شق  دلتأتلشمأمجت دل ممدلبقتمإتختب ددمنلت دد-1

د.تختب دددت ددوستمادتأيل ءد-2

 ددلدتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأ شق دد ددلتأشددممدلبددقتمل ددت دم ددقدتختبدد ددتأتنلتدد دتإ
(دوددد دىددديتدتأ ددد تددأت دددالمد5أت مددد د دددلدتأمددد عىد)إلتأتلشمأمجتددد دلتختبددد ددتأددديل ءدتأم ددد دد

تأمت قوت دأالأتحدد قد مددقتدددتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دلتأددي  دمش بدد دمتددت  دتأ دد لطدتأددمتدعىد
تط ددبمعدأالوتح  دد  دخددال ددلف تمدتأم ل دتأ موإ(دو دىيتدتأ  تددمح د2 لدتأم عىد)

د.تطل دو دف  د غس ر

متددد د مدمع ددددقدتأم دددد بال دتأ مصدددت دأت ددددالمدتأددددي  دتجتددد  لتدتختبدددد ددتأتنلتدددد د
 ددلدتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأ شق دد دلتأتلشمأمجتدد د ددلدخددال دم دد ىد يدد  ددلتأشددممدلبددقتمتإ

(دودد دىدديتد4ودد دىدديتدت ختبدد ددودد دخددال دأبشدد دتأ بددم دتأمشصددمصدمتت دد د ددلدتأمدد عىد)
د.(127)تأ  تد

د (دط أبددًد25 بددسد  أمقد دد دتأ ددالمدتأح صددتممدمتدد دتأددقدج  دتطمتدد دبمتدددلد)ل 
ألدددسددل دطمدددقتعدتأنصدددم د كدددسدوقد ددد ودل دددت دتحتسددد مدتأمبمدددمعدتألتددددألدددسد صدددسدطب دددًد

د دأم د تل:ددط أعودل  ًد

ممددددد  دو حتددددد دتأدددددتعت دإتأح صدددددسدمتتددددد دتأ  أدددددعد دددددلدفددددد  عىددلتأمبمدددددمعدتألتددددددد-1
دل.تط   

د.بقتمت د لدتأعتم دلتأ    ت  دلتختب دت دتأيل ءتختب دت دتأ قدت دتإد-2

تأم  بت دتأ مصددت دأت ددالمدتأددي  دتجتدد  لتدفدد لطدتأمبمددمعدلتختبدد دت دتأ ددقدت دد-3
ددد.(128)ب قمدتأت كقدو دمق دلجمعدو  كسد نست دأق   د

لمعتدد د تدد ن دتأ بددم دأت ددالمدتأبددقعد مددقتدددتأمتنددمدت دتأ   م دد د ددلدتأعتددم دددددد
تأتددم دتطل دودد دفدد  د ددبتمب دودد دلددسدمدد  دمتدد دومدددلدتأددم تدىدمتدد دلتأتلشمأمجتدد د ددلد
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خ ددد دد لأتددد ءد ت  ددد دلم  دددسد سدددم دلددتددد دوددد دتأشتددد ن دإأددد دتأمدددق     دتأتعتتمتددد دإتإ
د.(129)تطومد

(د يدد  دودد د10ل ح دأت المدتأي  دأ د ت دتختت دى دتأتظت دخددال دوددقىد دصدد ى د)
د.المد  أمق     دتأتعتتمت دتأت  لدأ  عتدىدفتممدتأ إمالمدتأشت ن دو دخال دإدم د  د

خ دددد ددهلم ددددكسدأبشدددد د  دددد تددودددد دل  دددد دتأت بتدددد دلتأتعتددددت دأنحددددادتأتظتمدددد  دلد
د.(130)(د ي  دو دم د  دتأتظت د10تأ المد  أشتتب دخال دوقىد دص ى د)

 العاملين بالمدرسة:   :اثالثً 

عتد ددت د ممدد ءدىتتدد دتأتددقد ردلتإلدي صددقد  أعدد وتت د  أمقد دد :دوددق  دتأمقد دد ود
عتدىدتأمقد ددت د ددلدل وشدد ءدتأمع وددسدلغتدد ى ودلحددم دىددي دتأنتدد  دتأتددلدمم ددسدمصددعدتإ

د(دإأ دو د تل:382ىي دتأمقد  د ف ددتأ  تددتأم تدىددد د)

تد ددت دل وشدد ءدعيحقعدتأمق  دتحتت جدد  دتأمقد دد دودد د ممدد ءدىتتدد دتأتددقد ردلتإد-1
تأمع وددسدلغتدد ى د ددلدتط ددبمعدتطل دودد دفدد  د م تددمدودد دلددسدمدد  ودل ع  دد  د

عتدىدتأم ل  ددددد دد دددد أ  دإأددددد دتإهمتدددد دوبتدددددردإعتدىدتأمقد دددد دأتممت  ددددد دمتت ددددد دلد
 ددد أم تدىد دددلدوممدددقد دصددد  دتط دددبمعدتطختددد دوددد دفددد  د م تدددمدديدأتتعتدددت دتأ ددد  مد

د.(131)لأتتبتت  ددبسدبقتي دتأع  دتأقدت 

م كسد   تددودد دل  دد دتأت بتدد دلتأتعتددت دأبدد مدب ن  دد ددنددتردد دد عدتأتعتددت دتأعدد  دد-2
دلممم  دلسدو :دد

د(ددت)مممًدددد.دد (ددنتردتطك عيمت دتأم شت دأتمعتمت 

د(ددت)مممًددددددي.عتدىدتأم ل   دأتتعتت دتأ   مدم(ددنتردتإ

د(ددت)مممًدددد.ددل(دوم سدأمبتردإعتدىدتأمقد  

د(ددت)مممًدددددد.ع(دوست  ددتأم عىد
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د(ددت)مممًدددددددد.ىد(دوق  دتأمقد  

لممددتادتأتبدد مد  ختتدد دد ممدد ءدىتتدد  دتأتددقد رد ددلدتأتمصصدد  دتأممتتندد د
مددالمدبشظدد  دتأتع دددقدأمددقىدمدد  د مقتدددتأمتنمدت د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت دم دط   دتإ

د.(132)د بسدأتتبق ق

 ددددت د لد وشدددد ءدعتددي ددددت طد ددددتم د ددددت دتختتدددد دى دأعمددددم  دىتتدددد دتأتددددقد رد لدتإد-3
تأمع ودددددسدلغتددددد ى دتأدددددي  دمحتددددد ج  دتأمدددددقتدددتأ   م ددددد دأتمتندددددمدت د دددددلدتأعتدددددم د
دلتأتلشمأمجت دأمقىدم  دد بسدأتتبق قدو تم ىد مديكممدو دبت دتأنت  دتأت أت :دد

 (دوددد د دددب دأ ددد دتأسدددن د  أمددد دلد دددلد ع ددد  دمعتتمتددد دلدددد ومتد ددد  طالعدمتددد د
د. حق دتأ  قدتأمت قو د لدتأتقد ر

تأح صددتت دمتدد دعدجدد دتأم جسددتت د لدتأددقلتمدت دودد دتأمقد ددت دتأعدد وتت د ددلدم(د
د.ل تدىدتأت بت دلتأتعتت دل مم ءدىتت  دتأتقد رد  أب وع  دتأمص   

د.تألن ءىدتأمتمت ىد لدتأتقد ردو دتأمقتدددتأتب  بت ديدل(دبلد

 بتت  دد دل نمددسدودد دتجتدد  دتختبدد دت دتأمسددتماد ددلدد د ددلدتأتظدد دتإدتدع(دتأمتمصصددد
د.د(د133)د بتت   دظ دتإدتأتد

 ت دمقد عد مم ءدىتت دتأتقد ردتأبددقعدمتدد دتأتددقد ردتأ دد ن دمتدد دت  ت صدد ءدد-4
ودلتأعمددسد Capstone بشظدد  ددلبشظدد  دتأم دد لم  ودلمتدد دتأمددقخسدتأتلدد وت

د.(134) بتت   دلبأفددبسدبقءدممت  دلتأتظ دتإدلتأتع ل 

تأمددقتددود فدد ددتأ دد تددإأدد د  دد د ددت دم ددكتسدأبشدد د  دد تددديدلحددم دتختتدد ددوددق  دد-5
وددد دل  ددد دتأت بتددد دلتأتعتدددت دب ن  ددد ددندددتردد ددد عدتأتعتدددت دتأعددد  دلممدددم  دلدددسد

د:دد(135)و 

د(ددت)مممًددددددد. (ددنتردتطك عيمت دتأم شت دأتمعتمت 
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د(ددت)مممًددددددي.عتدىدتأم ل   دأتتعتت دتأ   مدم(ددنتردتإ

د(ددت)مممًدددددددددد.عتدىدتأمقد  إل(دوم سدأمبترد

د(ددت)مممًددددددددددددد.عتدىدوتمصاد لدمتم دتإدل ت بدج وع ع(د

د(ددت)مممًدد.ىد(د حقدوق  دتأمقتدددتأ   م  دأتمتنمدت د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت 

تأمدددددقتدددتأ   م ددددد دأتمتندددددمدت د دددددلدتأعتدددددم دديدلممدددددتادتأتبشددددد د  ختتددددد ددودددددق  د
مدددال دتأمنتدددمود ختتددد ددتأمتمتددد   د دددلدممصصددد  دتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد دمددد دط  ددد دتإ

 بتت  دد ودل نمددسدتأح صددتت دمتدد دتأم جسددتت د لدتأددقلتمدت د ددلدلتأ    ددت  دلتأتظدد دتإ
د.بسدأتتبق قتأعتم د لدتأ    ت  د لدتأ شق  د لدتأتلشمأمجت دبشظ  دتأتع دقدأمقىدم  دد 

(دودددد دتأ دددد تددإأددددد د15لحددددم دم تددددت د عتءدتأعدددد وتت د  أمقد دددد ودم ددددت دتأمدددد عىد)د-6
د:(136)   

 دل  دددًددلأمقد ددد د دددلد   يددد دلدددسدمددد  دعدت دددد   دددت دم تدددت دتطعتءدأبمتدددلدتأعددد وتت د
أمعددد  ت د عتءدوحدددقعىدي دددم دبم دددع  دأبشددد دو دددكت دوددد دتطك عيمتددد دتأم شتددد دأتمعتمدددت د

ل ددت دتأتبق ددقدودد دمقودد د ددلد ددمءد تتبدد دىدديتدد.تأمتمصصت د لدىيتدتأمبدد  لتأمب تءد
د:دد أل ت دبتب مدو كت دمت دتأشحمدتأتديتأت تت دتأي

عتدىدتأم ل  ددد دأتتعتدددت د (د  أشسدددب دأمدددق  دتأمقد ددد :دمت دددكسدتأتبشددد دوددد ددندددتردتإ
لخبتدد دو فددحدودد دتطك عيمتدد دتأم شتدد دأتمعتمددت دلممددمدوبتددرد وشدد ءدديدتأ   مد

د.تأمقد  

م(د  أشسب دطمم ءدىتت دتأتقد ر:دمت كسدتأتبش دو دوددق  دتأمقد دد دلوست دد دد
تأمدد عىدلو فددحدوتمصددادودد دتطك عيمتدد دتأم شتدد دأتمعتمددت دلممددمدوبتددرد

دء.تطوش 
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ل(د  أشسدددددب دأتعددددد وتت د  أمقد ددددد :دمت دددددكسدتأتبشددددد دوددددد دودددددق  دتأمقد ددددد دلو فدددددحد
د.ش ءوتمصادو دتطك عيمت دتأم شت دأتمعتمت دلمممدوبتردتطو

عتدىدلد ع دد دإأدد ددنددتردد دد عدتأتعتددت دل ددت دمدد تد تدد ن دتأت تددت دمتدد دوبتددردتإ
د.تد      تأع  د  أم تدىدأتتميدد تدًد

 المناهج:   رابًعا:

دلتأحدددق  دمددد دتأمشددد ى د مدددقتدددتأمتندددمدت دتأ   م ددد دأتعتدددم دلتأتلشمأمجتددد وديعشدددد
تط  دد  دتأ البتدد ودل ددلدلد   أتعد لدط قدتأتقد رودلدتأحق  دم دتأم  دت دتأقدت ت ود

 ددمءدبأددفدلودد دمدد دت تمالصدد دودد دتأ دد تدت دتأم تد دد دتأم صدد دب ددي دتأمددقتددودمبددقدد
دف دىدإأ دو د تل:ددتإ

د:دددد(137)(ودإأ دو د تل382)ديد(دو دتأ  تددتأم تدد17(دم ت دتأم عىد)1)

 مدددددقتدددتأمتندددددمدت دتأ   م ددددد دأتعتدددددم دلتأتلشمأمجتددددد دمتددددد د  ددددد ددم دددددم دتأقدت ددددد دد– 
ت ددددددتمقت دط   ددددددد دتأم دددددد لم  دلتأمحدددددددقت دتأتل وتتددددددد دتأ  نمدددددد دمتددددددد دتأبحددددددد د

د.لت  ت ص ءدمب دتأممتعدتأقدت ت دتأممتتن 

طددد ددتأمعدددد  ت دتأ موتدددد دإ دددت دتختتدددد ددتأم ددد دت دتأقدت ددددت دب ددددي دتأمدددقتددد ددددلدد-م
د.STEMدتنمدت أمقتدددتأملتأمع  ت دتأع أمت د

طدد ددمتنددمدت دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد دوع عأدد دأإلأملددممدتأمشدد ى د مددقتدددتأ   م دد دتد-ل
ددد.تأع  دأتمش ى د لدتأم حت دتأ   م  دتأع و 

  تنتدد دلتط  دد  د عددقدتأعدد تد    د عيدتأم  دت دتإإعتدىدل بم دأمبتردتإد-ع
د.مت دل   دتأت بت دلتأتعتت د
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  أتنصددتسدتأمددمتعدتأقدت ددت دتأتددلد قد دد  دطددالمدوددقتدددلتأبقتل دتأت أت دمم ددحد
تأمتنددددمدت دتأ   م دددد دأتعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد د ددددلدوصدددد ودلبأددددفد ددددلدتأصددددنممدودددد دتطل د

دلبأفدلم د تل:ددديدلحت دتأ  أ دتأ   مدديدتأ   مد

د

 (1جدول رق  )

)يةةةت  تةةدريس المةةواد العلميةةةة  ي المةةواد التةةي يدرسةةها الطالةةةب بالصةةن األول الثةةانو 
 نجليزية(إلباللغة ا

عدد الحصص  المةةةةةةةةةةةةةةةةادة م
 األساسية

عدد الحصص 
 ثرائيةاإل

د-د5دتأتظ دتأع بت ددد1
د-د1دتأت بت دتأق شت ددد2
د2د4دتأتظ دتطجشبت دتطلأ ددد3
د-د2دتأتظ دتطجشبت دتأ   ت ددد4
د2د4دتأ شق  دتأتحتتتت (ددد–تأ    ت  د)تأبب دلحس مدتأم ت   دد5
د2د6دجتمأمجت د(ددد– حت ءدد– ت   ءدد–تأعتم د)دلتمت ءدد6
د-د2دتأت بت دتأمطشت (دددد–تأبظ ت ت ددد–تأقدت   دت جتم مت د)تأت د  دد7
د2د-دملشمأمجت دتأم  نطدتأمتعقعىددد8
د2د-دم د  دتأعتم دلتأ شق  دلتأتلشمأمجت ددد9
د-د1د دد   ت د..دتأ د(دددد– دوم ت ت ددد–تط    دتأت بم  د) د شت دد10
د2د-دتأ تقدلأتفددد11

د.حص د37مقعدتأحصاد=دد-
د.تط    دتأت بم  (د–=د)تأت بت دتأق شت ددلتأممتعدتأتلد دمقخسد لدتأمبممعدتألتد-
د. حصاد  بممت دد3و عىدتأم  لعدد-
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د. دو دلسد  بمعدعتخسدتأب وع  دلو تك دتط ح  دتأعتمت تأ المد موًددلي مد-
د(382دد دديدو دتأ  تددتأم تددد17)تأمصقد:دتأم عىد

 (2جدول رق  )

)يةةت  تةةدريس المةةواد العلميةةة  ي الثةةانو  يالمةةواد التةةي يدرسةةها الطالةةب بالصةةن الثةةان
 نجليزية(باللغة اإل

 المةةةةةةةةةةةةةةةةادة م
عدد الحصص 

 األساسية
عدد الحصص 

 ثرائيةاإل

د-د5دتأتظ دتأع بت د1
د-د1دتأت بت دتأق شت د2
د-د4دتأتظ دتطجشبت دتطلأ د3
د-د2دتأتظ دتطجشبت دتأ   ت د4
لحسددددددددددد مدد–تأتن  دددددددددددسدد–تأ    دددددددددددت  د)تأببددددددددددد دد5

دتأم ت   (
د2د4

د2د6دجتمأمجت (د– حت ءدد– ت   ءدد–تأعتم د)كتمت ءدد6
د1د1دللتأتنلت دتأعتمدلو  دت دتأبح دتأعتمد7
د-د1د س متأممتطش دلح مقدتإد8
د2د-دمصمتم  دىشق ت د ست  د9
د2د-دملشمأمجت دتأمعتمو  دلت مص  د10
د-د1د تسن دلوش  دتأعت دد11
 دد– دوم ددددت ت دد–تأت بم دددد د)د د شتدددد دتط  دددد  دد12

دد   ت د..دتأ د(
د-د1

د.حص د35مقعدتأحصاد=دد-
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د–تط  دد  دتأت بم دد دد–=د)تأت بتدد دتأق شتدد ددلتأمددمتعدتأتددلد دمددقخسد ددلدتأمبمددمعدتألتدددد-
د.تأممتطش دلح مقدت  س م(

د. حصاد  بممت دد3و عىدتأم  لعدد-
د.تأب وع  دلو تك دتط ح  دتأعتمت  دو دلسد  بمعدعتخسدتأ المد موًددلي مد-

د(382دد دديدو دتأ  تددتأم تددد17)تأمصقد:دتأم عىد
 (3جدول رق  )

)يةةت  تةةدريس المةةواد العلميةةة  ي المةةواد التةةي يدرسةةها الطالةةب بالصةةن الثالةة  الثةةانو 
 نجليزية(باللغة اإل

 )مجموعة العلوم األساسية والطبية(

 المةةةةةةادة م
عدد الحصص 

 األساسية
عدد الحصص 

 ثرائيةاإل

د-د5دتأتظ دتأع بت د1
د-د1دتأت بت دتأق شت د2
د-د4دتأتظ دتطجشبت دتطلأ د3
د-د2دتأتظ دتطجشبت دتأ   ت د4
د2د3دتطحت ءد5
د2د3دتأنت   ءد6
د2د3دتألتمت ءد7
د-د1د س متأممتطش دلح مقدتإد8
د3د-د)ك  ستمم(ديدتأم  لعدت بتل ددد9
د2د-دتطدتدلتأنم ءمتم دد10
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 دد   ددت د..دد– دوم ددت ت دد–تط    دتأت بم  د) د شتدد دد11
دتأ 

د-د1

عتدىدتأم دددددددد لم  (دإد–تأ دتمدددددددد دد–)تأصددددددددش م ددملشمأمجتدددددددد د12
دل مت ددتأ  أعدو عىدلتحقىد

د1د1

د.حص د36مقعدتأحصاد=دد-
د–تط  دد  دتأت بم دد دد–=د)تأت بتدد دتأق شتدد ددلتأمددمتعدتأتددلد دمددقخسد ددلدتأمبمددمعدتألتدددد-

د(. س متأممتطش دلح مقدتإ
د. دو دلسد  بمعدعتخسدتأب وع  دلو تك دتط ح  دتأعتمت تأ المد موًددلي مد-
د(382دد دديدو دتأ  تددتأم تددد17)تأمصقد:دتأم عىدددد

 (4جدول رق  )

)يةةت  تةةدريس المةةواد العلميةةة  ي المةةواد التةةي يدرسةةها الطالةةب بالصةةن الثالةة  الثةةانو 
 نجليزية(باللغة اإل

 )مجموعة العلوم الهندسية والحاسبات(

 المةةةةةةةةادة م
عدد الحصص 

 األساسية
عدد الحصص 

 ثرائيةاإل

د-د5دتأتظ دتأع بت د1
د-د1دتأت بت دتأق شت د2
د-د4دتأتظ دتطجشبت دتطلأ د3
د-د2دتأتظ دتطجشبت دتأ   ت د4
د2د3د2د   ت  دد5
د2د3دتأنت   ءد6
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د2د2دتألتمت ءد7
د1د2دتأبتمأمجت د8
د-د1دتأممتطش دلح مقدت  س مد9
د3د-د)ك  ستمم(ديدتأم  لعدت بتل ددد10
د2د-دلأ س مدت ىشق  دتإد11
د2د-دألت ل ت  ىشق  دتإد12
 دد   دددت دد– دوم دددت ت دد–تط  دد  دتأت بم ددد د) د شتددد دد13

د..دتأ (
د-د1

إعتدىدتأم ددددددد لم  (دد–تأ دتمددددددد دد–ملشمأمجتددددددد د)تأصدددددددش م دد14
دل مت ددتأ  أعدو عىدلتحقىد

د1د1

ددد.حص د39مقعدتأحصاد=دد-
د–تط  دد  دتأت بم دد دد–=د)تأت بتدد دتأق شتدد ددلتأمددمتعدتأتددلد دمددقخسد ددلدتأمبمددمعدتألتدددد-

د. س م(تأممتطش دلح مقدتإ
د.تأب وع  دلو تك دتط ح  دتأعتمت  دو دلسد  بمعدعتخسدتأ المد موًددلي مد-
د(382دد دديدو دتأ  تددتأم تددد17)تأمصقد:دتأم عىدد

 (5جدول رق  )

)يةةت  تةةدريس المةةواد العلميةةة  ي المةةواد التةةي يدرسةةها الطالةةب بالصةةن الثالةة  الثةةانو 
 نجليزية(باللغة اإل

 )مجموعة العلوم الهندسية والحاسبات(
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 المةةةةةةةةةادة م
عدد الحصص 

 األساسية
عدد الحصص 

 ثرائيةاإل

د-د5دتأتظ دتأع بت د1
د-د1دتأت بت دتأق شت د2
د-د4دتأتظ دتطجشبت دتطلأ د3
د-د2دتأتظ دتطجشبت دتأ   ت د4
د2د3د2د   ت  دد5
د2د3دتأنت   ءد6
د1د2دتألتمت ءد7
د1د2دتأبتمأمجت د8
د-د1د س متأممتطش دلح مقدتإد9
د3د-د)ك  ستمم(ديدت بتل ددتأم  لعدد10
د2د-دلأ س مدت ىشق  دتإد11
د2د-دألت ل ت  ىشق  دتإد12
 دد   ددت د..دد– دوم ددت ت دد–تط    دتأت بم  د) د شتدد دد13

دتأ 
د-د1

تعتدىدتأم ددددددددد لم  (دد–تأ دتمدددددددد دد–ملشمأمجتدددددددد د)تأصدددددددددش م دد14
دل مت ددتأ  أعدو عىدلتحقىد

د1د1

د.حص د39مقعدتأحصاد=دد-
د–تط  دد  دتأت بم دد دد–=د)تأت بتدد دتأق شتدد ددلتأمددمتعدتأتددلد دمددقخسد ددلدتأمبمددمعدتألتدددد-

د. س م(تأممتطش دلح مقدتإ
د. دو دلسد  بمعدعتخسدتأب وع  دلو تك دتط ح  دتأعتمت تأ المد موًددلي مد-
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د(دد382دد دديدو دتأ  تددتأم تددد17)تأمصقد:دتأم عىدددد
د

تأتددقد رد دددلدلددسدوددد عىدتأمم ددمم  دتأقدت دددت دتأتددلدمح ددد د(ديحددقعد ممدد ءدىتتددد د2)
ودلتأم ددددد لم  دتأتدددددلدي دددددم دتأ  أدددددعدل ىدددددقتمدتأمدددددش  دطدددددمت دتأنصدددددسدتأقدت دددددد

ج تن دد دلمبمددلدبمت دد  دوددق  دتأمقد دد ودلمعدد تدمتدد دوبتددردإعتدىدتأمقد دد دإ 
 دأ دد دممصددتنًددلأتممت  دد دمتت دد دمتدد د مد تسددت دتأ  أددعد ددلدبقتيدد دتأنصددسدتأقدت ددد

ط  بتلدتأقدت ت ود  إ    دإأ دلتتعدتأم دد لم  دلوعدد  ت دم تددت د دمت دتوم مًد
د.(138)ىي دتأم  لم  

(د ت دو  د  دجمتلدتأم  لم  د لدلددسدتأمددمتعدتأقدت ددت دأتتمصددسدإأدد دتأم دد لم  د3)
تأم دددت ل دبدددت دتأمدددمتعدتأممتتنددد دلمحم دددسدىدددي دتأم ددد لم  دإأددد د  لددد ددوحمد ددد د

ودددددد عىدتأم دددددد لع(دمحدددددد دت دددددد دكبدددددد ادمددددددقلددحمأ دددددد دتأم دددددد لم  دتأتل وتتدددددد د)
Capstoneددد   دإأددد دتط لددد ددتأمحمد ددد دتطخددد ادتأتدددلدمش  دددعدتأ دددالمد  إد 

د.(139)  أمقد  

(دم ددددم دتأمقد دددد دبتددددم ت دوصدددد عددوتشممدددد دأتددددتعت دأت ددددالمد  شدددد ءدتأقدت دددد دعتخددددسد4)
ك عيمتدددد دتأبحدددد د تأمكتبدددد دلمتدددد دفددددبك دتأمعتمودددد  دل ددددت دت  ددددتع   د مكتبدددد  د

د.(140)ص   لتأب وع  دتأمدلتأعتم

(ديعتمدددقدتأمعتددد د  شددد ءدتأتدددقد رد مدددقتدددتأمتندددمدت د دددلدتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد دمتددد د5)
تأ  ن دمت دتأم  لم  دتأمتل وت دلبأددفدودد دخددال دتأعمددسددلتأمقخسدت  ت ص ن

 دددلدوبمممددد دصدددظت ىد)كدددسدوبمممددد دو ددد لعدوحدددقع(د  إ ددد   دإأددد ددلتأتعددد ل 
 تسدددتم دتأ  أدددعدوددد دديتأدددتعت دتإألت ل دددلدوددد دخدددال دتألمبتدددمم دتأمحمدددم دتأدددي

د.(141)تأمقد  
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(د قم دتأتقد رد مقتدددتأمتنمدت دتأ   م دد د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د مبمممدد دودد د6)
ب دد ودلبأدددفدودد دخدددال ددتط  دد  دتأم مب دد د  أم ددد لم  دتأبح تدد دتأتدددلدي موددممد

  ددد دت دلدحدددال دمتمتددد دأدددبعيدتأب وعددد  دلو تكددد دتأبحدددم دتأعتمتددد دلغت ىددد ود
د.(142)لل حقعدأ  د م دلسد  بمعد لدتأبقل دتأقدت 

 بتت  ددد دأمدددمتعدتأعتدددم دلتأ    دددت  د(دملدددممدتأقدت ددد د دددلدىدددي دتأمدددقتددد  أتظددد دتإ7)
 بتت  دد دأت ددالمدتإدلتأ شق دد دلتأتلشمأمجتدد ودلمتددمأ دتأمددقتدددد ددلدوسددتمادتأتظدد 

د.(143)تأمتتح ت د  أمقتدد

 خامًسا: تقيي  الطال :

ت دتأ ددالمد ددلدتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد ودتدددحددم دم لد
د(دإأ دو د تل:دد382 ف ددتأ  تدد)

(دي ددددت طد  ددددتم تددتأ ددددالمد ددددلدتأقدت دددد دب ددددي دتأمددددقتددود مديح دددد دتأ  أددددعد1)
عتدىد د ددلدو دد دت دتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد ودل مكدد دإ ب حددًد

عتدىد  ددسدتأ ددالمدغتدد دتأ دد عد  دمتدد دتأتبدد لمدوبتردتإتأمقد  د عقدومت   د
ودددددلد ظددددد دلفددددد لطدىدددددي دتأمدددددقتدددإأددددد دغت ىددددد دوددددد دتأمدددددقتدددتأتب  بتددددد د لد

 و  دودد ىدلتحددقىدلددسد صددسددلخ  ددلأإ عقددلتأحكموت د لد   ي دتأع  دتأقدت 
د.(144)  أب  قدتأمسبسدلعدت 

تش  ددعدوددلدطبتعدد دتأمدد عىد د مدد د  دلفدد    د(د ددت دتأت تددت دتأمسددتم دأت ددالمد  ددبممتًد2)
أ ت ددم ق دتأ  أعد لدتأتعتت دلهجدد تءدتأم دد لم  دعتخددسدتأمع وددسدلتأحبدد ت د

د.(145)تأقدت ت ودلمحن د ت ن دىيتدتأت تت د لدوت دخ صد  أ  أع
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(د دددت دم دددم  دتأ دددالمد دددلدلدددسدوددد عىدعدت دددت دوددد دخدددال دوشظموددد دم دددم  دمعتمدددقد3)
ودد  دلددسدوش دد دلبأددفدمتدد دتأشحددمدتأمعدد  ت دتأت أتدد د  أشسددب دتأمتم دد دتأمم ددح د 

د:دد(146) ألتأت

ددد.%(30تختب ددبلدومتصن  دخ ص د)د– 

لم تددت دتأم دد لم  د STEM دتدد ددو دد دت دتأددتعت دتأتددلديكتسددب  دطددالمد–م
ددد.%(60)

دل. عتءدتأ المد  ش ءدتأع  دتأقدت د-ل

لتأتلشمأمجتددد د تددد  دتأ  أدددعدأتح تددد دتأشبددد ود دددلدودددمتعدتأعتدددم دلتأ    دددت  دد-ع
د.%دو دتأقدج دتأش  نت 60لتأ شق  دتأحصم دمت د

(دمعت د ت ن دتأ المد صنممدتأش ددسد مددقتدددتأمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د4)
 ددلدوممددقد دصدد  د   يدد دفدد  دودد  مدودد دلددسدمدد  ودل حدد دأت  أددعدتأددتظت دودد د

بدد دمددالمدتأشتتإد تتبدد دت وتحدد مد ددلدوددقىد دم  ددقدمدد دم دد ىد يدد  دودد دمدد د  د
عتدىدتأم ل  دددددد دأتتعتددددددت دلم ددددددق دتأتظتمدددددد  دأتمقد دددددد د دددددد د ددددددت دد ع دددددد دإأدددددد دتإ

د.(147)يدتأ   مد

(دي ددم ددنددتردد دد عدتأتعتددت دتأعدد  دبت ددكتسدأبشدد دأنحددادتأتظتمدد  دتأم قودد دودد د5)
 دودددد دمدددد د  دم ددددقي د(د موددددًد15تأ ددددالمدلتأدددد عدمتت دددد د ددددلدوددددقىد دم  ددددقدمدددد د)

د.(148)تأتظت د

أقدت ددد دتأ   م ددد دتأع وددد د مدددقتدددتأمتندددمدت دحدددم د ظددد  دتوتحددد مدفددد  عىدإممددد  دتلد
تأ   م دد د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد ودل ددلد ددمءدتأ دد تدت دتأم تد دد دتأم صدد دبدديأفودمبددقدد

د:دد(149)ف دىدإأ دو د تلتإ
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ممددددد  دتأقدت دددد دتأ   م ددددد دتأع وددددد دأمددددقتدددتأمتندددددمدت د دددددلدتأعتدددددم دإ(دم تصدددد دفددددد  عىد1)
تأ ددد  ماد  دددطودلمتددد دتأ دددالمدتأشددد جحت د دددلدلتأتلشمأمجتددد دمتددد دتأصددد دتأ  أددد د

 مددددقتدددتأمتنددددمدت دتأمش ددددمأت دإأدددد دتأصدددد دتأ  أدددد ود مدديدتأ دددد  مددلتأصدددد دتأ دددد  
دحقادتأمبمممتت دتأت أتتت :ددإيمت دد

ددد.تأمبممم دتأعتمت د)متم (د– 

ددد.تأمبممم دتأعتمت د)د   ت  (د–م

دت د ددددلدتأعتددددم د مددددقتدددتأمتنددددمدديد(د ددددقدددتأ  أددددعدتأم تددددقد  أصدددد دتأ  أدددد دتأ دددد  مد2)
لتأتلشمأمجتددد د دددلدتأمبمممددد  دتأعتمتددد د)د   دددت  (دعتخدددسدتأمع ودددسدبددد تو دو دددس:د

ألت ل تدد  ودلغت ىدد (ودل ددقدددتأ  أددعدتأم تددقدىشق دد دتإد–دلأ س مدت )ىشق  دتإ
متدددم دد–  أمبمممددد دتأعتمتددد د)متدددم (دعتخدددسدتأمع ودددسدبددد تو دو دددس:د)تأ تدددقدلأتفد

قد دد  دتأ  أددعدبشظدد  دتأنصددتت دتأقدت ددتت دومتعد دلتطدتدلتأنم ءودلغت ى (ودلى
دل. د لد   ي دلسد صسدعدت ت وتح مد ت  دممتت دديعتخسدتأمقد  دل  ع

ع ددددقدأ دددد دل  ددلتأش دددد طدتأ    دددددديد(ديمدددد دددجمتددددلدتأ ددددالمد  أصدددد دتأ  أدددد دتأ دددد  مد3)
ل متددد ددتأ  أدددعدودعتخدددسدتأمقد ددد دل دددلد   يددد دلدددسد صدددسدعدت دددددلتوتحددد مدممتدددد

  دتأت أتددد دل م د ددد دبشظددد  دتأنصدددتت دتأقدت دددتت دعتخدددسدت(دوددد دتط  دددد د)لتحدددقًد  ددد طًد
وددد دخدددال ددل د دددلد   يددد دلدددسد صدددسدعدت ددددتأمقد ددد ودل دددت دت وتحددد مد تددد دممتتددد د

د:ددلوس     دمشظم  دتأمقد  دلى

تأصددددح   دد–تأمسدددد ودلتأتم تددددسدد–ديدت بتلدددد دددلتأش دددد طدتأعتمدددددد–دل)تأش دددد طدتأنشددددددددددد
د–تأمكتبددددد  دلو دددددد دت دتأبحدددددد دد–خقودددددد دتأمبتمدددددلدلمشمتدددددد دتأبتتدددددد دد–مدددددال دلتإ

د.ملشمأمجت دتأمعتمو  دلت مص  (

وددلدديد(د تتدد  دتأمعتمددممدبتددقد ردتأددقدلددتأعمتتدد دعتخددسدتأمع وددسد  أمقد دد د دد أتمت د4)
مددقتعى دبمت دد  دوست دد ددتأمدد عىدم ددمسدمبدد دمدإدتأقدلددتأشظ   دل  دخ دد دل ددت د
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وبتددردإعتدىدتأمقد دد دلو دد لم  دلبحددم دلتبتلدد دت دمتمتدد دلملشمأمجتدد ودل تددمأ د
ودلبأددددفدودددد دخددددال دت مصدددد  د ل ددددلدخ دددد دأتشم ددددلد دددد صدتأددددتعت دتأمت حدددد دب ددددد

أتبحددم د  ك عيمتدد دتأبحدد ددل  أب وع  دتأمص   دلتأم تك دتأبح تدد دلتأم لدد دتأ ددمو
دل.تأعتم

(دم ددددتمسدوددددمتعدت وتحدددد مدأ ددددالمدتأصدددد دتأ  أدددد د مددددقتدددتأمتنددددمدت د ددددلدتأعتددددم د5)
د:ددللتأتلشمأمجت دمت دت م

ودددمتعد بددد وددللىددددد– سددد مدتأممتطشددد دلح دددمقدتإد–مدددمتعدتط   دددت :دتأت بتددد دتأ •
دل.لد ممدل دمم مدإأ دتأمبممعدتألت

لمتددم عددلومتعد ب ودلد ددممدممدد مدأتمبمددمعدتألتددددلتأممتعدتأتمصصت :دلى •
د:ددل  أ ععدتأممتتن دمت دتأشحمدت م

د–طلأددد دتأتظددد دتطجشبتددد دتد–تأمبمممددد دتأعتمتددد د)متدددم (:د)تأتظددد دتأع بتددد دد– 
تأبتمأمجتددد دد–تطحتددد ءدد–تأنت  ددد ءدد–تألتمتددد ءدد–تأتظددد دتطجشبتددد دتأ   تددد د

د.لتأعتم دتأبتتت (

تأتظدد دتطجشبتدد دتطلأدد دد–تأمبممم دتأعتمتدد د)د   ددت  (:د)تأتظدد دتأع بتدد دد–م
تأ    ددت  دتأت بت تدد دد–تأنت  دد ءدد-تألتمتدد ءدد–تأتظدد دتطجشبتدد دتأ   تدد دد–
د.تأبحت (تأ    ت  دد–

(د تمأ دوبتردإعتدىدتأمقد  دم ددكتسدىتتدد د شتدد دأت تددت دو دد لم  دتأ ددالمودلل ددلد6)
د  تت دت وتح مد لدلسدو عىدمت د مدمتلممدىي دتأ تت دو د دبع د مم ءدلى :دد

د.وست  ددتأم عىدد– 

د.STEMخبت دد–م
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(د  ددددت بتمدودددد دتأب وعدددد  دلتأم تكدددد دتأبح تدددد دم فددددح م د ك عيمتدددد دتأبحدددد د2)د-ل
د.لسد شتت دلمتأعت

د:دلو ف ت دىد  د لد مءد دبع دتمتب د  د(ديع  دتأ  أعدوبمممًد7)

د.تختب ددت  تعقتعدأت بم د  أب وع  د- دد

د.و   تردأتمن ىت دتأتلدلم   دتأ المد لدتأعتم دلتأ    ت  د–مد

ددد.Capstone عتءدتأ المد لدتأم  لم  د د-لدد

%ودل دددت دم تتم ددد دوددد دخدددال د10حمدددمددلو ددد دل دتأ دددالمدلم دددكسد سدددب دد-عدد
ل  دددت طددوتأمدددقتددديدتأمدددمتعدتأقدت دددت دتأممتتنددد دمحددد دإفددد تمدودددق  ددلوعتمدددد

ددد.%د لدلسدوكممدو دتأمكم   دتطدبع 60أشب ودتأ  أعدتأحصم دمت د

 مددددقتدددتأمتنددددمدت د ددددلدتأعتددددم دديد(دمعتدددد د تدددد ن دتأ ددددالمد  أصدددد دتأ  أدددد دتأ دددد  مد8)
 مأتددمدودد دلددسدمدد  ودل حدد دأت  أددعددلتأتلشمأمجت د ددلدوممددقدغ  تدد دوشتصدد دفدد  

مددالمدإدتأددتظت دودد د تتبدد دت وتحدد مد ددلدوددقىد دم  ددقدمدد دم دد ىد يدد  دودد دمدد د  د
عتدىدتأم ل  دد دأتتعتددت دتأشتتبدد ودلم ددق دتأتظتمدد  دإأدد دتأمقد دد دتأتددلدم  ع دد دإأدد دتإ

 ددلدح أدد دتأتظتددعد لدتأ  ددممد ددلددلتأ  أددعدتوتحدد مدتأددقلددتأ دد  ديودل دد عيدتأ دد  مد
ددتطل د ددددلدوددد عىد لدودددد عمت دمتدددد دتطك ددد دل ددددلدح أدددد دتأشبدددد ود دتوتحددد مدتأددددقلد

%دودد دتأش  يدد دتألبدد ادأتمدد عىودلمدد ديبددم دأت  أددعد60يحتسددعدأت  أددعد ك دد دودد د
مددد عىدتأت دددق دأالوتحددد مدوددد ىدلتحدددقىد  دددطدل دددلدح أددد دملددد تددتأ  دددممد دددت دإدتأ ت دددعد

د.معق سدوس د دلمحم ت دإأ دتأمقتدددتأ   م  دتأع و د  أص دتأ  أ 

(دأت  أعدتأتظت دو د تتب دت وتح مدخال دوددقىد دم  ددقدمتدد دم دد ىد يدد  دودد دمدد د  د9)
عتدىدتأم ل  دد دلم ددق دتأتظتمدد  دإأدد دتأمقد دد دتأتددلدم  ع دد دإأدد دتإدومددالمدتأشتتبدد إد

لتأتددلدمتددمأ دم  دد دمتدد دأبشدد د حددادتأتظتمدد  دلتأتددلدم ددكسدديدأتتعتددت دتأ دد  مد
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بشدد د حددادتأتظتمدد  دلتأدد عدمتت دد د  دد تددودد ددنددتردد دد عدتأتعتددت دتأعدد  دلمتدد دتأت
د. دو دم د  دم قي دتأتظت د(د موًد15خال دوقىد دم  قدم د)

ل ددلدد دد أ دأتسددتقدتط ددت بدتأددقلتمد/دوحمددمعد بددمدتأشصدد دل  دد دتأت بتدد دلتأتعتددت ود
إأدد دتأسددتقدتط ددت بدتأددقلتمد/دجمدد  د ددمتد د وددت دوبتددردتأب وعدد  دتأم صدد دلتطىتتدد ود

  د ت ددد دبتصدددق  دتأمبتدددردتطمتددد دأتب وعددد  د دددلد وديمبدددد4/8/2014و  دددت دبتددد د  د
 ودمتدددد دممصددددتاد سددددب دو  دددد دأ ددددالمد8/6/2013مدددد دم ددددق د ددددلدديتجتم مدددد دتأددددي

 ددلدتأب وعدد  دتأحكموتدد دلب أتبعتدد دSTEM دوقتد لدتأمتنمدت د لدتأعتم دلتأتلشمأمجتدد 
تأم ص دلتطىتتدد ودلمدد دمم ددتحدلتنتدد دحسدد مدتأشسددب دتأم  دد د)دسددم دمددقعدطددالمدع عدد د

 دىدديتدتأعدد  دمتدد د مددقتعدتأم بددمأت د  ألتتدد  دتأعتمتدد دلتأعمتتدد دط أبددًدد85لمددقعى ددتأتمدد ل
د. بلدلتت  (دلتأتلدم دمحق قى دلى

ل دددحدتط دددت بدتأدددقلتمد/دوحمدددمعد بدددمدتأشصددد دل  ددد دتأت بتددد دلتأتعتدددت د دددلد لددددقد
ودلبأددفد STEM د دد أت ود ظدد  دتأقدت دد د ددلدوددقتدددتأمتنددمدت دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد 

د:دد(150) إيب  دلم د تل

 ( طريقة التقيي :  1)

د ألجمدددإ ددلددلمحتسددعدعدجدد  دتأ ددالمدبشدد ءدمتدد دمددقىدوحدد لددأ دد دل مد سددب
دلم د تل:دددلوبممعدتأ  أعودلى

د%(دد10)دددتأحممددلتأظت مدلتأم  دل دد- دد

د%(دد5)دددلتط ح  دددلتأع تدتأت قيمد–مد

د%(دد5)دددأتممتعدتأعتمت دددلتأب  عدتأعمتد-لدد

د%(دد20)دددددددددددد Capstone تأم  لعدد-عدد
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د%(دد20)دددددددددددتختت ددو   تردتأمن ىت ددد-ىدد

د%(دد40)ددتختب ددتأ بم د لدتأب وع  ددد-لدد

 ( االمتحانات:  2)

:د دددقخسدبشسدددب دلىدددمدتختبددد دددتددد ددمددد أمد(ACT)تختبددد ددتأ بدددم د  أب وعددد  دد– 
د.تأ المعدج  دد أل%دو دإجم40

تختب دت دو   تردتأمن ىت دأتممتعدتأعتمت :دتأظ تدوش  ددتدد ددصددح دتأمندد ىت دد–م
أددقادتأ دددالمدلىددمد دددمعدجق ددقدوددد دت ختبدد دت دتأتدددلدمتسدد دبقدجددد دم أتدد دوددد د

د.تأصعمب 

متددد د  مددد طدجق دددقىدوددد دديدت ختبددد دت د دمددد مبطد كتددد مد دددت دمقد سددد دبدددسدمحتدددمدد-ل
 بتدد دتأمندد ىت دتأتدددلدعد دد  دلودددقادتط ددتت دتأتددلدم دددترددددقدىدتأ  أددعدمتددد دم

د.مم دتأمع   دأقي 

 ( المشروعات:  3)

ودحتدد ديعكددردتأم دد لعدلي م دتأ  أعدبت قي دو  لعد لد   ي دلسد صسدعدت ددد
ودددقادمددد ت طدلمل ودددسدتأن ددد دأدددقادتأ  أدددعدأمم دددمم  دتأمدددش  د  إ ددد   دإأددد دوددد دددددقد

تأبحدد دخدد دلد  دد قديحت جدد دتأم دد لعدودد د  دد طدمت تددعدودد دتأ  أددعد ت دد دتأتم ددلد ددلد
تأمم دددمم  دتأتدددلد قد ددد  دخدددال دتأصدددنممدتأقدت دددت دتأممتتنددد دتأتدددلديحت ج ددد دأتشنتددديد

د دوبدديل ًد دد  ت دإتدتأم دد لعدل دممجددقد ددلدتأمشدد ى دتأم دد دىدومدد ديبعددسدودد دتأم دد لعدج ددقًد
د.أقادتأ  أعدلو ديع  دو دون م دتأتعت دتأيتمدأتمصم دأتمع   دو دتأ  أعدلىم

د

د
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 ( المناهج:  4)

وحتددمادتأمشدد ى دددد ن دمتدد دتأمددش  دتأمتل وددسدبددت دتأمددمتعدتأقدت ددت ودحتدد ديعتمددقد
مت دوبممم دو دتأمن ىت دتأمت قو دأمم مم  د ت دمقد س  د  ألتت  دتأعتمت دخ صدد د
 لدوبدد  دتأ شق دد دلتأعتددم دتأ بتدد د)متدد د ددبتسدتأم دد  د ددقددددسدد دد   ددت  دوم ددمعد

 ددلدتألتمتدد ءدللدديأفدوم ددمعدتألتمتدد ءدتأحتم دد دMaterial Science تأمددمتعدتأعتمتدد د
Biochemistryأ سدد دتأعتددم (دل  ددم دبتددقد ردىددي دتأمم ددمم  د  دد ميىدودد دلتتدد  دد

د.تأ شق  دللتت  دتأعتم د

 ( المعامل المتقدمة:  5)

 دددقدددتأ دددالمد دددلدمدددقعدوددد دتأمع ودددسدتأمت قوددد دتأتدددلد د مجدددقدأ ددد دو تدددسد دددلد
دوقتدددتأ   مادتأع  دو س:دد

ودلىمدوعمددسدي ددم دتأ  أددعد تدد د عمددسدFabدLabوعمسدتأتصمتم  دتأ شق ت دد- 
 م بلدوصظ ىدأبعيدتأحتم دتأتلدينت  دد  دأحددسدو ددكت دودد ودل متبدد دصددح د

د.ىيتدتأحسدم دط   دىيتدتأشممبل

دددأل.وعمسدتأح  عدت د-لدددددددد.ألت ل ت  تإوعمسدد-م

 .وعمسدتأمتتتمتقي د-ىددددد.وعمسدتأمتك  تك د-ع

د :دد2014(دبت مدبشسعد ت  دتأقدج  دأت المد)تأ عبتت (دأع  د6)

 (6جدول رق  )

 التكةةةةرار الفئةةةةةةة
د5د100د–د95
د31د94.99د–د90
د25د89.99د–د85
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د13د84.99د–د80
د9د79.99د–د75
د2د74.99د–د70

 م( 2014،  15893)المصدر: قرار الوثيقة رق  

ل دددلدختددد  دتأ  ددد أ دطتدددعدتط دددت بدتأدددقلتمد/دوحمدددمعد بدددمدتأشصددد دل  ددد دتأت بتددد د
أحدد قدطددالمدمتددفدتأمددقتددد  ألتتدد  دتأعتمتدد دلتأعمتتدد دإأممت  دد دمتدد دتلتأتعتددت دب جدد ءد

أ غب م  دلتطو ك دتأمت ح د لدمتفدتألتتدد  د دتأمقدج د  أب وع  دتأم ص دلتطىتت دمبعًد
ودلمددق دوح لأدد دومدد ى ىدعدج مدد د STEM يدوددلدو تمدد ىدممتدد د ظدد  دتأتعتددت دتأ دد  مد

د.بقدج  دطالمدتأ   م  دتأع و 

لواقةةة  المدرسةةةة الثانويةةةة للمتفةةةوقين فةةةي العلةةةوم  ي: عةةةرض ميةةةدانيالمحةةةور الثةةةان
   والتكنولوجيا  نين بمدينة السادس من أكتوبر:

متددد دتأمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت د دددلددلم تصددد دتأقدت ددد د دددلدم  ددد  دتأمتدددقت 
 ود2011 دددبتمب دوشددديدمددد  دد17تأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد د)بشدددت (ودحتددد دمددد دم  تسددد  د دددلد

 حمددقدجمدد  دد.  أ    دتألم ت د مق شدد دتأسدد عددودد د كتددمب ودبمت دد  دصدد حعدتأسددع عىدع
د .تأق  دل   دتأت بت دلتأتعتت د    ًد

دصددقدلتدددلدىددي دتأمقد دد د ددلدوصدد ودمدد دبشدد ءدت ددتب   د ددلدتأصددمدىدل ددلد ددبتسد
ودد دتأسدد عىدد9لم  دد  دمتدد دوبمممدد دودد دتأمحكمددت د)(دمب دىد47وكم  دو د)تطلأت د

 كتتددد دتأت بتددد دج وعددد دد*  ممددد ءدىتتددد دتأتدددقد ردتط ددد ميىدوددد دتأتمصصددد  دتأممتتنددد (
محكمددت د ددلد عددديدتأ ددد    ودلمدد دإجدد تءدل  دد دتأتعددق ال دتأتدددلدتمندد دمتت دد دوعظدد دتأ

 دتن دد ودل صددبح دت  ددتب   د)لتدددلدتأمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت دد مبدد دت دت  ددتب   دل  ددًد
 عدددقدتأتحددددت د(د دددلدصدددمدم  دتأش  نتددد دSTEM دددلدتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد دبشدددت د مصدددد د)

(دمبدد دىودلل  دد دط   دد دت  ددتب   دمتدد دمبدد دت دت  ددتب   دودد دخددال د47وكم دد دودد د)
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وتددم  ىدد–وتددم  ىدبقدجدد دوتم دد  دد–تأ ال دد د)وتددم  ىدبقدجدد دلبتدد ىددتختتدد دد حددقدتأبددقتنس
د(دأبمتلدتأعب دت دمت دتأت متع.دد1-2-3بقدج ددتتت (ودلىلدم خيدم ق  ت د)

د7وددق  ودد1(دو دتأم دد دلت دبمتدددلد)94لدقدملم  دمتش دتأقدت  دتأمبقنت دو د)
ت د ددددددلدتأعتددددددم د(دمدددددد دتختتدددددد دى دودددددد دتأمقد دددددد دتأ   م دددددد دأتمتنددددددمد ط أبددددددًدد86وعتمددددددت ود

(ودلمددد دت دددتمقت دبت  ددد  دىدددي دتأعتشددد د دددلدحسددد مدSTEMلتأتلشمأمجتددد دبشدددت د مصددد د)
تأمصددددد نادتأسدددددتكموت   د)تأتح ددددد دوددددد دتأ بددددد  دلت مسددددد قدتأدددددقتختلدلتأصدددددقق(دطعتىد

ود وعتمددًدد17(دودد دتأم دد دلت دبمتدددلد)254تأقدت  ودلملم  دمتش دتأقدت  دتأش  نت دو د)
د نردتأمقد  .ط أًب (دم دتختت دى دو دد237

 حسا  الثبات واالتساق الداخلي والصدق لالستبانة:

(دمبدد دىدمتدد دمتشدد د47مدد دم بتدد دت  ددتب   د ددلدتأصددمدىدتطلأتدد دتأمكم دد دودد د)
(ودلبأفدب قمدحس مدتأ ب  دلت مس قدتأقتختلدلتأصددققدأال ددتب   .د94وبقنت د)مد=د

تةة  حسةةا  (دSPSSتإحصدد نلد)لبعددقدم ددق  دتأددقدج  دلدصددقى د دد دإعخ أ دد دأتب  دد و د
 ثبات محاور االستبانة واالتساق الداخلي والصدق كما يلي:

دددد ك ل بددد   ددمعامةةةل الثبةةةاتمددد دحسددد مد أتمحدددمددتطل د حسددد مدوع ودددسد أنددد دأد
Cronbach's Alpha أعبدد دت دتأمحددمددلبأددفد ددلدح أدد دحدديمدعدجدد دتأعبدد دىدودد د

(ودلمدد د  أبددقل دif item deletedتأقدجدد دتألتتدد دأتمحددمددتأددييدمشتمددلدإأتدد دتأعبدد دىد
دتأت أل:

د

د

د

د
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 (7جدول )

ةة  كرونبةةا   لثبةةات المحةةور األول )كيفيةةة اختيةةار الطةةال  المتفةةوقين   معةةامالت ألفةةا لة
 (94في مدرسة المتفوقين الثانوية للعلوم والتكنولوجيا  نين( )ن = 

 اراتةةةةالعب م
معامل الثبات في 
حالة حذف درجة 

 العبارة

ممددد  دتأقدت ددد د م حتددد دإوبمدددمعدعدجددد  دتأ  أدددعد دددلدتوتحددد مدفددد  عىددقيعدددد 1
 642,0د ختت ددتأ المدتأمتنمدت .ددد وش  بًددتوعت دًددلتأتعتت دتط   

  تمدد دمشدددقدتختتدد ددتأ دددالمدحصدددمأ  دمتدد دتأدددقدج  دتأش  نتدد د دددلدودددمتعد 2
د622,0د بتت   .تأعتم دلتأ    ت  دلتأتظ دتإ

 دددددلدتأعتدددددم دلتأ    دددددت  ددلتأشدددددممدلبدددددقتمتأتنلتددددد دتإمتصددددد دتختبددددد دت د 3
د611,0دلتأ شق  دلتأتلشمأمجت دتأتلدمستمق د لدمحق قدتأمتنمدت د  أم مو.دد

د595,0دمتمت دتختب دت دتأم  بال دتأ مصت دأت المدتأبقعد  أش تى . 4
د521,0دبقتمت .ددمتس دف لطدتختت ددتأ المدتأمتنمدت د  أم ل  دتإ 5

أبشدددد دتختتدددد ددلدبددددم دتأ ددددالمدتأمتنددددمدت دتأبددددقعدتأمتنتدددد دتأ    تدددد ددلم تمددددد 6
د536,0دأق   .

أبشدد دتختتدد ددلدبددم دتأ ددالمدتأمتنددمدت دتأبددقعدتأمتنتدد دت دتصدد عي ددلم تمددد 7
د615,0دأق   .

أبشدد دتختتدد ددلدبددم دتأ ددالمدتأمتنددمدت دتأبددقعدتختبدد دت د ددلدتأتظدد ددلم تمددد 8
د561,0دلتأ     دتأع و .

 623,0معامل الثبات العام للمحور األول = 
مدإ مدجمتددلدمبدد دت دتأمحددمددتطل د  بتدد  دحتدد ديتض  من الجدول السا ق:  

إأددد دخنددديدوع ودددسدتأ بددد  دتأعددد  دأتمحدددمددتأدددييدمشتمدددلدإأتددد دديمدددقخسدتأعبددد دىد د ددد ع
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 د ددلدح أدد دتأت بتدد دمتدد دتأعب دى دلبأفد تم دمقتدتأعب دىدتطلأ ودلأدديأفدمدد دحددي   د   نتدد د
(د7وددد د)د تأعتشددد دتأش  نتددد ودلب أتددد ألد صدددبحدتأمحدددمددتطل د دددلدصدددمدم دتأش  نتددد دوكم دددًد

دمب دت .دلىيتد ق دمت د مد ب  دىيتدتأمحمددو منلد لدح أ دحيمدىي دتأعب دى.

مدد دط  دد دوعدد وال دت دمبدد طدبددت دعدجدد دلددسدداالتسةةاق الةةداخليلمدد دحسدد مد
دمب دىدلتأقدج دتألتت دأتمحمددتطل دلم د  أبقل دتأت أل:

 (8جدول )

محةور األول )كيفيةة اختيةار معامالت االرتبةاط  ةين درجةة كةل عبةارة والدرجةة الكليةة لل
الطةةال  المتفةةوقين فةةي مدرسةةة المتفةةوقين الثانويةةة للعلةةوم والتكنولوجيةةا  نةةين( )ن = 

94) 

 اراتةةةةالعب م
معامل 
 االرتباط

1 
ممددد  دتأقدت ددد د م حتددد دتأتعتدددت دإوبمدددمعدعدجددد  دتأ  أدددعد دددلدتوتحددد مدفددد  عىددقيعدددد

د د ختت ددتأ المدتأمتنمدت .ددتدوش  بًدوعت دًددلتط   
د**332,0

2 
  تم دمشقدتختتدد ددتأ ددالمدمتدد دتأددقدج  دتأش  نتدد د ددلدوددمتعدتأعتددم دلتأ    ددت  د

د بتت   .لتأتظ دتإ
د**362,0

3 
 دددلدتأعتدددم دلتأ    دددت  دلتأ شق ددد ددلتأشدددممدلبدددقتممتصددد دتختبددد دت دتأتنلتددد دتإ

دلتأتلشمأمجت دتأتلدمستمق د لدمحق قدتأمتنمدت د  أم مو.دد
د**425,0

د**543,0دمتمت دتختب دت دتأم  بال دتأ مصت دأت المدتأبقعدد  أش تى . 4

د**709,0دبقتمت .ددمتس دف لطدتختت ددتأ المدتأمتنمدت د  أم ل  دتإ 5

د**672,0دأبش دتختت ددلدبم دتأ المدتأمتنمدت دتأبقعدتأمتنت دتأ    ت دأق   .دلم تم 6

د**499,0دأبش دتختت ددلدبم دتأ المدتأمتنمدت دتأبقعدتأمتنت دت دتص عي دأق   .دلم تم 7
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8 
أبشدد دتختتدد ددلدبددم دتأ ددالمدتأمتنددمدت دتأبددقعدتختبدد دت د ددلدتأتظدد دلتأ    دد ددلم تم

دتأع و .
د**616,0

 01,0)**(: تدل على مستوى داللة 
:د مدجمتدددلدوعددد وال دت دمبددد طدبدددت دعدجددد دلدددسدويتضةة  مةةةن الجةةدول السةةةا ق

متدد د ودومدد د ددق دمب دىدو دمب دت دتأمحمددتطل دلتأقدج دتألتت دأتمحمددعتأ دإحصدد نت د
دت مس قدتأقتختلدأبمتلدمب دت دتأمحمددتطل .

مدددد دت ددددتمقت دو فدددد دتأصددددققدتأدددديتملدتأددددييدي دددد دددوإليجةةةةاد صةةةةدق االسةةةةتبانة
مدوع ودددسد بددد  دإ حسددد مدتأبددديددتأت بتعدددلدأمع ودددسد بددد  دوحددد لددت  دددتب   ودلحتددد د

لىدديتدد789,0لب أتدد ألد ددإمدو فدد دصددققدتأمحددمددتطل د=دد623,0تأمحددمددتطل د=د
دقدتأمحمددتطل دأال تب   . ق دمت دصق

دددد ك ل بددد   ددمعامةةةل الثبةةاتلمددد دحسددد مد أتمحدددمددتأ ددد  لد حسددد مدوع ودددسد أنددد دأد
Cronbach's Alpha أعبدد دت دتأمحددمددلبأددفد ددلدح أدد دحدديمدعدجدد دتأعبدد دىدودد د

(ودلمدد د  أبددقل دif item deletedتأقدجدد دتألتتدد دأتمحددمددتأددييدمشتمددلدإأتدد دتأعبدد دىد
دتأت أل:

 (9جدول )

 معةةامالت ألفةةا لةةة  كرونبةةا   لثبةةات المحةةور الثةةاني )طبيعةةة المنةةاهج الدراسةةية المقدمةةة 
 (94للعلوم والتكنولوجيا( )ن = بمدرسة الثانوية للمتفوقين 

 اراتةةةالعب م
معامل الثبات في 
حالة حذف درجة 

 العبارة

1 
م ددم دتأقدت دد د  أمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد دمتدد د
   ددت تمقت دط    دتأم  لم  دلتأمحقت دتأتل وتتدد دتأ  نمدد دمتدد د

دتأبح د لدتأممتعدتأقدت ت دتأممتتن .
863,0 
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 اراتةةةالعب م
معامل الثبات في 
حالة حذف درجة 

 العبارة

 دددت دتختتددد ددتأم ددد دت دتأقدت دددت دب دددي دتأمقد ددد د دددلدإطددد ددتأمعددد  ت د 2
د856,0د.STEM دأدتأ موت دلتأمع  ت دتأع أمت د

تأمش ى د  أمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد دوع عأدد ددقمع 3
 875,0دتأم حت دتأ   م  دتأع و .دلأإلط ددتأع  دأتمش ى د 

د857,0دم ت دإعتدىدتأمقد  د مع   دح ج  دتأ المد  أمش ى دتأقدت ت . 4

 دو دلسد  بمعدإأدد دتأب وعدد  دلو تكدد دتط حدد  د يىعدتأ المد موًد 5
د864,0د .تأعتمت دأتقدت  دممتت د

مددم  دتأمقد دد دوصدد عددوتشممدد دأددتعت دتأ ددالمد  شدد ءدتأقدت دد دعتخددسد 6
د860,0دتأمكتب .

7 
 د  شددددد ءدتأتدددددقد رد  أمقد ددددد دمتددددد دتأمدددددقخسدتيعتمدددددقدوعظددددد دتأمعتمدددددد

تأ ددد ن دمتددد دتأم ددد لم  دتأمتل وتددد دوددد دخدددال دتأعمدددسددلت  ت صددد ن
دوبممم  دصظت ى.دل دلتأتع ل 

د857,0

يعتمددقدتأتدددقد رد  أمقد دد ددمتددد دوبمممدد ددوددد دتط  دد  دتأم مب ددد د 8
د848,0د  أم  لم  دتأبح ت .

جددد تءد  ددد دت دلدحدددال دمتمتددد دأدددبعيدإ دددت دم دددبتلدتأ دددالمدمتددد د 9
د855,0دتأعتمت .تأب وع  دلو تك دتأبحم د

م ددق د عددقدت  ت دد ءدودد ددلم ددت دإعتدىدتأمقد دد د  ط  دد  دتأالصددنت دتأتددد 10
د859,0د.ل  كسد ظ ودلتأتم دتأقدت 

تأمع وددددسددددلد ددددت دم ددددبتلدتأ ددددالمدمتدددد دإجدددد تءدتأم دددد لم  دتأتعتتمتدددد د ددددد 11
د857,0دتأم ص د  أمقد  .د

تأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد د صددمدىد ددت دمددقد ردوشدد ى دتأعتددم دلتأ    ددت  د 12
د856,0دوتل وت .

وكتعدمشست دتأ   م دد دتأع ودد دطبتعدد دوقد دد دتأمتنددمدت دأتعتددم ددل  تم 13
د865,0دلتأتلشمأمجت دلتحتت ج  دتأ الم.

مم  دتأمقد  دإج تءت دد مت دأم  دل دتأمعتمددت دأت ددالمدتط  دد  د 14
د856,0دتأالصنت .

 868,0الثاني = معامل الثبات العام للمحور 
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مدإ مدجمتددلدمبدد دت دتأمحددمددتأ دد  لد  بتدد  دحتدد ديتض  من الجدول السا ق:  
إأددد دخنددديدوع ودددسدتأ بددد  دتأعددد  دأتمحدددمددتأدددييدمشتمدددلدإأتددد دديمدددقخسدتأعبددد دىد د ددد ع

 د ددلدح أدد دتأت بتدد دمتدد دلبأفد تم دمقتدتأعبدد دىدتأ  أ دد ودلأدديأفدمدد دحددي   د   نتدد ددوتأعب دىد
(د13ودد د)د تأعتشدد دتأش  نتدد ودلب أتدد ألد صددبحدتأمحددمددتأ دد  لد ددلدصددمدم دتأش  نتدد دوكم ددًد

دمب دى.دلىيتد ق دمت د مد ب  دىيتدتأمحمددو منلد لدح أ دحيمدىي دتأعب دى.

وعدد وال دت دمبدد طدبددت دعدجدد دلددسددمدد دط  دد داالتسةةاق الةةداخليلمدد دحسدد مد
دمب دىدلتأقدج دتألتت دأتمحمددتأ   لدلم د  أبقل دتأت أل:

 (10جدول )

معامالت االرتباط  ين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الثةاني )طبيعةة المنةاهج 
 (94الدراسية المقدمة بمدرسة الثانوية للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا( )ن = 

معامل  اراتةةةالعب م
 االرتباط

1 
م دددم دتأقدت ددد د  أمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت دأتعتدددم دلتأتلشمأمجتددد دمتددد د  ددد دد
ت دددتمقت دط   ددد دتأم دددد لم  دلتأمحدددقت دتأتل وتتدددد دتأ  نمددد دمتدددد دتأبحددد د ددددلد

دتأممتعدتأقدت ت دتأممتتن .
د**517,0

إطدددد ددتأمعدددد  ت دتأ موتدددد ددل ددددت دتختتدددد ددتأم دددد دت دتأقدت ددددت دب ددددي دتأمقد دددد د ددددد 2
د**662,0د.STEM دأدلتأمع  ت دتأع أمت د

معتب دتأمش ى د  أمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد دوع عأدد دأإلطدد دد 3
د**349,0دتأم حت دتأ   م  دتأع و .دلتأع  دأتمش ى د 

د**649,0دتأقدت ت .م ت دإعتدىدتأمقد  د مع   دح ج  دتأ المد  أمش ى د 4

 دودد دلددسد  ددبمعدإأدد دتأب وعدد  دلو تكدد دتط حدد  دتأعتمتدد د دديىعدتأ ددالمد موددًد 5
د**501,0د .أتقدت  دممتت د

د**588,0دمم  دتأمقد  دوص عددوتشمم دأتعت دتأ المد  ش ءدتأقدت  دعتخسدتأمكتب . 6

7 
دلت  ت صددد ن د  شددد ءدتأتدددقد رد  أمقد ددد دمتددد دتأمدددقخسدتيعتمدددقدوعظددد دتأمعتمدددد

وبمممدد  ددل ددددلتأ دد ن دمتدد دتأم دد لم  دتأمتل وتدد دودد دخددال دتأعمددسدتأتعدد ل 
دصظت ى.

د**641,0
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يعتمدددقدتأتدددقد رد  أمقد ددد دمتددد دوبمممددد دوددد دتط  ددد  دتأم مب ددد د  أم ددد لم  دد 8
د**781,0دتأبح ت .د

جددد تءد  ددد دت دلدحدددال دمتمتددد دأدددبعيدتأب وعددد  دإ دددت دم دددبتلدتأ دددالمدمتددد د 9
د**686,0دتأبحم دتأعتمت .لو تك د

م دددق د عدددقدت  ت ددد ءدوددد دتأتدددم ددلم دددت دإعتدىدتأمقد ددد د  ط  ددد  دتأالصدددنت دتأتدددد 10
د**625,0د.ل  كسد ظ ودلتأقدت 

تأمع ودددسدتأم صددد ددددلد دددت دم دددبتلدتأ دددالمدمتددد دإجددد تءدتأم ددد لم  دتأتعتتمتددد د دددد 11
د**651,0د  أمقد  .د

د**669,0دلتأ    ت  دتأتلشمأمجت دلتأ شق  د صمدىدوتل وت . ت دمقد ردوش ى دتأعتم د 12

وكتددددددعدمشسددددددت دتأ   م دددددد دتأع ودددددد دطبتعدددددد دوقد دددددد دتأمتنددددددمدت دأتعتددددددم ددل  تمددددددد 13
د**499,0دلتأتلشمأمجت دلتحتت ج  دتأ الم.

مددددددم  دتأمقد دددددد دإجدددددد تءت دد ددددددمت دأم دددددد دل دتأمعتمددددددت دأت ددددددالمدتط  دددددد  د 14
د**669,0دتأالصنت .

 01,0على مستوى داللة )**(: تدل 
:د مدجمتدددلدوعددد وال دت دمبددد طدبدددت دعدجددد دلدددسدويتضةة  مةةةن الجةةدول السةةةا ق

 ودومدد د ددق دمتدد دمب دىدو دمب دت دتأمحمددتأ   لدلتأقدج دتألتت دأتمحمددعتأ دإحص نت د
دت مس قدتأقتختلدأبمتلدمب دت دتأمحمددتأ   ل.

مدددد دت ددددتمقت دو فدددد دتأصددددققدتأدددديتملدتأددددييدي دددد دددوإليجةةةةاد صةةةةدق االسةةةةتبانة
مدوع ودددسد بددد  دإ حسددد مدتأبددديددتأت بتعدددلدأمع ودددسد بددد  دوحددد لددت  دددتب   ودلحتددد د

لىدديتدد932,0لب أتدد ألد ددإمدو فدد دصددققدتأمحددمددتأ دد  لد=دد868,0تأمحددمددتأ دد  لد=د
د ق دمت دصققدتأمحمددتأ   لدأال تب   .

دددد ك ل بددد   أتمحدددمددتأ  أددد د حسددددمعامةةل الثبةةاتلمدد دحسددد مد د مدوع ودددسد أندد دأد
Cronbach's Alpha أعبدد دت دتأمحددمددلبأددفد ددلدح أدد دحدديمدعدجدد دتأعبدد دىدودد د

(ودلمدد د  أبددقل دif item deletedتأقدجدد دتألتتدد دأتمحددمددتأددييدمشتمددلدإأتدد دتأعبدد دىد
دتأت أل:
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 (11جدول )

ةةة  كرونبةةةا   لثبةةةات المحةةةور الثالةةة  )كيفيةةةة اختيةةةار  المعلةةة  وتدريبةةةه معةةةامالت ألفةةةا لة
 (94بالمدرسة الثانوية للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا( )ن = 

 اراتةةةةالعب م
معامل الثبات في 
حالة حذف درجة 

 العبارة

1 
م ددددت طدإعتدىدتأمقد دددد دمشددددقدتختت دىدددد دأتمعتمددددت د دددد مدملددددممدأ دددد د
تأسدددب د دددلدتأسدددن د  أمددد دلد دددلد ع ددد  دمعتتمتددد ودأالطدددالعدمتددد د

دتأمت قو د لدتأتقد ر. حق دتأ  قد
د841,0

متت  دإعتدىدتأمقد  دمشقدتختت دى دتأمعتمددت دتأح صددتت دمتدد دعدجدد د 2
د853,0دتأم جستت دلتأقلتمدت د لدوب  دتأتمصادتأم تمم.

تألنددددد ءىدتأمتمتددددد ىد دددددلدتأتدددددقد ردوددددد دددديد دددددت دتختتددددد ددتأمعتمدددددت دوددددد دبلد 3
د833,0دتأمقتدددتأتب  بت .د

 ت دمددقد عدتأمعتمددت دتأبددقعدمتدد دتأتددقد ردتأ دد ن دمتدد دت  ت صدد ءد 4
د832,0دبشظ  دتأم  لم  ددبسدتأ ت  د  أتقد ر.

تأمقد دد د صددمدىددلعتدىدتأمقد ددت دتأتشمتدد دتأم شتدد دأمعتمدددتإدلم تمددد 5
د825,0دوستم ى.

6 
تأمعتمددددت دمتدددد دلتنتدددد دمددددقد عدتأ ددددالمد ددددلدوعمددددسد ددددت دمددددقد عد

لوعمدددسدتأمتك  تكددد دلوعمدددسددلأددددألت ل تددد  دلوعمدددسدتأح  دددعدت تإ
دتأمتتتمتقي د  أمقد  .

د840,0

ي ددد ديد دددلدمدددقد عدتأمعتمدددت د ممددد ءدىتتددد دتأتدددقد رد  أب وعددد  د 7
د846,0دتأمب ىدتأمتمت ى.ديدتأمص   دو دبلد

د849,0د  أم مو.عتد  دأتمقد  دمتص دتأست   دتإ 8

 دأتدددددتعت دتأش دددددطدأتمعتمدددددت د دددددلد تددددد ىد دإ ددددد  ت دمددددم  دتأمقد ددددد دلدتدددددًد 9
د849,0دتأصت .
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 856,0معامل الثبات العام للمحور الثال  = 
مدإحتدد ددو مدجمتلدمب دت دتأمحددمددتأ  أدد د  بتدد يتض  من الجدول السا ق:  

إأددد دخنددديدوع ودددسدتأ بددد  دتأعددد  دأتمحدددمددتأدددييدمشتمدددلدإأتددد دديمدددقخسدتأعبددد دىد د ددد ع
د(دمب دت .9و د)د لب أت ألد صبحدتأمحمددتأ  أ د لدصمدم دتأش  نت دوكم ًددوتأعب دىد

مدد دط  دد دوعدد وال دت دمبدد طدبددت دعدجدد دلددسدداالتسةةاق الةةداخليلمدد دحسدد مد
دمب دىدلتأقدج دتألتت دأتمحمددتأ  أ دلم د  أبقل دتأت أل:

 (12جدول )

عامالت االرتباط  ين درجة كةل عبةارة والدرجةة الكليةة للمحةور الثالة  )كيفيةة اختيةار م
 (94المعل  وتدريبه بالمدرسة الثانوية للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا( )ن = 

معامل  اراتةةةةةةالعب م
 االرتباط

1 
تأسددن دم ددت طدإعتدىدتأمقد دد دمشددقدتختت دىدد دأتمعتمددت د دد مدملددممدأ دد دتأسددب د ددلد

 ع ددددد  دمعتتمتددددد ودأالطدددددالعدمتددددد د حدددددق دتأ ددددد قدتأمت قوددددد د دددددلددل  أمددددد دلد دددددد
دتأتقد ر.

د**680,0

متتددد  دإعتدىدتأمقد ددد دمشدددقدتختت دىددد دتأمعتمدددت دتأح صدددتت دمتددد دعدجددد دتأم جسدددتت د 2
د**573,0دلتأقلتمدت د لدوب  دتأتمصادتأم تمم.

د**750,0دتألن ءىدتأمتمت ىد لدتأتقد ردو دتأمقتدددتأتب  بت .دديد ت دتختت ددتأمعتمت دو دبلد 3

 دددددت دمدددددقد عدتأمعتمدددددت دتأبدددددقعدمتددددد دتأتدددددقد ردتأ ددددد ن دمتددددد دت  ت صددددد ءدبشظددددد  د 4
د**759,0دتأم  لم  ددبسدتأ ت  د  أتقد ر.دد

د**808,0دتأمقد  د صمدىدوستم ى.دددلعتدىدتأمقد ت دتأتشمت دتأم شت دأمعتمتإدلم تم 5

ألت ل تدد  دلوعمددسد ت دمقد عدتأمعتمت دمت دلتنت دمقد عدتأ المد لدوعمددسدتإ 6
د**694,0دلوعمسدتأمتك  تك دلوعمسدتأمتتتمتقي د  أمقد  .دلأتأح  عدت 

ي ددد ديد دددلدمدددقد عدتأمعتمدددت د ممددد ءدىتتددد دتأتدددقد رد  أب وعددد  دتأمصددد   دوددد د 7
د**641,0دتأمب ىدتأمتمت ى.ديدبلد
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د**632,0دعتد  دأتمقد  د  أم مو.متص دتأست   دتإ 8
د**609,0د دأتتعت دتأش طدأتمعتمت د لد ت ىدتأصت .دد دإ   ت دمم  دتأمقد  دلدتًد 9

 01,0)**(: تدل على مستوى داللة 
:د مدجمتدددلدوعددد وال دت دمبددد طدبدددت دعدجددد دلدددسدويتضةة  مةةةن الجةةدول السةةةا ق

 ودوم د ددق دمتدد دمب دىدو دمب دت دتأمحمددتأ  أ دلتأقدج دتألتت دأتمحمددعتأ دإحص نت د
دت مس قدتأقتختلدأبمتلدمب دت دتأمحمددتأ  أ .

مدددد دت ددددتمقت دو فدددد دتأصددددققدتأدددديتملدتأددددييدي دددد دددوإليجةةةةاد صةةةةدق االسةةةةتبانة
مدوع ودددسد بددد  دإ حسددد مدتأبددديددتأت بتعدددلدأمع ودددسد بددد  دوحددد لددت  دددتب   ودلحتددد د

لىدديتدد925,0لب أت ألد ددإمدو فدد دصددققدتأمحددمددتأ  أدد د=دد856,0تأمحمددتأ  أ د=د
د ق دمت دصققدتأمحمددتأ  أ دأال تب   .

ددد ك ل بددد   د حسددددمعامةةل الثبةةات للمحةةور الرابةة لمدد دحسدد مد  مدوع وددسد أندد دأد
Cronbach's Alpha أعبدد دت دتأمحددمددلبأددفد ددلدح أدد دحدديمدعدجدد دتأعبدد دىدودد د

ودلمدد د  أبددقل دد(if item deletedتأقدجدد دتألتتدد دأتمحددمددتأددييدمشتمددلدإأتدد دتأعبدد دىد
دتأت أل:

 (13جدول )
ةة  كرونبةةا   لثبةةات المحةةور الرابةة  )معوقةةات عمةةل  المدرسةةة الثانويةةة معةةامالت ألفةةا لة

 (94للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا( )ن = 

 اراتةةةةالعب م
معامل الثبات 
في حالة حذف 

 درجة العبارة
تأمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت دأتعتم دلتأتلشمأمجت دو ددتدد دتأمعتمددت دتأمدد ىتت ددلمع   1

 872,0دتأمت مدى.STEM لتأمتمصصت د لدوش ى د
د873,0دتأتظتت .دل د مجقد  أمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت د معدو دتأمب عدىدلدغب د  2
 877,0د.ل لدتأ ؤ  دت  ت تمتبت دأ  دل دي  ديدتأع وتممد  أمقد  د  3
 892,0دإعتدم  .د لديدمتبلدتأمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت دتط تممدتأم ل د 4
د871,0دإعتدىدتأتمم سدتأمتمصادأتمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت .ددلدمق د 5
د875,0تأس نقد  أمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت د    نت حتدد دلدبددم ددل د تمت دتأمش  دتأتشظتم 6
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 اراتةةةةالعب م
معامل الثبات 
في حالة حذف 

 درجة العبارة
دتأتبق قت دتأت بم  دتأحق   .

تأددددال  دأتمم ددددسدتأمقد دددد دتأ   م دددد ددلأ  دمددددم  دل تدىدتأت بتدددد دلتأتعتددددت دتأددددقم دتأمددددد 7
د873,0دأتمتنمدت دأتعتم دلتأتلشمأمجت .

دتدد دممتجددقدتألددمتعددتأمقدبدد دودد دتأمعتمددت دتأ دد عد  دمتدد دتأتع وددسدوددلدتطج دد ىدتأعتمتدد دد 8
د868,0د  أمع وسد لدتأمقد  .د

خصدددد نتت دتأ دددد عد  دمتدددد دصددددت   دتطج دددد ىددتدددد دممتجددددقدتألددددمتعددتأمقدبدددد دودددد دتط 9
د870,0دتأعتمت د  أمع وسد صن دوستم ىد لدتأمقد  .

تأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دتأتب تدد ت دتأمالنمدد ددلتأمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت د دل دم تم 10
د867,0دتأممصص دأمعت  دتأ الم.دلتأمب  دل 

دل دألدددد ددد  ت دإ دتأعتدددم دلتأتلشمأمجتدد دلدتدددًددل دمددم  دتأمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتنددمدت د دددد 11
د876,0ديم دددتأ المدتط    دتأالصنت .

تأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د مم د دد دتأ ددالمددلدت دتىتم  دتأمقد  دتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددد 12
د876,0دتط    دتأنشت دو دم بت دوم ت ت دلم بت د شت .

تأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد د إفددددب عدح جدددد  ددل دم دددت دتأمقد دددد دتأ   م دددد دأتمتنددددمدت د دددد 13
د866,0دمست ت دتىتم و م  .دلتأ المدلوع   دتأعمتوسدتأت

تأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد دمممتددد دتأ دددالمددلتأمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت د دددددل دم تمدددد 14
د878,0دمتالء دولدطبتع دوش ى دمتفدتأمقد  .دلأت بم د  أب وع  دتأت

تأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد دبت ددددقي دتأمشدددد ى ددل دم ددددت دتأمقد دددد دتأ   م دددد دأتمتنددددمدت د ددددد 15
د877,0دممتكعدمظت ت دتأعص .دلتأقدت ت دتأمت مدىدأت المدلتأت

عتدىدتأممتصددددددد د ددددددد أممىمبت دب م يددددددد دتأمتندددددددمدت د مقد ددددددد د دددددددع دتىتمددددددد  دتإ 16
STEM.د873,0د

 881,0معامل الثبات العام للمحور الراب  = 
مدإ مدجمتددلدمبدد دت دتأمحددمددتأ ت ددلد  بتدد  دحتدد ديتض  من الجدول السا ق:  

ددإأ دخنيدوع وسدتأ ب  دتأع  دأتمحمددتأييدمشتملدإأتدد دتأعبدد دىدديمقخسدتأعب دىد د  ع
 د ددلدح أدد دتأت بتدد دمتدد دتأعتشدد دلبأددفد تمدد دمددقتدتأعبدد دىدتأ ت عدد ودلأدديأفدمدد دحددي   د   نتدد د

دتأش  نت ودلىيتد ق دمت د مد ب  دىيتدتأمحمددو منلد لدح أ دحيمدىي دتأعب دى.

ت دمبدد طدبددت دعدجدد دلددسدمدد دط  دد دوعدد وال دداالتسةةاق الةةداخليلمدد دحسدد مد
دمب دىدلتأقدج دتألتت دأتمحمددتأ ت لدلم د  أبقل دتأت أل:
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 (14جدول )

معامالت االرتباط  ين درجةة كةل عبةارة والدرجةة الكليةة للمحةور الرابة  )معوقةات عمةل 
 (94المدرسة الثانوية للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا( )ن = 

معامل  اراتةةةالعب م
 االرتباط

تأمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد دودد ددتدد دتأمعتمددت دتأمدد ىتت ددلمعدد   1
د**651,0د.تأمت مدىدSTEM لتأمتمصصت د لدوش ى د

د**634,0د د مجقد  أمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت د معدو دتأمب عدىدلدغب د لدتأتظتت . 2

د**536,0د.ت  ت تمتبت دأ   دي  ديدتأع وتممد  أمقد  د لدل لدتأ ؤ  د 3

د149,0د لدإعتدم  .ديدمتبلدتأمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت دتط تممدتأم ل د 4

د**659,0دإعتدىدتأتمم سدتأمتمصادأتمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت .دلمق  5

تأسددد نقد  أمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت د    نت حتددد دلدبدددم ددل د تمتددد دتأمشددد  دتأتشظتمدددد 6
د**579,0دتأتبق قت دتأت بم  دتأحق   .

تأددال  دأتمم ددسدتأمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت دأتعتددم ددددلدأد د دمم  دل تدىدتأت بت دلتأتعتت دتأددقم دتأمددد 7
د**623,0دلتأتلشمأمجت .د

دت دممتجقدتألمتعددتأمقدب دو دتأمعتمددت دتأ دد عد  دمتدد دتأتع وددسدوددلدتطج دد ىدتأعتمتدد د 8
د**731,0د  أمع وسد لدتأمقد  .

تطج دد ىدتأعتمتدد دخصدد نتت دتأ دد عد  دمتدد دصددت   ددتدد دممتجددقدتألددمتعددتأمقدبدد دودد دتط 9
د**683,0د  أمع وسد صن دوستم ىد لدتأمقد  .

تأمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت دتأتب ت ت دتأمالنمدد د ددلددل دم تم 10
د**740,0دتأممصص دأمعت  دتأ الم.دلتأمب  

يمدد ددددل دألددد   ت دإ د دمم  دتأمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت دلدتًد 11
د**583,0دتأ المدتط    دتأالصنت .

دتددد دتىتمددد  دتأمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت د دددلدتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد د مم د ددد دتأ دددالمد 12
د**547,0دتط    دتأنشت دو دم بت دوم ت ت دلم بت د شت .
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معامل  اراتةةةالعب م
 االرتباط

لتأتلشمأمجتدد د إفددب عدح جدد  دتأ ددالمد دم ت دتأمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت د لدتأعتددم د 13
د**767,0دلوع   دتأعمتوسدتأتلدمست ت دتىتم و م  .

تأمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دمممتدد دتأ ددالمدأت بددم ددل دم تم 14
د**515,0د  أب وع  دتأتلدمتالء دولدطبتع دوش ى دمتفدتأمقد  .

 دم ت دتأمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دبت ددقي دتأمشدد ى دتأقدت ددت د 15
د**541,0دتأمت مدىدأت المدلتأتلدممتكعدمظت ت دتأعص .

د**620,0د.STEMعتدىدتأممتص د  أممىمبت دب م ي دتأمتنمدت د مقد  د ع دتىتم  دتإ 16
 01,0)**(: تدل على مستوى داللة 

:د مدجمتدددلدوعددد وال دت دمبددد طدبدددت دعدجددد دلدددسدويتضةة  مةةةن الجةةدول السةةةا ق
لبأددفد تمدد د ودمبدد دىدودد دمبدد دت دتأمحددمددتأ ت ددلدلتأقدجدد دتألتتدد دأتمحددمددعتأدد دإحصدد نت د

مقتدتأعب دىدتأ ت ع د إمدوع وسدت دمبدد طدبددت دعدجدد دىددي دتأعبدد دىدلتأقدجدد دتألتتدد دأتمحددمدد
 ودومدد د دددق دمتددد دت مسدد قدتأدددقتختلدأبمتدددلدمبدد دت دتأمحدددمددتأ ت دددلدغتدد دعت دإحصددد نت د

 د ددددلدح أددد دتأت بتدددد دمتدددد دتأعتشدددد د تمددد دمددددقتدتأعبدددد دىدتأ ت عددد ودلأدددديأفدمدددد دحدددي   د   نتدددد د
د(دمب دى.15و د)د أت ألد صبحدتأمحمددتأ ت لد لدصمدم دتأش  نت دوكم ًدتأش  نت .دلب 

مدددد دت ددددتمقت دو فدددد دتأصددددققدتأدددديتملدتأددددييدي دددد دددوإليجةةةةاد صةةةةدق االسةةةةتبانة
مدوع ودددسد بددد  دإ حسددد مدتأبددديددتأت بتعدددلدأمع ودددسد بددد  دوحددد لددت  دددتب   ودلحتددد د

لىدديتدد939,0لب أتدد ألد ددإمدو فدد دصددققدتأمحددمددتأ ت ددلد=دد881,0تأمحددمددتأ ت ددلد=د
د ق دمت دصققدتأمحمددتأ ت لدأال تب   .

مددد دتأت كدددقدوددد دتأ بددد  دلت مسددد قدتأدددقتختلدلتأصدددققدمةةةن اإلجةةةراءات السةةةابقة: 
أبمتدددلدوحددد لددت  دددتب   دلصدددالحتت  دأ تددد ددآدتءد  ددد تعدتأعتشددد دحدددم دلتددددلدتأمقد دددد د
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(ودحتدددد دمتلددددممدSTEMتأ   م دددد دأتمتنددددمدت د ددددلدتأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد دبشددددت د مصدددد د)
د(دمب دىدوم م دمت د دبع دوح لددىل:44ت  تب   د لدصمدم  دتأش  نت دو د)

لتنتدد دتختتدد ددتأ ددالمدتأمتنددمدت د ددلدوقد دد دتأمتنددمدت دتأ   م دد دأتعتددم ددالمحةور األول:
دلتأتلشمأمجت دبشت .

طبتعدد دتأمشدد ى دتأقدت ددت دتأم قودد د مقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت دأتعتددم ددالمحةةور الثةةاني:
دلتأتلشمأمجت .

لتنتددد دتختتددد ددتأمعتددد دلمقد بددد د  أمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت دأتعتدددم ددالمحةةةور الثالةةة :
دلتأتلشمأمجت .

دوعمد  دممسدتأمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت دأتعتم دلتأتلشمأمجت .دالمحور الراب :

 نتائج الدراسة الميدانية:تحليل 

يقوم الباحثةان فةي هةذا الجةزء  تحليةل نتةائج الدراسةة الميدانيةة، وذلةك علةى النحةو 
 التالي:

: المحةةور األول: كيفيةةةة اختيةةةار الطةةةال  المتفةةةوقين فةةةي مدرسةةةة المتفةةةوقين الثانويةةةة أوالً 
 للعلوم والتكنولوجيا  نين:

تشدد دتأقدت دد دمتدد دمبدد دت دتأمحددمددم دحس مدتأتل تدت دلتأشسعدتأمتم  د  تب    دم
(دأتحق ددددقدع أدددد دتأندددد لقدبدددت دتأشسددددعدتأمتم دددد د   ددددتمقت د2تطل دأال دددتب   ود دددد دحسدددد مد)كددد 

د(ودل تم سدبأفد لدتأبقل دتأت أل:ددSPSS 16.0ب   و دتأدد)

د

د
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 (15جدول )

لداللةةة الفةةروق لةةدى عينةةة الدراسةةة علةةى  2حسةةا  التكةةرارات والنسةةب المئويةةة وقةةي  كةةا
المحور األول )كيفية اختيار الطال  المتفوقين في مدرسةة المتفةوقين الثانويةة للعلةوم 

 (254والتكنولوجيا  نين( )ن = 

عينة  العبارات م
 الدراسة

 استجابات أفراد العينة 
 2قي  كا

وداللتها 
 اإلحصائية

 درجة  متوفرة  متوفرة  درجة كبيرة 
 متوفرة  درجة قليلة  متوسطة

النسبة   التكرار 
النسبة   التكرار  المئوية

النسبة   التكرار  المئوية
 المئوية

1 

يراعةةةةةةةةى عنةةةةةةةةد 
اختيةةةار الطةةةال  
حصةةةوله  علةةةى 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرجات 

 يالنهائيةةةةةةة فةةةةةة 
مةةةةةةةواد العلةةةةةةةوم 
والرياضةةةةةةةةةةةةةيات 
واللغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 نجليزية.اإل

دتأ المد
د**د08,17د%دد5,5د13د%دد4,22د53د%دد2,72د171د237م=د

تأمعتمممد
د88,2ددد%دد4,29د5د%دد6,70د12د17م=د

2 

تتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
اختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 
التفكيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداعاإل
 يفةةةةةةة  يالنةةةةةةةوع

العلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم 
والرياضةةةةةةةةةةةةةيات 
والهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةا 

تسةةةةةتخدم  يالتةةةة 
تحديةةةةةةةةةد  يفةةةةةةةةة 

المتفةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقين 
 بالوضوح.  

دتأ المد
د**د80,69د%دد4,11د27د%دد9,32د78د%دد7,55د132د237م=د

دتأمعتمممد
د*د77,4ددد%دد5,32د4د%دد5,76د13د17م=د
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3 

تتميةةز اختبةةارات 
المقةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الت 
الشخصةةةةةةةةةةةةةةةةةية 
للطةةةةال  الجةةةةدد 

 بالنزاهة.

دتأ المد
د**د86,36د%دد9,51د123د%دد9,24د59د%دد2,23د55د237م=د

تأمعتمممد
د47,1ددد%دد3,35د6د%دد7,64د11د17م=د

4 

تتسةةةةةة  شةةةةةةروط 
اختيةةةار الطةةةال  
المتفةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقين 
بالمرونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

  داعية.  اإل

دتأ المد
د**د94,12د%دد7,28د68د%دد3,44د105د%دد27د64د237م=د

دتأمعتمممد
د53,0ددد%دد8,58د10د%دد2,41د7د17م=د

5 

لجنةةةةةةة  يتراعةةةةةة 
اختيةةةةار وقبةةةةول 
الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  
المتفةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقين 
الجةةةةدد الخلفيةةةةة 
 الثقافية لديه .

دتأ المد
د**د54,37د%دد4,49د117د%دد8,33د80د%دد9,16د40د237م=د

دتأمعتمممد
د35,4د%دد8,11د2د%دد9,52د9د%دد3,35د6د17م=د

6 

لجنةةةةةةة  يتراعةةةةةة 
اختيةةةةار وقبةةةةول 
الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  
المتفةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقين 
الجةةةةدد الخلفيةةةةة 
االقتصةةةةةةةةةةةةةةةادية 

 لديه .

دتأ المد
د**د76,26د%دد9,48د116د%دد2,23د55د%دد8,27د66د237م=د

دتأمعتمممد
د82,0د%دد3,35د6د%دد5,23د4د%دد2,41د7د17م=د

7 

لجنةةةةةةة  يتراعةةةةةة 
اختيةةةةار وقبةةةةول 
الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  
المتفةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقين 
الجةةدد اختبةةارات 

اللغةةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةة 
 والثقافة العامة.

دتأ المد
د**د25,18د%دد1,40د95د%دد7,39د94د%دد3,20د48د237م=د

دتأمعتمممد
د65,3د%دد8,11د2د%دد1,47د8د%دد2,41د7د17م=د

(                                          )**(: تدل على مستوى داللة  05,0)*(: تدل على مستوى داللة )
(01,0) 
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 يتض  من الجدول السا ق ما يلي:  

(د مد سددب دتأ ددالمدتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتطل دأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د1 
(دممتددقدSTEMأتمتنمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)كبت ىد لدوقد  دتأ   م  دبشت د

%(دأتعبدد دىدتأم وسدد د9,16%(ودحت دمم سدتأشسب دتطدسد)2,72%د:د9,16و د)
أبشددد دتختتددد ددلدبدددم دتأ دددالمدتأمتندددمدت دتأبدددقعدتأمتنتددد دتأ    تددد دأدددق   (وددل)م تمدددد

 ددلدو عمدد ددأدد د دد تع دتأددييدد382دددد دديدتأ دد تددتأددم تدددإأدد  ددبعدبأددفددإدجدد عل مكدد د
   ت دل تم د تعت د   لطدتأ بددم دت ختال دد  دتأ    تدد دأددقادتأ ددالمودخ صدد د مدتأ

متدددفدتأمقد ددد دمسدددت بسدتأ دددالمدوددد دجمتدددلدوح  ظددد  دجم مد ددد دوصددد دتأع بتددد ود
ل  لدىدو تم ىدمتفدت ختال   دلتأتلدم   دمتدد ددددقدىدت ددتتع ب  دتأقدت ددلدخددال د

أتعبدد دىدتطلأدد د)  تمدد دد%(2,72)د تأقدت دد د  أمقد دد ودبتشمدد دمم ددسدتأشسددب دتطمتددد
مشددددددقدتختتدددددد ددتأ ددددددالمدحصددددددمأ  دمتدددددد دتأددددددقدج  دتأش  نتدددددد د ددددددلدوددددددمتعدتأعتددددددم د

تدأدددديأفدلىددددمد مدتأمددددمتعد بتت  دددد (.دل دددد ادتأب ح دددد مدمنسددددت ًدلتأ    ددددت  دلتأتظدددد دتإ
 بتت  دد دىدد د  دد ددأتم دد دت دتأقدت ددت دلتأتددلدم ددمسدتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأتظدد دتإ

 دوددلدتأمعدد  ت دتأ موتدد دلتأمعدد  ت دتأع أمتدد دء  أمقد دد دلتأتددلدمددتالتأقدت ت دتأم قودد د
 ودلتأ شق  دد Technologyلتأتلشمأمجت دد Science تأعتم ددلودلى STEM أد

Engineering لتأ    دددت  دد Mathematicsودلمتددد دتأ دددالمدتأمتتح دددت د
 د ددلد مقد  دتأمتنددمدت دتأت  عدد دأدديأفدتأشظدد  ودو تمدد ىدتختتدد دى دمتدد د  دد ددمنددمد 

 ددلدو عمدد ددددد دد382دددد دديدمتددفدتأمددمتعدتأقدت ددت ودلىدديتد تم فدد دوددلدتأ دد تددتأددم تدد
 (د تم د تعت د   لطدتأ بم د  أمقد  .دد2)

(د مد سددب دتأمعتمددت دتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتطل دأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د2
(دممتددقدSTEMكبت ىد لدوقد  دتأ   م  دبشت دأتمتنمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

%(دأتعبددددددد دىد3,35%(ودحتددددددد دمم دددددددسدتأشسدددددددب دتطددددددددسد)5,76%د:د3,35وددددددد د)
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أبشدد دتختتدد ددلدبددم دتأ ددالمدتأمتنددمدت دتأبددقعدتأمتنتدد دتأ    تدد ددلم تمدددتأم وسدد د)د
(ودل مكدددد دمنسددددت دتمندددد قدآدتءدمتشدددد دتأمعتمددددت دلتأ ددددالمدمتدددد دبأددددفودىددددمدأددددق   د

ختتددد ددلدبدددم دتأ دددالمد دددع دو تمددد ىدت ختال ددد  دتأ    تددد دبدددت دتأ دددالمودمشدددقدت
تأمتنددمدت دتأبددقعد  أمقد دد ودلهغندد  دتأدددم تدىدل يمددً دأبشدد دتختتدد ددلدبددم دتأ دددالمد
تأمتندددمدت دأددديأفدتأ ددد طدتأم ددد ودحتددد دإمدتأمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت دبشدددت د دددلد
تأعتم دلتأتلشمأمجت دمستممعدطالب  دتأ  عوت دو دومتتدد دوح  ظدد  دتأبم مد دد ود

   تدددد دوتشممدددد ود  إ دددد   دإأدددد دتأتشددددمعدتأ  دددد  لدط دددد دلتأتددددلدمتمتددددلد  ختال دددد  د 
تأ دددالمدتأ ددد عوت دوددد دتأمجددد دتأبحددد يدلتأمجددد دتأ بتدددلد يمدددً ودبتشمددد دمم دددسدتأشسدددب د

دلتأشدددممدلبدددقتممتصددد دتختبددد دت دتأتنلتددد دتإ%(دأتعبددد دىدتأ   تددد د)5,76تطمتددد د)
مق د ددلدمحق ددقدتأمتنددمدت دت لدتأعتم دلتأ    ددت  دلتأ شق دد دلتأتلشمأمجتدد دتأتددلدمسددد

(ودل ددد ادتأب ح ددد مدمنسدددت دبأدددفدىدددمدتمتبددد ددتجتتددد  دتأ دددالمدتختبددد دت د  أم دددمو
تأتنلتدد دتإبددقتملدتأشددمملد ددلدتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأ شق دد دلتأتلشمأمجتدد دىددمدودد د

مدددلدأبشددد دتختتددد ددلدبدددم دتأ دددالمدتأ ددد لطدتط   دددت دأ بدددمأ  د  أمقد ددد ودأددديتدم تد
م بتدد دمتددفدت ختبدد دت دحتدد د ددت دإمددقتعى دودد ددبددسدتأم لدد دتأ ددمولدأالوتح  دد  د
لمستم  د لدوظدد لمد دد يدوظتدد دأدد نتردأبشدد دتأ بددم ودل  ددت طدإمددقتعدبشددمعدمتددفد
ت ختبددد دت دبم دددمودلعدددد دمتش  دددعدودددلدددددقدت دتأ دددالمودلىددديتد تنددد دودددلدتأمددد عىد

 (.دد382)دتأم وس دأت  تددتأم تديددد د

(د مد سددب دتأ ددالمدتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتطل دأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د3
(دSTEMوتم دد  د ددلدوقد دد دتأ   م دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

%(دأتعبددد دىد4,22%(ودحتددد دمم دددسدتأشسدددب دتطددددسد)3,44%د:د4,22ممتدددقدوددد د)
قدج  دتأش  نتددد د دددلدودددمتعدتأعتدددم دتددد ددتأ دددالمدمتددد دتأددددت  تمددد دمشدددقدتختطلأددد د)

(ودل ددد ادتأب ح ددد مدمنسدددت دبأدددفد دددلد ىمتددد دتختتددد دد بتت  ددد لتأ    دددت  دلتأتظددد دتإ
تأ ددالمدتأمتنددمدت د ددلدوقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت دبشددت دمتدد د  دد ددمنددمد  د ددلد
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وددمتعدتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأتظدد دتإ بتت  دد ود  متب دىدد دتأمددمتعدتأقدت ددت دتط   ددت د
%(دأتعبددد دىد3,44تأتعتتمدددلودبتشمددد دمم دددسدتأشسدددب دتطمتددد د)د STEM دددلد ظددد  د
(ودل دددد ادبقتمتدددد متسدددد دفدددد لطدتختتدددد ددتأ ددددالمدتأمتنددددمدت د  أم ل دددد دتإتأ ت عدددد د)

تأب ح دد مد مدودد د  ددب مددؤ دد دتأ ددالمدتأمتنددمدت د  نسدد  د  دد دمشددقدتختتدد دى د ددلد
بدد ل دفدد طدتأمقد  د ت دو تم ىدتأم ل  دتإبقتمت دبقدج دوتم دد  ودىددمدصددعمب دم
  لد ك  دو دف لطدت ختت ددلتأ بم دأت المدتأمتتح ت د  أمقد  .دد

(د مد سددب دتأمعتمددت دتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتطل دأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د4
(دSTEMوتم دد  د ددلدوقد دد دتأ   م دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

%(دأتعبددد دىد5,23 دتطددددسد)%(ودحتددد دمم دددسدتأشسدددب8,58%د:د5,23ممتدددقدوددد د)
أبشدددددد دتختتدددددد ددلدبددددددم دتأ ددددددالمدتأمتنددددددمدت دتأبددددددقعدتأمتنتدددددد ددلتأس ع دددددد د)م تمددددددد

ت دتصددد عي دأدددق   (ودل ددد ادتأب ح ددد مدمنسددددت دبأدددفدىدددمد مدملددد أت دلوصدددد ل   د
وب  تددد ودلبأدددفد سدددبعدتأدددقم دتأم دددق دوددد دىتتددد دتأمعم ددد ددلتأقدت ددد د  أمقد ددد دىدددد

تطو  كت دتأم ق دأم تدىدتأت بتدد دلتأتعتددت د ددلدوصدد ود تمدد د تعتدد د  أمددقتدددتأ   م دد د
تأمسددتم   دت دتصدد عي ددلعتدىدتأمقد دد دم تمدددإودأيتد ددإمد STEM أتمتنمدت دبشظ  د

تأ ددالموددوب  تدد دأبمتددلدLaptop أت المودلمم  دأ  د ج  ىدلمبتددمم دوحمددم د
 ددلد شددققدتأمقد دد ودلودد د  حتدد د خدد اد ددت دمددم ت ددل دد   دإأدد دتأسددك دتأمبدد    إ

 حق دتطج  ىدتأعتمت د مع وددسدتأمقد دد دأمسدد مقىدتأ ددالمد ددلدتأمم د دد دتأعمتتدد د
أتمم ددمم  دتأقدت ددت دتأتدددلد قد ددم   د دددلدومتتدد دتأمددمتعدتأقدت دددت ودبتشمدد دمم دددسد

)متس دف لطدتختتدد ددتأ ددالمدتأمتنددمدت دد%(دأتعب دىدتأ ت ع 8,58)د تأشسب دتطمت
بقتمت (ودل  ادتأب ح  مدمنسددت دبأددفد ددلددؤ دد دتأمعتمددت دحددم دفدد لطد  أم ل  دتإ

بقدجددد ددلبقتمتددد ود  ددددلدبدددم دتأ دددالمدتأمتندددمدت د تمددد د تعتددد د م ل ت ددد دتإدتختتددد د
أبشددد دت ختتددد ددلدبدددم دتأ دددالمدم بتددد دلمدددمت  دتأ ددد لطددلوتم ددد  دحتددد دم تمدددد

 تأ الم(.ددديودلىيتد تن دولدتأشتتب دتأ  أ  د)       دإبقتمت 
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(د مد سددب دتأ ددالمدتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتطل دأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د5
(دممتددقدSTEMدتتت د لدوقد  دتأ   م  دبشت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

د%(دأتعبدددد دىدتطلأدددد 5,5%(ودحتدددد دمم ددددسدتأشسددددب دتطدددددسد)9,51%د:د5,5ودددد د)
دلتأ    ددت  ت ددتأ المدمت دتأددقدج  دتأش  نتدد د ددلدوددمتعدتأعتددم دت  تم دمشقدتخ)

(ودل دد ادتأب ح دد مدمنسددت دبأددفد ددلد ددع دلمددلد عدديدتأ ددالمد بتت  دد لتأتظ دتإ
أ  لطدلدبم دت أتحدد قد  أمقد دد دلخ صدد د تمدد د تعتدد د حصددمأ  دمتدد دتأددقدج  د

تإ بتت   ودبتشم دمم سدتأشسددب دتطمتدد دتأش  نت د لدومتعدتأعتم دلتأ    ت  دلتأتظ د
متمتدد دتختبدد دت دتأم دد بال دتأ مصددت دأت ددالمدتأبددقعد%(دأتعبدد دىدتأ  أ دد د)9,51)

(ودل ددد ادتأب ح ددد مدمنسدددت دبأدددفدىدددمد دددع دو تمددد ىدأبشددد دتختتددد ددلدبدددم د  أش تىددد 
تأ ددددالمدتأش تىدددد دلتأ ددددن  ت دمشددددقدتختتدددد دد عدددديدتأ ددددالمدلتجتتدددد  ى د ختبدددد دت د

صدددت دأت دددالمدتأبدددقعودلىدددديتد  جدددلدأعدددق دمدددمت  دوعددد  ت دمتمتدددد دتأم ددد بال دتأ م
وم ددممت دوحددقعىدم دد دد ددلد ددمن  د تدد ن دتختبدد دت دتأم دد بال دتأ مصددت ودومدد د

 يبعسدتأت تت دغت دوم ممل.

(د مد سددب دتأمعتمددت دتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتطل دأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د6
(دممتددقدSTEMت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)دتتت د لدوقد  دتأ   م  دبشت دأتمتنددمد

%(دأتعبددددد دمت د8,11%(ودحتددددد دمم دددددسدتأشسدددددب دتطددددددسد)9,48%د:د8,11وددددد د)
أبشدد دتختتدد ددلدبددم دتأ ددالمدتأمتنددمدت دتأبددقعدتأمتنتدد دتأ    تدد ددلم تمدددتأم وسدد د)

أبشدد ددلم تمددد(ودلتأعبدد دىدتأسدد  ع د)2(ودلىيتد تم ف دولدمنست دتأشتتبدد ددددد د)أق   د
(ودم دتأ دددالمدتأمتندددمدت دتأبدددقعدتختبددد دت د دددلدتأتظددد دلتأ    ددد دتأع وددد تختتددد ددلدبدددد

ل  جددلدتأسددبعد ددلدبأددفدىددمد ددع دلمددلدأبشدد ددبددم دلتختتدد ددتأ ددالمد مدد لدىد
ل ىمتدد دتختبددد دت دتأتظددد دلتأ    دد دتأع وددد دأت دددالمدتأمتنددمدت د دددلدملدددم  دت   بددد عد

دلم تمدددد ع ددد د)%(دأتعبددد دىدتأس9,48تأ  ددد  لدأدددق   ودبتشمددد دمم دددسدتأشسدددب دتطمتددد د)
(ودلىدديتدأددق   ددت دتصدد عي أبشدد دتختتدد ددلدبددم دتأ ددالمدتأمتنددمدت دتأبددقعدتأمتنتدد د

 (.4 تمت  دولدمنست دتأشتتب ددد د)

(دممجدددقد ددد لقدبت دع أددد دإحصددد نت د دددلدت دددتب    دتأ دددالمدمتددد دجمتدددلدمبددد دت د7
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(ودلم دممجقد دد لقدبت دع أدد دإحصدد نت د01,0تأمحمددتطل دمشقدوستمادع أ د)
(ودبتشمدد د د05,0ت تب    دتأمعتمت دمت دتأعب دىدتأ   ت دمشددقدوسددتمادع أدد د) لد

ممجددقد دد لقدعتأدد دإحصدد نت  د ددلدت ددتب    دتأمعتمددت دمتدد د دد دلدمبدد دت دتأمحددمدد
تطل ودل دد ادتأب ح دد مدمنسددت دلجددمعد دد لقدبت دع أدد دإحصدد نت د ددلدت ددتب    د

(ودلىددديتد0.01أددد د)تأ ددالمدمتددد دجمتدددلدمبددد دت دتأمحددمددتطل دمشدددقدوسدددتمادع 
 ظدددددً تد خدددددتالمدختنتددددد م  دتأ    تددددد دلت دتصددددد عي دلت جتم متددددد ود بمتدددددلدىددددد  ءد
تأ ددالمددددد عوممدودد دوح  ظددد  دلبتتدد  دوتشممددد ودومدد د ددد عيد خددتالمدآدتن ددد ود
لوددددلدبأددددفد حدددد دتأب ح دددد مدلجددددمعد دددد لقدبت دع أدددد دإحصدددد نت د ددددلدت ددددتب    د

 دتأمعتمودددد  دأددددقاد عدددديدتأمعتمددددت دمتدددد دتأعبدددد دىدتأ   تدددد ودلبأددددفدأمددددع دمددددمت 
تأمعتمت دحم دم بت دمتفدت ختب دت دتأمتعت  د  أتنلت دتإبقتملدتأشددمملد     دد د
وب فدد ىودبتشمدد د دممجددقد دد لقدعتأدد دإحصدد نت  د ددلدت ددتب    دتأمعتمددت دمتدد د دد دلد
مبدد دت دتأمحددمددتطل ود ظددً تدأ ددقدم  دمتدد دم تددت دفدد لطدلتختتدد ددلدبددم دتأ ددالمد

  ًب .دد      دوتم  ت دم  د

ا: المحور الثاني: طبيعة المناهج الدراسية المقدمةة بمدرسةة الثانويةة للمتفةوقين ثانيً 
 للعلوم والتكنولوجيا:

مدد دحسدد مدتأتلدد تدت دلتأشسددعدتأمتم دد د  ددتب    دمتشدد دتأقدت دد دمتدد دمبدد دت د
تأمتم دد د(دأتحق ددقدع أدد دتأندد لقدبددت دتأشسددعد2تأمحددمددتأ دد  لدأال ددتب   ود دد دحسدد مد)كدد 

د(ودل تم سدبأفد لدتأبقل دتأت أل:ددSPSS16.0   تمقت دب   و دتأدد)

 (16جدول )

لداللةة الفةروق لةدى عينةة الدراسةة علةى  2حسا  التكرارات والنسب المئوية وقةي  كةا
المحور الثاني )طبيعة المناهج الدراسية المقدمة بمدرسة الثانوية للمتفةوقين للعلةوم 

 (254والتكنولوجيا( )ن = 
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عينة  العبارات م
 الدراسة

 استجابات أفراد العينة
 2قي  كا

وداللتها 
 اإلحصائية

 متوسطةمتوفرة  درجة  متوفرة  درجة كبيرة
متوفرة  درجة 

 قليلة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

1 

تقةةةةةةةةةةةوم الدراسةةةةةةةةةةةة 
بالمدرسةةةةة الثانويةةةةة 
للمتفةةةةةةوقين للعلةةةةةةوم 
والتكنولوجيةةةةةا علةةةةةى 
أسةةةةةةةاس اسةةةةةةةتخدام 
طريقةةة المشةةروعات 
والوحةةدات التكامليةةة 
القائمة علةى البحة  

المةةواد الدراسةةية  يفةة 
 المختلفة.

 الطال 
ن= 
237 

 9د%دد1,24 57د%دد2,72 171
دد8,3

د%
د**53,17

 المعلمون 
د**24,13  د%دد9,5 1د%دد1,94 16 17ن= 

2 

ت  اختيار المقررات ي
الدراسةةةةةةةةةية  هةةةةةةةةةذا 

إطةةةار  يالمدرسةةةة فةةة 
المعةةةةةةايير القوميةةةةةةة 
والمعةةةةايير العالميةةةةة 

 .    STEM لنيام 

 الطال 
ن= 
237 

 40د%دد38 90د%دد1,45 107
دد9,16

د%
د**71,30

 لمعلمون ا
 1د%دد4,29 5د%دد7,64 11 17ن= 

دد9,5
د%

د*94,8

3 
تهةةت  إدارة المدرسةةة 
بمعرفةةةةةةةةة حاجةةةةةةةةات 
الطةةةةةال  بالمنةةةةةاهج 

 الدراسية.  

 الطال 
ن= 
237 

 86د%دد1,37 88د%دد6,26 63
دد3,36

د%
د89,4

 لمعلمون ا
د88,2  د%دد4,29 5د%دد6,70 12 17ن= 

4 

ا يةةذهب الطةةال  يومةةً 
مةةن كةةل أسةةبوع إلةةى 
الجامعةةةةةات ومراكةةةةةز 
األبحةةةةةةةاي العلميةةةةةةةة 

 ا.   للدراسة عملي  

 الطال 
ن= 
237 

 197د%دد8,14 35د%دد1,2 5
دد1,83

د%
د**01,27

 المعلمون 
 5د%دد1,47 8د%دد5,23 4 17ن= 

دد4,29
د%

د53,1
د**82,43دد9,13 33د%دد38 90د%دد1,48 114 الطال وفر المدرسةةةةةةةةةة تةةةةةةةةة  5
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عينة  العبارات م
 الدراسة

 استجابات أفراد العينة
 2قي  كا

وداللتها 
 اإلحصائية

 متوسطةمتوفرة  درجة  متوفرة  درجة كبيرة
متوفرة  درجة 

 قليلة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

مصةةةةةةةادر متنوعةةةةةةةة 
لةةتعل  الطةةال  أثنةةاء 
الدراسةةةةةةةةةةة داخةةةةةةةةةةل 

 المكتبة.

ن= 
237 

د%

 لمعلمون ا
دد ددد%دد100 17 17ن= 

6 

يعتمةةةةةةةةةةةةد معيةةةةةةةةةةةة  
ن أثنةةةةةةةةاء يالمعلمةةةةةةةة 

التةةةدريس بالمدرسةةةة 
علةةةةةةةةةةةى المةةةةةةةةةةةدخل 

القةةةائ   ياالستقصةةةائ
علةةةةةى المشةةةةةروعات 
المتكاملة مةن خةالل 

 يفةة  يالعمةةل التعةةاون
 مجموعات صغيرة.

 الطال 
ن= 
237 

 52د%دد8,46 111د%دد2,31 74
دد9,21

د%
د**51,22

 لمعلمون ا
 1د%دد5,23 4د%دد6,70 12 17ن= 

دد9,5
د%

د**41,11

7 

عتمةةةةةةةةد التةةةةةةةةدريس ي
بالمدرسةةةةةةةة  علةةةةةةةى 
مجموعةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةن 
األنشةةةطة المرتبطةةةة 
بالمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروعات 

 البحثية.

 الطال 
ن= 
237 

 54د%دد6,45 108د%دد6,31 75
دد8,22

د%
د**76,18

 المعلمون 
 1د%دد8,11د2د%دد4,82د14 17ن= 

دد9,5
د%

د**47,18

8 

ت  تشةةجي  الطةةال  يةة 
جةةراء  زيةةارات إعلةةى 

ورحةةةةةةةةالت علميةةةةةةةةة 
لةةةةةبعض الجامعةةةةةات 
ومراكةةةةةةةةز البحةةةةةةةةوي 

 العلمية.

 الطال 
ن= 
237 

 104د%دد1,37 88د%دد19 45
دد9,43

د%
د**57,23

 المعلمون 
د**94,9  د%دد8,11 2د%دد2,88 15 17ن= 

تهةةت  إدارة المدرسةةة  9
باألنشةةطة الالصةةفية 

 الطال 
 125د%دد2,31 74د%دد16 38ن= 

دد7,52
د%

د**38,48
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عينة  العبارات م
 الدراسة

 استجابات أفراد العينة
 2قي  كا

وداللتها 
 اإلحصائية

 متوسطةمتوفرة  درجة  متوفرة  درجة كبيرة
متوفرة  درجة 

 قليلة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

تقةةةةةةةدم بعةةةةةةةد  يالتةةةةةة 
االنتهةةةاء مةةةن اليةةةوم 

بشةةةةةةةةةكل  يالدراسةةةةةةةةة 
 .  ينيام

237 
 لمعلمون ا

 1د%دد4,29 5د%دد7,64 11 17ن= 
دد9,5

د%
د*94,8

10 

يةةت  تشةةجي  الطةةال  
علةةةةةةةةةةةةةةى إجةةةةةةةةةةةةةةراء 
المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروعات 

 يالتعليميةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةة 
المعامةةةةةةل الخاصةةةةةةة 

 بالمدرسة.

 الطال 
ن= 
237 

 61د%دد6,37د89د%دد7,36 87
دد7,25

د%
د*18,6

 المعلمون 
د**94,9  د%دد8,11 2د%دد2,88 15 17ن= 

11 

يةةت  تةةدريس منةةاهج 
العلةةةوم والرياضةةةيات 
التكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
والهندسةةةةةة بصةةةةةورة 

 متكاملة.

 الطال 
ن= 
237 

 53د%دد9,40 97د%دد7,36 87
دد4,22

د%
د**47,13

 لمعلمون ا
 1د%دد5,23 4د%دد6,70 12 17ن= 

دد9,5
د%

د**41,11

12 

مكتب تنسيق  ييراع
الثانويةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة 
طبيعةةةةةةةةةة مدرسةةةةةةةةةة 
المتفةةةةةةوقين للعلةةةةةةوم 
والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 واحتياجات الطال .

 الطال 
ن= 
237 

 181د%دد3,17 41د%دد3,6 15
دد4,76

د%
د**18,20

 لمعلمون ا
 3د%دد3,35 6د%دد1,47 8 17ن= 

دد6,17
د%

د24,2

13 

تةةةةةةةةةوفر المدرسةةةةةةةةةة 
إجةةةةةةةراءات رسةةةةةةةمية 
لمشةةةاركة المعلمةةةين 
للطةةةةةةال  األنشةةةةةةطة 

 الالصفية.

 الطال 
ن= 
237 

 122د%دد3,36 86د%دد2,12 29
دد5,51

د%
د**67,55

 المعلمون 
 2د%دد4,29 5د%دد8,58 10 17ن= 

دد8,11
د%

د77,5
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عينة  العبارات م
 الدراسة

 استجابات أفراد العينة
 2قي  كا

وداللتها 
 اإلحصائية

 متوسطةمتوفرة  درجة  متوفرة  درجة كبيرة
متوفرة  درجة 

 قليلة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 ( 01,0(                                          )**(: تدل على مستوى داللة ) 05,0: تدل على مستوى داللة ) )*(

 يتض  من الجدول السا ق ما يلي:  

 مد سددب دتأ ددالمدتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ دد  لدأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د( 1
(دممتددقدSTEMأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)كبتدد ىد ددلدوقد دد دتأ   م دد دبشددت د

%(دأتعبددددد دىدتأ ت عددددد د1,2%(ودحتددددد دمم دددددسدتأشسدددددب دتطددددددسد)2,72%د:د1,2وددددد د)
) ددديىعدتأ دددالمد مودددً دوددد دلدددسد  دددبمعدإأددد دتأب وعددد  دلو تكددد دتط حددد  دتأعتمتددد د
أتقدت دد دممتتدد  (ودل مكدد دمنسددت دبأددفد ددلد مدغ أبتدد دتأ ددالمدتأمتنددمدت د د دديىبممد

وستم ىدإأ دتأب وع  دلو تك دتط حدد  دتأت بم دد دأتقدت دد دوحتتدد  ودبتشمدد د دد اد صمدىد
طددالمد  ددطد   دد د دديىبممدد5تأددبعيدودد دتأ ددالمدلىدد دبشسددب ددتتتدد دللدد مدمددقعى د

أتب وعددد  ودلددددقديكدددممد دددبعدمنسدددت دبأدددفدىدددمد مدبىددد مدتأ دددالمدأتب وعددد  د دددت د
 ددددبتلد صددددمدىدوت  عدددد د لد صددددمدىدغتدددد دعلد دددد ودلدددددقد  جددددلدبأددددفدإأدددد د ددددع دم

تأب وع  دلتأم تك دتأبح ت دتأمص   د ع قدف تك  دمع ل تدد دد ددمت دبتش دد دلبددت دمتددفد
%(دأتعبدددد دىدتطلأدددد د)م ددددم دتأقدت دددد د2,72تأمقد دددد ودبتشمدددد دمم ددددسدتأشسددددب دتطمتدددد د)

  أمقد دددد دتأ   م دددد دأتمتنددددمدت دأتعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد دمتدددد د  دددد ددت ددددتمقت دط   دددد د
ودم دمت دتأبح د لدتأمددمتعدتأقدت ددت دتأممتتندد (تأم  لم  دلتأمحقت دتأتل وتت دتأ  ن

يعتمددقدمتدد دعدت دد دتأم دد دت د STEM ل مكدد دمنسددت دبأددفدىددمد مدطبتعدد د ظدد  د
تأقدت ت دمت د   ددت تمقت دتأم  لم  دلتأمحقت دتأتل وتت دتأ  نمدد دمتدد دتأبحدد د

 لت  ت ص ء.دد
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وتددم  ىدبقدجدد دد(د مد سب دتأمعتمت دتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ دد  لدأال ددتب   2
(دممتددقدSTEMمقد  دتأ   م  دأتمتنددمدت دبشددت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)تأكبت ىد لد

%(دأتعبدددد دىدتأ ت عدددد د5,23%(ودحتدددد دمم ددددسدتأشسددددب دتطدددددسد)100%د:د5,23ودددد د)
 دوددد دلدددسد  دددبمعدإأددد دتأب وعددد  دلو تكددد دتط حددد  دتأعتمتددد د) ددديىعدتأ دددالمد مودددًد

 دودددلدآدتءدتأ دددالمد دددلد دددع دبىددد مدتآدتءدتأمعتمدددد (ودلىشددد د تنددد دأتقدت ددد دممتتددد د
 دوددد دلدددسد  دددبمعدإأددد دتأب وعددد  دلو تكددد دتط حددد  دتأعتمتددد دأتقدت ددد دتأ دددالمد مودددًد

%دأتم  ق  دحم دبى مدتأ ددالمد23.5 د عتن دتتأعتمت ودلل مد سب دآدتءدتأمعتم
%(دأتعبدد دىدتأم وسدد د100)د  صددن دوسددتم ىدأتب وعدد  ودبتشمدد دمم ددسدتأشسددب دتطمتددد

تأمقد دددد دوصدددد عددوتشممدددد دأددددتعت دتأ ددددالمد  شدددد ءدتأقدت دددد دعتخددددسدتأمكتبدددد (ود)مدددم  د
ل مكدددد دمنسددددت دتمندددد قدآدتءدجمتددددلدوعتمددددلدتأعتشدددد دمتدددد دمددددم  دتأمقد دددد دأتمصدددد عدد
تأمتشممدددد دأددددتعت دتأ ددددالمد  شدددد ءدتأقدت دددد د  أمكتبدددد ودلىدددديتد  متبدددد ددإوك  تدددد دوت  عدددد د

ب ددددد ودلت دددددتع  ت  دد حددددد  دتأعتمتددددد دتأمكتندددددت تط  دنتأمعتمدددددت دأ الب ددددد دمشدددددقدإجددددد ت
 .  أمص عددتأمتشمم د لدتأمكتب 

(د مد سددب دتأ ددالمدتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ دد  لدأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د3
(دSTEMوتم ددد  د دددلدوقد ددد دتأ   م ددد دبشدددت دأتمتندددمدت د دددلدتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد د)

%(دأتعبددددد دىد8,14%(ودحتددددد دمم دددددسدتأشسدددددب دتطددددددسد)8,46%د:د8,14ممتدددددقدوددددد د)
 دوددد دلدددسد  دددبمعدإأددد دتأب وعددد  دلو تكددد دتط حددد  دتأ ت عددد د) ددديىعدتأ دددالمد مودددًد

 (ودلىدديتد تندد دوددلدمنسددت دتأشتتبدد دتطلأدد دلىددمد ددع دبىدد مدتأعتمتدد دأتقدت دد دممتتدد د
وددد دلدددسد  دددبمعدإأددد دتأب وعددد  دلو تكددد دتط حددد  دتأعتمتددد دأتقدت ددد د دتأ دددالمد مودددًد

دىدتأس ع دددد د)يعتمددددقدوعظدددد د%(دأتعبدددد 8,46)د بتشمدددد دمم ددددسدتأشسددددب دتطمتدددددد. ممتتدددد د
تأ دددددد ن دمتدددددد ددل د  شدددددد ءدتأتددددددقد رد  أمقد دددددد دمتدددددد دتأمددددددقخسدت  ت صدددددد نتتأمعتمددددددد

ل مكدد ددو ددلدوبمممدد  دصددظت ى(دلتأم  لم  دتأمتل وت دودد دخددال دتأعمددسدتأتعدد ل 
وك  تدد دتمتمدد عدتأمعتدد د  شدد ءدإمنست دبأفدىمد مد سب دلبت ىدو دتأ المد تن ممد ددلد
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ودددد دخددددال ددوتأ دددد ن دمتدددد دتأم دددد لم  دتأمتل وتدددد دلتأتددددقد رد  أمددددقخسدت  ت صدددد ن
 . لدوبممم  دصظت ىددلتأعمسدتأتع ل 

(د مد سب دتأمعتمت دتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ دد  لدأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د4
(دSTEMوتم ددد  د دددلدوقد ددد دتأ   م ددد دبشدددت دأتمتندددمدت د دددلدتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد د)

%(دأتعبدد دىدتطلأدد د9,5مم ددسدتأشسددب دتطدددسد)%(ودحتدد د1,47%د:د9,5ممتددقدودد د)
)م م دتأقدت  د  أمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت دأتعتم دلتأتلشمأمجتدد دمتدد د  دد ددت ددتمقت د
ط   ددد دتأم ددد لم  دلتأمحدددقت دتأتل وتتددد دتأ  نمددد دمتددد دتأبحددد د دددلدتأمدددمتعدتأقدت دددت د

د%5.9دلتأممتتنددد (ودل ددد ادتأب ح ددد مدمنسدددت د مد سدددب د دددعتن دوددد دتأمعتمدددت دلىدددد
 كقلتدمتدد دت ددتمقت دط   دد دتأم دد لم  دلتأمحددقت دتأمتل وتدد د  شدد ءدتأتددقد ردبقدجدد د

حددم دتمبدد عدىدديتدتط ددتممددلوتم دد  ودلدددقد  جددلدبأددفدمتدد د ددع دمددقد ب  دتأم شددد
%د94.1 لدتأتقد رودبتشمدد دودد د  حتدد د خدد ادتمندد د سددب دلبتدد ىدودد دتأمعتمددت دلىدد د

 STEM مسددتمق د ددم د ظدد  دمت دتمب عدىيتدتط تممدلىدديتد  متبدد د دتط ددتممدتأ

%(دأتعبددد دىدتأ ت عددد د) ددديىعدتأ دددالمد1,47)د ودبتشمددد دمم دددسدتأشسدددب دتطمتددددلتأتعتتمدددد
 (.دلىشدد دو دلسد  بمعدإأ دتأب وعدد  دلو تكدد دتط حدد  دتأعتمتدد دأتقدت دد دممتتدد دد  موًد

ودد دلددسد  ددبمعدد وك  تدد دبىدد ب  د موددًدإيمتتدد دآدتءدتأمعتمددت دوددلدآدتءدتأ ددالمدحددم د
و تكدد دتط حدد  دتأعتمتدد دأتقدت دد دتأعتمتدد ودلدددقد  جددلدتأسددبعد دددلدإأدد دتأب وعدد  دلد

بأدددفدىدددمددغبددد دتأ دددالمدتأمتحددد دحدددم دتأ ددد تك دتأتع ل تددد دبدددت دتأب وعددد  دلتأم تكددد د
 طدبددت دتأمم د دد دتأشظ  دد دت دتدددتأبح ت دولدتأمقد  ود  متب دى دآأت دأتم ت دتأتع لمدلتأ

تددد دلىددديتد  متبددد دد مدودلتأتعددد مدمتددد دلدددسدوددد دىدددمدجق دددقد دددلدتأعللتأت بتددد دتأعمتدددد
وش دىدأتعت دتأحددق  ودلودد دج دد د خدد اددؤ دد د عدديددلتأب وع  دلو تك دتأبحم دى

 .فكتت دبقدج دلبت ىددإمدلجق د  لدمت د صمدىدتأ المد مدمتفدتأ  تك د

(د مد سددب دتأ ددالمدتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ دد  لدأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د5
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(دممتددقدSTEMتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)دتتتدد د ددلدوقد دد دتأ   م دد دبشددت دأ
%(دأتعبدد دىدتطلأدد د)م ددم د8,3%(ودحت دمم ددسدتأشسددب دتطدددسد)1,83%د:د8,3و د)

تأقدت دددد د  أمقد دددد دتأ   م دددد دأتمتنددددمدت دأتعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد دمتدددد د  دددد ددت ددددتمقت د
تأقدت دددت دط   ددد دتأم ددد لم  دلتأمحدددقت دتأتل وتتددد دتأ  نمددد دمتددد دتأبحددد د دددلدتأمدددمتعد

%د  لددقلمد3 8تأممتتن (ودل مكدد دمنسددت دبأددفد مد عدديدتأ ددالمدلىدد د سددب ددتتتدد د
متدد دتأبحدد ددتأ  نمدد مت د ع دت ددتمقت دط   دد دتأم دد لم  دلتأمحددقت دتأتل وتتدد د

وك  تددد دم بتددد دمتدددفدتأ    ددد د دددلدإمشدددقدتأدددتعت ودل  جدددلدتأسدددبعد دددلدبأدددفدىدددمدمدددق د
 دد  دتأنشتدد ودل أمم ددت  دلتأت بتدد دتأتددقد رد ددلدومتتشدد دتأمددمتعدتأقدت ددت دو ددس:دتط 

 د%(دأتعبدد دىدتأ ت عدد د) دديىعدتأ ددالمد موددًد1,83)د بتشمدد دمم ددسدتأشسددب دتطمتددددوتأنشتدد 
 (.دلىدديتد تندد دو دلسد  بمعدإأ دتأب وع  دلو تك دتط ح  دتأعتمتدد دأتقدت دد دممتتدد د

د.ولدمنست دتأشتتب دتطلأ 

تأمحددمددتأ دد  لدأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د(د مد سب دتأمعتمت دتأددي  د دد لمد مدمبدد دت د6
(دممتددقدSTEMدتتتدد د ددلدوقد دد دتأ   م دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

%(دأتعبدددد دت دتأت أتدددد :د9,5%(ودحتدددد دمم ددددسدتأشسددددب دتطدددددسد)4,29%د:د9,5ودددد د)
تأ   تدد د) ددت دتختتدد ددتأم دد دت دتأقدت ددت دب ددي دتأمقد دد د ددلدإطدد ددتأمعدد  ت دتأ موتدد د

دمعدد  ت دتأع أمتدد دلتأ (ودلتأس ع دد د)يعتمددقدوعظدد دتأمعتمددممد  شدد ءدتأتددقد ردSTEMدأدد
تأ دد ن دمتدد دتأم دد لم  دتأمتل وتدد دودد دخددال ددل  أمقد  دمتدد دتأمددقخسدت  ت صدد ن

 لدوبممم  دصددظت ى(ودلتأسدد  ع د)يعتمددقدتأتددقد رد  أمقد دد دمتدد ددلتأعمسدتأتع ل 
(ودلتأت  ددددع د)م ددددت دإعتدىدوبمممدددد دودددد دتط  دددد  دتأم مب دددد د  أم دددد لم  دتأبح تدددد 

  دددكسددلتأمقد ددد د  ط  ددد  دتأالصدددنت دتأتدددلدم دددق د عدددقدت  ت ددد ءدوددد دتأتدددم دتأقدت دددد
(ودلتأح عيدددد دم دددد د) ددددت دمددددقد ردوشدددد ى دتأعتددددم دلتأ    ددددت  دتأتلشمأمجتدددد دل ظدددد و

مدددقتعد عددديدإدلتأ شق ددد د صدددمدىدوتل وتددد (ودل  جدددلدتأسدددبعد دددلدبأدددفدإأددد د دددع د
ردتأ  نمددددد دمتددددد دتأم ددددد لم  دتأمتل وتددددد دتأمعتمدددددت دمتددددد د  ددددد أتعدلطددددد قدتأتدددددقد 
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لوعدد  ت  دتأع أمتدد دلتأتددلد ددت دتختتدد دد STEM ودلتأمتبلد ددلدللتط  تممدت  ت ص ن
 دد   دإأدد دإىمدد  دت ىتمدد  د  ط  دد  دتأالصددنت دود  إتأم  دت دتأقدت ت د لد من  

تمت دد عد عدديدتأمسددتمأت دلدودل  ددكسد ظدد ودلتأتلدم ق د عقدت  ت  ءدو دتأتم دتأقدت ددد
 لدتأمقد  د مدمتفدتط    دغت د    ت د  أشسب دأت المدل ديع ددقدأ دد دتوتح  دد  د

%(دأتعبدد دىد4,29)د قدتأ المدودد دعدج م دد ودبتشمدد دمم ددسدتأشسددب دتطمتدددتد مت ديستن
 دوددد دلدددسد  دددبمعدإأددد دتأب وعددد  دلو تكددد دتط حددد  دتأ ت عددد د) ددديىعدتأ دددالمد مودددًد

 دد.تأشتتب دمتن دولدمنست دتأشتتب دتطلأ  (.دلمتفدتأعتمت دأتقدت  دممتت د

(دممجددددقد دددد لقدبت دع أدددد دإحصدددد نت د ددددلدت ددددتب    دتأ ددددالمدمشددددقدوسددددتمادع أدددد د7
(ودلمدد دممجددقد13ود12ود11ود9ود8ود7ود6ود5ود4ود2ود1(دمتدد دتأعبدد دت د)01,0)

 دددد لقدبت دع أدددد دإحصدددد نت د ددددلدت ددددتب    دتأ ددددالمدمتدددد دتأعبدددد دىدتأع فدددد ىدمشددددقد
حصدد نت دود دد ادتأب ح دد مدمنسددت دلجددمعد دد لقد ددلدتأق أدد دتإ(05,0وسددتمادع أدد د)

 ددددلدت ددددتب    دتأ ددددالمد ددددلدتأعبدددد دت دتأسدددد ب دبل ىدددد ودىددددمدمعددددقعدلمشددددمعدتأبتتدددد  د
تأ    تددددد دلت جتم متددددد دأدددددق   ودبتشمددددد د دممجدددددقد ددددد لقدبت دع أددددد دإحصددددد نت د دددددلد

 دإعتدىدت تب    دتأ المدمت دتأعب دىدتأ  أ  ودل  ادتأب ح  مدمنست دبأددفدىددمدتىتمدد 
تأمقد ددد د مع  ددد دتحتت جددد  دتأ دددالمدلطبتعددد دتأمشددد ى دتأقدت دددت دتأتدددلد قد دددم   ود

تدأ بتعدد دتىتم ودد م  دلمنددمد  د ددلدوددمتعدتأ    ددت  دلتأعتددم دلتأتظدد دت  بتت  دد دل ظدد ًد
تختتدد ددتأ ددالمدد  ددب مودلبيأفد تمددحدSTEM دولدو  دت دلوش ى دءلتأتلدمتال
دل. دتأعتممت د   ددمنمد لتأييد ت دتأمتنمدت د

(دممجددددقد دددد لقدبت دع أدددد دإحصدددد نت د ددددلدت ددددتب    دتأمعتمددددت دمشددددقدوسددددتمادع أدددد د8
(ودلمدددد دممجددددقد دددد لقدبت دع أدددد د11ود10ود8ود7ود6ود1(دمتددد دتأعبدددد دت د)01,0)

إحصددد نت د دددلدت دددتب    دتأمعتمدددت دمتددد دتأعبددد دمت دتأ   تددد دلتأت  دددع دمشدددقدوسدددتماد
قدممصصدد  دتأمعتمددت دتأعتمتدد د(ودلدقد  جلدتأسبعد لدبأفدىمد دد لد05,0ع أ د)

وك  تددددددد دم بتددددددد دوحتدددددددمادو ددددددد دتم  دتأقدت دددددددت د     ددددددد دهلتمب ىددددددد م  دتأمع  تددددددد دلد
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تأم دد لم  دتأتع ل تددد ودبتشمددد د دممجددقد ددد لقدبت دع أددد دإحصدد نت د دددلدت دددتب    د
(ودلددددقد  جدددلدلجدددمعدتمنددد قدأمعظددد دآدتءد13ود12ود4ود3تأمعتمدددت دمتددد دتأعبددد دت د)

جددددد تءت دتأقدت ددددد دإتأمعتمدددددت دحدددددم دمتدددددفدتأعبددددد دت دىدددددمد  ددددد عىدلمدددددت  د مت تبددددد  د
 .  أمقد  

  وتدريبةةه بالمدرسةةة الثانويةةة للمتفةةوقين ا: المحةةور الثالةة : كيفيةةة اختيةةار المعلةة ثالثةةً 
 للعلوم والتكنولوجيا:

م دحس مدتأتل تدت دلتأشسعدتأمتم  د  تب    دمتشدد دتأقدت دد دمتدد دمبدد دت دتأمحددمدد
(دأتحق دددقدع أددد دتأنددد لقدبدددت دتأشسدددعدتأمتم ددد د   دددتمقت د2تأ  أددد دأال دددتب   ود ددد دحسددد مد)كددد 

د(ودل تم سدبأفد لدتأبقل دتأت أل:ددSPSS 16.0ب   و دتأدد)

 (17جدول )

لداللةةة الفةةروق لةةدى عينةةة الدراسةةة علةةى  2حسةةا  التكةةرارات والنسةةب المئويةةة وقةةي  كةةا
المحةةور الثالةة  )كيفيةةة اختيةةار المعلةة  وتدريبةةه بالمدرسةةة الثانويةةة للمتفةةوقين للعلةةوم 

 (254والتكنولوجيا( )ن = 

عينة  العبارات م
 الدراسة

 استجابات أفراد العينة

 2قي  كا

وداللتها 
 اإلحصائية

 متوفرة  درجة كبيرة
متوفرة  درجة 

 متوسطة
 متوفرة  درجة قليلة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

1 

تشةةةةةةترط إدارة المدرسةةةةةةة 
عنةةةد اختيارهةةةا للمعلمةةةين 
بةةةأن تكةةةون لهةةة  السةةةبق 

لخةةةارج فةةةي لفةةةي السةةةفر 
بعثةةات تعليميةةة، لالطةةالع 

 الطال 
د**94,82د%دد6,58 139د%دد8,30 73د%دد5,10 25 237ن= 

 المعلمون 
د12,0د%دد3,35 6د%دد4,29د5د%دد3,35د6 17ن= 
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عينة  العبارات م
 الدراسة

 استجابات أفراد العينة

 2قي  كا

وداللتها 
 اإلحصائية

 متوفرة  درجة كبيرة
متوفرة  درجة 

 متوسطة
 متوفرة  درجة قليلة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

علةةةةةةةى أحةةةةةةةدي الطةةةةةةةرق 
 المتقدمة في التدريس.

2 

تلتةةزم إدارة المدرسةةة عنةةد 
اختيارهةةةةةةةةةةا المعلمةةةةةةةةةةين، 
الحاصةةةةلين علةةةةى درجةةةةة 
الماجسةةةةةةتير والةةةةةةدكتوراا  
فةةةةةي مجةةةةةال التخصةةةةةص 

 المطلو .

 الطال 
د**60,63د%دد3,55 131د%دد6,31 75د%دد1,13 31 237ن= 

 المعلمون 
د77,5د%دد8,58 10د%دد4,29 5د%دد8,11 2 17ن= 

3 

يت  اختيار المعلمةين مةن 
الكفاءة المتميزة في  ي ذو 

التةةةدريس مةةةن المةةةةدارس 
 التجريبية.

 الطال 
د**03,36د%دد4,46 110د%دد38 90د%دد6,15 37 237ن= 

 المعلمون 
د65,3د%دد8,11 2د%دد2,41 7د%دد1,47 8 17ن= 

4 

يةةةةةةت  تةةةةةةدريب المعلمةةةةةةين 
الجةةةةةدد علةةةةةى التةةةةةدريس 
القةةةائ  علةةةى االستقصةةةاء 
 نيةةةام المشةةةروعات قبةةةل 

 القيام بالتدريس.

 الطال 
د**65,9د%دد8,41 99د%دد9,32 78د%دد3,25 60 237ن= 

 المعلمون 
د**94,9د د%دد8,11 2د%دد2,88 15 17ن= 

5 

دارة المدرسةةةةية اإل يتراعةةةة 
 يالتنميةةة المهنيةةة لمعلمةة 

المدرسةةةةةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةةةةةورة 
 مستمرة.

 الطال 
د**77,23د%دد8,38 92د%دد6,42 101د%دد6,18 44 237ن= 

 المعلمون 
د**12,7د د%دد6,17 3د%دد4,82 14 17ن= 

يةةةةةةت  تةةةةةةدريب المعلمةةةةةةين  6
علةةةةةةةى كيفيةةةةةةةة تةةةةةةةدريب 

 الطال 
د**95,77د%دد5,59 141د%دد6,26 62د%دد3,14 34 237ن= 
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عينة  العبارات م
 الدراسة

 استجابات أفراد العينة

 2قي  كا

وداللتها 
 اإلحصائية

 متوفرة  درجة كبيرة
متوفرة  درجة 

 متوسطة
 متوفرة  درجة قليلة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

الطةةةةةةةةال  فةةةةةةةةي معمةةةةةةةةل 
لكترونيةةةةةةةةات ومعمةةةةةةةةل اإل

ومعمةةةةل  يلةةةة الحاسةةةةب اآل
الميكانيكةةةةةةةةةةةةا ومعمةةةةةةةةةةةةل 

 الملتيميديا بالمدرسة.

 المعلمون 
د*94,8د%دد9,5 1د%دد4,29 5د%دد7,64 11 17ن= 

7 

يشةةةةةةةةارك فةةةةةةةةي تةةةةةةةةدريب 
المعلمةةةين أعضةةةاء هيئةةةة 
التةةةةةةةةدريس بالجامعةةةةةةةةات 

 ي المصةةةةةةةةةرية  مةةةةةةةةةن ذو 
 الخبرة المتميزة.

 الطال 
د**13,76د%دد8,57 137د%دد4,30 72د%دد8,11 28 237ن= 

 المعلمون 
د47,0د%دد4,29 5د%دد4,29 5د%دد2,41 7 17ن= 

داريةة تتصن السياسة اإل 8
 للمدرسة بالوضوح.

 الطال 
د*18,6د%دد7,36 87د%دد6,37 89د%دد7,25 61 237ن= 

 المعلمون 
د**41,11د%دد9,5 1د%دد5,23 4د%دد6,70 12 17ن= 

9 

ا تةةةةةةوفر المدرسةةةةةةةة وقتةةةةةةةً 
ا للةةةةةتعل  النشةةةةة  إضةةةةةافي  

للمعلمةةةةةةةةين فةةةةةةةةي فتةةةةةةةةرة 
 الصين.

 الطال 
د**72,33د%دد9,40 97د%دد5,43 103د%دد6,15 37 237ن= 

 المعلمون 
د*94,8د%دد9,5 1د%دد4,29 5د%دد7,64 11 17ن= 

 ( 01,0(                                          )**(: تدل على مستوى داللة ) 05,0)*(: تدل على مستوى داللة ) 
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 يتض  من الجدول السا ق ما يلي:  

 مد سددب دتأ ددالمدتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ  أدد دأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د (1
(دممتددقدSTEMأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)كبتدد ىد ددلدوقد دد دتأ   م دد دبشددت د

%(دأتعبددد دىدتطلأددد د5,10%(ودحتددد دمم دددسدتأشسدددب دتطددددسد)7,25%د:د5,10وددد د)
كددممدأ دد دتأسددب د ددلدتأسدددن دي مدأمعتمددت د ددددت)م ددت طدإعتدىدتأمقد دد دمشددقدتختت دىدد د

تم دلد لد ع   دمعتتمتدد ودأالطددالعدمتدد د حددق دتأ دد قدتأمت قودد د ددلدتأتددقد ر(ودأ
أدديأفد مد سددب ددتتتدد دودد دتأ ددالمد كددقلتدمتدد دتفددت تطدإعتدىددتل دد ادتأب ح دد مدمنسددت ًد

كممدأ  دتأسب د لدتأسن د  أمدد دلد ددلد ع دد  ديتأمقد  دمشقدتختت ددتأمعتمت د  مد
  حتدد د خدد اد كددقد سددب دلبتدد ىدودد دتأ ددالمدمتدد دمددق دتفددت تطدإعتدىددمعتتمتدد ودلودد 

تأمقد ددد دمشدددقدتختتددد ددتأمعتمدددت دأتعمدددسد  أمقد ددد دمتددد د مدملدددممدأ ددد دتأسدددب د دددلد
دوعتمددلدتأمقد دد تأسن د  أم دلد لد ع   دمعتتمت دومدد ديعكددرد ددع دلندد ءىد عتءد

تعبدد دىدتأ  وشدد د%(دأ7,25)د مشقددت و  د عمتت دتأتددقد رودبتشمدد دمم ددسدتأشسددب دتطمتددد
ل دد ادتأب ح دد مدمنسددت دبأددفدىددمد مددوعتد  دأتمقد  د  أم ددمو()متص دتأست   دتإ

وددلدتأ ددالمد     دد دح  ودد دحتدد ددمدعتدىدتأمقد ددت د تعدد وتمدتأ دد نمت د  أعمددسد ددلدتإ
عتد دد دتأمتبعدد د دد أظممتد  شدد ءدمعدد وت  دوددلدتأ ددالمودلأعددسدتأسددبعدمت دتأست  دد دتإ
مدمدتأسددت  ىدمتدد دتأ ددالمدخ صدد دلىدد دددد عودغبدد دإعتدىدتأمقد دد د ددلد ددلدبأددفدىددمد

 .و دبتت  دوتشمم دل      دومتتن 

(د مد سب دتأمعتمت دتأي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ  أدد دأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د2
(دممتددقدSTEM دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)كبتدد ىد ددلدوقد دد دتأ   مد

%(دأتعبددد دىدتأ   تددد د8,11%(ودحتددد دمم دددسدتأشسدددب دتطددددسد)2,88%د:د8,11وددد د)
)متتدد  دإعتدىدتأمقد ددد دمشددقدتختت دىددد دتأمعتمددت ودتأح صدددتت دمتدد دعدجددد دتأم جسدددتت د
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 دلتأقلتمدت د لدوب  دتأتمصادتأم تمم(ودلمم حدمتددفدتأشسددب دىددمد ددع دتأتدد ت
إعتدىدتأمقد  دمشقدتختت دىدد دأتمعتمددت د حصددمأ  دمتدد دعدجدد  دمتمتدد دوت قودد دو ددسد
تأم جسددتت دلتأددقلتمدت د ددلدوبدد  دتأتمصددادتأم تددممودومدد د ددشعكردمتدد د ددع د
وسدددددتمادتطعتءدأدددددق   دمشدددددقددتددددد و  د عمتتددددد دتأتدددددقد رودلىددددديتد  متبددددد دد مدطبتعددددد د

ت دد دوددلدتأمعدد  ت دتأ موتدد دتدلمتمدوت قودد دجددق ددلتأم دد دت دتأقدت ددت دتأتددلد قد ددم   دىددد
دلتأع أمتدد د حصددم دتأمعتمددت دمتدد دعدجدد  دمتمتدد دديدودأدديتدودد دتأمدد لدد STEMأدد

ودبتشمدد دمم ددسدتأشسددب دلوت قو د لدتأتمصادأ   عىدخبدد م  دللندد ءم  دل  ت دد دتأعتمددد
%(دأتعب دىدتأ ت ع د) ت دمقد عدتأمعتمت دتأبقعدمتدد دتأتددقد ردتأ دد ن د2,88)د تطمت

لمم ددحدمتددفدتأشسددب ددوتأم دد لم  ددبددسدتأ تدد  د  أتددقد ر(دمتدد دت  ت صدد ءدبشظدد  د
و دتأمعتمت د كقلتدمت د ىمت دمقد ب  د لدتأتددقد ردتأ دد ن دمتدد ددتلبت ًددتىمد مدمقعًد

ت  ت صددددد ءدبشظددددد  دتأم ددددد لم  ددبدددددسدتأ تددددد  د  أتدددددقد رودلىددددديتدت عكددددد ددأ بتعددددد د
 .STEMتأم  دت دتأقدت ت دتأم قو د لد

 مدمبدد دت دتأمحددمددتأ  أدد دأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد دد(د مد سددب دتأ ددالمدتأددي  د دد لمد3
(دSTEMوتم دد  د ددلدوقد دد دتأ   م دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

%(دأتعبدددد دىد6,26%(ودحتدددد دمم ددددسدتأشسددددب دتطدددددسد)5,43%د:د6,26ممتددددقدودددد د)
ألت ل تدد  دتأس ع  د) ت دمقد عدتأمعتمت دمت دلتنت دمقد عدتأ المد لدوعمددسدتإ

لوعمددسدتأمتك  تكدد دلوعمددسدتأمتتتمتددقي د  أمقد دد (ودلمم ددحددلأدددمسدتأح  ددعدت لوع
متددددفدتأشسددددب د ددددع دمددددقد عدتأمعتمددددت دمتدددد دلتنتدددد دمددددقد عدتأ ددددالمد ددددلدوعمددددسد

لوعمدددددسدتأمتك  تكددددد دلوعمدددددسدتأمتتتمتدددددقي ددلأددددددألت ل تددددد  دلوعمدددددسدتأح  دددددعدت تإ
دتأ صددمدد ددلىددمد  أمقد دد دودد دلج دد د ظدد دتأ ددالمودل دد ادتأب ح دد مدمنسددت دبأددفد
ود  إ ددد   دإأددد دإمدددقتعدتأمعتددد دبتمددد دلمقد بددد دأتعمدددسد دددلدوع ودددسدتأمقد ددد د كنددد ءىد

بتشمدد دمم ددسدد ددع دمددمت  دتأنشتددت دتأمتمصصددت دتأم دد دلت د ددلدممتتدد دتأتددقد عو
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 دأتددددتعت دإ دددد  ت دد %(دأتعبدددد دىدتأت  ددددع د)مددددم  دتأمقد دددد دلدتددددًد5,43)د تأشسددددب دتطمتددددد
وك  تدد  دتأددتعت د تمددحدمددم ت دتأمقد دد دإدتأش طدأتمعتمت د لد تدد ىدتأصددت (ودلىدديت

 .تأش طدخال دتأنت ىدتأصتنت دأتمعتمت 

(د مد سب دتأمعتمت دتأي  د  لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ  أدد دأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د4
(دSTEMوتم دد  د ددلدوقد دد دتأ   م دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

%(دأتعبدددد دىد8,11أشسددددب دتطدددددسد)%(ودحتدددد دمم ددددسدت2,41%د:د8,11ممتددددقدودددد د)
تأ ت عدد د) ددت دمددقد عدتأمعتمددت دتأبددقعدمتدد دتأتددقد ردتأ دد ن دمتدد دت  ت صدد ءدبشظدد  د

(ددد2تأم دددد لم  ددبددددسدتأ تدددد  د  أتددددقد ر(ودلىدددديتد تمت دددد دوددددلدمنسددددت دتأشتتبدددد ددددددد د)
%(دأتعبددد دىدتأ  أ ددد د) دددت دتختتددد ددتأمعتمدددت دوددد د2,41)د بتشمددد دمم دددسدتأشسدددب دتطمتدددد

تأمتمتددد ىد دددلدتأتدددقد ردوددد دتأمدددقتدددتأتب  بتددد (ودل مكددد دمنسدددت د مددتألنددد ءىدديدبلد
تألندد ءىدتأمتمتدد ىدديد سددب دلبتدد ىدودد دتأمعتمددت د كددقلتدمتدد د  مددتت دتختتدد دى دودد دبلد

تدأ بتعدد دتأم دد دت دتأقدت ددت دتأم قودد د ددلد لدتأتقد ردو دتأمددقتدددتأتب  بتدد ود ظدد ًد
STEMأتمبددد ت دلتأم ددد دت دمعتمدددت د ددد لدىدتودددتاليدتأتأمت قوددد ودلتأتدددلدمت تدددعدد

 لل ً  دأتمصص م  .د بتت   تأتقد رد  أتظ دتإدتأمتمت ىدمشق

(د مد سددب دتأ ددالمدتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ  أدد دأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د5
(دممتددقدSTEMدتتتدد د ددلدوقد دد دتأ   م دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

%(دأتعبددد دىدتأ  وشددد د7,36شسدددب دتطددددسد)%(ودحتددد دمم دددسدتأ5,59%د:د7,36وددد د)
عتد  دأتمقد دد د  أم ددمو(ودلىدديتد تندد دوددلدمنسددت دتأشتتبدد ددددد د)متص دتأست   دتإ

%(دأتعبدد دىدتأس ع دد د) ددت دمددقد عدتأمعتمددت د5,59)د (دبتشمدد دمم ددسدتأشسددب دتطمتددد1)
ألت ل تدددد  دلوعمددددسدتأح  ددددعدت أددددلدمتدددد دلتنتدددد دمددددقد عدتأ ددددالمد ددددلدوعمددددسدتإ

تأمتك  تك دلوعمسدتأمتتتمتقي د  أمقد  (ودلىيتد تن دولدمنست دتأشتتبدد ددددد دلوعمسد
د.(3)
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(د مد سب دتأمعتمت دتأي  د  لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ  أدد دأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د6
(دممتددقدSTEMدتتتدد د ددلدوقد دد دتأ   م دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

%(دأتعبددد دت دتأت أتددد :د9,5تأشسدددب دتطددددسد)%(ودحتددد دمم دددسد8,58%د:د9,5وددد د)
ألت ل تدد  دتأس ع  د) ت دمقد عدتأمعتمت دمت دلتنت دمقد عدتأ المد لدوعمددسدتإ

لوعمدددسدتأح  دددعدت أدددلدلوعمدددسدتأمتك  تكددد دلوعمدددسدتأمتتتمتدددقي د  أمقد ددد (ودلىشددد د
 دحددم دآدتءدتأ ددالمد ددلدلتنتدد دمددقد عدتأمعتمددت دطالب دد د ددلدتيمتتدد دآدتءدتأمعتمددد

تأمتتتمتددددقي (ودد–تأمتك  تكدددد دد–تأح  ددددعدت أددددلدد–ألت ل تدددد  دتأمقد دددد د)تإوع وددددسد
حت د  لقد سب دلبت ىدو دتأمعتمت دمتدد دمح تدد دبأددفودلتأ  وشدد د)متصدد دتأست  دد د

 دمدد دآدتءدتأ ددالمدحددم دتعتد دد دأتمقد دد د  أم ددمو(ودلىشدد ديمتتدد دآدتءدتأمعتمدددتإ
ىدوددد دتأمعتمدددت دمتددد دعتد ددد د دددلدتأمقد ددد ود ت لدددقد سدددب دلبتددد دل دددمودتأست  ددد دتإ

%دودلددددقديكدددممد دددبعدمنسدددت دبأدددفدىدددمد70.6مح تددد دبأدددفدلصدددت دتأشسدددب دإأددد د
متبعدد ددتدد عت دتأمقد دد د ددلدمعدد وت  دوددلدلددسدودد دديتأدديديدعتددتخددتالمدتط ددتممدتإ

تأمعتمت دلتأ المود تت دتأتع وددسدوددلدتأمعتمددت د صددمدىدلت ددح دلوحددقعىد ك دد دودد د
مدد دديدعتدد ددلدتأتع وددسدوددلدتأب دد  دتإدتأ المودلىيتد  متب دد مدتأمعتمت دتطددد م

 دلتأت  دددع د)مدددم  دتأمقد ددد دلدتدددًددلتأم ددد دلت د دددلدمشنتددديدتأست  ددد دتإعتد ددد ودتأ دددالم
 دأتتعت دتأش طدأتمعتمت د لد ت ىدتأصت (ودلىيتد تم ف دوددلدمنسددت دتأشتتبدد دإ   ت د
%(دأتعبدددددد دىدتأ   تدددددد د)متتدددددد  دإعتدىد8,58)د (ودبتشمدددددد دمم ددددددسدتأشسددددددب دتطمتدددددد3ددددددد د)

مقد  دمشقدتختت دىدد دتأمعتمددت ودتأح صددتت دمتدد دعدجدد دتأم جسددتت دلتأددقلتمدت د ددلدتأ
 .(2وب  دتأتمصادتأم تمم(ودلىيتد تم ف دولدمنست دتأشتتب ددد د)

(دممجددددقد دددد لقدبت دع أدددد دإحصدددد نت د ددددلدت ددددتب    دتأ ددددالمدمشددددقدوسددددتمادع أدددد د7
بت دد(ودلمددددد دممجدددددقد ددددد لقد9ود7ود6ود5ود4ود3ود2ود1(دمتددددد دتأعبددددد دت د)01,0)

ع أدد دإحصددد نت د دددلدت دددتب    دتأ دددالمدمتددد دتأعبددد دىدتأ  وشددد دمشدددقدوسدددتمادع أددد د
حصددد نت دىدددمدمشدددمعدتأمتنتددد د(ودل  جدددلدتأسدددبعدلدتءدمتدددفدتأنددد لقدتأقتأددد دتإ05,0)
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 .تأ    ت دلت جتم مت دلت دتص عي دأقادتأ الم

(دممجددددقد دددد لقدبت دع أدددد دإحصدددد نت د ددددلدت ددددتب    دتأمعتمددددت دمشددددقدوسددددتمادع أدددد د8
(ودلمددد دممجدددقد ددد لقدبت دع أددد دإحصددد نت د دددلد8ود5ود4(دمتددد دتأعبددد دت د)01,0)

(ود05,0ت تب    دتأمعتمت دمت دتأعب دمت دتأس ع  دلتأت  ع دمشقدوسددتمادع أدد د)
 دددت دديل مكددد دمنسدددت دبأدددفد دددلدمعدددقعدتأمتنتددد دتأ    تددد دلت جتم متددد دأتمعتمدددت دلتأدددي

تأمبددد ىودبتشمددد د دممجدددقددمعتتدددش  دوددد دومتتددد دوح  ظددد  دتأبم مد ددد ودلبشددد ءدمتددد 
ود3ود2ود1 ددد لقدبت دع أددد دإحصددد نت د دددلدت دددتب    دتأمعتمدددت دمتددد دتأعبددد دت د)

فدد لطد    ددت د ختتدد ددتأمعتمددت ود تندد ددل(ودلبأفد  متب دد مدمتددفدتأعبدد دت دىددد7
لتأب ددد دتأمسدددتمأ د دددلدتأدددم تدىدلتأم صددد د  ختتددد ددتأمعتمدددت دديدعتددمتت ددد دتأب ددد  دتإ

 .  أمقد  د  دلمعتتش

ا: المحةةةةةور الرابةةةةة : معوقةةةةةات عمةةةةةل المدرسةةةةةة الثانويةةةةةة للمتفةةةةةوقين للعلةةةةةوم رابعةةةةةً 
 والتكنولوجيا:

مدد دحسدد مدتأتلدد تدت دلتأشسددعدتأمتم دد د  ددتب    دمتشدد دتأقدت دد دمتدد دمبدد دت د
(دأتحق ددقدع أدد دتأندد لقدبددت دتأشسددعدتأمتم دد د2 تأمحددمددتأ ت ددلدأال ددتب   ود دد دحسدد مد)كددد

د(ودل تم سدبأفد لدتأبقل دتأت أل:ددSPSS16.0   تمقت دب   و دتأدد)

 (18جدول )

لداللةة الفةروق لةدى عينةة الدراسةة علةى  2حسا  التكرارات والنسب المئوية وقةي  كةا
 المحور الراب  )معوقات عمل المدرسة الثانوية للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيةا  نةين(

 (254)ن = 
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عينة  العبارات م
 الدراسة

 استجابات أفراد العينة
 2قي  كا

وداللتها 
 اإلحصائية

 متوفرة  درجة كبيرة
متوفرة  درجة 

  درجة قليلةمتوفرة  متوسطة

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

1 

مدرسةةة الثانويةةة  يعةةانت
للمتفةةةةةةةةةةوقين للعلةةةةةةةةةةوم 
والتكنولوجيةةةا مةةةن قلةةةةة 
المعلمةةةةةةةين المةةةةةةةؤهلين 

 يوالمتخصصةةةةةةةةين فةةةةةةةة 
 STEM منةةةةةةاهج 
 المتطورة.

دتأ الم
م=د
د237

د37د%دد7,28د68د%دد7,55د132
دد6,15

د**42,59د%

دتأمعتمممد
د3د%دد9,52د9د%دد4,29د5د17م=د

دد6,17
د29,3د%

2 
يوجةةةةةةةةد بالمدرسةةةةةةةةة ال 

الثانوية للمتفةوقين نةوع 
 يمن المبادرة ورغبةة فة 

 التغيير.

دتأ الم
م=د
د237

دد8,33د80د%دد1,40د95د%دد2,26د62
د%

د*91,6

دتأمعتمممد
دد9,52د9د%دد6,17د3د%دد4,29د5د17م=د

د%
د29,3

3 
العةةةةةةةاملون  ال يشةةةةةةةارك

وضةةةة   يبالمدرسةةةةة فةةةة 
الرؤيةةةةةةة االسةةةةةةتراتيجية 

 لها.

دتأ الم
م=د
د237

دد5,29د70د%دد43د102د%دد4,27د65
د%

د**20,10

دتأمعتمممد
دد4,29د5د%دد3,35د6د%دد3,35د6د17م=د

د%
د12,0

4 
رة التمويةةةةةةةةل إدا يتةةةةةةةةدن

المتخصةةةةص للمدرسةةةةة 
 يالثانويةةة للمتفةةوقين فةة 
 العلوم والتكنولوجيا.

دتأ الم
م=د
د237

دد6,15د37د%دد8,22د54د%دد6,61د146
د%

د**06,87

دتأمعتمممد
دد8,11د2د%دد2,41د7د%دد1,47د8د17م=د

د%
د65,3

5 

المنةةةةةةةةةةةةا   ال يتميةةةةةةةةةةةةز
السةةةةةةةةةةائد  يالتنييمةةةةةةةةةة 

بالمدرسةةةةةةةةةة الثانويةةةةةةةةةة 
للمتفةةةوقين باالنفتاحيةةةة 
وقبةةةةةةةةةول التجديةةةةةةةةةدات 

 التربوية الحديثة.

دتأ الم
م=د
د237

دد9,32د78د%دد8,38د92د%دد3,28د67
د%

د98,3

دتأمعتمممد
د12د%دد5,23د4د%دد9,5د1د17م=د

دد6,70
د**41,11د%
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عينة  العبارات م
 الدراسة

 استجابات أفراد العينة
 2قي  كا

وداللتها 
 اإلحصائية

 متوفرة  درجة كبيرة
متوفرة  درجة 

  درجة قليلةمتوفرة  متوسطة

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

6 

تةةةةةةةوفر وزارة التربيةةةةةةةة  ال  
  ي والتعلةةةةي  الةةةةدع  المةةةة ل 

الةةةالزم لتمويةةةل المدرسةةةة  
الثانويةةةةةةةةةة للمتفةةةةةةةةةوقين  

 للعلوم والتكنولوجيا. 

دتأ الم
م=د
د237

دد7,12د30د%دد5,21د51د%دد8,65د156
د%

د**54,11

دتأمعتمممد
د4د%دد9,52د9د%دد5,23د4د17م=د

دد5,23
د%

د94,2

7 

تواجةةةةةةد الكةةةةةةوادر قلةةةةةةة 
المدربةةةة مةةةن المعلمةةةين 
القةةادرين علةةى التعامةةل 
مةةةة  األجهةةةةزة العلميةةةةة 

 المدرسة.   يبالمعامل ف

دتأ الم
م=د
د237

دد2,15د36د%دد9,35د85د%دد9,48د116
د%

د**19,41

دتأمعتمممد
دد2,41د7د%دد3,35د6د%دد5,23د4د17م=د

د%
د82,0

8 

د الكةةةةةةةوادر  قلةةةةةةةة تواجةةةةةةة 
خصةائيين  المدربة من األ 

القةةةةادرين علةةةةى صةةةةيانة  
األجهةةةةةةةةةةةةةزة العلميةةةةةةةةةةةةةة  
بالمعامل بصةفة مسةتمرة  

 المدرسة.    ي ف 

دتأ الم
م=د
د237

دد9,13د33د%دد8,27د66د%دد2,58د138
د%

د**99,72

دتأمعتمممد
دد3,35د6د%دد5,23د4د%دد2,41د7د17م=د

د%
د82,0

9 

المدرسةةةةةةةةة  يال تراعةةةةةةةة 
 يالثانويةةة للمتفةةوقين فةة 

العلةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةا 
 يالتجهيزات المالئمة ف

المخصصةةةةةةة  يالمبةةةةةةان
 لمعيشة الطال  .

دتأ الم
م=د
د237

د32د%دد1,24د57د%دد4,62د148
دد5,13

د**35,94د%

دتأمعتمممد
د9د%دد5,23د4د%دد5,23د4د17م=د

دد9,52
د94,2د%

10 

المدرسةةةةةةةةةةة  ال تةةةةةةةةةةوفر
 يالثانويةةة للمتفةةوقين فةة 

العلةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةا 
ا لكةةةةةةةى ضةةةةةةةافي  إا وقتةةةةةةةً 

يمةةةةةةةةةةةةارس الطةةةةةةةةةةةةال  
 األنشطة الالصفية.

دتأ الم
م=د
د237

دد7,25د61د%دد4,30د72د%دد9,43د104
د%

د**63,12

دتأمعتمممد
دد8,58د10د%دد3,35د6د%دد9,5د1د17م=د

د%
د*18,7

د30,2د%دد38د90د%دد2,31د74د%دد8,30د73دتأ الممةةةةام المدرسةةةةة قلةةةةة اهت 11
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عينة  العبارات م
 الدراسة

 استجابات أفراد العينة
 2قي  كا

وداللتها 
 اإلحصائية

 متوفرة  درجة كبيرة
متوفرة  درجة 

  درجة قليلةمتوفرة  متوسطة

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 يالثانويةةة للمتفةةوقين فةة 
العلةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةا 
بممارسةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةال  
األنشةةةةطة الفنيةةةةة مةةةةن 
تربيةةة موسةةيقية وتربيةةة 

 فنية.

م=د
د237

دتأمعتمممد
د12د%دد5,23د4د%دد9,5د1د17م=د

دد6,70
د**41,11د%

12 

تهةةةةةةةةةةت  المدرسةةةةةةةةةةة ال 
 يالثانويةةة للمتفةةوقين فةة 

العلةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةا 
ب شباع حاجات الطال  

 يومعرفةةةة العوامةةةل التةةة 
 تستثير اهتماماته .

دتأ الم
م=د
د237

د55د%دد4,35د84د%دد4,41د98
دد2,23

د**18,12د%

دتأمعتمممد
د8د%دد3,35د6د%دد6,17د3د17م=د

دد1,47
د24,2د%

13 

المدرسةةةةةةةةة  يال تراعةةةةةةةة 
 يالثانويةةة للمتفةةوقين فةة 

العلةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةا 
توعيةةة الطةةال  للقبةةول 

تةتالءم  يبالجامعات الت
مةة  طبيعةةة منةةاهج تلةةك 

 المدرسة.

دتأ الم
م=د
د237

دد1,32د76د%دد2,34د81د%دد8,33د80
د%

د18,0

دتأمعتمممد
د10د%دد3,35د6د%دد9,5د1د17م=د

دد8,58
د*18,7د%

14 

تهةةةةةةةةةةت  المدرسةةةةةةةةةةة ال 
 يالثانويةةة للمتفةةوقين فةة 

العلةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةا 
 تقةةةةةةةةةةةةدي  المنةةةةةةةةةةةةاهج 
الدراسةةةةةةةةية المتطةةةةةةةةورة 

تواكةةةب  يللطةةةال  والتةةة 
 تغيرات العصر.

دتأ الم
م=د
د237

د100د%دد2,37د88د%دد7,20د49
دد2,42

د**00,18د%

دتأمعتمممد
دد5,76د13د%دد5,23د4ددد17م=د

د%
د*77,4

15 
مةةةةام االدارة ضةةةةهن اهت

المختصةةةة بةةةةالموهوبين 
 رعايةةةةةةةةةة المتفةةةةةةةةةوقين 

دتأ الم
م=د
د237

دد6,23د56د%دد2,34د81د%دد2,42د100
د%

د**33,12
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عينة  العبارات م
 الدراسة

 استجابات أفراد العينة
 2قي  كا

وداللتها 
 اإلحصائية

 متوفرة  درجة كبيرة
متوفرة  درجة 

  درجة قليلةمتوفرة  متوسطة

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

دتأمعتمممد .STEMبمدرسة 
د8د%دد9,5د1د%دد1,47د8د17م=د

دد1,47
د77,5د%

 ( 01,0(                                          )**(: تدل على مستوى داللة ) 05,0لى مستوى داللة ) )*(: تدل ع

 

 يتض  من الجدول السا ق ما يلي:  

(د مد سددب دتأ ددالمدتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ ت ددلدأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د1
(دSTEMتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد د)كبتددد ىد دددلدتأمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت دبشدددت د دددلد

%(دأتعبدددد دىد7,20%(ودحتدددد دمم ددددسدتأشسددددب دتطدددددسد)8,65%د:د7,20ممتددددقدودددد د)
تأ ت عدد دم دد ىد) دم ددت دتأمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دبت ددقي د
تأمش ى دتأقدت ت دتأمت مدىدأت المدلتأتلدممتكددعدمظتدد ت دتأعصدد (ودل مكدد دمنسددت د

 دتأ ددالمد تن ددممدمتدد دمددمت  دمتددفدتأعبدد دىدتأسدد    دبقدجدد دلبتدد ىود مد سددب ددتتتدد دوددد
لتمندد قدتأشسددب دتطكبدد دودد دتأ ددالمدمتدد دتىتمدد  دتأمقد دد دبت ددقي دتأمشدد ى دتأقدت ددت د
تأمت ددددمدىدأت ددددالمدلتأتددددلدممتكددددعدتأعصدددد ودىددددمد مدمتددددفدتأمشدددد ى دتأم قودددد د ددددلد

تأمددقتددد ددلدSTEM تأمقد دد د ددت دإمددقتعى دودد ددبددسدتأمسددتمأت دتأم تمددت دبشظدد  د
تأ   م ددد د  أم يددد  دتأمتحدددقىدتطو  كتددد دلتأتدددلدمتم فددد دودددلدتأعصددد دلممتكبددد ودبتشمددد د

%(دأتعبددد دىدتأس ع ددد د) دمدددم  دل تدىدتأت بتددد دلتأتعتدددت د8,65مم دددسدتأشسدددب دتطمتددد د)
تأدددقم دتأمدددد ألدتأددددال  دأتمم دددسدتأمقد دددد دتأ   م دددد دأتمتندددمدت دأتعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد (ود

 عدل تدىدتأت بتدد دلتأتعتددت د ددلدوصدد دمتدد دتأددقم دتأم ددق دل مك دمنست دبأفدىمدتمتمددد
ودد دىتتدد دتأمعم دد دتطو  كتدد ودلتأتددلدم ددق دعممددً دخ صدد  دبتمم ددسدتأمددقتدددتأ   م دد د
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ودلوددد دتأمالحددد د دددع دإعتدىدبأدددفدتأدددقم دتأمددد عيد صدددمدىد STEMأتمتندددمدت 
تدد د  جح دو ددبسدل تدىدتأت بت دلتأتعتت ودلو دج  د خ ادمق لدوستمادتإ ندد قدم

تأتعتت دتأع  د صن دم و دلتأتعتددت دتأ دد  ميدأتمتنددمدت د صددن دخ صدد ود ظددً تدأمددع د
 تأظ لمدت دتص عي د لدوص .

(د مد سددب دتأمعتمددت دتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ ت ددلدأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د2
(دممتددقدSTEMكبت ىد لدوقد  دتأ   م دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

أتعبددد دت دتأت أتددد :د%(د9,5%(ودحتددد دمم دددسدتأشسدددب دتطددددسد)1,47%د:د9,5)دوددد 
تأم وسدددددد د) د تمتدددددد دتأمشدددددد  دتأتشظتمددددددلدتأسدددددد نقد  أمقد دددددد دتأ   م دددددد دأتمتنددددددمدت د

%دودد د70د6    نت حت دلدبم دتأتبق قت دتأت بم دد دتأحق  دد (ودل ددلدتأم  بددسد تندد د
قد ددد دمتددد دت  نت حتددد دمتشددد دتأمعتمدددت دمتددد دممتددد دتأمشددد  دتأتشظتمدددلدتأسددد نقد  أم

لدبم دتأتبق قت دتأت بم  دتأحق   ودل دد ادتأب ح دد مدمنسددت دبأددفدىددمددغبدد دتأ دد نمت د
متددد دىددديتدتأشظددد  دتأحدددق  د دددلدمح تددد دتأتمتددد ودومددد ديبعت ددد ددددد عد  دمتددد دم بدددسد
تأتظتددددد ت دلتأتبق دددددقت دتأت بم ددددد دتأحق  ددددد ودلتأع فددددد ىد) دمدددددم  دتأمقد ددددد دتأ   م ددددد د

أتلشمأمجتددد دلدتدددً دإ ددد  ت  دألدددلديمددد دددتأ دددالمدتط  ددد  دأتمتندددمدت د دددلدتأعتدددم دلت
تأالصددنت (ودل تمددحدودد دبأددفد مد سددب ددتتتدد دودد دمتشدد دتأمعتمددت ددددقدتمن ددمتدمتدد د
متددفدتأعبدد دىودبتشمدد دتمندد د سددب دلبتدد ىدودد دمتشدد دتأمعتمددت دمتدد د مدتأمقد دد دمسددمحد
مدأت المدبمد دإ دد  لدأمم د دد دتط  دد  دتأالصددنت ودل  جددلدتأسددبعد ددلدبأددفدىددد

إم حددد دتأن صددد دإد وددد دتأ دددالمدتأقتختتددد د دددلد شدددققدتأمقد ددد ودومددد ديسدددمحدإعتدىد
تأمقد دددد دبت ددددبتلدطالب دددد دأمم د دددد دتط  دددد  دتأالصددددنت ود  إ دددد   دإأدددد ددغبدددد د
تأ ددددالمدتإيب بتدددد د حددددمدبأددددفودلتأح عيدددد دم دددد ىد)دتدددد دتىتمدددد  دتأمقد دددد دتأ   م دددد د

ط  دد  دتأنشتدد دودد دم بتدد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د ممم د دد دتأ ددالمدت
وم دددت ت دلم بتددد د شتددد (ودل تمددددحدوددد دتأعبددد دىدتأسددد    د مد سددددب ددتتتددد دوددد دمتشدددد د
تأمعتمدددت د تن دددممدمتددد دمتدددفدتأعبددد دىودبتشمددد دتمنددد د سدددب دلبتددد ىدوددد دتأمعتمدددت دلىدددلد
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%دمتدددددد دتىتمدددددد  دتأمقد دددددد د مم د دددددد دطالب دددددد دأممتتدددددد دتط  دددددد  دتأنشتدددددد د70.6
  دتأنشتدد دىددلد   دد  دوكمتدد دأتعمتتدد دتأتعتتمتدد ودتأممتتن ودلبأفد  متب دد مدتط  ددد

و دخالأ  د ت دت ت م ددط د  دتأ ددالمدتإبقتمتدد د صددمدىدإيب بتدد ودلتأ  أ دد دم دد ىد
) دم تمدددلدتأمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت د دددلدتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد دمممتددد دتأ دددالمد

 دبأددفدأت بم د  أب وع  دتأتلدمتالء دولدطبتع دوش ى دمتفدتأمقد  (ودل تمحدو
 مد سددددب ددتتتدددد دودددد دتأمعتمددددت دتمن ددددمتدمتدددد دتأعبدددد دىدتأسدددد    ودبتشمدددد دىشدددد يد سددددب د

%دتمن متدمت دعلددتأمقد  د لدمممت دتأ ددالمد  أم حتدد دتأب وعتدد ودل  جددلد58.8
أت ددالمدوددلد عددديد Online بأددفدإأدد دتىتمدد  دتأمقد ددد دبت ددقي دبدد تو دمعتتمتدد 

تع  د  ددددتلم  دعدت ددددت  دتأب وعدددد  دتطو  كتدددد ودلتم حدددد دتأن صدددد دأت ددددالمدلم ددددب
%(دأتعبدد دىد1,47تأب وعتدد د ددلدتأب وعدد  دتطجشبتدد ودبتشمدد دمم ددسدتأشسددب دتطمتدد د)

تأ ت عددد د)مدددق لدإعتدىدتأتمم دددسدتأمتمصدددادأتمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت د دددلدتأعتدددم د
لتأتلشمأمجتددددد (ودلىددددديتديظ ددددد دتأت ددددد   دلت منددددد قد دددددلدت دددددتب    دمتشددددد دتأمعتمدددددت د

 د تعت د مع دتأقم دتأم عيدتأمت ودأتمقد دد ودلىدديتد تندد دلتأ المدتأمتنمدت د تم
 ولدمنست دتأشتتب دتطلأ .ددد

(د مد سددب دتأ ددالمدتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ ت ددلدأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د3
(دSTEMوتم دد  د ددلدوقد دد دتأ   م دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

%(دأتعبددددد دىد5,21تأشسدددددب دتطددددددسد)د%(ودحتددددد دمم دددددس43%د:د5,21ممتدددددقدوددددد د)
تأس ع دددد د) دمددددم  دل تدىدتأت بتدددد دلتأتعتددددت دتأددددقم دتأمدددد ألدتأددددال  دأتمم ددددسدتأمقد دددد د
تأ   م ددد دأتمتندددمدت دأتعتدددم دلتأتلشمأمجتددد (ودلىددديتد تنددد دودددلدمنسدددت دتأشتتبددد دتطلأددد ود

%(دأتعبدد دىدتأ  أ دد د) دي دد ديدتأعدد وتممد  أمقد دد د43بتشمدد دمم ددسدتأشسددب دتطمتدد د)
 دددلدل ددددلدتأ ؤ ددد دت  ددددت تمتبت دأ دددد (.دل ددد ادتأب ح دددد مدمنسددددت دبأدددفدحددددم ددؤ دددد د
تأ ددددالمد ددددلد ددددع دو دددد دل دتأعدددد وتت د  أمقد دددد دأم ددددلدتأ ؤ دددد دت  ددددت تمتبت د
لودددمت  ت  دأددديأفدبشسدددب دلبتددد ىدىدددمدوالحظدددت  دأن دددقتمدتأتددد ت طدبدددت دلج ددد  دتأشظددد د

 .ددتأمتعت  د  أع وتت دلب دلد   تعدتأب   دتإعتديد لدتأمقد  
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(د مد سددب دتأمعتمددت دتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ ت ددلدأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د4
(دSTEMوتم دد  د ددلدوقد دد دتأ   م دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

%(دأتعبدددد دىد6,17%(ودحتدددد دمم ددددسدتأشسددددب دتطدددددسد)9,52%د:د6,17ممتددددقدودددد د)
أتمتنمدت د معدو دتأمبدد عدىدلدغبدد د ددلدتأتظتتدد (ودتأ   ت د) د مجقد  أمقد  دتأ   م  د

ل تمددحدودد دبأددفدتمندد قد سددب ددتتتدد دودد دمتشدد دتأمعتمددت دبقدجدد دوتم دد  دحددم د مد
تأمقد دد د دمددم  دتأمبدد عدىدلدغبت دد د ددلدتأتظتتدد ودلودد د  حتدد د خدد اودتمندد قد سددب د

%دودد دمتشدد دتأمعتمددت دمتدد دمتددفدتأعبدد دىودل دد ادتأب ح دد مدمنسددت دبأددفد52.9كبتدد ىد
و ل   دتإعتدىدتأمتبع د لدتأمقد  دلجممعدتأتمتنحدلتأ مت ت دتأمسددتمقو ودبتشمدد ددىم

%(دأتعبددددد دمت :دتطلأددددد د)معددددد  لدوقد ددددد دتأ   م ددددد د9,52مم دددددسدتأشسدددددب دتطمتددددد د)
أتمتنددددمدت دأتعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد دودددد ددتدددد دتأمعتمددددت دتأمدددد ىتت دلتأمتمصصددددت د ددددلد

تأمت مدى(ود تمحدو دبأفدتمن قد سب دلبت ىدودد دتأمعتمددت دحددم ددSTEMوش ى د
 وع  دد ىدتأمقد دد دودد ددتدد دمددمت  دتأمعتمددت دتأمدد ىتت دلتأمتمصصددت د ددلدوشدد ى د

STEM جددلدبأددفد ددلد ددع دتإمددقتعدتألدد  لدأتمعتمددت دودد دج دد ودل ددع دودل 
تأشتتب دتأم شت دتأمستم ىددبسدل  ش ءدتأمقودد دأتمعتمددت ود  إ دد   دإأدد ددتدد دتألددمتعدد

وددد دتأمعتمدددت ودلتأس ع ددد د) دمدددم  دل تدىدتأت بتددد دلتأتعتدددت ددSTEMتأمقدبددد دمتددد د
تعتددم دلتأتلشمأمجتدد (.دلىدديتدتأقم دتأم ألدتأال  دأتمم سدتأمقد  دتأ   م دد دأتمتنددمدت دأ

  تن دولدمنست دتأشتتب دتطلأ .دد

(د مد سددب دتأ ددالمدتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ ت ددلدأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د5
(دممتددقدSTEMدتتت د لدوقد دد دتأ   م دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د)

أتعبدد دىدتأس ع دد دد%(7,12%(ودحت دمم ددسدتأشسددب دتطدددسد)2,42%د:د7,12و د)
) دمددددم  دل تدىدتأت بتدددد دلتأتعتددددت دتأددددقم دتأمدددد ألدتأددددال  دأتمم ددددسدتأمقد دددد دتأ   م دددد د
أتمتنمدت دأتعتم دلتأتلشمأمجت (ودلىدديتد تندد دوددلدمنسددت دتأشتتبدد دتطلأدد ودبتشمدد دمم ددسد

%(دأتعبددددد دىدتأ ت عددددد دم ددددد ىد) دم دددددت دتأمقد ددددد دتأ   م ددددد د2,42تأشسدددددب دتطمتددددد د)
تم دلتأتلشمأمجت دبت قي دتأمشدد ى دتأقدت ددت دتأمت ددمدىدأت ددالمدلتأتددلدأتمتنمدت د لدتأع
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 ممتكعدمظت ت دتأعص (.دلىيتد تن دولدمنست دتأشتتب دتطلأ .دد

(د مد سددب دتأمعتمددت دتأددي  د دد لمد مدمبدد دت دتأمحددمددتأ ت ددلدأال ددتب   دوتددم  ىدبقدجدد د6
(دممتددقدSTEMجتدد د)دتتت د لدوقد دد دتأ   م دد دبشددت دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمد

%(دأتعبدد دىدتأ ت عدد د8,11%(ودحتدد دمم ددسدتأشسددب دتطدددسد)5,76%د:د8,11ودد د)
)مدددددددق لدإعتدىدتأتمم دددددددسدتأمتمصدددددددادأتمقد ددددددد دتأ   م ددددددد دأتمتندددددددمدت د دددددددلدتأعتدددددددم د
لتأتلشمأمجتدد (ودل الحددد دتمنددد قدآدتءدمتشددد دتأ ددالمدودددلدآدتءدمتشددد دتأمعتمدددت دحدددم د

تأشتتبدد دتطلأدد ودبتشمدد دمم ددسدتأشسددب دمتددفدتأعبدد دىودل مكدد دمم ددتحدبأددفد ددلدمنسددت د
%(دأتعبدد دىدتأ ت عدد دم دد ىد) دم ددت دتأمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلد5,76تطمتدد د)

تأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد دبت ددددقي دتأمشدددد ى دتأقدت ددددت دتأمت ددددمدىدأت ددددالمدلتأتددددلدممتكددددعد
مظتددد ت دتأعصددد (.دل الحددد دتمنددد قدآدتءدمتشددد دتأ دددالمدودددلدآدتءدمتشددد دتأمعتمدددت ود

 م تحدبأفد لدمنست دتأشتتب دتطلأ .ل مك دم

(دممجددددقد دددد لقدبت دع أدددد دإحصدددد نت د ددددلدت ددددتب    دتأ ددددالمدمشددددقدوسددددتمادع أدددد د7
(ودلمدددددد د15ود14ود12ود10ود9ود8ود7ود6ود4ود3ود1(دمتدددددد دتأعبدددددد دت د)01,0)

ممجقد  لقدبت دع أ دإحص نت د ددلدت ددتب    دتأ ددالمدمتدد دتأعبدد دىدتأ   تدد دمشددقد
مكددد دمنسدددت دبأدددفد دددلدمشدددمعدت دددتب    دتأ دددالمدحدددم د(ودل 05,0وسدددتمادع أددد د)

مشمعدختنتت  دتأ    ت دلت جتم مت دلت دتص عي ودوم د    دبأددفدحددم دمشددمعدآدتن دد ود
بتشمدد د دممجددقد دد لقدبت دع أدد دإحصدد نت د ددلدت ددتب    دتأ ددالمدمتدد دتأعبدد دت د

(ودل مكدد دمنسددت دتمندد قدت ددتب    دمتشدد دتأ ددالمد ددلدمتددفدتأعبدد دت د13ود11ود5)
 ىمدم    دلج   دتأشظ د لدمتفدتأعب دت .دد

(دممجددددقد دددد لقدبت دع أدددد دإحصدددد نت د ددددلدت ددددتب    دتأمعتمددددت دمشددددقدوسددددتمادع أدددد د8
(دمتددد دتأعبددد دمت دتأم وسددد دلتأح عيددد دم ددد ىودلمددد دممجدددقد ددد لقدبت دع أددد د01,0)

(دمشددقدوسددتماد14ود13ود10إحصدد نت د ددلدت ددتب    دتأمعتمددت دمتدد دتأعبدد دت د)
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مكدددد دمنسددددت دلجددددمعدتأندددد لقدبت دتأقتأدددد دتإحصدددد نت د ددددلدمتددددفد(ودل 05,0ع أدددد د)
تأعبددددد دت د دددددلدت دددددتب    دتأمعتمدددددت د ظدددددً تدأتشدددددمعدلج ددددد  دتأشظددددد دتأم صددددد دب ددددد د
لتأمبددد ت دتأم شتددد دلتأ مصدددت دأدددق   ودبتشمددد د دممجدددقد ددد لقدبت دع أددد دإحصددد نت د

ود12ود9ود8ود7ود6ود4ود3ود2ود1 ددددددلدت ددددددتب    دتأمعتمددددددت دمتدددددد دتأعبدددددد دت د)
 ك دمنست دبأفد لدم    دلج   د ظ دتأمعتمت دأتتفدتأعب دت .ددل م(.د15

دودمدد د ل ًدوفيما يتعلةق بةالفروق  ةين الطةال  والمعلمةين فةي محةاور االسةتبانة
حسددد مدتإحصددد ءدتأمصدددنلدأتتح ددد دوددد دتمتقتأتددد دمم  دددلدتأدددقدج  ودلتأبدددقل دتأتدددد ألد

د م حدبأف:دد

نتةةائج اختبةةار اعتداليةةة التوزيةة  لةةدرجات العينةةة النهائيةةة فةةي محةةاور  (19جةةدول )
 (254االستبانة )ن = 

محاور 
 االستبانة

المتوس  
 الحسا ي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االلتواء

الخطأ 
المعياري 
لمعامل 
 االلتواء

معامل 
 التفلط 

الخطأ 
المعياري 
لمعامل 
 التفلط 

- 153,0 171,0 988,2 28,14 المحور األول
754,0 

304,0 

- 153,0 022,0- 658,5 74,25 المحور الثاني
507,0 

304,0 

- 153,0 316,0 543,4 57,15 المحور الثال 
815,0 

304,0 

- 153,0 388,0- 931,6 37,32 المحور الراب 
359,0 

304,0 

 304,0 802,1 153,0 401,0- 897,9 97,87 الدرجة الكلية
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 مدعدجدد  دتأعتشدد دتأش  نتدد د ددلدوحدد لددت  ددتب   دد  بدد دويتض  من الجةدول السةا ق 
و دتأتم  ددلدت متددقتألودلأدديأفد ددممد ددت دت ددتمقت دتط دد أتعدتإحصدد نت دتأب دتوت  دد دأحسدد مد

-Tتأندد لقدبددت دتأ ددالمدلتأمعتمددت د ددلدوحدد لددت  ددتب   ودحتدد دمدد دت ددتمقت دتختبدد دد) (د

testصدددد نت دأتندددد لقدبددددت دوتم دددد لدأددددقادمتشتددددت دوسددددت تتت ودلبأددددفدأحسدددد مدتأق أدددد دتإحد
 عدج  دتأ المدلتأمعتمت د لدوح لددت  تب   ودل تم سدبأفد لدتأبقل دتأت أل:دد

 (20جدول )

نتةةائج اختبةةار )ت( لداللةةة الفةةروق  ةةين متوسةةطي درجةةات الطةةال  والمعلمةةين فةةي محةةاور 
 (254االستبانة )ن = 

محاور 
 االستبانة

 (17المعلمين )ن =  (237الطال  )ن = 
قيمة 
 )ف(

داللتها 
مستوى  قيمة )ت( اإلحصائية

المتوس   الداللة
 الحسا ي

اإلنحراف 
 المعياري 

المتوس  
 الحسا ي

اإلنحراف 
 المعياري 

المحور 
- دالة 007,4 088,2 12,17 941,2 07,14 األول

627,5 
01,0 

المحور 
 الثاني

- دالة 809,4 481,3 35,34 271,5 13,25
127,10 

01,0 

المحور 
 الثال 

- دالة 840,4 281,3 53,21 320,4 15,15
563,7 

01,0 

المحور 
 الراب 

 01,0 727,3 غير دالة 366,0 104,6 47,26 803,6 80,32

الدرجة 
- غير دالة 149,0 508,8 47,99 480,9 14,87 الكلية

211,5 
01,0 
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 يتض  من نتائج الجدول السا ق أنه:  

(دبددددت دوتم دددد لد01,0ممجددددقد دددد لقدبت دع أدددد دإحصدددد نت دمشددددقدوسددددتمادع أدددد د) •
عدج  دتأ المدلتأمعتمت دمت دوحدد لددت  ددتب   ودللدديأفدتأقدجدد دتألتتدد دأصدد أحد
وتم دددددطدعدجددددد  دتأمعتمدددددت د دددددلدتأقدجددددد دتألتتددددد دل ال ددددد دوددددد دوحددددد لددت  دددددتب   د
)تأمحدددددمددتطل ودلتأ ددددد  لودلتأ  أددددد (ودلأصددددد أحدوتم دددددطدعدجددددد  دتأ دددددالمد دددددلد

 تأمحمددتأ ت لد  ط.

ود  دتأمعتمدددت د  ددد لطدتختتددد ددتأ دددالمدتأمتندددمدت دلدبدددمأدلل  جدددلدبأدددفدإأددد :دلمدددد •
دد لطبتعددد دتأمشددد ى دتأقدت دددت دتأم قوددد دأت دددالمد صدددمدىدوتل وتددد دل  دددًد ودSTEMدأددد

تأمعتمددددت دللتنتددددد دمددددقد ب  دأمسددددد   ىدتأتبق دددددقت د دددد   دإأددددد دفدددد لطدتختتددددد دد  إ
تأت بم دددد دتأحق  دددد ود ودددد د تمدددد د تعتدددد د دددد أ المود تعددددقدوتم ددددطدعدجدددد م  دأصدددد أحد
تأمحمددتأ ت لد  طودلبأفد  متب دد    د ك  دوع ي  دأتمعمد  دتأتلدممتجدد دممددسد

د  دمتدد دتأمقد دد ودلمدد د   دد دي تمددممدب دد دل تعتمددممد ت دد دومدد ديبعت دد د ك دد دح صددً
د. دمتفدتأمعمد  وع أب

 نتائج الدراسة:  

 ويمكن تلخيص نتائج الدراسة الميدانية في العبارات التالية:   

 ددلدو عمدد دتأ   تدد ودد382دددد دديد غنت دأبش ددبددم دلتختتدد ددتأ ددالمدتأ دد تددتأددم تدد •
 تمددددد د تعتددددد د  ددددد لطدتأ بدددددم دلت ختتددددد ددأت دددددالمودت ختال ددددد  دتأ    تددددد دأدددددقاد
تأ المودلخ ص د مدتأمقد  دمستممعدطالب  دو دوح  ظ  دجم مد دد دوصدد د

 .و دبتت  د    ت دوتشمم دلأ تأع بت دتأممتتن دلب أت

حصددددمأ  دمتدددد دتأددددقدج  دمدت د  أمقد دددد دنددددد  تمدددد دمشددددقدتختتدددد ددتأ ددددالمدتأمت •
 بتت  دد ودلىدديتدتأش  نت د لدتأمددمتعدتأقدت ددت دتأت أتدد :دتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأتظدد دتإ

منددمقدتأ ددالمد ددلددق ددلدو عمدد دتأ   تدد ود تعدددد382دد دديد تم ف دولدتأ  تددتأم تدد
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 .تأتعتتمت دلتأمت قو د STEMمتفدتأممتعدتأس ب دبل ى دتأشمتىدتط   ت دأم  دت 

دلتأشدددممدلبدددقتممدددقتعدتختبددد دت دتأتنلتددد دتإإأالوتح  ددد  د دلأ دددموي دددم دتأم لددد دت •
أ بدددددم دتأ دددددالمدتأمتندددددمدت د  أمقد ددددد ودلمتسددددد دمتدددددفددللتجتت  ىددددد دفددددد طد    دددددد
 .ت ختب دت د  أم مو

أبشدددد دتختتدددد ددلدبددددم دتأ ددددالمدتأمتنددددمدت دتأمتنتدددد دت دتصدددد عي دأددددق   وددلم تمددددد •
م   دتأددقم د دددت دد ودأمدد دوب  تدد د  كمدل    دإأدد د مدتأمصدد ل   دتأمقد ددت دىددد  إ

 .STEMتأم ق دأتمقتدددتأ   م  دأتمتنمدت ددلتطو  ك

لتأ ددن  ت دد  أش تىددد مق دت ىتم  دتأل  لدو دج  ددعدأبشدد دتختتدد ددلدبددم دتأ ددالمد •
مشقدإج تءدتأم  بال دتأ مصت دأت ددالمدتأمتنددمدت ودلدددقديكددممدتأسددبعد ددلدبأددفد

وعدد  ت دوحددقعىدم دد دد ددلد ددمن  د دأعددق دمددمت  دلدقديكممد يًمددو  ب مدفمصت 
 . ت ن دتختب دت دتأم  بال دتأ مصت 

ختب دت دتأتظدد دلتأ    دد دت أبش ددبم دلتختت ددتأ المدتأمتنمدت د ىمت دد دمع ل •
 .تأع و ود الدم ت دبت بت دتختب دت دخ ص دألسدوش م 

ع قدفدد تك دد ددمت دأ ع دم بتلدتأب وع  دلو تك دتأبحم دتأت بم  دتأمص   د •
أمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت دأتعتدددم دلتأتلشمأمجتددد دبشدددت ود دددالدي دددم دتأ دددالمدودددلدت

 .ب   دىدمتفدتأم  س  د صمدىدوشتظم 

تفددددت تطد ددددب   ددود ددددع دتأتدددد ت دإعتدىدتأمقد دددد دمشددددقدتختتدددد ددلدبددددم دتأمعتمددددممد •
 .تأسن د  أم دلد لد ع   دمعتتمت 

طدحصددمأ  دمتدد د دتفددت تت ع دتأت ت دإعتدىدتأمقد  دمشقدتختت ددلدبم دتأمعتمددد •
 .عدج  دمتمت دوت قو دو س:دتأم جستت دلتأقلتمدت د

دلمدددددقتعدتأمعتمدددددت د تمددددد د تعتددددد دبتدددددم ت دعلدت دمقد بتددددد دد دددددمت دم تمددددددإد دددددع د •
تحتت ج م  دتأتقد بت دلمم ت دتأتشمت دتأم شتدد د  شدد ءدتأمقودد ودلىدديتد تندد دوددلد تدد ن د
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 دتحددم ددتدد دمددمت  دتأمعتمدددد (Hanaa Ouda Khadri, 2014) عدت دد د
 .تأ   م  د STEM دأتقد ردو  دت دلوش ى دوقتدددت دتأم ىتتتأت بم 

ألت ل تددد  دلوعمدددسدتأح  دددعد دددع دمدددقد عدتأمعتمدددت دأ الب ددد د دددلدوعمدددسدتإ •
 .ت ألدلوعمسدتأمتتتمتقي د  أمقد  

 نددد قدلتأتمم دددسد دددلدتأمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت دبشدددت دأتعتدددم دوسدددتمادتإدلمدددق  •
وددددد دتأم يددددد  دتأمتحدددددقىددلأ   دتأدددددقم دتأمددددددلتأتلشمأمجتددددد دمتددددد دتأددددد غ دوددددد دمدددددمت
 . ع دإعتدىدىيتدتأقم ددإأ تطو  كت ودلدقد  جلدتأسبعد لدبأفد

 .STEMدت دممت  دتأمعتمت دتأم ىتت دلتأمتمصصت د لدوش ى د •

 دددددع دت ىتمددددد  د  ط  ددددد  دتأالصدددددنت دتأم قوددددد دأت دددددالمد عدددددقدت ت ددددد ءدتأتدددددم د •
إعتدىدتأمقد دد دمددمت  دتأتب تدد ت دتأمالنمدد دأدديأفودلىددي ددلودحتدد د دم تمدددلتأقدت ددد

 Mohamed El Nagdi and Stacie)تأشتتبددد دمتنددد دودددلدعدت ددد د

Russmann Zoyce,2013). ددد

التحليل المقةارن للخبةرة األمريكيةة والواقة  المصةري فةي المةدارس الخطوة الخامسة: 
 :  رياضياتالثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة وال

دل مك دمم تحد ى دوالوحدبأفد لدتأش  طدتأت أت :دد

 أواًل: النشأة:  

م جددددلد  دددد ىدتأمددددقتدددتأ   م دددد دأتمتنددددمدت ددفةةةةي الواليةةةةات المتحةةةةدة األمريكيةةةةة:
STEMودحتدد دمدد دإ  دد ءدوقد دد د تتنسدد   دتأ   م دد ودلتأتددلدل  دد د1904إأدد دمدد  دد 

 ل دوقد  دوتمصصدد دأتبشددت دودد دتأممىددمبت د ددلدوبدد  دتأتددقد عدتأتددقليود دد د ددلدمدد  د
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 دمدد دت تتدد ودوقد دد دبدد للتت دتأ   م دد دأتت شتدد دأتبشددت ودلتأتددلدبددق دتأسددم ود  أتحدد قد1922
د .1970تأ  أب  دب  دوشيدم  د

 دمدد دإ  دد ءدوقد دد دبدد ل لردتأ   م دد دأتعتددم ودلتأتددلدممصصدد د1938ل لدمدد  د
 د صدددبح دوقد ددد د1946 ددلدإمدددقتعدتأ دددالمدتأممىدددمبت د دددلدتأت شتدد ودلتأتدددلد دددلدمددد  د

دب ل لردو ت ل دأت ق د  ًص دمعتتمت دوتس ل  دأتبشت دلتأبش  دو دتأ الم.

لودددلدحتدددم دتأشصددد دتطختددد دوددد دتأ ددد مدتأع ددد   د كدددقدصدددش  عدتأ ددد تددتأست  دددلد
 ددلدومتتدد ددSTEMتأ ددمولدمتدد د دد لدىدمعمددت دمب بدد دتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت دلد

تأم يددد  دتأمتحدددقىدتطو  كتددد ودللددد مدوددد د ىددد دتأمحددد ل  دتأ تندددقىدأتح تددد دبأدددفدم  دددترد
ت محدد عدتأ ددمولدأتمددقتدددتأ   م دد دتأمتمصصدد د ددلدتأ    ددت  دلتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد ود

 دد مدتأع دد   دل لتنددسدتأ دد مدتأحدد عيدلتأع دد   د ود و د لد لتخ دتأ1988لبأفدوشيدم  د
وددد دخدددال دإعخددد  د عدددقددSTEMمددد دتأتم دددلد دددلدإ  ددد ءدتأمدددقتدددتأ   م ددد دأتمتندددمدت د

حددددق  دلىددددمدتأ شق دددد ودحتدددد دمددددتمك دمتددددفدتأمددددقتدددودددد دمتبتدددد دتحتت جدددد  دتأتحددددقي  د
دت دتص عي ودوم د ت دم دبأفدتأتم لد لدإ   ءدمتفدتأمقتدددمت دوستمادتأم ي  .

تأمالح د مدأتع وسدتأست  لدم  تً تدلت ًح د ددلدىدديتدتأمبدد  ودطمدتأم يدد  دلو د
تأمتحدددقىدتطو  كتددد دىدددلد ددددق د تقدتأتددد دحتددد د دددلدتأعددد أ ودل صدددممد ت ددد دتأ ددد  ممدح دددمقد
تطدتتددددد  ودلمددددد د مجدددددقد ظددددد  دأتمدددددمت طدلتأتمت  ددددد  دأتشظدددددت دتأحكموددددد دحدددددقع دتأق دددددتمدد

تدد دأتددبالعودحتدد دإمد ددلدتأشظدد  دتأنتددقدتألودتطو  كددلودلتأددييديعددقدتأم ت دد دتأ   م تدد دتأعت
يممدددددلدتأممتطشدددددممدأ ال ددددد دوسدددددتم   دإعتد ددددد دوددددد دتأحكموددددد  :دتأحكموددددد دتأنتقدتأتددددد ود

د.(151)لحكمو دتأم ي ودلتأحكمو دتأمحتت 

أدديأفد ددإمدتأ تدد عت دتأست  ددت دح صدد دمتدد دمح تدد دتأتمتدد دأتمبتمددلدتطو  كددلد
طو  كتددد دوددد دد ددد عىدمتددد دوسدددتمادلتأحنددد كدمتددد دوددد دلصدددت دإأتددد دتأم يددد  دتأمتحدددقىدت



 املدارس الثانوية للمتفوقي                              حممود عطا و د/فيوال منري عبده أ.د/ 

266 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمب   2016م 

تأعددد أ ود  دددقد فددد ددتأددد نتردتطو  كدددلد ددد دتيد لب وددد دإأددد د ىمتددد دتأتعتدددت دتأعددد  دلعلد د دددلد
تأتش  سددت دددد ناًل:دإمدتأددقل دتأتددلدم ددق دمعتتمددً دأشدد دتأتددم د...د ددممدمددتمك دودد دوش  سددتش د

م دد دوش دد دغددًقتودأدديتد كددق دأبشدد دتأتعتددت دلتأتش  سددت دمتدد دمددقعدودد دتأ مدد ي د ددلدتجتم م 
ودحتدد دمت تددعدتأمش  سدد دتأقلأتدد دSTEMم بتلدتأ المدلهمقتعى دأتم  دتأم مب  دبدددد

ودد دتأم يدد  دتأمتحددقىدلعمدد دوبتمددلدتأعتددم دلتأ شق دد دلتأتلشمأمجتدد دلتأ    ددت  ودله تدد لد
د.(152)م م دمح   دمت دتأ قدىدتأتش  ست دأتبالع

ودSTEM ودد د دددلدوصددد :د ت جدددلد  دد ىدت ىتمددد  د  أمدددقتدددتأ   م ددد دأتمتندددمدت د
 ود ددلد21/4/2012(ودبتدد د  د202إأدد دلددد دحددق  د سددبت  دلل  ددً دأت دد تددتأددم تديددددد د)

و عمددد دتطلأددد ودلتأدددييد دددادمتددد د مدممدددشحدتأمدددقتدددتأ   م ددد دأتمتندددمدت د دددلدتأعتدددم د
تددددم دلتأتلشمأمجتدددد ودلىددددلدوع عأدددد د ددددلدلتأتلشمأمجتدددد دفدددد  عىدتأ   م دددد دتأمصدددد   د ددددلدتأع

دوش ىب  دأتصنممدتأ ال  د  أ   عىدتأ   م  دتأع و دتأمص   .

أتبشددت د ددلددSTEM  قدم دإ   ءدتأمقد  دتأ   م  دأتمتنمدت دأتعتم دلتأتلشمأمجت د
 ودلتأمقد دددد د2011 ددددبتمب دد17تأ   دددد دتألم تدددد د مح  ظدددد دتأسدددد عددودددد د كتددددمب د ددددلد

 عددقدمدد  دودد دإ  دد ءدتأمقد دد ددSTEMم دلتأتلشمأمجتدد دأتبشدد  دتأ   م دد دأتمتنمددد  دأتعتددد
دتطلأ د  أمع عيودولدتأتمجت د إ   ءدوقد  د كسدوح  ظ دو دوح  ظ  دوص .

لدددقد  جددلدتأسددبعدلدتءدبأددفدإأدد دتأع وددسدت دتصدد عيدتأمصدد يود شتتبدد د ددع د
ت دتصدد عدتأمصدد يدلمدد  ت  دمتدد دت مندد تدوعددق دتأتمم ددسدتأممصددادأم تحددسدتأتعتددت د

أعدد  ودلخ صدد دتأمت ت تدد دتأممصصدد دأمددقتدددتأمتنددمدت دلتأممىددمبت ودمتدد دتأدد غ دودد دت
لجدددمعدإعتدىدوتمصصددد د دددلدتكت ددد مدلدم يددد دتأممىدددمبت دتأتدددلدممددد د)دسددد دتكت دددد مد

دسدد دتأ ددتممدتأم أتدد دد–دسدد دتأمشدد ى دلتط  دد  دد–دسدد ددم يدد دتأممىددمبت دد–تأممىمبتدد د
عتددت دتأعدد  ودلتأتددلدمدد دم  تسدد  دل  ددً دأ دد تددلتإعتد دد (ودحتدد دمتبددلدمتددفدتإعتدىدأ  دد عدتأت
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أسددش دد315ل  دد دتأقلأدد دأتتشمتدد دتإعتد دد دلدنددتردتأب دد  دتأم لدد يدأتتشظددت دلتإعتدىددددد د
ودل دددع ددم يددد دمتدددفدتإعتدىدأتتدددفدتأمدددقتددودلخ صددد د مدمتدددفدتأمدددقتددد(153) د2000

م ت دخددقو  دمت تعدممت  دوت ت ت دممم سدو منع ود ظً تدطمدو دطبتع دمتفدتأمقتدددمددد
معتتمت دوب  ت دأت المودلمت د مت دوسددتمادمتمددلدوتمتدد ودلودد دج دد د خدد اد ددع د
تىتمدددد  دل تدىدتأت بتدددد دلتأتعتددددت دبتددددم ت دتأندددد صدتأتعتتمتدددد دتأتددددلدمددددتالء دوددددلدتأتحددددقي  د

دت دتص عي دلتحتت ج  د مقدتأعمسدتأمص ي.

 ثانًيا: األهداف:  

متم دددسد ىدددقتمدتأمدددقتدددتأ   م ددد دأتمتندددمدت ددفةةةي الواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة
STEMدددلد ال ددد د ىدددقتمددنتسددد ودمتم دددسد دددلد  ددد عىدمدددقعدتأ دددالمدتأمددد تعدإمدددقتعى دد 

تأقدت ت دلىددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد ددSTEMأالأتح قد م  دوتعت  د مب   د
ىدتأتعتتمتدد ود  إ دد   دإأدد د  دد عدSTEMلتأ    ت  ودل   عىددمادتأعمسد لدوبدد   د

تأتعتتمتدد دلكددسد مدد د ددت  دتأ ددالمدتأددي  دأدد د تتح ددمتددSTEMوع  دد دتأ ددالمد مبدد   د
بتتددفدتأمدددقتدددلتطدتتددد  دلم دددبتع  دأالأتحددد قد ددلدعدت ددد  دإ ددد  ت دوكمتددد دأقدت دددت  د

دتأع عي .دد

لأعددسدتأسددبعد ددلدبأددفد  جددلدإأدد دتأع وددسدت جتمدد ملود تعددقعد    دد  دتأمبتمددلد
مت دددقلتدوددد د وددد ك دوتن دددد دوددد دتأعددد أ ود عادإأددد دتطو  كدددلود سدددبعدتأم ددد ج   دتأدددي  دم

ت ت  ددتط ل ددتأمعب ىدم دتأح   دلتأن عي د لدتأمبتمددلدتأبق ددقدل ددلدإطدد ددودد دتأحكدد د
تأدددديتملدلتأسددددعلد حددددمدتأتبق ددددقدلتأتحددددق  ودل تتبدددد دأالخددددتالمدلتأتبدددد   دبددددت د    دددد  د

 وتدد دبددت دتأمبتمددلودلدد مدمتدد دتأحكمودد د مدم تمددلدعتنمددً دختدد د دد صدوتسدد ل  د ددلدتأمع
تأسدددك مد لد معشددد د صدددبحدبدددت دتطدتتددد  د دددلدتأ دددم  دلتأبشدددممدلبأدددفد دددلدتأمدددقو  د
تأتعتتمتدد ودلطمدمددق دمددم ت د دد صدوتسدد ل  د ددلدتأتعتددت دعلمدمن ددد د شددت دمشدد دوبتمددلد

ودومدددد دت عكددددردبأدددددفدمتدددد دت ىتمدددد  د إ  دددد ءدتأمددددقتدددتأ   م ددددد د(154)غتدددد دعيم  تطددددل
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لدمتبدددلدت حتت جددد  دتأتعتتمتددد دأتمتندددمدت د ممتتددد دتأم يددد  ودلتأتدددددSTEMأتمتندددمدت د
أبمتدددددددلد تددددددد  دتأ دددددددععودلتحتت جددددددد م  د دددددددلد ددددددد لعدتأعتدددددددم دلتأتلشمأمجتددددددد دلتأ شق ددددددد د

دلتأ    ت  .

(دإأدد د مد1 ددلدتأمدد عىددددد د)د382  ددقد فدد ددتأ دد تددتأددم تديددددد ددأمةةا فةةي مصةةر
وشدد ى ددتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد ودلىددلدوددقتددد   م دد دبت 

خ صدد ودلم ددقمدإأدد :ددم يدد دتأمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأ شق دد دلتأتلشمأمجتدد د
لت ىتم  د  قدتم  ودلمعظددت دعلددتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأ شق دد دلتأتلشمأمجتدد د ددلدتأتعتددت د

 دددلدتأمدددقتدددتأمصددد   وددSTEMتأمصددد يودل  ددد د ظددد  دمعتتمدددلدحدددق  دلىدددمد ظددد  د
قدمعتمددقدمتدد دتأم دد لم  دت  ت صدد نت دلتأمددقخسدلم بتدد دوشدد ى دلطدد قدمددقد ردجق ددد

تأتلددد وتلد ددددلدتأتدددقد رود  إ دددد   دإأدددد دإمدددقتعدد مددددقىدمتمتدددد دوتمتددد ىدلو ىتدددد دأتتعتددددت د
تأب وعلدلتأبح دتأعتملودلدقد  جددلدتأسددبعدلدتءدمتددفدتطىددقتمدتدتشدد عدتأمسددتمأت دمدد د

   دتأعتددم دتأست   دتأتعتتمت د  ىمتدد دمتددفدتأمددقتدددل دد لدىددم يدد دتأمتنددمدت د ددلدوبددد
لتأ    ددددت  دلتأ شق دددد دلتأتلشمأمجتدددد ود  متبدددد دد مدمتددددفدتأمبدددد   دأ دددد دعلددو دددد د ددددلد
تأتشمتدد دت دتصدد عي د مصدد ود مدد د ت دتأمبتمددلدتأمصدد يديعدد  لدمددقىمًدتدتدتصدد عي  ودلودد د
  ددب   دمددق لدت ىتمدد  د مبدد   دتأعتددم دلتأ شق دد دلتأ    ددت  دلتأتلشمأمجتدد ودومدد دعمدد د

دم  دبتتفدتأمقتدد.إأ د  لدىدت ىت

 ثالًثا: األنماط:  

متشددددمعد  مدددد طدتأمددددقتدددتأ   م دددد دأتمتنددددمدت ددفةةةةي الواليةةةةات المتحةةةةدة األمريكيةةةةة
STEMإأدددد دوددددقتددددSTEMت  ت  نتدددد د   متم دددد دتأم ددددتمت دمتدددد دوددددقتدددتإد ودددد دد

تأقتختتددد دتأحكموتددد دلتأمدددقتدددتأ  نمددد دبددديتم  ودلتأمدددقتدددعتخدددسدتأمدددقتددودلتأمدددقتددد
أتتعتددت دتأت شددلودلودد دتأمالحدد دمتشددمعدمتددفدتط مدد طود ددمتءددSTEMلوددقتدددتأ دد وت ود

متددفدتأتددلدم ددت طد ددلددبمأ دد دأت ددالمدت ددتم تد  دمنددمد  د ددلدتأسددشمت دتأقدت ددت دتأسدد    د
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كمدد د ددلدتأددشمطدتطل ودلمتددفدتأتددلد دم ددت طد ددلددبمأ دد دأت ددالمدت ددتم تد  دمنددمد  د ددلد
أ ددد  لودلمتدددفدتأتدددلدم دددق دتأمقوددد دتأتعتتمتددد دتأسدددشمت دتأقدت دددت دتأسددد    دلمددد د دددلدتأدددشمطدت

أ ددددالمدتأمددددقتدددتأ   م دددد دلتأمع  ددددت دأتتسدددد مد سددددبعدمددددق لد دددد ل   دت دتصدددد عي د
لت جتم مت ودل  جلدمشمعدمتفدتط م طدإأ د مدتإط ددتأددقيم  تطلدتأددييدأدد دتأتددقدتأعتتدد د

تأتددد د دددلدصدددت غ دتأست  ددد دتأتعتتمتددد د دددمتءدمتددد دتأمسدددتمادتأ دددمولد دددلدتأحكموددد دتأنتقدد
لأبدد مدتألددم ب دد لد ددلدتأم يدد  دتأممتتندد د ددلدوبدد أردمعتددت دتأم يدد  ودل يمددً د ددلد
وب أردتأتعتت دتأمحتت ودلىي دتأقيم  تطت دوتعددقعىدتأ شددمت ودمنتدد تدو دد دل دتأبمدد ىت د
 ددلدصددشلدتأست  دد دتأع ودد دودد دخددال دتأتصددم  دتأمب فدد دأصدد  علدتأست  دد  دتأع ودد د

ودوسددتمقوت دتأحددمتددتأددقيم  تطلدلهوك  تدد دتأمع د دد دلتأمسددتمأت د ددلدوددمتدع  دتأ ت عيدد 
لتأمسدد ءأ ودوددلدحدد دتأم  أبدد د دد أتظتت دلتأتعددق سودأدديأفدمش ددقدجمتددلدو  سدد  دتأتعتددت د

ود(155)تطو  كتدد ودتأمسدد لتىد ددلدتأمع وتدد دودد دج  ددعدتأحكمودد دتأنتقدتأتدد دلحكمودد دتأم يدد 
دتأمتنمدت د ممتت دتأنت  .أيأفدح ص دتأحكمو دمت دمتبت دتحتت ج  دطالب  د

(د  ددد مدتأمدددقتدددتأ   م ددد د382 ب  دددت  تءدتأ ددد تددتأدددم تديدددددد د)دأمةةةا فةةةي مصةةةر
أتمتنددددمدت د ددددلدتأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد ودلجددددقد مد مددددطدمتددددفدتأمددددقتددد مصدددد دىددددمد مددددطد
تأمدددقتدددتأ ددد وت دحتددد د دم دددت طدت دددتم تد  دمندددمقدتأ دددالمد دددلدتأسدددشمت دتأقدت دددت د

مد ددلدفدد  عىدإممدد  دتأم حتدد دتإمقتعيدد ودلخ صدد د ددلدوددمتعدتأسدد    ود ددمادمنددمقدتأ ددال
تأ    ددددت  دلتأعتددددم دلتأ شق دددد دلتأتلشمأمجتدددد ودل  جددددلدتأسددددبعدلدتءدبأددددفدإأدددد دتأع وددددسد
تأست  ددلد ددلدوصدد دل  دد  دمتدد دتأعمتتدد دتأتعتتمتدد ود مدد د ت دتأددشمطدتأم لدد يدىددمدتأسدد نقد

 عتددًقتدمدد د دد لمدلتحتت جدد  دد لدتإعتدىودلت ن تعدل تدىدتأت بت دلتأتعتت دبتم تطدتأتعتددت د
تأبتت دلتأمبتملود  إ    دإأ دمب دتإوك    دتأال و دأتتحم د حمدتأالو ل  دد ودلمدد د

ود(156) مدخ دددطدتأت دددم  دىدددلدخ دددطدج نتددد دل دم تمدددلدتحتت جددد  دتأمبتمدددلدتأمصددد يد
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لوددد د ددد د  ددد دبأدددفدمتددد د دددع دمشدددمعد  مددد طدتأمدددقتدددتأ   م ددد دأتمتندددمدت د دددلدتأعتدددم د
دلتأتلشمأمجت .

 رابًعا: التمويل:  

وددد دتأمالحددد د  ددد عىدت ىتمددد  دبتدددم ت دبدددقتنسددفةةةي الواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة
وشيد لتخ دمسعتشت  دتأ دد مدتأع دد   دلحتدد ددSTEMلومتدعدو عي دلب    دأقم دمعتت د

 دحتدد د صددقددتأدد نتردتطو  كددلد دد دتيد لب ودد دددد تًدتد  دد مد  دد عىدتأتمم ددسد2016مدد  د
أتصسدإأ د ال  دبال ددت دعل دد و  كددلودلمتددفددSTEMدت دتأممصادأمقتدددتأمتنمد
 ود دددت د2015%دودد د سدددب دتأتمم ددسدتأممصدداد ددلدمدد  د3.6تأ  دد عىدلصددت د سددبت  د

وتتدددددممدعل دد و  كدددددلد  ددددد مدممم دددددسدتأمدددددقتدددتأ   م ددددد دأتمتندددددمدت دد125ممصدددددتاد
STEMوتتممدعل دد و  كددلدإمددقتعدوعتمددلدد100ودلم دممصتادSTEMودلتأددييد

دإأ دو ن د أ دوعت دوتمت د لدومتت دتأم ي  .ددديصسدمقعى د

ل  جدددلدتأسدددبعد دددلدبأدددفدإأددد دتأع ودددسدت دتصددد عيدأتم يددد  دتأمتحدددقىدتطو  كتددد ود
حت دي م دت دتص عدتطو  كلدمت دتأمبدد عئدتأتتب تأتدد ودلبت ددمد د صددبحديعتمددقدإأدد دحددقد

 د  ط دد دود دد د عتقدمت دت دتص عي  دتأم دجت ودلمحق ًقتدتط متقدتطلدلبت دلت  تم 
 و  كدد دتأالمتشتدد دلتأددقل دبت دتأع نددقت دتأم أتدد دتألبتدد ىدو ددسدعل دتأمتددت ودلت عكددردبأددفد

دودلتأتلدم   دب  دمت  نت  دتأشظ  دتأتعتتمل.(157)  أ بلدمت ددمم  دت دتص عي 

 بددقد مدتأتمم ددسدتأممصددادأتمددقتدددتأ   م دد دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد ددوفةةي مصةةر
تدد دتأددقم دتأم ددق دودد دىتتدد دتأمعم دد دتطو  كتدد ودأتددم ت دومتتدد ديعتمقدبقدجدد د    ددت دم

تإوك    دلتأمستت و  دتأمت ح دأشب ودمتفدتأتب بدد ودلودد دتأمالحدد د ددع دإعتدىدبأددفد
تأقم دتأمتم  ودلىيتديظ  دو دخال د تدد ن دتأقدت دد دتأمتقت تدد وددحتدد دودد د ت دتأ ددالمد

 عيدد دتأال ودد دأتتبتدد دتحتت جدد م  دلتأمعتمددممديعدد  ممدودد دمددق دمددمت  دتأ ددمادتأب دد   دلتأم
دتأممتتن .دد
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ل  جلدتمتم عدتأشظ  دتأتعتتملدتأمصدد يدمتدد دتأمددشحدلتأددقم دتأم ددق دودد دتأ تتدد  د
دتأممتتن دإأ د ع دو دي قو دت دتص عدتأمص ي.

لأعدددسدتأسدددبعدتأددد نتردلدتءدتأم ددد كسدت دتصددد عي دلت جتم متددد د دددلدوصددد دىدددمد
تأ  دددد عىدتأسددددك  ت دب  دددد عىدتأ تددددعدت جتمدددد ملدمتدددد دتأ  دددد عىدتأسددددك  ت ودحتدددد دتدمب دددد د

تأتعتددت ودلىددمد حددقدتأتحددقي  ودأدديأفدمعدد  لدوصدد دو ددسدغت ىدد دودد دتأددقل دتأش وتدد دودد د
د.(158)و كال دتدتص عي د    دمت دتأعمتت دتأتعتتمت دلجمعم  

 خامًسا: المناهج:

ودد ددتىتمدد دمتددفدتأمددقتدددبت ددقي د ممتدد دومتتندد دفي الواليات المتحدة األمريكيةة
تأمش ى دلتأم  دت دتأقدت ت دتأمتل وت ودلتأتلدمعتمددقدمتدد دتأعتددم دلتأ شق دد دلتأتلشمأمجتدد د
لتأ    ت  ود  متب دىدد د ك دد دتأمددمتعدتأقدت ددت دتدمب طددً د دد أشممدت دتصدد عيدلتأتلشمأددمجلود
  إ ددد   دإأددد دو ددد ددتأتصدددمت دتأ شق دددلودل  دددقمدبأدددفدتأم ددد ددإأددد دم دددبتلدتأ دددالمد

د مسدلتأتعم د لدو عىدتأ شق  .ددتأمتنمدت دمت دتأتن

ل  جددلدتأسددبعدلدتءدبأددفدإأدد دم ددبتلدت دتصدد عدتطو  كددلدتأ دد ن دمتدد دت بتلدد دد
لتأمددد مبطد مبددد   دتأعتدددم دلتأ شق ددد دلتأتلشمأمجتددد دلتأ    دددت  ودلىددديتد ت تدددعدو تمددد ىد

ودمالندد دSTEMتأب   دتأمستمأ دم دتأم  دت دتأقدت ت د  أمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د
دتأم  دت دولدوب   دتأعتم دلتأ شق  دلتأتلشمأمجت دلتأ    ت  .متفد

 بدددقد مدتأقدت ددد د مدددقتدددتأمتندددمدت دتأ   م ددد دأتعتدددم دلتأتلشمأمجتددد وددوفةةةي مصةةةر
معتمددقد ددلدتط دد ددمتدد دط   دد دتأم دد لم  دلتأمحددقت دتأتل وتتدد دتأ  نمدد دمتدد دتأبحدد د

تأم دددد دت دتأقدت ددددت دب ددددي دلت  ت صدددد ءدمبدددد دتأمددددمتعدتأقدت ددددت دتأممتتندددد ود تددددت دتختتدددد دد
ودلمدد د مدSTEMتأمددقتددد ددلدإطدد ددتأمعدد  ت دتأ موتدد دلتأمعدد  ت دتأع أمتدد دأمبدد   د

تأمش ى دتأم قو دبتتفدتأمقتدددىلدوع عأ دأإلط ددتأع  دأتمشدد ى د ددلدتأم حتدد دتأ   م دد د
تأع ودد ودل بددم دأمبتددردإعتدىدلددسدوقد دد دإ دد   د عدديدتأم دد دت دتإ  تنتدد دلتط  دد  د

 تدمتددد دل  ددد دتأت بتددد دلتأتعتدددت ودلمددد دم دددم دإعتدىدتأمقد ددد دبتدددم ت دوصددد عدد عدددقدتأعدددد
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وتشممددد دأتدددتعت دأت دددالمد  شددد ءدتأقدت ددد دعتخدددسدتأمكتبددد دمتددد دفدددبك دتأمعتموددد  ودل دددت د
ت  تع   د مكتب  د ك عيمت دتأبح دتأعتملدلتأب وعدد  دتأمصدد   ودلمدد د مدتأقدت دد د ددلد

تأعتددم دلتأ    ددت  دلتأ شق دد دلتأتلشمأمجتدد وددىي دتأمقتدددملممد  أتظ دتإ بتت  دد دأمددمتع
ل  جدددلدتأسدددبعدلدتءدبأدددفدىدددمد مدطبتعددد دتأم ددد دت دتأتدددلدم دددق د دددلدتأمدددقتدددتأ   م ددد د
أتمتندددمدت د دددلدتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد د مصددد ودمت تدددعد مدمدددتالء دودددلدتأمعددد  ت دتأ موتددد د

 د دددم  دودلمددد د مدتأدددقم دتأم دددق دوددد دىتتددد دتأمعم ددد دتطو  كتددددSTEMلتأع أمتددد دأتعتدددت د
دتأتمم سدتأال  دأتح ت دبأف.

 سادًسا: المعل :  

وديعددقدتأمعتدد دتأمكددممدتط   ددلد ددلدتأمشظمودد دفةةي الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة
تأتعتتمتددد دتطو  كتددد ود  صدددبحدوددد دتأمددد لدىدت ىتمددد  د ددد دوددد دحتددد دإمدددقتع دلتختتددد د د
لمقد بدد د صددمدىدوسددتم ىدمتدد د  مددسدل حددق دطدد قدتأتددقد رودألددلد تمكشددمتدودد دومتكبدد د

سددددتمأمدتأتظتدددد ت دلتأت ددددمدت دتأتعتتمتدددد دلتأتلشمأمجتدددد دلت دتصدددد عي دتأح ع دددد ودأدددديتدددددد  دو
تأست  دد دتأتعتتمتدد دبتمجتدد دومتتدد د ددبسدت ىتمدد  دلتأ م يدد دأتمعتمددت دلبم صدد دوعتمددمد

  متبدددد دى دوعتمددددت دأنتدددد دوتمتدددد ىدودددد دتأ ددددالمددSTEMتأمددددقتدددتأ   م دددد دأتمتنددددمدت د
تأمتنمدت ودلو تتددت دأتتلتدد دوددلدتأتحددقي  دت دتصدد عي دأتسددمقدتطو  كددلودحتدد دممتتددفد

مادتدتصدد عد ددلدتأعدد أ ودلتمتم عىدد دمتدد دتدتصدد عدتأسددمقدتأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد د دددد
دتأمبشلدمت دت  ت م ددتأح دلتأمش  س دتأتب د  .

ممددتادأبشدد دب ن  ددد ددنددتردد دد عدتأتعتددت دتأعدد  د  ختتدد دد ممددد ءددوفةةي مصةةر
ىتتدددد دتأتددددقد رد ددددلدممصصدددد  دوددددقتدددأتمتنددددمدت دأتعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد دمدددد دط  دددد د

 بددسدأتتبق ددقودل نمددسدودد د ددب دأ دد دتأسددن دأتمدد دلدتإمددالمدبشظدد  دتأتع دددقدأمددقىدمدد  دد
 لد ع   دمعتتمت ودلتأح صتت دمت دعدج  دمتمتدد دوت قودد دو جسددتت دلعلتددمدت ودلبليد
تألندددد ءىدتأمتمتدددد ىد ددددلدتأتددددقد ردودددد دتأمددددقتدددتأتب  بتدددد ودلتأمتمصصددددممد ددددلدتأتظدددد د

دتإ بتت   .
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لعلةةوم فةةي ا: تصةةور مقتةةرح لتطةةوير المةةدارس الثانويةةة للمتفةةوقين السادسةةةالخطةةوة 
 في ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية:   (STEM) والتكنولوجيا في مصر

طدد ددتأعدد  دأتقدت دد ودلحتدد دودد دتإدت عددقدتأعدد تدتأسدد ب دأم ددمت دتأقدت دد ودبددقءًد
 تدتأقدت دد د ددلدلتدددلدتأمقد دد دتأ   م دد دأتمتنددمدت دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد د ددلدوصدد ودمعددد

  أمدددقتدددتأ   م ددد ددSTEMيسددد  د دددلدم دددم  د مدددمبلدد و ت حدددًددتمتدددفدتأم دددمىدمصدددمدًد
أتمتنمدت دأتعتم دلتأتلشمأمجت د ددلدوصدد دمتدد د ددمءدخبدد ىدتأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد ود

أت دد دتأقدت دد ودمتدد دتمتبدد دد مدىددي دتأشتدد ن دإدمدد تد ىدد دتأشتدد ن دتأتددلدممصددت د تددت د ل ًد
ددد.مش ت دوش دتأقدت  د لدل لدتأتصمددتأم ت وديتأيمعقدتط  دد

 :  مت دو د تلدمستلم د:: نتائج الدراسةأوالً 

  أمدددددقتدددتأ   م ددددد دأتمتندددددمدت دد تددددد ن دمتعتددددد د مبددددد ىدتأم يددددد  دتأمتحدددددقىدتطو  كتددددد د-1
STEM.د

 ددلدتأمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتنددمدت دأتعتدددم دلتأتلشمأمجتددد ددSTEM تدد ن دمتعتددد دبمتددددلدد-2
د.ق ش دتأس عددو د كتمب بشت د لدو

 وفيما يلي عرض أله  نتائج الدراسة:  

 بالمةةدارس الثانويةةة  للمتفةةوقين ( نتةةائج تتعلةةق بخبةةرة الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة1
STEM: 

 Brooklyn Technical مدد دت تتدد ودوقد دد دبدد للتت دتأ   م دد دأتت شتدد دأتبشددت د -

High School عتد دد دبدد للتت د ددلدأمقو دتأ المدتأممىمبت د لدتأمش   دتإد
  دد ءدمتددفدتأمقد دد دىددمدإودلل مدتأظ تدو دSMTدوقد  دلل ي د تم مديدلى

م ددقي دو دد دت دعدت ددت د ددلدتأعتددم دلتأ    دد   دلتأتلشمأمجتدد دلتأتددقد عدمتدد دد دد د
تدبق ديسمحد  أتح قدتأ  أبدد  دب دد د ظدد ًدد د1970تأم تنطدل  دتأتسمقودلوشيدم  د
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طىمتدددد دمتددددفدتأمقد دددد د ددددلدممدددد   دومىددددمبت دلوتنددددمدت دوتمتدددد   د ددددلدتأعتددددم د
د.لتأ    ت  دلتأتلشمأمجت 

 Bronx High School of   دد ءدوقد دد دبدد ل لردتأ   م دد دأتعتددم دإمدد د -

Scienceوتمصصدد د ددلدتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأتلشمأمجتدد دأتبشددت دلتأتددلددللىدددد
د. د1946و ت ل دأتبشت دلتأبش  دوشيدم  دد صبح 

(دSTEMتأدددددد غ دودددددد د مدمدددددد د  د  دددددد ىدتأمددددددقتدددتأ   م دددددد دأتمتنددددددمدت د)متدددددد د -
 د ددلد  أم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد د  جددلدطك دد دودد دو ندد دمدد  ودإ د  دد دبددق د عتتدد د

أتمددقتدددتأ   م دد ددل  دتأ دد مدتأع دد   دودد دخددال دم  ددتردت محدد عدتأ ددموتددد م  تش
دىدحددقادم دد دإتأ    ددت  دلتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دلتفددتمت دمتدد دتأمتمصصدد د ددلد

د. قمدمعمت دمتفدتأتب ب د لدل   دتأم ي  دتأمتحقىدبوقد  د   م  دأتمتنمدت ود

  دددد ءدإلتأع دددد   دممتصددددسدديل دددلد لتخدددد دتأ دددد مدتأع دددد   دل لتنددددسدتأ ددد مدتأحدددد ع -
عخ  د عقدجق قدلىمدتأ شق  د لدمتددفدتأمشظمودد ودهأتمتنمدت دلددSTEMدوقتدد

متبت دتحتت جدد  دأتتحددقي  دت دتصدد عي دتطو  كتدد ددو حت دمتمك دمتفدتأمقتددد
د.لتأع أمت 

 ددلدتأم يدد  دد STEM  دد ءدوددقتدددتأمتنددمدت إودد دتأمالحدد دتدمبدد طد ىددقتمد -
ودتأمتحددقىدتطو  كتددد د  حتت جددد  دتأسدددمقدلمتبتدد دتأتحدددقي  دت دتصددد عي دتأممتتنددد 

 ل مدتأ قمدتطل دىمد   عىدمقعدتأ المدتأمتم جت دأتعمتددمتد ددلدو دد دوتعت دد د
تأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دلتأ شق دد دلتأ    ددت  ودلىدديتددللىدددد STEM  مبدد   

بدددقتعدلتأ دددقمدتأ ددد ن دمتددد دت بتلددد ددلتإدلدتجدددلدإأددد دم دددبتلدت دتصددد عدتطو  كدددد
عىدمدددقعدتأ دددالمدىدددمد  ددد عىدددددمىدتأعمدددسودلىددديتد ت تدددعدتأح جددد دإأددد د  ددد دلتأ ددد  

لم دددبتع  دأتحصدددم دمتددد دعدجددد  دمتمتددد دم أتددد دو دددسدد STEMتأمتتح دددت 
تأم جسددتت دلتأددقلتمدت ودأتصددبحمتدخبدد تءد ددلدوبدد  م  ودلومدد ديعددمعدبأددفد دد أشنلد
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 STEMبشظدد  دد مد   عىدتأتممت  ود و دتأ قمدتأ  أ ديمت دتأم علعدت دتص ع

د.لتأتلشمأمجت دتأمت قو ومتج  دتأتحقي  دت دتص عي ددلعلد د لودلتأتعتتمد

دلتأتعتتمدددد STEM  دد عىدت ىتمدد  دبتددم ت دبددقتنسدلوددمتدعدو عيدد دلب دد   دأددقم د -
لل أ دوق شدد د تقدتأتدد ددىد  ودحت د  ن  د ك  دو د ال دم  دتوشيد لتخ دتأتسعتش

ودلودد دتأمالحدد د مد كبدد دلب   و دمعتتمد200ال ت دتأقل دت دمت د ك  دو دبب
ودلتأمع دددقدNSF ج ددد  دتأتمم دددسدل  ددد دوددد ددبدددسدتأم  سددد دتأ موتددد دأتعتدددم د

ددد.أتصح دلتأ مو

دلتأتعتتمدددددلأتمبتدددردتأعتمدددددممدددم اًلددلددددق دتألدددم ب ددتطو  كددددد2005 دددلدمددد  د -
بتتددممدعل دودل ددلدمدد  دد2.8لدددقد دد STEMب  دد و د207لومصددادأتشنتدديد

ب  دد و دل ددلدمدد  دد105بتتددممدعل ددأتشنتدديدد3.1 دمدد دم ددقي دممم ددسددددقد د2007
د29فددد تمدمتددد دمشنتددديدأتعتدددم دلتأتلشمأمجتددد د  إدل ددددد  دتأمبتدددردتأ دددمود2010
د.بتتممدعل دد3.4ودلم دممم ت د مبتاد ب   وبًد

د.STEMممم سد لددلأتم ق دتأم  س دتأ موت دأتعتم د ت دت  ت م ددتأنتقدد -

وتتددددممدعل ددأددددقم دد274 ددددددقو دتأحكمودددد دتأنتقدتأتدددد دوبتدددداد2012 ددددلدمدددد  د -
STEMسددد  ت ودعتدم ددد دوددد ددبدددسدلل أددد دتأمدددقو  دتأصدددحت دلتإإود حتددد د دددت د 

دNSFعتدم دد دودد ددبددسدتأم  سدد دتأ موتدد دأتعتددم دإوتتددممدعل دد ددت دد128تددادبلبم
 دلتأ    ددت  د حتدد د ددت دوتتممدعل ددو قو دأب  دد و دتأ و أدد دأتعتددمدد150لوبتاد

د.عتدم  دو ددبسدل تدىدتأت بت دلتأتعتت دإ

تأست  ددددد دتأتعتتمتدددد دتطو  كتددددد دبتمجتدددد دومتتددددد د ددددبسدت ىتمددددد  ددمي ددددم دوسددددتمأ -
دتأمدددقتدددتأ   م دددد دأتمتندددمدت دتأتددد  عت ددلمدددقتعدلمدددقد عدوعتمددددلتأ م يددد دإ  أددد

STEM تأتشمتدد دتأم شتدد دحددقت دودودد دخددال دمددم ت دتأددمدشدتأتقد بتدد دتأال ودد دإ
د.تأمستم ىدأت م  د عتن  د صمدىدوستم ىد
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و دتأمعتمددت دمتدد دمبدد ع ددل ت دم بتلدتأمعتمت دتأبقعدلتأمب تءدو دتأبتسدتأ    -
د.خب تم  دتأتعتتمت دخال دت ع  عدتأقلدت دتأتقد بت دتأممتتن 

 دددت دمدددقد عدتأمعتمدددت د ممتتددد دممصصددد م  دمتددد دلتنتددد دتأتل ودددسدمشدددقدمدددقد رد -
أقدت دددددت دتأممتتنددددد دلمدددددقد ب  دمتددددد دط   ددددد دتأم ددددد لم  دتأتع ل تددددد دتأم ددددد دت دت

د. لدتأتقد ردللتأمقخسدت  ت ص ن

فةةي المدرسةةة الثانويةةة للمتفةةوقين  ةةين العلةةوم  STEM نتةةائج تتعلةةق  واقةة  -2
 :والتكنولوجيا في مصر

 ددلدو عمددد دتأ   تدد ود تمدد د تعتدد د  دد لطدتأ بدددم دد382دددد دديد غنددسدتأ دد تددتأددم تدد -
ت دددالمودت ختال ددد  دتأ    تددد دأدددقادتأ دددالمد) دددلدمدددق دمشدددمعد  دددتت دلت ختتددد ددأ

تأ بم (ودلخ ص د مدتأمقد  دمستممعدطالب  دودد دوح  ظدد  دجم مد دد دوصدد د
 دد.و دبتت  د    ت دوتشمم دلأ تأع بت دتأممتتن دلب أت

مدت د  أمقد دددد دحصددددمأ  دمتدددد دتأددددقدج  دنددددد  تمدددد دمشددددقدتختتدددد ددتأ ددددالمدتأمت -
 بتت  دد ودلىدديتدتأممتعدتأقدت ت دتأت أتدد :دتأعتددم دلتأ    ددت  دلتأتظدد دتإتأش  نت د لد

منددمقدتأ ددالمد ددلددق لدو عم دتأ   تدد ود تعدددد382دد دديد تم ف دولدتأ  تددتأم تدد
 .تأمت قو د STEMمتفدتأممتعدتأس ب دبل ى دتأشمتىدتط   ت دأم  دت 

دلتأشدددممدلبدددقتمإمدددقتعدتختبددد دت دتأتنلتددد دتإأالوتح  ددد  د دلي دددم دتأم لددد دتأ دددمو -
أ بدددددم دتأ دددددالمدتأمتندددددمدت د  أمقد ددددد ودلمتسددددد دمتدددددفددللتجتت  ىددددد دفددددد طد    دددددد
 .ت ختب دت د  أم مو

أبشدددد دتختتدددد ددلدبددددم دتأ ددددالمدتأمتنددددمدت دتأمتنتدددد دت دتصدددد عي دأددددق   وددلم تمددددد -
 ددد   دإأددد د مدتأمصددد ل   دتأمقد دددت دوب  تدددد د  كمت ددد ودأمددد دمدددم   دتأددددقم د  إ

 .STEMتأ   م  دأتمتنمدت ددتطو  ك دتأم قو دأتمقتدد

لتأ ن  ت دمشددقدإجدد تءدتأم دد بال دد مق دو تم ىدأبش دتختت ددلدبم دتأ المدتأش تى -
تأ مصت دأت المدتأمتنمدت ودلدقديكممدتأسبعد لدبأفد  ددب مدفمصددت ودلدددقد
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د  دأعدددق دمدددمت  دوعددد  ت دوحدددقعىدم ددد دد دددلد دددمن  د تددد ن دتختبددد دت ديكدددممد يمدددً
 .تأم  بال دتأ مصت 

لدتأب وعددد  دلو تكددد دتأبحدددم دتأت بم ددد دتأمصددد   دمتددد ددتددد  دفددد تك دمدددق دم دددبت -
د ددددمت دوددددلدتأمقد دددد دتأ   م دددد دأتمتنددددمدت دأتعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد دبشددددت ود ددددالدي ددددم د

 .تأ المدب   دىدمتفدتأم  س  د صمدىدوشتظم 

إأدد دد ددن ى دد دد ب  دتفت تطدتمق دتأت ت دإعتدىدتأمقد  دمشقدتختت ددلدبم دتأمعتم -
 . ع   دمعتتمت تأم دلد لد

 دتفددت تطدحصددمأ  دمتدد دتمددق دتأتدد ت دإعتدىدتأمقد دد دمشددقدتختتدد ددلدبددم دتأمعتمددد -
 .عدج  دمتمت دوت قو دو س:دتأم جستت دلتأقلتمدت د

دلمدددددقتعدتأمعتمدددددت د تمددددد د تعتددددد دبتدددددم ت دعلدت دمقد بتددددد دد دددددمت دم تمددددددإد دددددع د -
 .تحتت ج م  دتأتقد بت ودلمم ت دتأتشمت دتأم شت د  ش ءدتأمقو 

ألت ل تددد  دلوعمدددسدتأح  دددعد دددع دمدددقد عدتأمعتمدددت دأ الب ددد د دددلدوعمدددسدتإ -
 .ت ألدلوعمسدتأمتتتمتقي د  أمقد  

 نددد قدلتأتمم دددسد دددلدتأمقد ددد دتأ   م ددد دأتمتندددمدت دبشدددت دأتعتدددم دوسدددتمادتإدلمدددق  -
وددددد دتأم يددددد  دتأمتحدددددقىددلأ لتأتلشمأمجتددددد دمتددددد دتأددددد غ دوددددد دمدددددمت  دتأدددددقم دتأمدددددد

 . لدبأفدىمد ع دإعتدىدىيتدتأقم دتطو  كت ودلدقد  جلدتأسبعد

 ا: محاور التصور المقترح:  ثاني  

 ا للمحاور التالية:  يسير هذا التصور وفقً 

د:ددتأت ألوش ت   دتأتصمددتأم ت ودلمتم سد لدد-1

د.)د د(دو كال دتأمتدلد

د.)م(دممدع  دتأمست بسد



 املدارس الثانوية للمتفوقي                              حممود عطا و د/فيوال منري عبده أ.د/ 

278 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمب   2016م 

أتمتندددددددمدت دأتعتدددددددم دوالودددددددحدتأتصدددددددمددتأم تددددددد ودأت دددددددم  دتأمدددددددقتدددتأ   م ددددددد دد-2
د.  عىدو دخب ىدتأم ي  دتأمتحقىدتطو  كت لتأتلشمأمجت د لدوص د لد مءدتإ

دوعمد  دتأتصمددتأم ت ودللتنت دتأتظتعدمتت  .د-3

 وفيما يلي تعرض الدراسة محاور التصور المقترح:  

 منطلقات التصور المقترح وتتمثل في التالي: -1

 :   تم د تلتأمتم ت د: )أ( مشكالت الواق 

مت دتأ غ دو دتأب معدتأمبيلأ دأت ددم  دتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم د
 د  دد د مجددقدتأعق ددقدودد دتأصددعمب  دتأتددلدممتجدد دمح تدد دبأددفدإلتأتلشمأمجتدد د ددلدوصدد د

دوش  دو د تل:دد

أ بددم ددت      دددد جدد تءد عدديدتأم دد بال دتأ مصددت دلتأتددلدمعددقدفدد طًد مصددمصدإ -
أبشدد ددبددم دلتختتدد ددتأ ددالمد ددلدتأمقد دد ددمدت دأدد دمدد تع دندددالمدتأمتلتختتدد ددتأ ددد

تأ   م ددد دأتعتدددم دلتأتلشمأمجتددد دت ختال ددد  دتأ    تددد دأدددقادتأ دددالمودلخ صددد دل مد
مدودد دومتتدد دوح  ظدد  دجم مد دد دوصدد دتأع بتدد دحتدد دتأتشددمعدمدتأ ددالمدددد عو
دل.لتأبتتديدتأ    لدلتأنل د

د.تأش تى دلتأ ن  ت   أمقد  د      د د  تم د ت  د -

 أتمك د دددد دت دتأمتعت ددد دبددددخت غنتددد دأبشددد ددبدددم دلتختتددد ددتأ دددالمدتأمتندددمدت دت  -
أمدد  دإلتأ    دد دتأع ودد ودمتدد دتأدد غ دودد د ىمتت دد د ددلدتأل دد دمدد دوددقادديدتأتظددمد

د.تأ المد  متمقدتأتظ دتط   ت دلتأمعتمو  دتأ    ت دلتأمتشمم 

 تك دتأبحددم دتأت بم دد دتأمصدد   ددت دبى مدتأ المدتأمتنمدت دإأ دتأب وع  دلو -
 د ددددلدم ددددم  دتأمم د دددد  دتأعمتتدددد دأددددقاد  دددد  صددددمدىدوشتظمدددد دأإل ددددلد  دددد دت د
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حم د ىمت دتأم حتدد دتأب وعتدد وددمأقادتأ الدلتأ المودلم بتع  دأتشمت دتأمم
د.أح قدتأ المدأتتفدتأم حت لتأت تت دتأشنست دإ

  د ددددلدوشدددد ى تألندددد ءىدلتأمتمصصددددتديد دلبلدت دتأمددددقدبت ددددقدىدمددددمت  دتأمعتمددددد -

STEM د.تأعتم دلتأتلشمأمجت دلتأ شق  دلتأ    ت  دللىد

عتدىدتأمقد ددددد دمشدددددقدتختتددددد ددلدبدددددم دتأمعتمدددددت ودتفدددددت تطدحصدددددم دإمدددددق دتأتددددد ت د -
د.تأمعتمت دمت دعدج  دمتمت دوت قو دو س:دتأم جستت دلتأقلتمدت د

دمددق دتأتدد ت دإعتدىدتأمقد دد دمشددقدتختتدد ددتأمعتمددت دتفددت تطدتأسددن دإأدد دتأمدد دلد ددل -
د. ع   دمعتتمت ودأتت كقدو دص سدخب تم  دتأم شت دتأممتتن 

 :  يلا) ( توقعات المستقبل والمتمثلة في الت

تأت مددتأ  نسد لدملشمأمجت دتأمعتمو  دلعلدى دتأن مسد لدمظتت دتأ    دد دتأتددلد -
ودل دددت دب ددد دتأحصدددم دمتددد دتأمع  ددد دلمب عأ ددد دلم مدىددد دعتخدددسدتأمبتمدددلدتأتعتتمدددد

 ودلم دددم  دتطعتءدمتددد دتأمسدددتم ت د  متب دىددد دل دددتت دأتدددتعت دتأممجددد دبتمتددد دلبأدددفد
دل.لتأتشظتمديتأن ع

لوددد د   ددد دوددد دمحدددقي  د وددد  دجمتدددلد  ددد تعدتأمبتمدددلددللتأت شدددددلتأت دددمددتأعتمدددد -
ودلخ صدد د ددلدوددقتدددتأمتنددمدت ودمتددفدتأمتعت دد د مسدد   ىد ددمقدتأعمددسدلتأتعتتمددد
 دأت بتع دتأع أمتدد دأتمع  دد د دح ت ت دعك  ًدلوت تب م دتأحق   ودلتأتلدمعقدت دلتأع أم

أممتج دد ددل دد ديم ددسدتأم تددعدتط   ددد بددقتعدتأمسددتم ودلمدد دلتأبحدد دلتأددتعت دلتإ
دل.تأتش  ست د لد سدتحتت ج  دلوت تب  د مقدتأعمسدتأقلأ

ودد دم ددقي دخددقو  دمعتتمتدد دمتسدد ددلتأتش  ست دلو دمن  دد دمتدد دتأمبتمددلدتأمقد ددد -
د.قدتأعمس  أبمعىدلمتن دلتحتت ج  د مد
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متدد دمشمتدد دتط دد تعددلتأتشمتدد دت جتم متدد ودمتددفدتأتشمتدد دتأتددلدم لددقد  ددكسد    ددد -
لتأبتتدد  دلتأمبتمددلدلكددسود  أتشمتدد دأدد دمعددقدو صددمدىدمتدد دتأبمت ددعدت دتصدد عي د
لتأم عيددد ودبدددسد صدددبح دإأددد دج  دددعدبأدددفدممددد دتأبمت دددعدتأب ددد   دلبأدددفدمتددد د

 ل.لت جتم مدللتأست  ديوستمادتطعتءدت دتص ع

دتأتحقي  دتأتلد     دوبتملدتأمع   دمت دتأمقد  . -

 المقترح:  مالم  التصور  -2

 لد مءدخبدد ىدتأم يدد  دتأمتحددقىدتطو  كتدد ودللتدددلدلو ددكال دتأمقد دد دتأ   م دد د
أتمتندددمدت د دددلدتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد دبشدددت د مصددد وديمكددد دتأتمصدددسدإأددد دمصدددمددو تددد ود

م م  دتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت دأتعتددم دلتأتلشمأمجتدد د ددلدوصدد ودديمك د مديس  د ل
ءدآأتددد دأت دددم  دتأمدددقتدددتأ   م ددد دأتمتندددمدت د دددلدل مكددد دمم دددتحدبأدددفدوددد دخدددال دبشددد 

دتأعتم دلتأتلشمأمجت د لدوص دمتم سد لدتأم مت دتأت أت :دد

 الخطوة األولى: التخطي  والتهيئة:  

ل ددلدمتددفدتأم ددمىد ددت دتأت كتددقدمتدد دمددم  دتأبشتدد دتط   ددت دأ م يدد دتأمتنددمدت د ددلد
دوقتد   ودلىيتد ت تعدمقىد ومد:تأعتم دلتأ    ت  دلتأ شق  دلتأتلشمأمجت دلم م  د

لتأبحددددد ددلأ بددددم تدىدتأت بتددددد دلتأتعتددددت دلل تدىدتأتعتدددددت دتأعدددددديدعتددمممتدددد دتأب ددددد  دتإد-
د.  ىمت دتأمقتدددتأ   م  دأتمتنمدت د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت دلتأعتم

دم يدد دتأمتنددمدت د ددلدتأعتددم دد  ىمت بم تدىدتأت بت دلتأتعتت دديدعتددمممت دتأب   دتإ -
 دددددددد   دإأدددددددد دمعظددددددددت دعلددمتددددددددفدت  دلتأ شق دددددددد دلتأتلشمأمجتدددددددد ود  إلتأ    ددددددددد

دي.تأتمصص  د لدتأتعتت دتأمص د

مددددقتعدأع ددددقدتمن دتدددد  دمع ل تدددد دد ددددمت دبددددت دل تدىدتأت بتدددد دلتأتعتددددت دلتأمددددقتدددتإ -
لتأبحدددد ددلأ تأ   م دددد دأتمتنددددمدت د ددددلدتأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد دوددددلدل تدىدتأتعتددددت دتأعددددد
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حتدد دتأب وعدد  دلو تكدد دتأبحددم دتأمصدد   ود ددلدصددمدىدم ددمعدد ددمت ددلتأعتمددد
 تحدددقعد ت ددد دو ددد  دلوسدددتمأت  دلدددسدطددد مود تمددد د تعتددد د    دددتن عىدوددد دخبددد ت د
 ممدد ءدىتتدد دتأتددقد ردلتأبدد ح ت د كددسدودد دتأب وعدد  دلو تكدد دتأبحددم دتأعتمتدد د
 ددلدمددقد عدتأمعتمددت دلتأ ددالمدمتدد دتأت ددمدت دتأح ع دد د ددلدممصصدد  دتأعتددم د

دلتأ د  دوسدددد مقىدطددددالمدمتددددفد   ددددت  دلتأ شق دددد دلتأتلشمأمجتدددد دودددد دج دددد دل يمددددً
تأمددقتددد ددلدم بتدد دتأمم د دد  دتأعمتتدد دتأممتتندد د ددلدتأمع وددسدتأم صدد دبتتددفد

 د لدتأم تك دتأبح ت ودلىيتدمح دإفدد تمد مبدد دومتدد دىدلوتمتدد ىدتأب وع  دل يًمد
د.و د مم ءدىتت دتأتقد ردلتأب ح ت دتأمتمصصت 

متددفدتأمددقتدددودد ددلبم تدىدتأت بتدد دلتأتعتددت دطىمتدد دخ  بدددديدعتددعدتيدتأب   دتإإ -
تأ ددالمد  متبدد دى دد مددقىدم  مدد دأعتمدد ءدتأمسددت بسد ددلدتأتمصصدد  دتأعتمتدد د

د.تأمت مدىودل  لدىدتأعمسدمت دممت  دومتت دتأسبسدتأال و دأتح ت دبأف

تأتمم ددسددمددقتعدخ دد دمتعتدد د مت ت تدد إبم تدىدتأت بت دلتأتعتت د ديدعتدددت  دتأب   دتإ -
  دد ءدوقد دد د كددسدوح  ظدد دمتدد دإتأم ص دبتتفدتأمقتدددلخ صدد دتأتمجدد د حددمد

د.وستمادوح  ظ  دتأبم مد  د لدوص 

مدد عىدتأشظدد د ددلدفدد لطدلتختتدد ددإعتدادبم تدىدتأت بتدد دلتأتعتددت د تىتم  دتأب   دتإ -
د  د تمدددد د تعتدددد د  ختتدددد ددتأعدددد وتت د  أمقد دددد دلخ صدددد دتأ ددددالمدتأمتنددددمدت دل يمددددً

د.تأمعتمت 

 جراءات: وتت  كما يلي:  الخطوة الثانية: اإل

مقتعى ودولدو تم ىدمحق قدتأنتدد ىدتأ وشتدد دتأال ودد دإدممدتلدم معدت من دت  دتأس ب د -
د.أتشنتيدبشمعدمتفدت من دت  
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محق دددددقدوبمممددددد دوددددد دتأ ددددد لطدتأال وددددد دأ بدددددم دلتختتددددد ددتأ دددددالمدتأمتندددددمدت د -
د:ددلأ   أمقد  دل مك دمحق ق   د لدتأت

ممدددد  دتأقدت دددد د م حتدددد دإ  دي ددددسدوبمددددمعدعدجدددد  دتأ  أددددعد ددددلدتوتحدددد مدفدددد  عىد -
د.أتقدج  دل%دو دتأمبممعدتألت95م ددلتأتعتت دتط   

%د90أدد ديحصددسدمتدد دىدديتدتأمبمددمعد حددقد ع دد دديتأسددم ود  بددم دتأ  أددعدتأددي -
متدددد دتطدددددسودمشددددقدتأت كددددقدودددد دمنمددددد د ددددلدومتتدددد دتأم تحددددسدتأعم  دددد دتأسدددد    ود

 بتت  دد د لدحصددمأ دمتدد دجددمتن دعتم دلتأ    ت  دلتأتظدد دتإلخ ص د لدومتعدتأ
د.متمت دأت قي دب تءت دتخت تعدمنتقدتأمبتمل

%د لدودد عمت دمتدد دتطدددسد95دمت د سب د دم سدم د مديكممدتأ  أعدح صاًلد -
د. بتت   دلتأ    ت  دلتأعتم دو دومتعدتأتظ دتإ

ي د دددلدتأمقد ددد ودت م دددد  دتأبسدددمت د  أت دددقديد مديسدددمحدأت دددالمدتأمتندددمدت دبلد -
د.مشقدتأت كقدو دو     دف لطدتأ بم 

 دددلدتأعتدددم دلتأ    دددت  ددلتأشدددممدلبدددقتم مديبتددد  دتأ  أدددعدتختبددد ددتأتنلتددد دتإ -
لتأ شق ددددد دلتأتلشمأمجتددددد دودددددلدو تمددددد ىدت ختال ددددد  دتأ    تددددد دلت جتم متددددد دأدددددقاد

د.تأ الم

د. مديبت  دتختب ددوستمادتأيل ء -

د.لتأ     دتأع و  مديبت  دتختب ددتأتظ د -

د. مديبت  دتأم  بت دتأ مصت دبشب و -

مددالمدمدد د دد مددبددم دتأ ددالمدتأبددقعد  أمددقتدددتأ   م دد دوددلدوالحظدد د ددتحدتإ -
أتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد ود ددلد   يدد دفدد  د م تددمدودد دلددسدمدد  دلأمددقىد
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  دد بتلودلبأددفدودد دخددال دوددسءدت  ددتم دىدتأممصصدد دأدديأفدمتدد دومدددلدد  ال ددد
عتدىدتأتعتتمتدد دلمسددتتم  دأتمق   دد دتأتعتتمتدد ودلتمتم عىدد دودد دتإدلألت ل إتأم تدىدت

مقتعيدد د ددلدومتتدد دتأمح  ظدد  د  ىمتدد ددبددم د    دإأ دمممت دتأمددقتدددتإ  إ
أفودأت ددبتلدتأ ددالمديد دد  د  دد ت دد ددمت دوتعت دد دبدددهتأ ددالمدبتتددفدتأمقد دد دلد
د.تأمتنمدت دأالأتح قدب  

ق     دتأتعتتمتددد د م تجعددد دت دددتم دت دتأ دددالمدعتدت دفدددتممدتأ دددالمد  أمددددإدتدد  د -
تأمت دددددقوت دأتمدددددقتدددتأ   م ددددد دأتمتندددددمدت د دددددلدتأعتدددددم دلتأتلشمأمجتددددد د دددددلد دددددمءد

 د دددعتدىدتأم ل دتأ  لطدتأمشصمصدمتت دد دأالختتدد دودلمبمتع دد دلمسددتتم  دإأدد دتإ
د.بق متمدم  دتأم تدىد لدوممقد دص  د ل د غس ردو دلسدم  دديدأتتعتت دتأ   مد

ش دألسدوقد  دأ بددم دتأ ددالمدتأبددقعد  دد تددودد دل  دد دتأت بتدد دلتأتعتددت دلم كسدأب
دب ن   ددنتردد  عدتأتعتت دتأع  دلممم  دلسدو :د

د.تأع  دديدعتدىدتأم ل   دأتتعتت دتأ   مددنتردتإ -

د.تأع  دديدوق  دم  دتأتعتت دتأ   مد -

د.عتدىدتأم ل   دأ م ي دتأممىمبت وق  دتإ -

د.وست  ددو عىدتأعتم د -

د.ىدتأ    ت  وست  ددو ع -

د. بتت   وست  ددو عىدتأتظ دتإ -

د.عتدىدتأمقد  إوم سدوبترد -

د.وق  دتأمقد   -
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 وتختص هذا اللجنة بما يلي:  

بقتمتددددد دلتأددددديل ءدلتأتظددددد دلتأ    ددددد دتأع وددددد دمحق دددددقدوممدددددقدتختبددددد دت دتأ دددددقدت دتإ -
د.لتأم  بال دتأ مصت دأت المدتأبقعدلوم طبت  دأتحممدد م  دتأمقد  

تأم دددد بال دتأ مصددددت دأت ددددالمدتأبددددقعدلم ددددكتسدأبدددد مدم ددددقدلمصددددحتحدجدددد تءدإ -
أالوتح  ددد  ددل ود  أتشسددت دودددلدتأم لددد دتأ دددموتختبدد دت دتأ دددقدت دتأمددديلمدىدوسدددب ًد

د.لتأتلدم م د  إف تمدمت دإمقتعدمتفدت ختب دت 

تمتمددددد عدتأشتددددد ن دتأش  نتددددد د ختبددددد دت دتأ دددددقدت دلتأم ددددد بال دتأ مصدددددت دلدبدددددم د -
د.تأ المدتأبقع

مد تدددد ن ددبددددم دتأ ددددالمدتأبددددقعد مددددقتدددتأ   م دددد دأتمتنددددمدت د ددددلدتأعتددددم دمددددالإد -
لتأتلشمأمجت د لدتأتددم دتطل دودد دفدد  د ددبتمب دودد دلددسدمدد  دمتدد دومدددلدتأددم تدىد

 ت  دددد دلم  ددددسد سددددم دلددتدددد دودددد دتأشتدددد ن دإأدددد دتأمددددق     دتأتعتتمتدددد دمتدددد دتإ
ددد.خ  دد لأت ءدتطومدإ

(د يدد  دودد د10ت د ددلدوددقىد دصدد ى د)يحدد دأت ددالمدتأددي  دأدد د ددت دتختتدد دى دتأددتظ -
عتدىدفتممدتأ ددالمد  أمددق     دتأتعتتمتدد دتأتدد  لدإمالمدتأشت ن دو دخال دإدم د  د

أ ددد ودحتددد دم دددكسدأبشدددد د  ددد تددوددد دل  ددد دتأت بتدددد دلتأتعتدددت دأنحدددادتأتظتمدددد  د
د.(د ي  دو دم د  دتأتظت د10خ  ددتأ المد  أشتتب دوقىد دص ى د)هلد

 المدرسة:   يالشروط الالزمة الختيار معلمتحديد مجموعة من 

يحقعدوق  دتأمقد  دتحتت ج  دتأمقد  دو دتأمعتمت دلغت ى دودد دتأعدد وتت د ددلد
تط دددبمعدتطل دوددد دفددد  دوددد  مدوددد دلدددسدمددد  ودل ع  ددد  دمتددد دوبتدددردإعتدىدتأمقد ددد د

 دد أم تدىد ددلدوممددقد دصدد  دديدعتدىدتأم ل  دد دأتتعتددت دتأ دد  مدد دد أ  دإأدد دتإهأتممت  دد دمتت دد دلد
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ودل ددلد ددمءدبأددفد ددت دلتط بمعدتطخت دو دف  د م تمدأتتبتت  ددبسدبقتيدد دتأعدد  دتأقدت ددد
دت ىتم  د م د تل:

يشةكل بقةرار مةن وزيةر التربيةة والتعلةي  لجةان  رئاسةة رئةيس قطةاع التعلةي  العةةام  -
 وعضوية كل من:  

د–ديدتأم ل  ددد دأتتعتدددت دتأ ددد  مدعتدىددندددتردتإد–]دندددتردتطك عيمتددد دتأم شتددد دأتمعتمدددت د
وست دد ددد–عتدىدتأمقد دد دإوم ددسدأمبتددردد–عتدىدتأم ل  دد دأ م يدد دتأممىددمبت ددنددتردتإ
د.وق  دتأمقد  [د–تأم عىد

لممددددتادتأتبدددد مد  ختتدددد ددتأمعتمددددت د ددددلدتأتمصصدددد  دتأممتتندددد دمدددد دط  دددد د
د.مالمدبشظ  دتأتع دقدأمقىدم  دد بسدأتتبق قتإ

عتد دددت د لد وشددد ءدأدددال  دممت  ىددد د دددلدتأمعتمدددت د لدتإمحق دددقدوبمممددد دوددد دتأ ددد لطدتد-
دو د تل:دددلتأمع وسدلغت ى دتأي  دمحت ج  دتأمقتدددلى

 بتت  دد دل نمددسدودد دتجتدد  دتختبدد دت دتأمسددتماد ددلد (دتأمتمصصددممد ددلدتأتظدد دتإ
د. بتت   تأتظ دتإ

م(دتأح صددتممدمتدد دعدجدد دتأم جسددتت د لدتأددقلتمدت د ددلدممصصدد م  دتأعتمتدد د ددمتءد
دد وتت د دددلدل تدىدتأت بتددد دلتأتعتدددت د لتأعدددد  د ممددد ءدىتتددد دتأتدددقد رد دددلد دل يمدددً

د.تأب وع  دتأمص   دتأحكموت دوش  دلتأم ص 

د.تألن ءىدتأمتمت ىد لدتأتقد ردو دتأمقتدددتأتب  بت دلل(ددبلد

د.تم دلد لد ع   دمعتتمت أع(ددينمسدو د ب دأ  دتأسن د
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تأتددقد ردتأ دد ن دمتدد دت  ت صدد ءدبشظدد  دتأم دد لم  ودمددقد عدتأمعتمددت دتأبددقعدمتدد دد-
 بتت  دد دلتأتظدد دتإدلودلتأعمددسدتأتعدد ل  Capstone بشظدد  ددللمتدد دتأمددقخسدتأتلدد وت
د.لبأفددبسدبقءدممت  د

مدددم ت د ددد صدتأتشمتددد دتأم شتددد دتأمسدددتم ىدأتمعتمدددت د عدددقددتددد و  د  أعمدددسدلتأت كدددقدوددد دد-
دل.ت ق دتأمع   دلتأتلشمأمجو تم ىدت حتت ج  دتأتقد بت دأق   د لد سدتأ

تأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلددلم ددقد ددقلت دلأ دد ءت دمعتتمتدد دمع ل تدد دبددت دوعتمدددد-
تأعتددم دلتأتلشمأمجتدد دوددلد ممدد ءدىتتدد دتأتددقد رد  أب وعدد  ودلتأم تكدد دتأبح تدد د ددلد

 بتت  ددد دلتأعتدددم دلتأ    دددت  دلتأ شق ددد دلتأتلشمأمجتددد دأتبددد ع دممصصددد  دتأتظددد دتإ
د.أتعتتمت دتأممتتن تأمب ت دت

 التمويل:    

ممصدددادل تدىدتأت بتددد دلتأتعتدددت دوددد دوت ت تت ددد د سدددب دأتمم دددسدتأمدددقتدددتأ   م ددد د -
وت ت تدددد ددلأ %دودددد دإجمددددد10أتمتنددددمدت د ددددلدتأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد د دم ددددسدمدددد د

د.تأم تدىد

بدددم تدىدتأت بتددد دلتأتعتدددت د  بدددم دتأدددقم دتأم دددق دأتمقد ددد د دددلدديدعتدددتددد  دتأب ددد  دتإ -
صدددمدىد  قيددد د لد ج ددد ىدل علت دوددد ددبدددسدتأب ددد  دلتأ تتددد  دتأمعتمدددقىدلتأم تمددد د

د.بتتفدتأمقتدد

بددم تدىدتأت بتدد دلتأتعتددت د ع ددقدتمن دتدد  دخ صدد د  أتمم ددسدوددلدديدعتدددتدد  دتأب دد  دتإ -
أددد تغبت د دددلدتأم ددد دل دتدلدجددد  دتطممددد  دلىتتددد  دلو  سددد  دتأمبتمدددلدتأمدددق 

د.   ءدمتفدتأمقتدددلعمم  تأم عي دإ
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 دد أم تدىدتأتب مدد  دلتأ بدد  دتأممصصدد دب م يدد دتأممىددمبت ددلأ م بددسدتأب دد  دتأمددد -
د.   ءدتأمقتدددتأمتمصص دأيأفهلتأمتنمدت دلد

رسةاء دعةائ  المةدارس الخطوة الثالثة:  ناء الثقافة المدرسةية والجامعيةة المالئمةة إل
 :  STEM تفوقين  نيام الثانوية للم

دل مك دمح ت دبأفدو دخال دو د تل:دد

تأ   م  دتأتعتتمتدد دلدؤ دد ءدتأب وعدد  د  ىمتدد دتأمددقتدددتأ   م دد دديدمممت دوق  د -
ودلددددقدملدددممدصدددمددتأتممتددد د دددلدSTEM أتمتندددمدت د دددلدتأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد د

ل دد نسد دفددن ت د ددلدفكسدوش مدت دلددت دوكتمب د لدودد دخددال دت  ت  دد دل يمددًد
د.مال دتأم نت تإ

 دد لدىدمحم دددسدتأ ت كدددسدتأتشظتمتددد دأتمدددقتدددتأمصددد   د صدددمدم  دتأت تتقيددد دإأددد د -
صدددمدىدحق  ددد دمصددد   ودلت تأددد دتأندددمتدقدتأ    تددد دتأقتممددد دأتبت لد تطتددد دلو ل  ددد د

د.عتد  صشلدلتمم بدتأ  تدت دتإ

ديأدددي  أمدددقتدددتأ   م ددد دأتمتندددمدت دوالنددد دأحدددقل دتأدددتعت دتدلختددد دوشددد  دمشظتمدددد -
ي دددبلدطددد ودتط لددد ددلم دددبتلدتأمبددد عدت دتأنل  ددد ودلتأت كتدددقدمتددد د ىمتددد دلجدددمعد

ددد.دؤ  دو ت ل دأت م ي دلتأم كال دتأممتتن 

عتدت دتأتعتتمت دتأم دد دل د ددلدمع  دد دتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدم بتلدتإ -
تأعتدددم دلتأتلشمأمجتددد دوددد دخدددال دودددشح  دفددد  عت دم دددق  دل ل دددم دلجدددمتن دو عيددد د

د.م  لوعش

م ددقي دمتدد دعتدىدتأم ل  دد دأ م يدد دتأممىددمبت دلتأمتنددمدت دأددإلديدعتددح دتأب دد  دتإ -
 بسدتأت بتلدلتأ م ي دتأمعشم  دلتأم عي دأتمقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم د

د.لتأتلشمأمجت 
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م ددم  دتأ    دد دتأبح تدد د ددلدتأب وعدد  دلو تكدد دتأبحددم دتأمصدد   دأتصددبحدددد عدىد -
تأبح ت دتأم مب دد دبتتددفدتأمددقتدددلخ صدد د تمدد د تعتدد ددمت دت تتع مدتأم كال 

 م دددددكال دتأ دددددالمدلتأمعتمدددددت ودومددددد ديعددددد  دبأدددددفددبدددددطدتأمم د ددددد  دتأشظ  ددددد د
د. لتأت بت ت دوعًد

 الخطوة الرابعة: التنفيذ:  

أمددم مدمشنتدديدآأتدد دم ددم  دتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلدتأعتددم دلتأتلشمأمجتدد د
بددم تدىدتأت بتدد دلتأتعتددت دلمتددفدديدعتددتأتعدد لمدتأنعدد  دبددت دتأب دد  دتإدل دد دي تمدددإبشبدد وود 

ودد دج دد د خدد اود  إ دد   ددللتأبحدد دتأعتمددددلأ تأمددقتدددودد دج دد دلل تدىدتأتعتددت دتأعددد
 دم دد ىد ممدد ءد ددت دتختتدد دى دمتدد دنإأ دمعتت د    دممسدوتمصاد بتادمددقعد ممدد 

تأتدددقد ردوددد دتأب وعددد  دتأمدددقتدددل ممددد ءدىتتددد ددل  ددد ددتألنددد ءىدلتأمبددد ىدوددد دوعتمدددد
ود حتدد دمعمددسدمتددفدتأتبشدد دلب دد دلتأتعتتمددددSTEMدلتأم تك دتأبح ت دلتأم تمت دبشظدد  د

دد بتدد دمعتش دد دل تدىدتأت بتدد دلتأتعتددت دأم تدبدد د ددت دتأعمتتدد دتأتعتتمتدد دبشبدد ود ددلدتأمددقتددد
تأ   م دددد دأتمتنددددمدت دأتعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد ودلوت  عدددد دلتنتدددد دتختتدددد ددتأ ددددالمدتأمتنددددمدت د
لمعتت دتأع وتت د  أمقد  دو دوعتمت دل وش ءدوع وسدلغت دبأفود  إ    دإأدد دمعتددت د
ودددددق  دتأمقد ددددد دلوت  عددددد دممتددددد ودلم تدددددت د عتءدتأ دددددالمودللتنتددددد دتأتحددددد د  د  أم حتددددد د
تأب وعت ودو دخال دوت  ع دف لطددبم دتأب وع  دتأمص   دلتطجشبت دأتتفدتأ ددالمود

د.لتمتب دى دوكتعدمشست دتأ الم

 الخطوة الخامسة: التقوي :  

يعتبدد دتأت ددم  دخ ددمىد    ددت دأمددم مد ع أتدد دممددسدتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د
د لدتأعتم دلتأتلشمأمجت ودل ت دبأفدل   دأعقىد مت طد ىم  :دد
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مصددمت د   ددد دم ددم  د عتءدألددسدوقد دد د   م دد دأتمتنددمدت دأتحق ددقدودد دح  تدد دمتددفد -
د.تأمقد  دو د ىقتمدلسدم  د

 دددددد دم دددددم  دألدددددسدوعتددددد د  أمقد ددددد دأمت  عددددد دوسدددددتماد عتنددددد دلمحق دددددقدمصدددددمت د   -
د.ت حتت ج  دتأتقد بت دتأال و دأت م  د عتن دمت دوقتددتأنصتت دتأقدت تت 

مصددم د   ددد  دأت ددم  د عتءدتأ ددالمدتأمتنددمدت ودأمت  عدد دوسددتماد عتن دد د صددمدىد -
لددسد صددسدوشتظم ودولدمحق قد ت ن دت ختب دت دتأتلدتجت  لى دألسدو عىدخددال د

دل.عدت 

كت  دد دل  دد دم   دد د صددن دعلد دد دمدد د ل دد عدتأمددقتدددتأ   م دد دأتمتنددمدت د ددلد -
د.تأعتم دلتأتلشمأمجت 

م ددقدتجتم مدد  د صددن دعلد دد دألددسدتأمعتمددت دلوددق  دتأمقد دد دأمش د دد د   ددد  د -
د.تأت م  دألسدو دتأمعتمت دلتأ الم

 معوقات التصور المقترح وكيفية التغلب عليها: –3

يمك د مدممتج دممتت دمشنتيدتأتصمددتأم ت ودوبممم دودد دتأمعمددد  دلتأتددلدم تددسدد
دو د ب ح دتأم وم ودأعسدو د ى دمتفدتأمعمد  دو د تل:

مددق دمدددمت  دتأتمم دددسدتألدد  لدلتأدددال  دأ بتعددد دممدددسدتأمددقتدددتأ   م ددد دأتمتندددمدت د دددلدد -
 جت .دتأعتم دلتأتلشمأمد

  ع دممت  دتألمتعددتإعتد  دتأمتمت د  أمم د   دتإعتد  دتأحق   . -

 ددع دمددمت  دتألددمتعددتأب دد   دتأمقدبدد دودد دتأمعتمددت دتأمتمصصددت د ددلدتأعتددم د -
 لتأتلشمأمجت دلتأ شق  دلتأ    ت  .
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 ع دممت  دتألمتعددتأنشتدد دلتأمتمصصددت د ددلدوع وددسدتإألت ل تدد  دلتأح  ددعد -
 ت ألدلتأمتتتمتقي .

ع دتأتدد ت طدبددت دتأب وعدد  دلدتأم تكدد دتأبح تدد دتأمصدد   دلتأمددقتدددتأ   م دد د ددد -
 أتمتنمدت دأتعتم دلتأتلشمأمجت .

 وع   ىدتأ المدو د ع دوستمادتإد و د  أمقد  دل بسدتأعتشدب  . -

د ع دتىتم  دإعتدىدتأمقد  د  ط    دتأنشت دتأمت ح دأت الم. -

توافر مجموعة من عوامةل النجةاح لعةل مةن ويمكن مواجهة تلك المعوقات من خالل 
 أهمها ما يلي:

تأمدددقتدددتأ   م ددد دأتمتندددمدت د دددلدتأعتدددم دديدإم ددد ءدتأصدددالحت  دتأل وتددد دأمدددق  د -
د.عتد  دلتأتشظتمت لتأتلشمأمجت دلخ ص د تم د تعت د  طومددتإ

مددددم ت دتأددددقم دتأل وددددسدلتأددددال  دأعمددددسدتأمددددقتدددتأ   م دددد دأتمتنددددمدت د ددددلدتأعتددددم د -
د.ت لتأتلشمأمج

عتد دد دلتأ ت عيدد دتألدد ءد  أمقد دد دلتوددتالك  دتأم دد دت دتإديدعتددمددم ت دتأب دد  دتإ -
د.تط   ت 

تألن ءىدتأع أتدد دلتأمددقدبت دمتدد د حددق دطدد قدديدممت  دتأمعتمت دتأمتمصصت دبلد -
د.تأتعتتمت د STEMتأتقد ردتأتلدمتالء دولدطبتع د ظ  د

مدددمت  دتأمبدددد تءدوددد دتأنشتددددت دتأعددد وتت د مع وددددسدمتدددفدتأمددددقتددودلتأ ددد عد  دمتدددد د -
مددقد عدتأمعتمددت دلتأ ددالمدأتتع وددسدوددلدتطج دد ىدتأعتمتدد دتأحق  دد دتأمتددم  ىدبتتددفد

د.تأمقتدد
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نددمدت دلتأمتمتدد   دوددش  دودد دخددال دتأبددمتن دتأعتمتدد دتأش قيدد دم ددبتلدتأ ددالمدتأمت -
د.د  أ  دإأ د ع   دمتمت د لدتأم دلهلتأم عي ودلد

د ودد دلتأمعت دد دمددم  دلددسدوقد دد د ددبسدتأ تحدد دألددسدط أددعدودد دحتدد دوسددتمادتإ -
د. نشققدتأمقد  دلوستمادتأم كم  دتأم قو دأ  د

وش دد د  ىمتدد د ممتدد ددللت بتددقتنديمددقتعمممتدد دوددقتدددتأتعتددت دتأعدد  دلخ صدد دتإ -
دبدددد  دإتأمددددقتدددتأ   م دددد دأتمتنددددمدت د ددددلدتأعتددددم دلتأتلشمأمجتدددد ودومدددد د   ددددقدودددد د

د.تأ المدتأمتنمدت دمت دت أتح قدب  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مراج  وهوامش الدراسة
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 د  أم حتدددد دتأ م يددد دتأت بم ددد دأتمتندددمدت دعدت دددت دمبدددقدتأظنددد د:د  حدددال ددجدددعدد(1)د
ودمددقعدوبتدد دلتتدد دتأت بتدد د ب وعدد دبش دد ود   م دد دتأع ودد ودتأمتدددلدلتأمدد وم  تأ

د.11ودصد 2000ود ش   د42
 ودمصددمددو تدددسدد مقدلمبددقدتأحكددت دد ددمتمد ددعتق:د  حمددقد ددتقد بددمدوديحمددقدد(2)

ودلتتدد دتأت بتدد د ب وعدد د  ددتمطوبتدد دودأ م يدد دتأ ددالمدتأممىددمبت د مصدد  
د.27 ودصد2003ود مأتمدلتأمبتقدتأت  لدم  ودتأعقعدتأ   

عتدىدلتأست  د  د تإودوحمقد بمد  ص ودلمبقدهللادبد دوحمدقدتأبظتمد مدل تحد(3)
ودعتددتأمسدددددت ىدأتش ددددد د1ودطد وبددددد  دتأممىدددددمبت دلتأمبدددددقمت دلم دددد د ددددددتأت ب

ود98 ودصدصد2012تأسددددعمعي ودلتأتم  ددددلودتأ  دددد ت/دتأممتلدددد دتأع بتدددد د
د.99

تأح جددد  دتأم صددد د)  ددد أتعدديد دددتكمأمجت دبلد:دمبدددقدتأددد حم د دددتقد دددتتم مد(4)
ود 2001 ى ىودودتأ ددودوكتب د ىد تءدتأ د قد1ودطد2ودلتأتع مدلتأت متا(

د.41صد
دلودتأممىبد دلتأتندمقدتأع تدد طند  دمشدقدتأ مد :دل س   دصد عقدل ل   دتأ  بتشد(5)

ود298 ودصدصد2002 ودتأ ددددد ى ىودتددددددتأنلددددد دتأع بودعتدد1ودطدبدددددقتعلتإ
د.299

(6) Suzanne Franco, Nimi Sha H. Patel and Zill Lindsey 

"Are Stem High School Students Entering The Stem 

Pipeline?", NC SSMST Zournal, Issue 1, 2012, P.15. 

(7) HR Hanover Research: Best Practices in Elementary 

Stem Programs, March 2012, Washington, P.P. 5-7.   
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(8) Harry T. Roman: "Stem-Its Importance and Promise for 

Gifted Students", Journal of the Illinois Association 

For Gifted Children, March 2012, P.3. 

(9) Manover Research: OP. Cit., P.16.   

(10) Lynn Barakos, Vanessa Lujan and Craig Strang: 

"Science, Technology, Engineering, Mathematics 

(Stem) Catalyzing Chonge amid, the Confusion Center 

on In Struction, RMC Research corporation in 

partnership with Florida Center For Reading Research 

at Florida State University, 2012, P.16. 

(11) Jeffrey J. Kuenzi: Science, technology, Engineering, 

and mathematics (Stem) Education Background, 

Federal Policy, and Legislative Action CRS Report for 

Congress Congressional Research Service, 12 March 

2008, P.2. 

  تدددد د ددددتقد بددددمدمتتددددمى:د عدت دددد دو  د دددد دأددددبعيدم بت دددد  د ظ  دددد دوبتمددددلدد(12)
 ددددلدلددددسدودددد دتأم يدددد  ددSTEMتأمم د دددد د ددددلدتأتشمتدددد دتأم شتدددد دأمعتمددددلد

تأمتحددددقىدللمد دددد دتأبشمبتدددد دلهوك  تدددد دتإ دددد عىدوش دددد د ددددلدجم مد دددد دوصدددد د
(ود21(ودوبتددقد)1ودجدد ءد)وبتدد دتأقدت دد  دتأت بم دد دلت جتم متدد تأع بتدد  ود

د.65ود64 ودصدصد2015(ود ب  سد2مقعد)
(13) Hanover Research, OP. Cit., P.5. 

(14) Lynn Barakos, Vanessa Lyjan and Craig Strong: 

Science, Technology, Engineering, Mathematics 
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(Stem) Catalyzing Change amid the Confusion, Op. 

Cit., P.P.7-16. 

ودعتدد2طددو دال دلمتد دتأدشنرتإدل دددم يد دتأشد  ظت د:دلب تىت دو  إلم  دد(15)
د.32ودصد 1992تأ ت دأتش  دلتأتم  لودتألم  ود

 د  أم حتددد دتأ م يددد دتأت بم ددد دأتمتندددمدت دعدت دددت د د: حدددال ددجدددعدمبدددقدتأظنددد دد(16)
د.20ودد19ودصدصدو جلد  ب  دتأمتدلدلتأم وم تأ   م  دتأع و د

(دبتددددد د  د382ددددددد د)ديددددددد تددل تدد:دل تدىدتأت بتددددد دلتأتعتدددددت ودوكتدددددعدتأدددددم   د(17)
ود  دددددد مد ظدددددد  دتأ بددددددم دلتأقدت دددددد دلت وتح  دددددد  د مددددددقتددد 2/10/2012

د.1ودصد2012ودتأ  ى ىودتأعتم دلتأتلشمأمجت د لتأمتنمدت دتأ   م  د
(18) Hanaa Oada Khadri : Planning for Establishing STEM 

Education Department within Faculty of Education-

Ain Shams, University An Interdisciplinary model", 

European Scientific Journal, Vol. 10, No. 28, 2014,  

P.P.194,195. 

ودأمتندمدت  وب  ددم يد دتأممىدمبت دلتدل مب ب دوص د  ت دل وسد حمق:د د(19)
د.211ودصد 2001(ود4(ودتأعقعد)1ودوبتقد)وبت دتأ نمأ دلتأتشمت 

ىدددمبت ددؤ ددد دوسدددت بتت دأتنعتدددسدتكت ددد مدلدم يددد دتأممد صددد :د دلوحمدددقدمتددددد(20)
تأمد وردألتتد ددلو د حم دتأمد مم دتأعتمددود  أم تحسدتأتعتتمت د لدوص  

إأد د:دتأمدقخسدلتأمتندمدت  تأت بت د ب وع د  تمطود عشمتمد م بت دتأممىمبت د
د.13صدد و2002ود  تمطودبقتعمص دتأتمت دلتإ

تأل د دمد دتأممىدمبت د:ددن   دتأبم مد  ودتأمب أردتأ موتد دتأمتمصصد د(21)
د.57ودصد 1998مودتأ  ى ىود مأتمدلدتأقلدىدتأس ع  دلتأع  ددولتأمتنمدت 

 دلدم  ت  دتأممىمبت د ك عيمت دعدت  دو  د  دأتعتت دددت ت دمبقدتأمع دتأبم  :د د(22)
ود د حدم دودسدو دجم مد د دوصد دتأع بتد دل   سد لد ل  أم حت دتأ   م  د
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ودد دددد20د–د19نتدد ىدودد دتأدل دددودلتأمشع ددقدتأ ت ددلدم دد ديدتأمدد مم دتأسددشمد
د.233ودصد 2006ودتأ  ى ىد/د  عشمتمود تأعمأم دلوشظمو دتأتعتت 

تأمتدددلدوصدد دبددت ددل ددددم يدد دتأمتنددمدت دلتأممىددمبت د  شددعدوحمددمعدفدد ت :د د(23)
تأت بتددد ودج وعددد ددتأمددد ورد كتتددد دلوددد د حدددم دتأمددد مم دتأعتمدددد لتأمددد وم  

تأمدددقخسدإأددد دمصددد دتأتمتددد ددم بتددد دتأممىدددمبت دلتأمتندددمدت   دددتمطد عشدددمتمد 
د.534صد ود2002ودل  ودتأمبتقدتأ ود  تمط لت بقتع

أتعتدددت دتأ دددالمدتأممىدددمبت دمصدددمددو تددد ودمبتددد دحسددد دوصددد نلدحسددد :د د(24)
بددد ىد دددمءدخد دددلوصددد دد دددل دوددد د عدددقد  أم حتددد دتأ   م ددد دتأع وددد د ك عيمتددد د

ودلتتد دتأت بتد ودد د أ دو جسدتت دغتد دوش دمدىودتأم ي  دتأمتحدقىدتطو  كتد  
د.274ودصد 2004ج وع دتأ د    ود

(25) Hanaa Oada Khadri: Planning for Establishing STEM 

Education Department within Faculty of Education-

Ain Shams, University An Interdisciplinary model", 

Op. Cit., P.281. 

(26) Ibid., P.281. 

(27) Mohamed ElNagdi and Stacie Rissmann-Zoyce, "A 

Case Study-Egypt's First Stem Schools: Lessons 

Learned", Proceeding of the Global Summit on 

Education on 11-12 March 2013, P.46. P.P. 41-51. 

 دلدم  ت  دعدت  دو  د  دأتعتت دتأممىمبت د ك عيمت ددت ت دمبقدتأمع دتأبم  :د د(28)
و جددلدودل   سدد  سدودد دجم مد دد دوصدد دتأع بتدد دلدددد ددل  أم حتدد دتأ   م دد د

د.258ودصد  ب 
دأم  قدو دتأتن صتسددتجل:دد(29)
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ودعتددتأنلد دلم بت د تأت بتد دتأم  د د :دودش  دمبقدتأظشلدمبمعدلآخد لم:د -
د.87 ودصد1997تأع بلودتأ  ى ىود

ودو بعددد دل تدىدتأت بتددد دلتأتعتدددت ودتأ ددد ى ىددتأمعبددد دتأدددمجت د:ددوعبددد دتأتظددد دتأع بتددد ددد(د30)د
د.د683ودصدد د2003

بددممدوش دد دتأ ددالمدتأممىمددليعدد  دتأتددلتأم ددكال د حمددقدتطفددم :د  أ دد مدد(31)
تدقدودتأمبتأمبتد دتأع بتد دأت دم  دتأتندمقدودلتأمتنمدممد دلدوقد د دتأمت د ق 

د.114ودصد 2013تأ ت لودتأعقعدتأس عدود
متندمدت دلتدلدتأ تب دتأممىدمبت دلتأ:د و مب ديددو ددلتأع ج دل لدل  تعدمتد(32)

 دددددالوت دتأت بم ددددد دوبتددددد دتأب وعددددد دتإود مح  ظددددد دغددددد ىدل دددددبسدمحسدددددتش  
د.337ودصد 2012مودتأعقعدتطل ود ش   دلدبتقدتأع  دودتأملتأشنست 

 دب  دد و د  ددد:د يلوظ دد دمبدقدتألدد   دتأعبتدقددلأحسد د حمددقد د تسدتأ دد ىدغدمدد(33)
دلمدتأمتنددددمدت د دددددأددددقادتأ ددددالدلتأدددديتمدلو تدددد و(دأتشمتدددد دتأددددمم)يددفدددد عدإ

دود تسدددد ملتأع دددد لمددلتأعددددقعدتأ دددد  ودعدت دددد  دم بم دددد ودتأم حتدددد دتأ   م دددد  
د.15ودصد 2013

(34) Harry T. Roman: "Stem-Its Importance and Promise for 

Gifted Students", Op. Cit, P.P. 15, 16. 

 د  أم حتددد دتأ م يددد دتأت بم ددد دأتمتندددمدت دعدت دددت د حدددال ددجدددعدمبدددقدتأظنددد د:د د(35)
د. 2000ود  ب و جلدودتأ   م  دتأع و دتأمتدلدلتأم وم  

 أم  تدد ددل دددلمعتددت دتأمتندمدت د د أتعتت دتأبد وع:د ي وتد ىددومد مدمبدقدتأ د عدد(36)
د دد أ دو جسددتت دغتدد دود دد عىدوشدد د ددلدوصدد  شمبتدد دللتنتدد دتإللمد دد دتأب

د. 2003أت بت ودج وع دلن دتأ ت ودودلتت دتوش مدى
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مصمددو ت ودأ م يد دتأ دالمدتأممىدمبت دوستس:د دلوحممعدم  دوحمقدمتد(37)
تد دوبودخب ىدتأم يد  دتأمتحدقىدتطو  كتد   مءدد لوص دد للتأمتنمدت د

د. 2004(ودو  مد47ودتأعقعد)كتت دتأت بت د ب وع دتأ د    
عدت ددد دو  د ددد دأدددشظ دم بتددد دتأ دددالمدمبدددقدتأب  دددطدوحمدددقدعيددد مدفدددح م :د د(38)

 دد عىدوش دد دل أم  تدد دلهوكدد مدتإدقىدتطو  كتدد تأم يدد  دتأمتحدددد ددلتأممىددمبت د
 بتدد ودودلتتدد دتأتد دد أ دعلتدمدت دغتدد دوش ددمدىود دلدجم مد دد دوصدد دتأع بتدد 

د. 2004وديج وع دجشممدتأمتعد
مصمددو ت ودأ م يد دتأ دالمدتأمتندمدت د د أتعتت دوحمقدوست دحس دلىب :د د(39)

د دد أ دعلتددمدت دغتددد دود ددلد ددمءدخبدد ت د عدديدتأددقل  ديدتط ىدد دديدتأ دد  مد
د. 2005ج وع دتط ى ودودودلتت دتأت بت وش مدى

 دم م  دم بت دتأممىمبت د  أمقد  دتأ   م  دتأع و حمقدمم :د دي  دىدحمقدد(40)
د دددد أ دو جسددددتت دغتدددد دود ددددلدوصدددد د ددددلد ددددمءدخبدددد ت د عدددديدتأددددقل  

د. 2015تأت بت ودج وع دتأ د    ودودلتت دوش مدى
ت دددد  د ظ  دددد دوبتمددددلد  تدددد د ددددتقد بددددمدمتتددددمى:د عدت دددد دو  د دددد دأددددبعيدم بد(41)

 دددلدلدددسدوددد دتأم يددد  ددSTEMتأمم د ددد د دددلدتأتشمتددد دتأم شتددد دأمعتمدددلد
تأمتحددقىدتطو  كتدد دللمد دد دتأبشمبتدد دلهوك  تدد دتإ دد عىدوش دد د ددلدجم مد دد د

د.و جلد  ب وص دتأع بت  ود
(42) Grbrielle H. Lyon, Zaneela Zafri and Kathleen St. 

Louis: "Beybond The Pipeline: STEM Pathways for 

Youth Development", After School Matters, Fall 

2012. 

(43) Office of the chief scientist,: science, Technology, 

Englineering and Mathematics inb the National 
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Interest: Astrategic Approach, Aposition Paper, 

Australian Government, Canberra, July 2013. 

(44) Hanaa Ouda Khadri: "Planning for Establishing Stem 

Education Department within Faculty of Education – 

Ain Shams University An Interdisciplinary model", 

Op. Cit., 2014. 

(45) Niyazi Erdogan and Carol L. Stuessy": Modeling 

Successful STEM High Schools in the United States: 

An Ecology Frame Work", International Journal of 

Education in Mathematics, Scence and Technology, 

Vol. 3, No. 1, January 2015. 

(46) Susan Blackley, Jennifer Howell: "A STEM Narrative: 

15 years in the Making", Australian Journal of 

Teacher Education, Vol. 40, Issue, July 2015. 

(47) Australian Governmdent : Vision For A Science Nation 

Respnding to science, Technology, Englineering and 

Mathematics: Australia's Future, consultation paper, 

June 2015. 

دتأمعبدددد دتأم ددددتط:دوبمددددلدتأتظدددد دتأع بتدددد د(48) ددددد2ودجدددد ودو دددد  لدتطل سدددد د3ودطد
د.110ودصد1985تأ  ى ىوددوتإمالمدتأ  دت 

ود دتأممىمبت د  أتعتت دتأع  د لدوصد  ودم تت دلتدلدم ع دمبقدهللادوحمق:د د(49)
ألتتدد دتأت بتدد د ب وعدد دبش دد د  أتعدد لمدوددلدوق   دد ددل حددم دتأمدد مم دتأعتمددد

 دتأممىدمبت دبدت دتأمتددلدتكت  مدلدم ي أ تتمبت ود عشمتمد تأت بت دلتأتعتت د 
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ودبش دد ود 2010 مأتددمدد15د–د14أنتدد ىدودد دبددت دتدل دددودلتأمشع ددقدلتأمدد وم  
د.50ودصد 2010

م يدد دتأممىددمبت  ودبدد تو دددد ددلت مب ىدد  دتأحق  دد د م دد دجددال د م دد :د د(50)
دؤ دددد دت ت دددد تدت د ود عشددددمتمد تطلددلودددد د حددددم دتأمدددد مم دتأعتمدددد دتأددددقلأ

 دمءدتأتظتد ت دتأمبتمعتد دد دلدل لدوص دلتأع أ دتأع بددأمست بسدتأتعتت د
 كتتددد دد2013 ب ت ددد دد21د–د20تأنتددد ىدوددد دبدددت دد دددل دلتأمشع دددقدتأمع صددد ى

تأت بتددددد دج وعددددد دتأمشصدددددمدىد   فدددددت تيدودددددلدو لددددد دتأقدت ددددد  دتأمع  تددددد د
د.1001 دودصد2013ود  أ  ى ى

  د..دو ل ددم ي دتأ تب دتأممىمبت د ممتلد دتأبحد د:د لقدتأ   مق  مدوحمد(51)
 فد دتأعدلتأع بدددلود د حدم دتأمد مم دتأعتمددود ظ ىدمع  نت دأتب ب د   قى 
صدالودت د عشمتمدوع  ت دلو ف ت دتأتمتد :دتإأ م ي دتأممىمبت دلتأمتنمد

د17د–د16 دلدتأنتد ىدود دلدم ي دتأممىدمبت دلتأمتندمدت دلتأمشع دقدديدتأت بمد
أتممىددددمبت دلتأمتنددددمدت دو لدددد ددم يدددد ددل دتأمبتددددردتأع بددددد2013 ددددم مب د

د.364دو363ودصدصد 0132تأ تب دتأممىمبت دومتل دتأبح   د
 دب  دد و د  ددد:د يلوظ دد دمبدقدتألدد   دتأعبتدقددلأحسد د حمددقد د تسدتأ دد ىدغدمدد(52)

أددددقادتأ ددددالمدتأمتنددددمدت د ددددلددلتأدددديتمدل(دأتشمتدددد دتأددددمم)و تدددد ويدإدفدددد عد
 تسدددد مددولتأع دددد لمددلتأعددددقعدتأ دددد  دوعدت دددد  دم بم دددد ودتأم حتدددد دتأ   م دددد  

د.15ودصد 2013
دأم  قدو دتأتن صتسددتجل:دد(53)

تأت بتد دد دل تكمأمجت دتططن  دغت دتأعد ع ت دو قود د:د  دلقدتأ ل س م -
 .62ودصد 2007ودعتددتأنل ودمم مودتطدعمود7ودطدتأم ص 

ت حتت جددد  دتأم صددد دديد:د دددتكمأمجت دبلدلمبدددقدتأم تدددعد ودددت دتأ    دددد -
د.224ودصدو جلد  ب ودلم بتت  
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دأم  قدو دتأتن صتسددتجل:دد(54)
 د:د عدت ددد دو  د ددد دأتعتدددت دتأممىدددمبت د ك عيمتددد دقدتأمعددد دتأبمددد  دت تددد دمبدددد -

وددددد دجم مد ددددد دوصددددد دتأع بتددددد ددلدددددسد دددددللدمددددد  ت  د  أم حتددددد دتأ   م ددددد د
 .199ودصدو جلد  ب ودل   س  

ودعتدد5ودطدم بت دتأمتمت   دلتأممىمبت دإأ وقخسد:د  عي دى  سدتأس لد -
د.12ودصد 2010تأنل د  ف لمدلوم مممودمم مودتطدعمود

ت حتت جددددد  دتأم صددددد دديد:د دددددتكمأمجت دبلدلمبدددددقدتأم تدددددعد ودددددت دتأ    ددددددد(55)
د.224ودصدو جلد  ب ودلم بتت  

دأم  قدو دتأتن صتسددتجل:دد(56)
 ددلدتأت بتدد دد:د ددتكمأمجت دتططندد  دغتدد دتأعدد ع ت دو قودد  دد دلقدتأ ل دد م

د.63ودصدو جلد  ب ودتأم ص 
:ددمددد ي د دبللدصدددعمب  دتأدددتعت تأمتنمددددممدم تتددد د:دنلدتأ  ددد  د تحددد دوصددد د(57)

ود تسدت دمتد د1ودعتددتأش د دأتب وعد  ودطدتأتع  فدلتأت متادلتأعالل
د.169ود168 دودصدصد2002(ودتأ  ى ىود7 لد)تأشنردتأمع د

دأم  قدو دتأتن صتسددتجل:دد(58)
ود3ودطددم يددد دتأمتندددمدت دلتأممىدددمبت دلتأمبدددقمت :د  شدددعدوحمدددمعدفددد ت  -

 .73ودد72 دودصدصد2002ودتأ  ى ىودوكتب دتأش م دتأمص   

لمبدددقدتأمبتدددقد دددتقد حمدددقدوشصدددمد:دددديدوحمدددقدبددد دمبدددقدتأمحسددد دتأتدددم ب د -
ودد1ودطددلدلتأعدد أمدددلد:دتأع بدددقدتأ م يدد دلتأت ىتددسدبددت دتأددمتدعت دتأممىددممدآ دد د

د.د100 ودصدد2000ك مودتأ   تودبتدوكتب دتأعد
دأم  قدو دتأتن صتسددتجل:دد(59)

و جدددلدودتأمتندددمدت دلتأممىدددمبت دلتأمبدددقمت د:ددم يددد   شدددعدوحمدددمعدفددد ت 
د.74ودد73ودصدصد  ب 
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دأم  قدو دتأتن صتسددتجل:دد(60)
مصدددددمددو تددددد ودأ م يددددد دتأ دددددالمدوسدددددتس:د دلوحمدددددمعدم ددددد دوحمدددددقدمتدددددد
خبدددد ىدتأم يدددد  دتأمتحددددقىد ددددمءدد ددددلوصدددد دد ددددلتأممىددددمبت دلتأمتنددددمدت د

د.36ودصدو جلد  ب ود تطو  كت 
دوو جلد  ب ودتأمتنمدت دلتأممىمبت دلتأمبقمت د:ددم ي   شعدوحممعدف ت د(61)

د.81صد
دأم  قدو دتأتن صتسددتجل:دد(62)

ديدتأممىدددمبت دتأمتمتددد   دلبلد دددتكمأمجت ددم يددد د:ديدصددد أحدحسددد دتأدددقتى د
ودعتددلتنددددددددسدأتش دددددددد دلتأتم  ددددددددلودتطدعمود1طدودت حتت جدددددددد  دتأم صدددددددد 

د.53ودصد 2005
دأم  قدو دتأتن صتسددتجل:دد(63)

ددعتدو2ودطد ت دلتأممىدمب م بتد دتأمتمتد ددإأد وقخسد:دى  سدتأس لد  عي د
د.76ود75 ودصدصد2000تأنل دأت ب م دلتأش  دلتأتم  لودتطدعمود

دأم  قدو دتأتن صتسددتجل:دد(64)
تأممىبدددد د:دع ي دددد دووحمددددقدمبددددقدتأسددددال دتأبددددمتأت ختتددددسدمبددددقدتأدددد حم دتأم

ود 0200لتأتم  ددلودتطدعموددودعتددتأنلدد دأت ب مدد دلتأش دد 1ودطدلتأتنددمقد
د.237ودد236صدصد

ديد:د دددددتكتمجت ددم يددددد دتأممىدددددمبت دتأمتمتددددد   دلبلديدصددددد أحدحسددددد دتأدددددقتى دد(65)
د.55ودصدو جلد  ب ودت حتت ج  دتأم ص 

ل  د  دمتد دتأ دقدت ددل  تنمالءدتأق  دمبقدتأحمتقد  مم:د  ممبلدتأمتح دتإد(66)
أ تبد دتأممىدمبت :دعدت د دأقادتدلتأت وتت دلتأم ل  دتأمع  ت دلتأيل ءدتأعتم

ودتأمبتقدتأس  لدم  ودتأعقعدتأ  أد ودوبت دلتت دتأت بت د   متمودم م مت  
د.123ودصد 2011 مأتمد
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وددو جددلد دد ب دوددتأمتنددمدت دلتأممىددمبت دلتأمبددقمت ددد:ددم يدد د  شددعدوحمددمعدفدد ت ددد(د67)د
د.د81ودد80صدصدد

د–د15د دد دتأممىددمبت دلدد د)تأتصددمددتأم تدد ودأمقد:د لخ أددقدبدد دوحمددقدتأ ت ظدددد(68)
حتد ىددل بقتعدوشع ن  دى و دو د حم دو مم دتأممىب دلتإود ش ( د18

دودتأسددعمعي  2011 كتددمب دد16د–د15تأنتدد ىدود ددل ددودلتأمشع ددقدتأ دعممد
د.177ودصد د2011

(69) Don Herbert Krug: "STEM Education and 

Suspainability in Canada and The United States", 2nd 

Interational STEM in Education Conference. 

November 24-27, Beijing, China, 2012, P.P. 248, 249. 

(70) Mohamed El Nagdi and Stacie Russmann Zoyce: 

"Acase Study Egypt's First STEM Schods: Lessons 

Learned", Op. Cit., P.P. 44, 45. 

(71) Heather B. Gonzalez and Zeffrey Kuenzi: Science, 

Technolgy, Engineering, and Mathematics (STEM) 

Education: Aprimer, (CRS), Report for Congress, 

Congressional Research Serice, 15 November, 2012, 

P1. 

(72) Hanaa Ouda Khadri: "Planning within faculty of 

Education-Ain Shams University An Interdisciplinary 

model", Op. Cit. P.P. 282-284.   

(73) Maryland State Department of Education: Maryland 

STEM: Innovation today to meet tomorrow's global 
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challenges, Maryland state Standards of Practice 

(Draft), Accepted by the Maryland State Board of 

Education, April 2012, P.1. 

(74) Tom Cabelt, Governor and Others: The Framework for 

Integrative Science, Technology, Engineering & 

Mathematics (STEM) Education Endorsement 

Guidelines, Pennsylvania Department of Education, 

September 2014, P.2. 

(75) Harry T. Roman: "Stem Its Importance and promise for 

Gifted Students", Op. Cit., P.P. 15, 16. 

(76) Hanaa Ouda Khadri: "Planning for Establishing STEM 

Education department within Faculty of Education-

Ain Shams University An Inter disciplinary model", 

Op. Cit., P.P. 284, 285. 

(77) Suzanne france, Nimisha H. Patel and Zill Lindsey: 

"Are STEM High School Students Entering the 

STEM Pipeline?", NCSSSMST Journal, Issue 1, 

2012, P. 15. 

(78) Lynn Barakos, Vanessa Liyan and Craig Strong: 

Science, Technology, Engineering, Mathematics 

(STEM) Catalyzing Change amid the Confusion, 

Center of Instruction, United States of America 2012, 

P.11.   
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(79) Harry T. Roman: "STEM-Its Importance and promise 

for Gifted Students", Op.Cit., P.P.3-5. 

(80) Hanaa Ouda Khadri: "Planning for Establishing STEM 

Education department within Faculty of Education –

Ain Shams University An Interdisciplinary model", 

Op. Cit., P.P.283, 284.   

(81) Niyazi, Erdogan and Carol L. Stuessy : "Modeling 

Successful STEM High Schools in the United States 

An Ecology Frame work", Op.Cit, P.82. 

(82) Ibid, P.81.   

(83) Ibid, P.82. 

(84) Ibid, P.82. 

منتدددقىد دددتقد حمدددقدغددد   :د محدددق  دتأم ددد دت دتأقدت دددت دتأعتمتددد د دددلدوشددد ى دد)85(
صددحتن دتأت بتدد ودتأتعتددت دتأعدد  د ددلد ددمءدتأعتددم دتأتلشمأمجتدد دتأمع صدد ى ود

د6 ودصدصد2015تأسش دتأس ع  دلتأستممودتأعقعدتطل دلتأ   لود ش   د
د.7ود

منتددقىد ددتقد حمددقدغدد   :دوشدد ى دتأمقد دد دتأ   م دد د ددلد ددمءدوددقخسدتأعتددم ودد)86(
وددددد د حدددددم دتأمددددد مم دود(STEM)تأتلشمأمجتددددد ودتأ شق ددددد ودتأ    دددددت  د

تأعتمدد دتأمدد وردم دد ود عشددمتمد  لدد دجق ددقدأمتدددلدجق ددق ودلتأمشع ددقد ددلد
د.133ود132 ودصدصد2011ودتأ  ى ىود 2011تأ  ى ىد لد بتبم د

(87) Ronald L. Carr and Johannes. Strobel: Integrating 

Engineering Design Challenges in to Secondary 

STEM Education, Superintendent of public 

Instruction, Washington, 2011, P.21.  
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(88) Stephanie B. Wilkerson and Carol M. Haden:  Effective 

Practices for Evaluating STEM Focus, Spring 2014, 

PP.10-19. 

(89) Suzanne M. Wilson: Effective STEM Teacher 

preparation, Induction, and Professional 

Development, Effective STEM teacher support, 

Michigan state University, United states of Amaerica, 

Wilson, P.3. 

(90) Zanj K. Avery: "Developing Effective STEM 

Professional Development programs", Journal of 

Technology of Education, Vol. 25, No. 1, Fall 2013, 

P.55. 

(91) Ibid, P.65. 

(ود1تأتعدددق سدتأ ت دددلدم ددد دتأبددد مد)دوع ددد مت دتأعددد أ :دىتتددد دتطوددد دتأمتحدددقىد(92)
دو1ودطد1119ودم دددددقي :ديحتددددد دتأبمدددددسودتأعدددددقعدل  مدددددددلود وددددد  م جمددددد 
د.38صددو 2007ىودتأ  ى د

 (93) See :  

- Tannenbaum, A.J.:"The meaning and making of 

giftedness", in Handbook of gifted education, 

Calangelo, N., & Davis, G.A. 2nd, Allyn & Bacon, 

U.S.A., 1997, P.P.34, 35.  

- Colangelo, N., & Davis, G.A.: Introduction and 

Historical Overview In: Handbook of gifted 

education, 1991, P.P. 5, 6. 
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(94) Delisle, J.R., AM, LLennial Howrglass: "G: fted Child 

education's Sands of Time", gifted child today 

Magazing, Vol. 22, No. 6, Nov. Dec 1999, P.P. 20-32. 

(95) Calrk, B.: growing up gifted developing the potential of 

Children at home and at school, 5th, Merrill, an 

Important of prentice Hall, New Zersey, 1997, P. 141. دد
 د 

(96) John Thomasian: Building A Science, Technology, 

Engineering, and Math Education Agenda: Ain 

Update of State Actions, NFA Center for Best 

Practices, anited States of America, December 2011, 

P.5. 

(97) Niyazi Erdogan and Carol L. Stuessy: "Modeling 

Successful STEM High Schools in the United States: 

An Ecology Framwork", OP. Cit., P.79. 

(98) Ibid, P. 79. 

(99) Ibid, P. 79. 

(100) Ibid, P. 79. 

(101) Ibid, P. 80. 

(102) National Research Council: Successful K-12 STEM 

Education: Identifying Effective Approaches in 
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Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics, Committee on Highly Successful 

Science Programs for K-12 Science Education, Bo 

and on Science Education and Board on Testing and 

Assessment, Division of Behavioral and Social 

Sciences and Education, The National Academies 

Press, Washington, 2011, P.P. 5,6. 

(103) Annmarie R. Word: "Promoting Strategic STEM 

Education outreach programming using a systems – 

based STEM-EO-Model", Research Management 

Review, Vol. 20, No. 2, 2015, P.P.5,6. 

(104) National Researeh Council Successful K.12 STEM 

Education: Identifying Effertive Approaches in 

Scionce, Technology, Engineering and Mathematics, 

OP. Cit., P.P. 9, 10. 

(105) Ibid, P.P. 11-13. 

(106) Ibid, P.P. 13, 14. 

(107) Zachary constan and Justina Judy Spicer: 

"Maximizing Future Potential in Physics and STEM: 

Evaulatina a Summer Program Through a Partner 

Ship Between Science outreach and Education 
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Research", Journal of Higher Education Outreach 

and Engagement, Vol. 19, No. 2, 2015,  

P.P. 121- 127. 

(108) Don Herbert Krug: "STEM Education and 

Sustainability in Canada and The United States", 2nd 

International STEM Education Conference, 

November 24-27, Beijing, China, 2012, P. 252. 

(109) Heather B. Gonzalez and Jeffreyl J. Kuenzi: Science 

Technology, Engineering, and Mathemotics (STEM) 

Education: Aprimer, Congressional Research 

Service, America, I August, 2012, P. 3. 

(110) Ibid, P.P. 4-7. 

(111) President Barack Obama, White House Office of 

Science and Technology Policy : Investing in 

America's Future : Preparing Students with STEM 

Skills, Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics (STEM) Education in The 2016 

Budget, February 2015, P. 1. 

(112) HR Hanover Research: Best Practices in Elementary 

STEM program, Op. Cit. P.P.5-7. 
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(113) Daniel L. Householder, ED.: Engineering Design 

challenges in High School SIEM Courses A 

compilation of Invited Position Papers, National 

Center for Engineering and Technology Education 

(ncete), National Science Foundation, United States 

of America, 2011, P.P. (1-8). 

(114) Ibid, P.9. 

(115) Ibid, P.P.1-8.   

(116) Zanj K. Avery: "Developing Effective STEM 

Professional Development Programs", Journal of 

Technology Education, Vol. 25, No. 1, Fall 2013, 

P.P. 61-64. 

ودمقتعدوعتم د  إدت     وددم  ت  ود د..دتكت:د تأممىمبلوحمقد وت دتأمنتد(117)
ود  أتعدد لمدوددلدتأمدد مم دتأعتمدد دألتتدد دتأت بتدد ودج وعدد دبش دد م دودد د حددد

تأممىدمبت ودتكت د مدلدم يد دلتأتعتدت د  أ تتمبتد ود عشدمتمد دوق    دتأت بتد 
 مأتدددمدد15د–د14تأنتددد ىدوددد دبدددت دد دددلودلتأمشع دددقدبدددت دتأمتددددلدلتأمددد وم  

د.63ودصد2010 ودبش  ود2010
وبددددد  ددم يددددد دتأممىدددددمبت دد دددددلمب بددددد دوصددددد د ددددد ت دل ودددددسد حمدددددق:د د(118)

ودتأمبتدددددقدتطل ودتأعدددددقعدتأ ت دددددلودوبتددددد دتأ نمأددددد دلتأتشمتددددد ود  لتأمتندددددمدت
د.204ودصد 2001

أتعتدددت دودفدددعب دتلتأتلشمأمجتددد دلأتتعتدددت دلتأبحددد دتأعتمدددددلتأمبتدددردتأ دددمود(119)
ودتأمتندددمدت ودلدمددد  ت  د)لددددد دممدددس(تأل ددد دمددد دتأممىدددمبت دلدتأعددد  :د 
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ب  دددسدإد10د–د9تأنتددد ىدوددد ددل ددددودلتأمشع دددقدأتممىدددمبت دلتأمددد مم دتأ دددمو
د.64صددو 2000

(د202)ديدودتأ ددددد تددتأدددددم تددوكتدددددعدتأددددم   دوعودل تدىدتأت بتدددد دلتأتعتدددددت . .لد(120)
تأعتم ددل    مدوشحدتأ   عىدتأ   م  دتأمص   دودد د21/4/2012بت د  دد

ودتدددم دلتأتلشمأمجتددد تأعد دددللتأتلشمأمجتددد دوددد دودددقتدددتأمتندددمدت دتأ   م ددد د
د. 2012 ى ىودتأ 

(د382 د)دددددديدودتأ د تددتأدم تددعودل تدىدتأت بتد دلتأتعتدت ودوكتدعدتأدم   . .لد(121)
  دددددددد مد ظدددددددد  دتأ بددددددددم دلتأقدت دددددددد دود 2/10/2012تأصدددددددد عددبتدددددددد د  د

تدد ودودد عىدتأعتددم دلتأتلشمأمجد ددللت وتح  دد  د مددقتدددتأمتنددمدت دتأ   م دد د
د. 2012(ودتأ  ى ىود1)

(122) The STEM High School of Egypt: Student & Parent 

Handbook, Egyptian STEM School, Inquiry 

Research Cooeration Presentation Innovation, 5 

August, 2012, P.3. 

ددددددد دديدددتأدددددم تددودوكتدددددعدتأدددددم   ودتأ ددددد تودل تدىدتأت بتددددد دلتأتعتدددددت ع. .لد(123)
د.(2ودو عىد)و جلد  ب ود 2/10/2012د(د ل382)

د.(3ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(124)
د.(4ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(125)
د.(5ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(126)
د.(6)ودو عىدتأم جلدتأس ب د(127)
د.(7ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(128)
د.(8ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(129)
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د.(9ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(130)
د.(10ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(131)
د.(11ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(132)
د.(12ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(133)
د.(13ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(134)
د.(14ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(135)
د.(15ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(136)
د.(17ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(137)
د.(18ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(138)
د.(19ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(139)
د.(20ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(140)
د.(21ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(141)
د.(22ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(142)
د.(28ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(143)
د.(16ودو عىد)تأس ب تأم جلدد(144)
د.(23ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(145)
د.(24ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(146)
د.(25ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(147)
د.(26ودو عىد)تأم جلدتأس ب د(148)
ددددددد دديدتأدددددم تدددودتأ ددددد تدعودل تدىدتأت بتددددد دلتأتعتدددددت ودوكتدددددعدتأدددددم   . .لد(149)

ممدد  دتأقدت دد دإ  دد مد ظدد  دتوتحدد مدفدد  عىدود 27/8/2013(د ددلد308)
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تأتلشمأمجتددد ودتأعتدددم دلدد دددلتأ   م ددد دتأع وددد د مدددقتدددتأمتندددمدت دتأ   م ددد د
د. 2013تأ  ى ىود

د:دتجلأتمدممدمت د ادتأ   أ دددد(150)
دددددددد دتأ دددددد تددتأم ت دددددد دودعودل تدىدتأت بتدددددد دلتأتعتددددددت ودوكتددددددعدتأددددددم   . .ل
د. 4/8/2014(دبت د  د15893)

 : المحكمينقائمة  ( *)

   عبد المنع  زيدان  ي الشناو  /( أ.د1)

 ي بكلية التربية جامعة الزقازيق.أستاذ عل  النفس التربو 

    يحسن المحروق يحمد /أ.د( 2)

 بكلية التربية جامعة الزقازيق. أستاذ أصول التربية

   شحاته عبد هللا محمد  /أ.د( 3)

 بكلية التربية جامعة الزقازيق.أستاذ المناهج وطرق التدريس 

   محمد أحمد سعفان   /أ.د( 4)

 بكلية التربية جامعة الزقازيق. أستاذ ورئيس قس  الصحة النفسية

   محمد السيد عبد الرحمن  /أ.د( 5)

 بكلية التربية جامعة الزقازيق. أستاذ الصحة النفسية

   عادل محمد العدل  /أ.د( 6)

 ي بكلية التربية جامعة الزقازيق.أستاذ ورئيس قس  عل  النفس التربو 

   بكرا  يعبد الرحي  الرفاع /أ.د( 7)

 ة كلية التربية جامعة الزقازيق.أستاذ متفرغ بقس  أصول التربي

   منصور أحمد عبد المنع    /أ.د( 8)
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 بكلية التربية جامعة الزقازيق.أستاذ المناهج وطرق تدريس 

            نبيل عبد الحميد زايد  /أ.د( 9)

 لتربية جامعة الزقازيق.بكلية ا ي أستاذ عل  النفس التربو 

(151) available at https:Wikipedia.rg/wiki, on 6-9-2016. 

أبشدددد دوحمددددمعدمبددددقدتألدددد   دفدددد  م:د مع  دددد دتأتش  سددددت د ددددلدتأتعتددددت ددبددددسدد(152)
ودتأت بتد تأب وعلدتأمص يدمت د مءدخبد ت د عديدتأدقل دتطجشبتد  ود

 ودصد2013تأسدددش دتأس ع ددد دم ددد ىودتأعدددقعدتأت  دددلدلتأ ال دددممود ب ت ددد د
د.246

مبددقدتأمىدد مدتأظ بدد  ل:د علددل تدىدتأت بتدد دلتأتعتددت د ددلدوبدد  دتأممىددمبت دد(153)
وددد د حدددم دتأمددد مم دتأعتمدددلدتأسدددشميدتأمتندددمدت د)تأمتددددلدلتأمددد وم ( ودلد

تأ ت دلدم دد د عشددمتمد تكت دد مدتأممىددمبت دلتأمتنددمدت دلدمدد  ت  دلمعتم دد د
د19 لدتأمط دتأع ب دبت دتأمتدلدلتأم وم  ودلتأمشع قد لدتأنت ىدو دبدت د

د.153 ودصد2006ودتأ  ى ىود 2006و دددد20د–
 ممتتددد دصدددشلدتأست  ددد دتأتعتتمتددد د دددلدتأم يددد  د  ددد دح ودددقدمبدددقدتألددد   :دد(154)

ودتأبد ءدتأ د  لودتأعدقعدتأ ت دلود ب ت د دتأعتم دتأت بم  تأمتحقىدتطو  كت  ود
د.120 ودصد1997

  ددد دح ودددقدمبدددقدتألددد   :د ممتتددد دصدددشلدتأست  ددد دتأتعتتمتددد د دددلدتأم يددد  دد(155)
ود ب ت د دودتأبد ءدتأ د  لودتأعدقعدتأ ت دلتأعتم دتأت بم  تأمتحقىدتطو  كت  ود

د.114ودد113 ودصدصد1997
  صددد دوحمدددقدمددد و :د منعتدددسدتأالو ل  ددد د  أمدددقتدددتأمصددد   د دددلد دددمءدد(156)

ود غسد رد20ودتأعدقعد9ودوبتدقدتأت بتد خب ت د عيدتأقل دتطجشبتد  ود
د.189ود188 ودصدصد2006
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غت وشدددد ددفددددتق:د ت دتصدددد عدتأست  ددددلدأألودددد دتأ ددددمول:دتأم يدددد  دتأمتحددددقىدد(157)
تطو  كتددددد د دددددلدتأ ددددد مدتأحددددد عيدلتأع ددددد   دتأ دددددمىدتط دددددب دتأم تمشددددد د  د

د.213 ودصد2012ود10ودمقعدوبت دتأحكم تإوب تطمد   ود
وحمدددقدجددد عدحسدددت دلجت ددد د  بددد دتأعددد  ل:د خصددد نادتأ تددد عىدتأمقد دددت دد(158)

مددق  يدتأمددقتدددتأ   م دد د ددلدوصدد دل ددت ش دتأع أمتدد دلعدجدد دمح   دد دأ
ودتأسددددش دتأ   تددد ودتأعددددقعدوبتدددد دتإعتدىدتأت بم ددد ممددد م:دعدت دددد دو  د ددد  ود

د.105ود104 ودصدصد2015تأم ورود م تمد


