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دراسة مقارنة لبعض تطبيقات نظرية النظم اإليكولوجية )البيئية( في تعلم العلوم 
برياض األطفال والمدرسة االبتدائية   (STEM) والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

 في الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا 
 وإمكانية اإلفادة منها في جمهورية مصر العربية  

 
 د. رانيا عبد المعـز  الجمـــال*

 ملخص:
تتناال الدراسد ااالةسد ااالبيااتلتظريةاالنلم اإلااالدراان الديئيةرةفيااالمدرري يااا ل اا لتي ااال

باإلااالأللدال ااالال در اس اااال (STEM) دري اااةال درتلنةرةفيااالل درونا اااال دراإلل ااايلنل
درسيل النل درترااإليلن لدالبتادئيال  لدرةالئلنلدر تحاةلداماإليياال س اتادريللمايل يا ل

لا    ل دررادمج ل در ي  يي. درتي الغيالدر
ل تتحاةلمري الدراسد ال  لديفلبالع ىلدرسؤدالدرتلر :لللل

كيففي يمكففس االسففتفادة مففس قعففض تطبيقففات نظريففة الففنظم اإليكولوجيففة فففي تعلففم 
STEM   بريففاض األطفففال والمدرسففة االبتدائيففة قممهوريففة مصففر العربيففة فففي ضففو

 الخبرات األجنبية؟ 

إفادءدنلمةتا ا؛لرال ت لةةلميلتظريةالنلم اإلاالدران الةائال تسيىلدراسد الإرىلتللل
وةسإلاالمراال بج در اس الدالبتادئيالباإللأللدال لا للSTEMديئيةرةفيال  لتي ال

لدريابيا.
مفففففدرد بيفففففردا   قاتبفففففا    رتحةيااااالاااااا دلدرواااااس؛لتظراااااالدراسد ااااالدر ااااانوجلدر ةاااالس لللل

G.Beredy :ل  ةًللر خظةدنلدرتلريا

 
 جامعة الفيوم -تاذ مساعد بقسم العلوم التربوية بكلية رياض األطفال أس *
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باإلاالأللدال االا ل در اس اااللSTEMالإلاالسلم ااانلوتناال التي ااالتةااائلالخطففوة األولفف :
 تظريةلتواالل اا لم اإلااالدراان الديئيةرةفيااال ل لدالبتادئيااا ل  يل االترل بادمجاارل مي  ياار

ل.STEMمجلالتي ال
باإلالألللSTEMتظريةالنلم اإلاالدران الديئيةرةفياال ا لتي االعااألللالخطوة الثانيفة:

لرةالئلنلدر تحاةلداماإلييال س تادريل.  لكللميلدل در اس الدالبتادئيادال لا ل
 .لSTEMدرةقةسلع ىل دقعلدرجوةةلدر راإلالرتي اللالخطوة الثالثة:

  اااعلإفاااادءدنلمةتا اااا؛لرال ااات لةةلمااايلتظريةااالنلم اإلاااالدرااان اللالخطفففوة الراقعفففة:
بج وةسإلااالمرااالل در اس ااالدالبتادئيااباإلالأللدال االا للSTEMديئيةرةفياال اا لتي ااال

لدريابيا.
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A comparative study of some of the applications of the environmental 

theory of science, technology, engineering and mathematics (STEM) 

in kindergartens and elementary schools in the United States and 

Australia and the possibility of benefiting from them in the Arab 

Republic of Egypt 

 

 

 Dr. Rania Abdel Moez El Gammal *  

 

Abstract 

 

    The study deals with some of the applications of ecosystem in learning  

of science, technology, engineering and mathematics (STEM) in 

kindergarten and primary education in the United States and Australia in 

terms of policies and legislation, informal learning, programs and 

teachers. 

 

The study problem is identified by answering the following question: 

How can some of the applications of ecosystem theory be used in learning 

STEM in kindergarten and primary school in the Arab Republic of Egypt 

in the light of foreign experiences? 

 

   The study seeks to present  suggested procedures to benefit from the 

application of the theory of ecosystems in learning STEM in kindergarten 

and primary school in the Arab Republic of Egypt. 

 

   To achieve this objective, the study applies the comparative method 

following the introduction of G.Beredy Bearday according to the 

following steps: 

 

The first step: Providing  a theoretical framework on STEM education in 

kindergarten and primary school, policies, programs and teachers, and the 

theory of ecosystems and their applications in STEM learning. 

 

Step 2: Describing  the applications of ecosystem theory to STEM 

learning in kindergarten and primary education in the USA and Australia. 

  

 
* Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Kindergarten, 

Fayoum University 
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Step 3: Learning about the Egyptian efforts in STEM Education. 

 

Step 4: Developing  suggested procedures for utilizing the applications of 

the ecosystem theory in STEM learning in kindergarten and primary 

school in the Arab Republic of Egypt. 

 

ل
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دراسة مقارنة لبعض تطبيقات نظرية النظم اإليكولوجية )البيئية( في تعلم العلوم 
برياض األطفال والمدرسة االبتدائية   (STEM) والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

 في الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا 
 وإمكانية اإلفادة منها في جمهورية مصر العربية  

 
 د. رانيا عبد المعـز الجمـــال*

  :ةــــقدمم

ت  ااا للدر كياااادررااااد لنل للدرجاوااااةللدرتلنةرةفيااالن ل لدرتغياااال ااا لآخااا لدريااالر  لدالقترااالةللللل
لمواالسدنلإرااىل لفااال  للةسلدررز غ ل ث الر ثا ةللفاواةللمرلةس للفاواةللصنلعلندرةيلةة ل ل

ع ااىل لدآللتاكاازلدرتن يااالسصااياةللف يااعلع ااىل االامال لدر سااتةإللنلف يااعلع ااىلر ي االالفاواااةل
لتااانمييرلداع ااالالسفااالالماااعلرااااد ابلرلدرثاااا ةلل خ اااالفاوااااةلل ظااالئ لررنااالءلدرالزماااالدرةااااسدن
 تحااائلنلدري ااال درتلنةرةفيااللدرتاا للدر سااتةرل. اا للدرا ريااال درتحلر االنلدن دال ااتث لسللدر واالسدن

لت  ااا لع اااىلمحاااةلمتزدواااالس لئ ت ااا لدرج ياااعلميا اااال  وااااللحااالةال دريراااا  لئحاكواااللدرةاااا لدر
دراا نلئيااالس لااللدررااي لرتحةيااالشراا  ل وااةلئراا للدري ااةال درتلنةرةفياالل STEM رتي اايال

 اا لدررااؤ  لدر اميااال درثةل يااا ل ديمتلفيااالدر يلرااالدر راالسكالماايلسفاالل ل درونا ال دراإلل يلن
لدالقترلةئا.

لبةاااالءلتواااااةلدرتاااا لدرلراااااالل درري يااااالدالفت لعيااااالدر راااال ل ياااا لليراااااااااا دلدرل اااا  لل       
لديئيةرةفيااالرال ااتادماليلًلس ل االلدًلسماللدرجةةةللعلر ل دراإلل يلنلي ةالدرلتي يالس حىللديمسل  

لدر ااةدسة ل إةدسةللدرساايلم  ل دال ت اال لدر ناال  لتغيااالمثااللدريلر يااالدر راال للإ .ل دالقتراالةئا
لماايل در ياال للدرظلقااالمراالةس اا لل دالمخ لأللدرريةرةف  ل درتنةعل دررحا لدرزسدع  ل ديمتلج

ل تتظ اا ل درتلنةرةفياال لالةلدري االلتظااةإلالع ااىلطةلدرلااغل زإلااالماايس اال الدرلدرتاا لةلاالئلدرلباايي
لااا  للس اال ل  واااللس لااللدررااي لر ت ليااالSTEMتي اااللإليااا ل لراال لدر لااا  للرحللة ريللموجل

تحةيااالفااةةةل ل وةلئر للدري ةال درتلنةرةفيلل درونا ال دراإلل يلن لك للئسوال اا لدر رل ل
ى ل خلصااااال اااا لمجاااالالديمتاااالجلتظااااةإلالدالقتراااالةلدرةااااةم ل مخافاااالنلدرن اااالالدرتي ي ااااى 

ل.دررنلعى
 

 جامعة الفيوم -أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية بكلية رياض األطفال  *



انيا عبداملعز الجمالد/            ات نظرية النظم األيكولوجيةتطبيق                                                         ر

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

226   

لتيترااالتاازدالاللدرناالمة لع اااللمثاالل درتلنةرةفياال لر ي ااةاللدر سااتةر يالدرتظريةاالنل درياوااالماايللللل
لس رةإلاااال(STEM) إلياااالتي ااايالل؛وااال  يةملتللندر جت ياااللتةدفااارلدرتااا ليالنر  راااللدرخاااال 
ل(STEM)؛ل ياااا لوتلاااا يلفااااا السع اااالالدرياااالراللسفاااالءسلف يااااعل اااا لدرسيل اااالنلرراااالمي 

لا ااعدالات االالبلمااعلدالقتراالةئالر سيل ااالسع االالفااا ال  ااع ل1ل:فةدماا لعاااةللحيةماالنر 
لس لةئ ياالًللدرةظاالئ لماايل د اايالر ج ةعااالمؤاااللبرااانللماالالسس عرااالتااة ياللدريلمااالدرجااةةةل
ل اا لر  راالسكال(STEM)مجاالالتي اايال اا للدر واااةللدريلم ااالدرةااةالقلعاااةللتة اايع ل2ل مونياال؛
لدر زإلااال ااتةظل د ل3 درتلنةرااةف لرتغييااامةدفوالد للرنلعادرل  لس دالبتللل درتظةإلا لدررح 

لدري ياااللدرثلمةإلاااالدر اد ااالل ااا ل دراإلل ااايلنل درونا اااال درتلنةرةفياااللدري اااةاللراسد اااالدرظ راااالماااي
ل. 1م درجلمييا

لدر رياااةللدرظ ةرااالبااادمجل اا ل درلتلبااالدرةااادءةللمواالسدنلتظااةإلالع ااىلدرراااوالدرتاكياازلبيااا لللللل
لدراإلل اايلن لتاااسإل لسا يااالإرااىلدالمترل لدريااةاللتحةال ئيال  لدر تادنلدرسلبةا در اس الدالبتاد

لتساا يالدرلااةءلإرااىلدرحلفااا دزةدةنللماايلدري ااا لدا رااىلدرساانةدنل اا ل دري ااةالل درتلنةرةفياال
درحاالةاللدرةااا للمواالسدنلرتيزإلاازلدر ااادس ل  لل درونا ال درتلنةرةفيلل دراإلل يلنلدري ةاللع ى

ما  ااالسإلاالألللماايلباااءدل درتياال  لل دري  ااىل در لااةال ديبااادع للقااارندلدرت ليالمثلل دريرا  ل
 developmentally appropriateماخل"م لس االنلدرااتي الدرن لئيااالبل ااتخاداللدال االا

approach  "لتي اايالل  وااةال ل ررحااة درلثيااالماايلدلسشاالسنلإريواالل درتاا لSTEMلإرااىئراايالل
ل اااةل دراإلل اايلن ل درونا ااالنةرةفياال درتللدري ااةاللتخرراالنل اا لباالرتي ياللدر تي ةااالدررااادمج
ما  اااالسإلااالألللمااايل لبااااءًدلمتللماااللكاااللبلعترلسااااللدرتخررااالنلاااا  للتااااسإل لإراااىلووااااس
ل. 2مدريلر لدرتي ياللإرىلدال لا
للرخظاااااااا ل STEMدات لماااااااًللبااااااالسزًدلبتي اااااااياللاألمريكيفففففففةتاااااااةرىلدرسيل اااااااالدرتي ي ياااااااال للللللل

 لتلااا نالمجلالتوااالل ااانةدنل5لاةلر ااالل ل STEMتي اااياللمجااالال ااا لداماإليياااالدال اااتادتيجيا
لما اااتادإلزإلااالةةلعلمااال ل لل12بااااءدلمااايلدرا  اااال  تاااىلل(STEM)تي اااياللتحساااييدرائيسااايا:ل

لس لااللخاااملنلتةااائال ل ل(STEM)درجاالمي لدرتي ااياللتحساايي ل لSTEMل اا لدرراارل لمراالسكا
.ل لااااللعااايلدريلم اااالر ةاااةاللدري يااالل اسد ااالنرل (STEM)تي ااايالل ترااا يالل؛  االنلدر حا ماااار 

لرتيزإلااز"لدرظاإلااالقياالةةل"لمرااا عدر رلةسدنلدرت لدعت اتوللدرةالئاالنلدر تحاااةلمثاالللمج ةعالمي
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لمااير جيااللدرةاالةاللدري ااةاللمياالويال ل مرلةسةلدرا  الميباءًدل STEM ل تي يالدرونا يالدر وي
 . 3مدر ستةر يالدري ةاللتي ياللبادمجتظةإلاللسفل
لدال ااتادتيج لدراانوجلإلاازتيزلفواالنلعاواااةلرلماايل يااةمىلميثاا لفوااالث ااالأسففتراليالفففيو      

لتةدفااااارلدرتااااا لسا ياااااالدا ثاااااالدرخ ساااااالدرتحاااااائلنلر يلرجاااااالبلر اااااادس  (STEM)رتي ااااايال
لصااةادالإةدسةل ل3ل س االاوا؛لدرساايل لصااحالتيزإلااز ل2ل متغياااةللبي ااال اا لدريااي  ل1:در جت ع
ل درن ااااةلديمتلفياااالس ااااع ل5 لمتغياااالعااالرالل اااا لس اااتادريللميلماااالتاااانميي ل4 ل در لئياااالدرغ دئياااا

ل د اايالمج ةعااالرتةااائاللدرااةلن لSTEMلماكاازإمراالءللتااالل لتفرامإن  اا بين االل . 4ملتراالةندالق
لفاواااةللتاااسإل ل لااا للمناالاجل د تلراالسلSTEMلمااةدةر ي  ااىللدر سااتةاللدرا يااعلدراااعاللمااي

لتةصاايلنل درونا اا لدري  اا لر تي ااياللدال ترلسنللدر اإلالقااللاسكتلندا، في ل STEMل  لايالر
ل ااا سمااالل . 5ملر  يا اااالمتللماااللتةفااارلعااايل دررحااا ل EMSTتي ااايال ااا للدرتي ي ااا لرإلصاااال 

لدر نزراااا ل دالقتراااالةل درتلنةرةفياااال لالةلدري اااالل ااااةعلنمةللالكففففور   درتي ااااياللم اااالاللف ااااعلآ اااايل 
ل درونا ااال درتلنةرةفيااللدري ااةاللإرااىلدر نااة للإ اال التااال لل 2011لعاالالل  جاالالتي ااال د ااال اا 

لر تي اااياللتفففانوا لخظاااالس اااا ل ااا  ل لدرلةسإلاااالدراسد ااايالدر نااالاجلايي ااااليعااالةةلل دراإلل ااايلن
لتلنةرةفيااااللمااااعلفناااا لإرااااىلفنرااااللدرتلنةرااااةف لدرتي اااايالل اااايية لل K-12لديرزدماااا لدا ل اااا 

لد ااتادتيجيلنلبتجاإلاا لسئلااللالصفيسلتةةال ل ل 6ملر تي اللفاوالمجلالخ ال بلرتلر لدر ي ةملن 
للن  دراإلل اايلدري ااةا لدرتاااسإل ل إلراا للبييي لجترةملوةدر اس الدرا ريالل  .لSTEMلتي يال

 اا لمجاالالنللدرظااال لدات لماالنلزإلاالةةل كنفدا تنماال ل ل 7ملدر ة ةعلنلميل غياالل درجغاد يل 
STEMلدر رااةالمي  اا لمااعل دراا ويلئساا ة لبلرلراالسلدر حتااا ييلدر تظااةعييلسبااالخااالالماايل
لةعةماال"ث ااالباماالمجلواااعىل ل ل درظااال لدر ي  ااييلميلرلللك ةفوييلدرلرلسإلي لل ل لدراسد يا
لل. 8ملدرا بةتيالسيلسةلدرل بامجالس لبيعلبنلءل8  لل ظال س لرعيلدري ةالوالمتحا 

 ةااااالباااااسنلمااااؤخاًدل اااا لدالات اااالالبتي اااايالمدري ااااةاللجمهوريففففة مصففففر العربيففففةسمااااللعاااايللللل
؛ل ياا لتااالد تتاال لس الماس ااالر  ت ااةقييلعاالال STEM  درتلنةرةفياالل درونا ااال دراإلل اايلن 

  لتالاااللد تتاال لس ثااالماايل اااعل اا لعاااةلمبلرةاإلالدرلةميااالب اونااالدرساالة لماايلس تااةبال2011
ماااايلمحل  اااالنلدرج وةسإلااااا ل مي  يوااااللماااايل اااا يلدر يينااااييلبااااةزدسةلدرتابيااااال درتي اااايالماااايل
درحلصاااا ييلع ااااىلمؤااااالل اااا لدرتخرااااجلمااااعلإفاااالةةلدر غااااالدالمج يزإلااااال درةاااااسةلع ااااىل اااالل
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 لريااالال382 لدرةاااادسلدراااةزدسالسقاااالم12در رااايالنل ديباااادعللرةاااللر اااللمراااالع يااارلدر ااالةةلم
ل. 9م2012

باالراغالماايلفوااةةلمراااليفااادءلدرياوااالمشكلة الدراسة وتسااالتهت:ال: 
بااالرتي يالقراااللدرجااالميىل ممااارلمااايلدر ال ااا لس للSTEMمااايلديصاااال لنل ااا لمجااالالتي ااايال

درةدقعلدر ي ىلر ن ةمالتي اايالدري ااةال درتلنةرةفياالل درونا ااال دراإلل اايلنلئياالم لس فاارلقرااةسل
 عاواةلميلسا ول:

 اا لف وةسإلااالمرااالدريابيااالع ااىلدر ا  ااالدرثلمةإلااال ةااال إلياااللSTEMدقترلسلمااادس ل ▪
ا دلميلمةلطلدرلي ؛ل ي لإ لماخالتوللميلدرظال لدر ويلتي  ةدلبلرظاإلةااالدرتة يائااال
  ةًللر  نلاجلدرتة يائالع ىلماااال اانةدنلدرتي اايالدا ل ااى ل اااةلمااللئ ثااللصاايةبالراااال

سئلاااًللصااايةبالدراسد اااالبلر غاااالدرظاااال ل ااا لدرتليااا لرظريياااالدراسد اااالبوااا  لدر اس اااا ل ل
ديمج يزإلال درت ييلميلمولسدتول.لعال ةلع ىلس لبادمجلدرتن يااالدر ونيااالدرتاا لدرتحااالبواالل
در ي  اااة لت تةاااالرلثياااالمااايلميااالويالدرنجااال ل ث اااال جاااةةلباااييلماااللتااانجلع يااارلدرسيل اااال

 . 10ملدرتي ي يال تظريةول

 سدنلدا ل ااايال ااا لدري اااةا قراااةسلمنااالاجلدر ا  اااالدرثلمةإلاااالدرحلرياااال ااا لتلااا ييلدر وااال ▪

 بناااالء ل تراااا يالدر ناااالاجلدرحلريااااال اااا لمحا ةئااااا لل  ظي اااا ل ياااالالراااايل دراإلل اااايلنلب

 ل  االل دال تةراالءلدررحاا درتحاااال لتلاا ييلمااادخللدري ااةالدر تللم ااالدر ت اكاازةل ااةال
درةااادس ل تن يااالمسااتةالدرظااال ل اا ل در راايالن ل تن يااالقاااسدنلدرتةااةإلالدراا دتى ل دتخاالش

دراإلل اايا ل قاااسدنل للدرونا اايالدر واالسدندر واالسدنلدري  يااال لةإلااال اا لمجاالالدر ا  ااالدرثلم
ل. 11متظريالدرتلنةرةفيلل  لمةدق لدرحيلةل

ل2007 لرساانال155سغالس لقلمة لإمراالءلدا لةئ يااالدر ونيااالر  ي  ااييل اا لمرااالسقااالم ▪
واانجلع ااىلتياال  لدا لةئ يااالمااعلك ياالنلدرتابيااال اا لكااللخظظواالل سمرااظتولل بادمجاالل

 ل م لا دلدرتيل  لاللوتحةال  لكثيالميلدا ياال لمتيجااالع االلدا لةئ يااال 12ملال تن ي 
ب ياازالعاايلك ياالنلدرتابيااا ل ق ااالمةد رااالدررااادمجلدرتاا لتةاااموللدال لةئ يااالإرااىل ااالكريااال
درتظاااةسدنلدر تال ةاااال ااا لدرتي اااايال مرااايالترلمح ياااًلل علر يااااًل لك اااللس لت ااا لدررااااادمجلالل

ل. 13مإلالدر يلصاةلب جلالدرتن يالدر ونيالر  ي التت رىلمعلدر ستجادنلدرتابةل
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قرةسلبادمجلدرتاسإل ل  ي لدمتةلالسثااالدرتاااسإل ل اا لدر رااةالدراسد اايا لإشلسموااللغيااال ▪
.لعاااااال ةلع ااااىلس لدراااااا سدنلدرتاسإلرياااااال 14ملقلئ ااااالع اااااىلدال تيلفاااالنلدر ي ياااااالر  ي  اااايي

لةال دريراااإلي؛لم االلدر ةامااالر  ي  ااييلتة يائااال إلرتيااالمحتةداااللعاايلمتظ راالنلدرةااا لدرحاال
 . 15ملونيي ل  ريًللع ىلدرت لعللديئجلبىلر  ي المعلتظةسدنلدرثةسةلدر يا يا

 فااااةةلميةقاااالنلرتظريااااالدرتي اااايالدالرلتا مااااىل ةمااااجلدرتلنةرةفياااال لمنواااال:لد تةاااالةلبيااااتل ▪
در ي  ييل ديةدسإلييل درظال لر ولسدنلدرتيلمللمعلدرتلنةرةفيللدرحاوثا ل تخااةسلبيااتل

ثيالدرتلنةرةفيللع ىلسة دساا ل قرةسلع  يلنلدراعالدر نى ل ق ااالتااةد الدر ي  ييلميلتن
 . 16مل نيييلمتخرريييلر سلعاةلدر ي  يي

دريجاازل اا لدر اس ااييلدر تخررااييل در  ياازإليلب ااادس لدر ت ااةقييلر ي ااةال درتلنةرةفياال ل ▪
ل اللتةفااالمياالويالع  يااالالختياالساا ل تااامىلمسااتةالتااناي وال اا لدرتيلمااللمااعلدر ت ااةقيي

 . 17ملةسد يًل ل اللتتة الخظال د حالر تيلمللميوال

ل38تادفااعلمسااتةالمرااال اا لتاااسإل لدري ااةال دراإلل اايلن؛ل ياا ل ةةااالمرااالدر اكاازل ▪
ة رال اا لدري ااةالبلر ساالبةالل48ميلبييلل41ة رال  لدراإلل يلن ل در اكزلل48ميلبييل
عاايل لعال ةلع ىلعز سللال لدرر لدرثلر لديعادةال2007علاللTIMSSدرا ريال

دالرتحاال لبلرتخرراالنلدري  يااا.ل لاااًللعاايلق ااالمساالواةلدر ناالاجلر  سااتجادنلدري  يااال
 درتلنةرةفيااا لدامااالدراا نلوتاتاا لع ياارلتي ااالدر ي ةماالنل اا لصااةسةلمجاازسة ل دالعت االةل

 ل  ااااي لدسترللوااااللع ااااىلدرح اااا ل درت ةااااييل اااا لدرتاااااسإل  ل تة يائااااالدرلتاااا لدر اس اااايا
ل سااااايا ل لاااااا لدرتااااااسإل لتن اااااىلدر اةئاااااال ت تةاااااالب جت اااااعلدر يا اااااال بنااااالءلدرةااااااسدنلدرتن

ل. 18ملدر ولسدنلدرت لوتظ رولل ة لدري ل
ل بنلءلع ىلملل رالتحل الدراسد الديفلبالع ىلدرسؤدالدرائي لدرتلر :ل

 STEMكيي يمكس االستفادة مس قعض تطبيقات نظرية النظم اإليكولوجية ففي تعلفم 
مصفففر العربيفففة ففففي ضفففو  الخبفففرات  بريفففاض األطففففال والمدرسفففة االبتدائيفففة قممهوريفففة

 األجنبية؟  
ل إلت اعلميلا دلدرتسلؤالدرائي لدا   الدر اعيالدرتلريا:للللل

بريفاض األطففال والمدرسفة االبتدائيفة وسياسفات   STEMما المنظور الفلسفي لفتعلم  -1
 وبرامم  ومعلمي ؟ 
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ل بريففاض األطفففا STEMمففا نظريففة الففنظم اإليكولوجيففة وتطبيقاتهففا فففي ممففال تعلففم  -2
 والمدرسة االبتدائية؟ 

بريفاض األطففال والمدرسفة  STEMمفا تطبيقفات نظريفة الفنظم اإليكولوجيفة ففي تعلفم  -3
 االبتدائية في كد مس الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا؟  

 ؟ STEMما واقع المهود المصرية لتعليم  -4

ولوجيففة مففا اإلجففرا ات المقترالففة لةسففتفادة مففس قعففض التطبيقففات لنظريففة الففنظم اإليك -5
بريففاض األطفففال والمدرسففة االبتدائيففة فففي الواليففات المتحففدة األمريكيففة  STEMتعلففم 

 وأستراليا قممهورية مصر العربية؟ 

 
 الفروض المبدئية للدراسة:

بريفاض  STEMنؤدى وجود الدعم السياس  والسياسفات المتكاملفة إلف  نمفال تعلفم  -1
 .األطفال والمدرسة االبتدائية

بريففاض  STEMعلم الممتففد وريففر الرسففم  إلفف  نمففال تعلففم نففؤدى تففوفر بففرام  الففت -2
 .والمدرسة االبتدائية األطفال

إلف  نمفال  STEMنؤدى االهتمام ببرام  الرياضيات والعلوم والهندسفة والتكنولوجيفا  -3
 برياض األطفال والمدرسة االبتدائية. تعلمها

األطفففال بريففاض  STEMنففؤدى االهتمففام قدعففداد وتففدريي المعلمففيس إلفف  نمففال تعلففم  -4
 .والمدرسة االبتدائية

 تواسلدراسد الإرىلمللئنت :أهداف الدراسة: 

  يل االترلل در اس ااالدالبتادئياااباإلاالأللدال االاللSTEMتياسلدر ن ةسلدر  ساا  لرااتي ال -1
  بادمجرل مي  ير.

باإلاالأللدال االاللSTEMتياااسلم اإلااالدراان الديئيةرةفيااال تظريةلتواالل اا لمجاالالتي ااال -2
ل در اس الدالبتادئيا.

 در اس اااللباإللأللدال االالSTEMاأللتظريةلنلم اإلالدرن الديئيةرةفيال  لتي الع -3
   لكللميلدرةالئلنلدر تحاةلداماإلييال س تادريل.لللدالبتادئيا

 .للSTEMتياسل دقعلدرجوةةلدر راإلالرتي يال -4
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درتةصااللإرااىلإفااادءدنلمةتا ااالرال اات لةةلماايلتظريةاالنلم اإلااالدراان الديئيةرةفيااال اا ل -5
 وةسإلالمرالدريابيا. بج در اس الدالبتادئياللأللدال لالباإللSTEMتي ال

تنظ ااالسا يااالدراسد ااالماايلسموااللقااالئساات يالمنوااللصاالمي لأهمية الدراسااة : 
ب ؤ ساالنلسإلاالألللSTEMدرةااادسل  د ااي لدرسيل ااالدرتي ي يااالب رااالرتظريااالخرااادنلتي ااال

در يا اااال مةد راااالرتحساااييلداةدءل تحةياااالدرت يااازل ااا لمجت اااعلل در اس اااالدالبتادئياااادال ااالال
درتةفولنلدريلر يال  لظللدقترلةلدر يا ا لك للقالتسوالااا  لدراسد ااال اا لمساالعاةلقياالةدنل

ب راااااالر تيااااااسلع اااااىلس لاااااللل در اس اااااالدالبتادئياااااادرتي ااااايال ااااا لما  اااااالدرظ ةراااااالدر ريااااااةل
 لخلصال س لانلكلتةفرل  لمرالرالشتادكل  لدالختراالسدنللSTEMلدر  لس لنل  لتي يال

ةياايالدرظااال  لك االلتااة الااا  لدراسد ااالمي ةماالنل س لاالسلم ياااةلرراالمي لدرسيل االنلدرا ريااالرت
م لس ااالنل يلراااالرترااالةالل  در سااا ةرييل ااا لدر ؤ سااالنلدا لةئ ياااالدرحيةمياااال درخلصاااالرتن يااال

ع ااىلدر سااتةالدر ح اا لل در اس ااالدالبتادئيااابااييلدر ينيااييلبلرظ ةرااالدر رياااةللSTEMخرااادنل
فاارلسم االسلك ياالنلدرتابيااال سإلاالأللدال االالر اات لشااي لفاواااةل ديق ي اا ل درياالر   ل قااالتةل

 .STEMيعادةلمي  ىل

 ت ث ال ا ةلدراسد ال ي للو  : حدود الدراسة:

تتحااااةل ااا لدا ااال لدرن ااااالرن اإلاااالدرااان الديئيةرةفياااا ل تي ااااللالحفففدود الموضفففوعية: -1
STEMدرااتي الباإللأللدال لال در اس الدالبتادئيا لميل ي لدرسيل لنل درتراااإليلن ل لل

 غيالدرا  ى ل دررادمج ل در ي  يي.

دقترااااانلدراسد ااااالدرحلريااااالع ااااىلبيااااتلتظريةاااالنلم اإلااااالدرااااان اللالحففففدود المكانيففففة: -2
 للمبررات التالية:بلرةالئلنلدر تحاةلداماإلييال س تادريلللSTEMديئيةرةفيال  لتي ال

ت لماااًللباااتي الامواااللمااايلدرتجااالس لدرادئااااةل س ثاااالدراااا الدالالواليفففات المتحفففدة األمريكيفففة: -
STEMلئ تااا ل اا لسم االطلدرتي اايالدرا اا ىل غيااالدرا اا ى؛ل ياا لSTEMدر ااادس ل اا لل

عاااااال ةلع اااااىلل دري  ياااااال در اد ااااازلدر تااااال  ةل لدرلرياااااالل دررااااااكلنلجلميااااالندر للنل يااااال در
 ااا للمج ةعاااالمتنل اااةالمااايلدر يااالويال در نااالاجلدراسد ااايا  اااعلمرلةسدتواااللدر ت يااازةل ااا ل

STEM م االالةدعااالر تةياايالعرااالشااريلنلدرااتي الدر ونااى لمااعلليردر ونيالر ي  ل درتن يال
 .حل ريا در 
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لد اات ادسلمااعلعاالر   لمظاال لع ااىلداع االال سإلاالةةللدالبتلاالسل  م ةشفًللملفحًلللأستراليا: -
إشلئح ااىلااا دلل. STEMمل دراإلل اايلنل درونا ااال درتلنةرةفيااللدري ااةالتي اايالل اا لدرت يااز

درسيل ااىلباااءدلماايلما  ااالدرظ ةرااالدر رياااةللدرتي اايالبلات االالكريااال س رةإلااالع ااىلدر سااتةال
لدرتنل ساااايالرةاااااسةلدل تيزإلاااازلديمتلفيااااا لرتيزإلاااازلم تل ااااللبلعتراااالس ل  تااااىلدر اد ااااللدرال ةااااال

 .درظريييالدر ةدسةلع ىلا تادريللدالقترلةنلدالعت لةلميل درحادرا ريا ل
ل

 تتحاةلمرظ حلنلدراسد ال ي للو  :للمصطلحالت الدراسة: 

لم اإلااااال 1986ملBronfenbrennerلبا م نرامااااال  ااااع: لوجيففففةنظريففففة الففففنظم اإليكو 
لدرتاا لدريالقاالنلم االاللإلاالسل اا لدررراااإلالدرتن يااال  واااللرتحاوااالمحل رااال اا لديئيةرةفيااالدرن ال
لر تن ياااالدرظرييياااالدرري اااا"ل:درتااالر لدرنحاااةلع اااىلن اإلاااار لتياإل اااركااال ل ل لدرراااخجلبي اااالترااايل

درنراااللساال ديملبااييلدرحياالةلللااةدالتلياا درلةرااادر ترللرتةاميااا دلدري  يااالدراسد ااالااا لدررراااإلا
لتتاانثالي  يااا.لااا  لدردرناالم لدررااخجليااي لبواالئلدرتاا لدر رلشاااةللر ري ااالةلتغيااالدر لخراالئجدر ل
 . 19مري ا"درلميلا  للوتجزسلاللفزءلا لدرت دا رالل درسيلقلنلري لندرلا  للبييللريالقلنب

ال درتلنةرةفياالل درونا ااالوتلااة لماايلدرحااا سلدا رااىلماايلتخرراالنلدري ااةل(: STEMتعلفم )
 لScience, Technology, Engineering &Mathematicsل(STEM) دراإلل اايلنل

 وااةلتي اايالئج ااعلبااييلااا  لدرتخرراالنل اا لمة ااةعل د ااالفاوااالمتياااةلدرتخرراالنل اا ل
 ل 21ملدر اااادس  لواااة الر ظاااال ل اصاااال واااالدريااالرالدرااا نلمياااي ل يااارل و اااًللشااالماًللمتلااالمالًل

بنمااارل"لمواااجلمتيااااةلدرتخررااالنلر اااتي ا لتةتاااا ل يااارلدر  ااالايالل  يعرفففف  تسفففبروو و رفففرو 
دا لةئ يالدررلسمالمااعلدراااس  لدر ساات اةلماايلدرياالرالدرحةيةااى ل إلظرااال ياارلدرظااال لدري ااةال
 درتلنةرةفياااالل درونا ااااال دراإلل اااايلنل اااا ل اااايلقلنلتااااابالبااااييلدر اس ااااال در جت ااااعل دري اااالل

ا اااالب جلالتااار ل كااا ر لبلرةااااسةلع اااىل در ؤ سااالنلدريلر ياااالدرتااا لتسااالعالع اااىلتظاااةإلالدر ي
ل.لل 22مدر نل سال  لدالقترلةلدرجاوا"

باإلاالأللدال االال در اس ااالدالبتادئيااالإفادئيااًللبنماارللSTEM ماايلثااالئ ياايلتياإلاا لتي اااللللل
موااجلمتللمااللمتياااةلدرتخرراالنلر ااتي ا لوااامجلتخرراالنلدري ااةال درتلنةرةفياالل درونا ااال"

اةةلمااايلخاااالالدرخراااادنلدر رلشااااةل مج ةعاااالمااايل دراإلل ااايلنل تظريةوااالل ااا ل ااايلقلنلمتيااال
دامرظالترت للدرةاسةلع ىلتن يااالدال تةراالء ل درت ليااالدر نظةااى ل درتجاإلاا  ل دال تلراالسل
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 درت ليالدرنلقال ديبادعىل مولسدنلدالترلال دري للدرج لعىلراالدال لال  لإلاالسلدرااتي ال
لدرا  ىلس لغيالدرا  ى".

ميللSTEMسد لنلدرت لتنل رالتي يالتال رالدراالدراسالت السالبقة: 
 سبيلةلمخت  ا ل تالتاتيروللتلسإلخيللب للئحةالساادسلدراسد الع ىلدرنحةلدرتلر :لل

:ل 23ملLamberg1 & Trzynadlowski (2015)دراسفففة المبفففرن وترينفففدلو   -1
 ااااا ال ل"STEM  ااايةدلتراااةسلرتن يااا لتي ااايالللSTEMبيناااةد ل"لكيااا لمي  ااا لس لةئ ياااال

قاالمةدللSTEMتياسلكي ل ريالماس ييلبلر اس الدالبتادئيال  لثال لمااادس لدراسد الإرىل
بة ااعلترااةسل تن ياا لااا دلدرراايللماايلدرتي اايال اا لصاا ة والدالبتادئيااا ل د ااتخامالدراسد ااال
در اانوجلدرةصاا ى ل سفاإلااالمةاالبالنلمااعلدر ي  اايي ل كراا الدرنتاالئجلعاايلتن ياا لكااللماس ااال

تااة الدر ااةدسةلدرلل يااال  ااوةرالدرةصااةالبراايللمخت اا  لتريااللر ااااللSTEMترااةساللمحااةل
 دريولل ماالدراعالدر ةاالر  ي  ييلميلقرللدر اسبييلرتخظيال تن ي لدراس  .

ل تةرااىلتراا يالبينااةد "ل : 24ملTippett Milford(2015) &دراسة ملفورد وتبيت  -2
لكي يااا" لد ااتوا الدرتحةااالماايلسصااالبا تةكااةال-لدر رياااةلللرظ ةرااابلSTEM رااةاللصااحا
د ااتخامال ل لماايلع ااالدرظ االلدا رااىلدرساانةدنل اا ل فاارلس لااللع ااىلSTEMلماانوجلتظريا

ل دررااااال ثييلةرياااااللر  ي  اااااييلة ادر ااااانوجلدرةصااااا ى ل قاااااامالدراسد اااااالسةدةلف اااااعلبيلمااااالنلتااااال
 ل لاااًللعاايللااا لمةتا االنلدررحثيااالدرري االنلس / لدراسد اايالدر رةال  لSTEMلر  لس لن

لالدر رياة.  لمؤ سلنلدرظ ةرلSTEMعيلتنثيالتن ي لبادمجل
محتااةاللد تلراالسبينااةد "ل  25م Ying Guo et al(2015).يان  جيو و ررو   دراسة -3

لرألل االالدري  اا لدر يا ااالمحتااةالل صاا " لد ااتوا الدر اس ااالقرااللملدري ةالال لاللميا ا
رااااالدال االال اا ل ااايلمريااا ل د ااتخامالدراسد ااااللر ي ااةالل يا اااب حتاااةالدرلدرتنرااؤل ةسد ااا

 لدر اس ااالقرااللمااللسل االال االلماايلل194لمااي سفاإلالع ااىلعينااالتلةمااالدر نوجلدرتجاإلرى ل
ع اااىلماااادسل تاتااا لدرخاإلااا ل درابياااعل ااا لم ااا للرألل ااالال ي اااةالدر يا اااالرلمحتاااةاللتةياااياللتاااال ل

لمااادسلع ااىل ي ةالرلراالدال لال  لدر حتةالدر يا ىلكرياةللميل  لدرنتلئجلسظواندرسنا ل ل
ل.درسنا

لدري اااةاللمي  ااا لتراااةسدنبيناااةد ل"ل: 26ملDeghaidy -El (5201)دراسفففة الدريفففدى  -4
لدري ااااااةاللمي  اااااا لترااااااةسدنلتحاوااااااا" ل د ااااااتوا ال درتحااااااائلنلدال ت اااااالالن:لSTEMلتي اااااايالر
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ل تحاوااااالدرتخرراااالنلمتياااااةةلل لرييتاااارلSTEMبتي ااااياللوتي ااااال ي ااااللبلر اس ااااالدالبتادئيااااا
 لدرسااايةةئالدر اااادس ل ااا لدرتي اااياللسشااايلالمااايلرااايلدرلاااا دلمثااالل تييااااليسااااتلدرتااا لدريةدمااال

د اااتخامالدراسد اااالدر ااانوجلدرةصااا ىلدرتح ي ااا  ل دمتواااالدراسد اااالإراااىلتةاااائالمج ةعاااالمااايل ل
لميا ااااال ياااا لماااايلدري ااااةاللر ي  اااا لدر ونيااااالدرتن يااااالم ااااةشجدر ةتا اااالنلتسااااوال اااا لتظااااةإلال

ل تظريةرلةدخللدرر .لSTEMراللدرتابةنللدر حتةال
لدر ونااا لادرتظاااةإلبيناااةد "ل:  27مPiasta et al. (2015)دراسفففة بياسفففتا و رفففرو  -5

لدراإلل اايلنلتي ااالل ااا لتحسااييلإرااىلدرادميااالدرجوااةةل:در رياااةللدرظ ةرااالما  ااال اا لر  ي  اايي
ل اا لر  ي  ااييلدر ونيااالدرتن يااالتاانثيال" لد ااتوا التحاااالدر رياااةللدرظ ةرااال رااةال اا ل دري ااةال
 ل د اااااتخامالدراسد اااااالدر ااااانوجل دري اااااةاللدراإلل ااااايلن ااااا لمجااااالرىللدر ريااااااةللدرظ ةراااااالما  اااااا

 ل االعال64موااةالل10.5مي ااالر اااةلل65لدرتظريااالع ااىلعينااالعرااةدئيالقةدموااللتااالدرةصاا ى ل ل
ل385ا ل تااالةسد ااالتاانثيالااا دلدرتاااسإل لع ااىلعاااةل دري ااةللدراإلل اايلنلتااالتاااسإلروال اا لمجاالرى

كراا الدرنتاالئجلعاايلتاانثيالدرتن يااالدر ونيااال ل لدراسد اايال رااةروالل اا لدر سااج ييلدال االاماايل
لدراإلل اايلنلتي ااالل ااا لكلمااارلاايللدراإلل اايلن ل راايل رلاايلدري ةا لمجلالع ىلكريالبريل
للل.دال لالبتي اللإئجلبيللدسترللللماترظال دري ةال

بينةد "لةسد المةلسمااالرااريتلتظريةاالنلم اإلااالمجت ااعل:  28مل(2015دراسة أبو عليوه ) -6
 ااا لكاااللمااايلدرةالئااالنلدر تحااااةلداماإلييااااللSTEMدر  لس اااال ااا لدرتن ياااالدر ونياااالر ي  اااىل

ال إميلمياااالدي ااالةةلمنوااالل ااا لف وةسإلاااالمراااالدريابياااا" ل د اااتوا التيااااسل كةسإلاااللدرجنةبيااال
م اإلاااالمجت اااعلدر  لس اااال تظريةلتوااالل ااا لمجااالالدرتن ياااالدر ونياااالر  ي  اااييل عااااأللراااريتل
درخرااادنل ااا لااا دلدر جااالا ل د ااتخامالدراسد اااالدر ااانوجلدر ةاالس لع اااىلس اال لدترااالعلمااااخلل

عااايلتةاااائالبياااتلديفاااادءدنلدر ةتا اااالمااانوجلااااةر ز  ل س ااا انلمتااالئجلدراسد اااالمدر راااي ال
لSTEMرال اااات لةةلماااايلتظريةاااالنلم اإلااااالمجت ااااعلدر  لس ااااال اااا لدرتن يااااالدر ونيااااالر ي  ااااىل

لبج وةسإلالمرالدريابيا.
بينااااةد لبظلقااااالداةدءلدر تاااااةدز لك اااااخللرتةيااااايالداةدءل:  29مل(2015دراسففففة رفففففاع  ) -7

 لبج وةسإلااااالمرااااالSTEMللمديةدسالر اااااوانلمااااادس لدر ت ااااةقييل اااا لدري ااااةال درتلنةرةفياااال
 د توا التياسلمنوجيالتظريالماخللدرةيل لدر تااةدز ل اا لتةياايالداةدءلديةدسال، دريابيا

ر ااااوانلماااادس لدري اااةال درتلنةرةفيااال ل د اااتخامالدراسد اااالدر ااانوجلدرةصااا ى ل س ااا انلعااايل



انيا عبداملعز الجمالد/            ات نظرية النظم األيكولوجيةتطبيق                                                         ر

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

235   

ل فاااةةل اااي ل ااا لداةدءلديةدسالر ااااوانلماااادس لدر ت اااةقييل ااا لدري اااةال درتلنةرةفيااالل ي ااال
وتي ااالبلرريااالدر االرى ل بيااالدرتي اايال درن ااة ل كاا ر ل ااي لداةدءلديةدسال ي االلوتي ااالبريااال

لس للدرظال .
ل ااا لدراسد ااايالدر راااةال ااا لدرا بةتااالنبيناااةد "ل:  30م(2015دراسفففة سفففولفيا  وبيفففرو)-8

لدرا  ااالقرااللماالل ا  ااابلس االبيعل8لدرا بةتاالنل اانوجرلدرااتي المتاالئجل:لدر رياااةللدرظ ةرااالما  ااا
لدرراا ل  تااىلدرا  ااالقرااللمللما  ال  لل الل60" ل د توا التةييالدرثلم لدرر ل  تى
لبل ااااتخاداللدراسد اااايالدر رااااةال اااا لس اااالبيعل8لر اااااةللر ا بةتاااالنلمنوجااااللةدس   ااااللدراااا ويلدرثاااالم 

عاايللدرنتاالئجلس اا ان ل لدر   ة ااالدررامجااالرغااالمااعلفناا لإرااىلفنرااللدرا بااةنلسة دنلمج ةعااا
ل اانللدا رااالدال االالس ل ييل  ل درا بةتلن ررامجالع ىلمولسدنلدلدرا  ا يظاةلسل لال

لدرا بةتاالنلمج ةعااالم اا لبل ااتخاداللمتزدوااالبراايللدر يةاااةللدر  االاياللإتةاال لع ااىلقاالةسإليل لمةد
 .درزميلميلدرةقالم  ل  
بينااةد "لم ااةشجلرلي يااالبناالءل:ل 31مJennifer et al. (2016)دراسفة جينيففر و رفرو  -9

لالدرونا ىلةدخلل يلقلنلتاتلاازلع ااىلدرا بةتاالن" ل د ااتوا ادال لالر  يا ال  والدرتر ي
عاايلدرتراا يالل وااالدر لل يا ااابلر اس ااالدالبتادئيااالر لدال االالبنلءلكي يال  لمتي ةالم اةلإرةلءل
 د ااتخامالدراسد ااالدر اانوجلدرةصاا ى ل سظوااانلدراسد ااالل درا بةتاالنل اايل ل اا يىلدرونا اال
لدرتراااا يالل اااا لدرا بةتاااالنلر واااااللألل اااالارلدر  لاي يااااالدالااااالتراااا لدرنلتجاااااللنن اإلاااالس لدر

لمساااتةاللع اااىلدرونا ااا لدرترااا يالل تساااويللرتحساااييلتةصااايلن لك اااللس ااا انلعااايلدرونا ااا 
ل.لل در تة ظالدالبتادئيالدر ادس 

رااة  لماااسةل اا لدراسد االنلدريابيااالب جاالالدراسد ااالدرحلريااا ل تعقيفي علف  الدراسفات السففاققة:
تواالل اا لمجاالالدرتن يااالدر ونيااالر ي  ااىلرن اإلااالمجت ااعلدر  لس ااال تظريةلل  نوااللمااللعاااأل

STEMل منوللمللتنل الداةدءلدر تااةدز لك اااخللرتةياايالداةدءلديةدسال2015مسبةلع ية  لل  
 اااا ل ااااييلدم اااااةنلدراسد ااااالدرحلريااااالبتناااال الل  2015ر اااااوانلمااااادس لدر ت ةقييمدرا اااالعى 

 لسماإلياالل س ااتادريلباإلاالأللدال االال در اس ااالدالبتادئيااال اا للSTEMلخراااتييلفاواااتييلرااتي ال
 وااىلدخت  ااالمااعلدراسد ااالدرحلريااال اا لتنل روااللمة ااةعلنللفيما نتعلق قالدراسات األجنبيفة 

  ل منوااللماالل2015 لل.Guo et alتياإلاا لسل االالمااللقرااللدر اس ااالر حتااةالدري ااةالممثاالل
 ل2014ل(در ريااااةللدرظ ةراااال ا  اااابدراسد اااياللدر راااةال ااا لدرا بةتااالنلمااانوجلتظريااااتنااال ال
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Jennifer et al 2016لدرظ ةرااال ا  ااابلر  ي  ااييلدرتظااةإلادر ون   ل سخاااالسكاازنلع ااىل
لباماالمجلمرااظا ل سخاااالعا ااالا2015 لPiasta et al اا لدري ااةال دراإلل اايلنملدر رياااةل

لماايل تحةااا منوااللمااللعاااأللرل 2014 للAyar& AdiguzelملSTEMلدر اس ااالبيااالماال
 .لرلاايلدراسد ااال2015 لMilford&Tippettملدر رياااةلل اا لدرظ ةرااالSTEM رااةاللصحا

درحلريالتخت  لعيلدراسد لنلدرسلبةال اا لتنل روااللبيااتلتظريةاالنلم اإلااالدراان الدائيةإلةفيااال
باإلااالأللدال ااالال در اس اااالدالبتادئياااالب راااالمااايلمن اااةسلمةااالس  لك ااالللSTEM ااا لتي اااال

دخت  ااااالدراسد ااااالدرحلريااااالمااااعلدراسد اااالنلدافنريااااالدرساااالبةال اااا لدر اااانوجلدر سااااتخاا؛ل ياااا ل
انلمي  وللع ىلدر نوجلدرةص ىل بيلااوللع ااىلدر اانوجلدرتجاإلرااىل اا ل ااييلد ااتيلمالدعت 

 لك االلدخت  ااال اا لساااادسلقاسفتخدام مفدرد وجفورن بيفردا و    دراسد الدرحلريالبلر نوجلدر ةلس ل
براا العلمااالقااالد اات لةنلدراسد ااالدرحلريااالماايلدراسد االنلدرساالبةالع اا لدراسد ااال مجلرواال ل ل

درتن يالع ىلسا يالدراسد الدرحلريا ل بنلءلديلاالسلدرن اااالرواال للتنةعولل دختالسلمتلئجولل  
مناا لدر اد االلدا رااىلماايلع ااالدرظ اال لك االلد اات لةنللSTEM  ااىلدات لموااللبلااا سةلتي ااال

ماايلدرنتاالئجل درتةصاايلنلدرتاا لتةصاا الإريوااللت اا لدراسد االن ل  ااىلدقتاااد لإفااادءدنلرال اات لةةل
لس الدالبتادئيالبج وةسإلالمرالدريابيا.ميلتظريةلتوللب ؤ سلنلسإللأللدال لال در ا
اتبعفت الباالثفة المفنه  المقفار  علف  أسفاو  من:ج الدراسة وخطواتاا : 

في ممال الدراسفات التربويفة المقارنفة قخطواتف  المنطقيفة المنظمفة    G.Beredyمدرد بيردا   
للوصففول إلفف  التحقففق مففس صففحة فففروض البحففع الحقيقيففة، وتعتبففر هفف ه المنهميففة مففس أبففر   

المفففات التفففي تنرففف  قمنحنففف  الحلفففول الكبفففرى اليفففع يةفففير بيفففردا  إلففف  التربيفففة المقارنفففة  المع 
قاعتبارهفففا المفرافيفففة السياسفففية للمؤسسفففات التعليميفففة، وأ  الففففرض منهفففا هفففو البحفففع عفففس  
دروو يمكس استخةصها مفس المتفيفرات التفي يمكفس الحصفول عليهفا مفس التطبيقفات التربويفة  

التحليلففي لففنظم التعلففيم األجنبيففة    ح مففا نؤكففد علفف  أنهففا المسفف ، ك (32)فففي الممتمعففات المختلفففة 
وذلفففن مفففس رفففةل  لياتففف  المحفففددة ففففي    (33)وضفففرورة دراسفففتها لتقفففويم نظفففام التعلفففيم القفففومي 

 الخطوات التالية: 

لSTEMر خراةلدرتابةإلالرلللة رالع ىل اةل  لمجاالالتي اايالل:Descriptionالوصي  -1
 .لل در اس الدالبتادئيالباإللأللدال لا
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بتح يااللدرخراااةلدرتابةإلااال اا ل اايلقوللدرثةاال  ل درتياااسلع ااىلInterpretation لتفسير ا -2
لدريةدملل درةةالدر ؤثاةل يول.

بواااسلدرتةصااللإرااىلمةاالطلدرتراالبرل دالخااتالسلبااييلة ال:Juxtaposition المقابلففة -3
لدر ةلسمال فا رتوللمدر ةلسمالدر رائيا لر تةصللإرىلتحةيالدر ا أللدر رائيالر اسد ا.

كخظةةلسخياةلر تن الميلصحال ا أللدراسد ااالدرحةيةيااال اا للComparisonمقارنة ال -4
 ااةءلدرحةاالئالدر تراا البظرييااالمرااي الدراسد ااال ت ساايالمااللوترااللبخرااادنلدرااا ال اا ل

 تحاوااالس فاارلدال اات لةةلدرخلصاااالل در اس ااالدالبتادئيااالباإلاالأللدال االالSTEMتي اايال
 ب حل سلدر ةلسمال.

لظةدنلدرتلريا: تسيالدراسد ال  ةًللر خ
باإلاااالأللدال اااالال در اس اااااللSTEMتةااااائالإلاااالسلم اااااالوتناااال التي اااااللالخطففففوة األولفففف :

 تظريةلتولل  لمجاالالتي ااالم اإلالدرن الديئيةرةفيالدالبتادئيال  يل لترل بادمجرل مي  ير ل ل
STEM.ل

باإلاااالألللSTEMعاااااأللتظريةااالنلم اإلاااالدرااان الديئيةرةفيااااال ااا لتي ااااللالخطفففوة الثانيفففة:
ل  لكللميلدرةالئلنلدر تحاةلداماإلييال س تادريل.ل در اس الدالبتادئيادال لال

 .للSTEMدرةقةسلع ىل دقعلدرجوةةلدر راإلالرتي اللالخطوة الثالثة:

  ااعلإفااادءدنلمةتا ااالرال اات لةةلماايلتظريةاالنلم اإلااالدراان الديئيةرةفياااللالخطفوة الراقعفة:
ل وةسإلالمرالدريابيا.بجل در اس الدالبتادئياباإللأللدال لاللSTEM  لتي ال

المحور األول ) المنظور الفلسفي   -اإلطالر النظري 

 ) بريالض األطفالل والمدرسة اهبتدائية STEMلتعلم 

لوتنل الا دلدر حةسلميلدراسد الديللسلدرن اال إلتل ي:للللل
لدر  وةال داا يا ل درةظلئ ل درخرلئج.لSTEMس اًل:لتي يال

لغيالدرا  ى.لSTEM  يي ل تي الثلميًل:لدرسيل لنل دررادمجل در ي
لثلرثًل:لم اإلالدرن الديئيةرةفيالررا م ام را.

اااةل  ساا الااا دلدرنااةعلماايلدرتي اايالالمفهـوم واهدـدا   والائـا  :   STEMأوالً : تعليم 
للرنساارا ل   ساا يًل لبر ااتي الدرةاالئالع اا لدرتللمااللبااييلدري ااةال درتلنةرةفياالل در نااة ل دراإلل اايلن

لراااتي الدل 1986م يجةتساااي لم اإلاااا در اس اااالدالبتادئياااا لتااااعاللدال ااالااإلااالأللبل تي  ااايير 
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لدر راالسكا''خالالماايلبن سااررلميا تاال/ورن لظ االدرلس ل لاااةلدر رنااىلع ااىلل درثةاال  لدالفت االع 
لدرسااا لنلاااا ل ديباااادعلل در ثااالباةلل در رااالةسةللدر لاااةا لترااا للدرتااا ماااادخللدراااتي ال'' ل لدر يلراااا
 ىلا دلدرسيل لوؤكااال ل ل 34متي ال بنلءلدال لالر  يا ال  لSTEMدر اترظالب رلةسةللدرولما
ل اااةرواللمااايلدريااالراللد تلرااالسلع اااىلة ل  اإلرااالل لاااةرية للدال ااالا ع اااىلس ل2010 ااالتزم

لةعااالل بلرتاالر يي لدبااادعيل مست ساااإليللءمرااظلمتي  ييلوال ل  درخظنلدرتجاباللاإلةالبل تخادال
اإلااالأللبللدرا ااا يال غياااال ااا يادراللدري  ياااالألمراااظادر رلشااااةلرلدرخراااادنلال تسااال لل ااالادا

لدا لةئ يااالدري ااةال اا للسةدئوااالل ااىعلإئجاالب تاانثياللرواالل اايية لل در اس ااالدالبتادئيااالدال االا
 : 36مما ينت  STEMمس بيس أهم أهداف تعليم  ل  35ملر ستةرلب
ل.STEMتة يالدر ا لرتن يالمولسدنل خرادنلدرظال ل  لمجلالنل ▪
 حيلةلعرادالبتللسدنلدري  يال درتلنةرةفيل.درتاكيزلع ىلدر ستةرلل تحةيالفةةةلدر ▪

 من لدر ي  ييل اصًللرن ةاالدر ونىلدر ست ا ل تيزإلزلشر لبلرتةدصللمعلدر ينييي. ▪

تحسييلدرتحريللدري  ىل ديمجلزلدا لةئ ىلر ظال  ل ترنااىلدرااا الر راالةسدنلإصااال ل ▪
 درتي يال الل ي لل  ل ةءلمتلئجلدالخترلسدنلدرا ريا.

 ما نلي:  37مSTEMائص تعليم ومس أهم رص     
لكاالع ااىل ااريللدر ثاالاللدراإلل اايلن ل  اال  ل متس ساا الر غلئااالتاد  يااالSTEMل ااةعلنمةلل•

ل درلسااةسلدرنساا ل وااال اا للتالمياا درل رااللمشد اال.لدرساالبةال در واالسدنلدر يا ااالع ااىليت اااتلخظااةةل
لدرتاا ل يااادري لدرااا سدنلس لدراإلل اايلنل  لتخ  للتزةدةلس لدر اف لميل ممرلدر لةة لخةد لس 

ل.للولتتري
ل ياالتوالل اايل ل اا لواالتةلمإلتالمياا رع ااىلدلرااي ئلولريلاالمتخررال لSTEMلتي اللميا ال•

لدر  االاياللشااا لع ااىإليلقاالةسللييةمااةدلرلتي يااالمحتااةالدر يا ااال لةلدر ي  االانللئحتاالجل ل لدريةميا
ل.للدر لةريييلتالمي درلس   اع ىللرإلفلبال ك ر لفيا لبريللدا ل يا

 ل اااااا دلوتظ ااااا لمااااايلدر ي  اااااييلدرتحااااااو لدر سااااات البسااااااعالغيااااااتتلSTEMلتي ااااااللميا اااااال•
لر ي ةملتوا.

 : STEMثانيا: السياسات والبرامج والمعلمين والتعلم غير الرسمى لــ 

د ااتادتيجياللخظااالدرتلنةرةفياالدرةااةمىلر ي ااةال لل ج اا سصاااسلدرل:والتةففريعات السياسففات -1
لدر  ة اايالسع نااال ل قااا 41م اس ااادرلقرااللمللما  الميتراسلل لSTEMلرتي ياللن نةدل5لر اةل
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لماايلدرتي ي يااا لاد االدر لج يااعبلر ظااال للدري ااةاللتي ااياللإرااىلدرحلفااال 2007لعاالاللدا س بيااا
لدر رياااالدرتن يااا لسا ياااالع اااىلدرلاااةءلا ااا لدر  ة ااايالتةاإلاااالس لسغاااال ل لدرةااااسدنلتيزإلااازلسفااال
ل ل قاااالااإلااالأللدال ااالبلدر ي  اااييلواسساااتتلدقتاد ااالنلسنلانااالكلاريسااال ممااارللدري اااةا لرتي ااايال

لكن رةإلااالSTEMلتي اايالبل  ن نااادلوارنااادإ لل سر لميااللدر تحاااةللدر   لااادعتا ااالبيااتلدرااا المثاالل
لت ةااىلسإلاالأللدال االال اا ل درتابيااالدرتي ااياللبااادمجإاللسماارلاللزدراااللبوااللدرااةلن لدرتي ااياللرن االال
 .لل 38مدرر اد لا  لل  ليلق لدات لال

فف  رسففمي فيففرالففتعلم ال -2 لوتظااةسلدري يااالدرااتي اللس لرحااة درلماايلس ااانلدرياوااا: STEMلف
لاااةلمااللع ااىلمرلشااالبراايللإلااؤثا للدراسد اايالدر رااةالخاالسجلمتياااةةللزمنيااال سلااالبي االنلعرااا

لدر راااةالخااالسجلدامراااظالتنخااا لس لإل ياااي ل ل 39م بااالريي لدراسد ااايالدر راااةالةدخاااللم ياااي
ل اا لدر راالسكالمنواال:لداشاايلالماايلدرياوااالSTEMل اا ل در يا  ااالبلر رااةالدر  تاااةللدراسد اايا

لدر اس ااالبيااالمااللبااادمجل لااةس لس لدرا بةتاالنمساالبةلنللس لدري  يااا ل در ياالسأللمساالبةلن 
بل اااتخاداللدرةراااجلقاااج للدرا بةتااالن ل بنااالءلدر نزرياااا للامراااظابلدراإلل ااايلنلتاااابالدرتااا 

 اا للدررااي يالدر خي االنلس لدرحيااةد  ل  ااادئالدر تاال   لزإلاالسةل ل لدر تحاكااالدرا ةاللتلنةرةفيل
 . 40مدرونا ا

لاإلاالأللدال االابلدر نل اارا دري ااةاللدراإلل اايلنلتي ااياللس لإرااىلدابحاال لتراايال:مففففف لبراا -3
لدرااا ويلدال ااالا ل لتي الر اااللال اااال قاااال ااا لتي  و ااالل ااا لإئجااالب لسثاااالرااارل در اس ااالدالبتادئياااا

اإلااالأللبلدري اااةالل تي ااايال درونا ااااللدراإلل ااايلنم لس ااالنلتي اااالم لئياااالمالئ اااال ااا للئحةةاااة ل
لدرااتي اللبلرتاالر ل ل لدر سااتةرل اا لدا لةئ يااال ياالتوالل اا لة لوت ةقاالل ا در اس ااالدالبتادئيااللدال لا

لااااا  للامجرااااللدات اااالالكريااااالدر ي  ااااييوااااةرىللن بااااللونراااا .لراااا دلدآلخااااالئيااااززلمجاااالالكاااالل اااا 
 لعااال ةلع ااىلدرتخرراالنل عرالةدخللدرتي اللع ىلدال لالترجيعميللميلسفلللدر جلالن
لدر رااا علموااج دلدرراااةلإرااىلس لااال ل اا ل2010ملكاالتزلتريا ل ل 41مدر نوجلرتجلس لدرتخظيا

ل كي يااالررحاا  دلس اا  التحاوااال اا لدر سااؤ ريالح االتتل لع ااالعنلصااالرييةمااةدلدال االازلئياازل
لعاالمالتياااللدر ياا لع ااىلدرةلئ ااالدر ناالاجلس ل لك االدرنتاالئجلعاايلتةاإلااال تةااائاللدرريلماالن لف ااع

لس لإالدئيااااا ل در اس ااااالدالبتالاإلاااالأللدال اااالابل دراإلل اااايلنلري ااااةالدلر يلريااااالتي اااااللس ل اااايل
لدا اا  ا للااا ل اا لة سلألل االارلس لئية ل للفيا لبريلرولللدرتخظيالوتاللس لئج لمرظادا
 لل. 42مدر رلةسةللزملاللسخ  للدر  ينا لدرح ةال  ل درت ليال  تةرلء دال
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ففو  المعل – 4 لمااايلمنااال ل در اس اااالدالبتادئياااالإقلماااالاإلااالأللدال ااالابلدر ي  اااة للئحتااالج: مفف
راااالسكل درتلدرنلقااااا لدرت ليااااا لل ديبااااادع لدالتراااالالنل’’Cs 4‘‘لل يواااالل درتنةياااا لدال تراااالس

Communication, Creativity, Critical Thinking, and Collaborationل 
لإباااادعلتوالل اااةالمغااازاللشدنلد ااات زدزإلالرألل ااالا/م تة الس ااا  التةفيااارلشرااا  لإراااىلبلي ااال ا
 ل قااال 43مالة ااالمنلقراالنل  االلدر راالسكا للقااالدرنلدرت ليااال اا للدال االا؛ل ياا لوراااسل عاالر وال

 االلرلدرتلنةرةفيااللد ااتخاداللتاااللإشدميلقرللدر ي  ااييلل لتيزإلزلس لوتاللئ ييلSTEMلتي اللس ل فا
 : 44ملو  
ل. دال لالدامةسل س ريلءلر  ي  ييل ةية رتللميللم لشجلتةائالل•
ل.در ي  ييلرتاسإل در ونيالدرالزماللدر ةدسةلإرىلدرةصةال وةرالتة يال•
ل.للدرريلملنل تسجيللداشيلءلمادقرالمثلل درس ييال ةداادررراإلار   درلرلسلل لاداتياإلتلل•
ل.دراق ياللاريل در زة جلبلدر ي لمثللدرتلنةرةفيللبل تخاداللمولالل  لدال لالإشادكل•
ل. دررلرغييلدال لالبييلدر رتاكل درتةدصلل دالفت لعيالدرت لعالنلترجيعل•

إلاالسلعالقاالنل خرااادنل بي االنللل اا لدال لال إلتي اللون ة: اإليكولوجية النظم نظريةثالثاً: 
ل   ااااااااعلبا م ن رااااااااالل درخرااااااااادن لدريالقاااااااالنلمااااااااي ميةاااااااااةللمتراااااااالبيالإمتاماااااااااللنشااااااااري ل

BronfenbrennerلUrieلدرررااااااإلال تن ياااااارلكلمااااالل واااااال:ل قةإلاااااالمرتلااااااةلل جاااااا ل1966مل
ل للراا ل راعلئااادلمةام لس لدر رلشال محيظواللدال لالبييدر اةئالليالقلندرلتجل زلوتظ  

لقااالدرتاا لدرلرياااةللساايلقلندر لدال االالل يوااللئييرااة للدرتاا لدر تادبظالري لندر لل ع تدر جل حجب
لدرسيل اااالن لصاااانلع للر راااال ثيي لالمااااالسةدةللسصاااارحالدرري يااااالدراااان اللن اإلااااا.ل ع اااايواللتااااؤثا

لدرااان اللم اإلاااالبا م ن راااال  اااع ل قاااالشااا ءلكااال تاااؤثال ااا للل اااةدء ل اااالع اااىل دريااالم يي
لتراايللدرتاا لدريالقاالنلم االاللإلاالسل اا لدررراااإلالدرتن يااال  واااللرتحاوااالمحل رااال  لديئيةرةفيا

عاايلسم سااوال إلرنااة لاااةإلتوالدرخلصااال اا يلوتي  ااة لدال االالاااةلواااالس ل ل لدررااخجلبي ا
 ااايل لدا اااال در جت يااالنلدر ح ياااا ل اااا دلئرااا للعالقااالتوالماااعلدرنااال ل دامااال يل داشااايلءل

الالدرخراااادن.ل يناااامللئياااة لرااااالدال ااالال ت لعاااللدآلخااااإلي ل تترااايللدررخرااايالمااايلخااال
تجلس لإئجلبيالئظةس  ل والسم سوا ل إلتلة لراااووالشاايةسلبلالمت االء.ل لريالقاالنلااا لس اا ل

الاألوليففة نظريففةلل وفقففا ل  45مبناالءلدروةإلااا لسسبااعلماايل تتاانر لدرري ااال Bronfenbrennerلراا
لتظااةإلابل ااةدءل ااال ااىع تتاانثاللتؤثالس ل إل ييلميةاةللبظا للتت لعللدرت لدرن اللميللرةلن
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ماايلثااال ل لدرةقااالعنراااللااالئلخلمساالًللبيااادلتااالإ اال الال ااال قااال اا  ل لدررااخج م ااةل
 . 46م اس ادرلبي ا  للميةاةللسم  الرةص لخل لبريللدرن اإلالا  للت اوائ ييل

لري ااالندرلئياااالتااانثيالدرتي ااايا لمجااالال  ااالاألقعفففاد األربعفففة لنظريفففة الفففنظم اإليكولوجيفففة:  -1
لال ااالل در ينياااييلف ياااعلع اااىلؤثاإلااال لل اااا سإًلللفااااًد لدرظ اااللع اااىلتادبظاااا درلن الدرااال للدر تيااااةةل

لئ ياايلال لل داااالر لماايل مراالسكالكل يااا ل مااةدسةلتاااسإل لا  لبااللوالتي ااي لمجاال ل ااابيير لئ يي
لدر ي  ااييل ةعااالل مساالا الدر تل ااا للامةدابااللةعاااللة  للدرراا الشدنلةسد االنإمتلجللر رل ثيي

بواال ل كاا ر لصاانلعللع  واااللتظريااال اايتاللدرتاا ل اايادرسيللدراان الل  واااللدراسد اايا لدر رااةال اا 
ل ةعااااللدر ي  ااايي لتيااال  ل للدرج واااةس ل وااااللة  لل يلراااال يل ااالنل  اااعلوالئ يااانلالالسيل ااالدر

 قااالل دريةدمااللااا  للكااللدعتراالسلة  للإميلماالتوالليلماالبلتي الدرااللدال االالئسااتظيعلال ل لدررحااة 
لدرااا دئالماايلمج ةعااالتخياال ل لدر تادخ ااالدراان اللةدخاالتتظااةسللدال االالس دقتا ل"با م نرابا"ل

لاااا  للتاااة الس لئ يااايلكيااا لرتة اااي ؛ل 47مل 2لدررااايلملاااالاكزلم ااا للدرظ ااالل در اكااازلمتحااااةل
 : 48مدابيلةلداسبيالرج يعلSTEMلتظةإلالتيزإلزلمعلSTEMلتي ياللر واللإللسدًللدام  ا

ل ةراار ل تجاا سةلردلدرري االنساللدرظ ل ل ةالةدئاةللس ال:microsystem الميكروسيستم ▪
لدر اس ااا لبيااالمااللدمجباااللس لدال االالسعلئاااة سل للدراسد اايا ل در رااةال ناالزا درل تراا ل

لاااااا  للةدخاااالل درخرااااادنلدرنااااال لدرحاااالا ل بظرييااااال ري ااااالندرلماااايلغيااااااللس لة سدريراااالةةل ل
ل.للري لندر
لبي ااااالنلبااااييللريالقاااالنبليتاااااستلدرتاااا درااااادئاةلدرتلريااااالل،mesosystem ميزوسيسففففتم ▪

لبااااييلدريالقااااا اااا للمرلشااااالبراااايللتااااؤثال درتااااللشااااخل دالس لتجاااالس دردر ييا  يسااااتال ل
ةلدرظ االل ياالبوااللدرتي اايالدر اس ااىلع ااىللؤثاوااللدرتاا لدرظااا لل  ااثال .ل دال االالدرراالرغيي
لدرلرااالسلتااااسإل للاااا لعرااااللس لمرلشااااة لغياااالس لمرلشااااةللبراااةسةلل- بااالريي ل-بااالر نزا
لإئجاالب لتاانثيالإ اااد لع ااىلدررااخجلقاااسةللع ااىلؤثاتااللس لئ ياايلدرلغةطلدرت ل مستةال

ل.للدرن لالل  لتاسجل ظ لر
لتااااؤثالاللدرتاااا لدر جت ييااااال در ؤ ساااالنلدرويل اااال ت ثاااالللexosystem ايكزوسيسففففتم ▪

ع ااىللمرلشاااة لغيااالس لمرلشاااةللبرااةسةلل ياار لتااؤثالس لئ ياايل رلاايلرظ االع ااىلدلمرلشاااةل
 .درسيل لنلت  لتح زلدرت ل دررحة لدرحيةمال يل لن ريللدر ثلال

▪  
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ل
ل درن االشجلدرثةل يااالدالااالماايلتاانر ةلتاااىلسبيااالةدئااالل،macrosystem ماكروسيسففتم  ▪

لدام  ااالف يااعل  رل عالقلتلردمخادل لل درظ ل يولللوتي اللدرت لدرري التريللدرت ل درةيا 
ل.داخاال

 

 األقعاد األربعة لنظرية النظم اإليكولوجية( 1شكل )

لمج ةعااااالتراااا للSTEMرااااتي اللديئيةرةفيااااالدراااان الوتلاااا لماااايلدرجااااا الدرساااالبالس لللللل
لتتليااا ل ااالالرأللدراااتي الل اااا لمااايلغنياااالمج ةعاااالمياااللتخ اااالدرتااا لدرري ااالنلمااايلمتنةعاااا
لا.درةقل ا سبل تتظةس
لرن ةشجلدائيةراااةفىلئةاااال يااالةلكاااللل ااالل ااا يل ااايل لبي اااىل دفت ااالعىل مااايلثاااال اااللللللل

وة اا لشااريالقةإلااالماايلدر جت ااع لل.ل ياا  49مل 3ك االلوة ااحرلشاايلمل دقتراالةال  يل ااى
لددال لا ل إليالكللل لل  لماكزلدرن ااةشجلدرري اا ل اإلاااًلل درخاملنل دررادمجلدرت لتاعالتي ال

  لدرتي الدرخل لبرل  اا ل اايلقرلدر ح اا  لدراا نلئرااي رلدا اااة للل ل مرلسكًللميلمةعر لمرظًل
  درثةل ا ل درخراة.

 ياا لتز إلااالدال االالل؛ ااال داقاالس لروااالتاانثيالس ل اا لع ااىلتي ااالسل االروال تن يااتوالدا ▪
لت لتريللإ سل لدالمت لءلراالكللل لل.بلريالقلنل در ا ل درتجلس لدر

ل للشخجلبلر ل ةالدرظ للئي ا ل إلاعال إلستث البنرلطللمجل لدرظ ل. ▪



انيا عبداملعز الجمالد/            ات نظرية النظم األيكولوجيةتطبيق                                                         ر

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

243   

لدر جت علدر ح   ل دا اد لدرثةل يا لتيززلدرريةسلبلالمت لءل درا لايالر ظ لل س اتر. ▪
لديللسلدرةد علر سيل لنلدر تادبظالتيي لسؤإلالرتي الدال لال تن يتر. ▪

ل

 STEMموذن األيكولوج  لتعلم ( الن2شكد)

، STEMالنظفام البيئفي لفتعلم  نتضح مس الةكد السابق أ  األطفال في صميم نمفوذن   
العائلفة واألصفدقا ( وبالبيئات)المففدارو )ألنهفم نتفنورو  قةففكد مباشفر قنشفخان  رففريس 

س واألاليا (، وبةكد رير مباشر ببيئفتهم ووقفافتهم، واألطففال أنفسفهم نتفنورو  قالبيئفة مف 
 رةل تصرفاتهم، وقيمهم.  

 قالتالتل ييلدرةقال  لا دلدرن ةشجلرتة ي لس لانلكلتغييادنلمساات اةل اا لدال االاللللل
سم ساااااوال  ااااا لدرسااااايل لدر حااااايالبواااااا.لع اااااىل اااااريللدر ثااااالا لدررااااا لنلدر يا ياااااال دريلل ياااااال

لااجل دالفت لعيااال درتح يزإلااالدرتاا لئج روااللدال االالإرااىلتجاالس لدرااتي التتظااةسلبل اات ادسل تن
 تتااااد ا؛لم اااللواااؤةنلإراااىلت لعاااللةونااالميي لماااعلماااا سلدرةقاااالباااييلصااا لنلدال ااالال ت ااا ل

 ل درت االعالنللSTEMدرخلصااالبري االنلدرااتي ا ل ماايلثااا ل  ن ااةسلدراان الديئيةرةفيااالرااتي ال
بااييلدر تي  اايي ل داصااةالدر جت ييااا ل درثةل ااالدا  ااعلمظلقااللسمااالباالر لداا يااالراااعالتي ااال

لبناالءلع ااىلدرةاااسةللراااووللSTEMرتي اللديئيةرةفيالدرن اللس لدررل ثة لل فا قال  . 50مدال لا
لتظااةإلا لل؛ر خرااادنلدر تياااةلدرتياااأللخااالالماايل در يا ااالألل االارلدري  يال  لس ادرلمولسدن
لدرا اا يالدر  لس االنلماايلمتنةعااالمج ةعااالبل ااتخاداللدرةقااا   ل ااوالعراااللدال االالدات االال
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لمراال لل اال ل لدر يةاااةللدر واالسدنلبناالءل اا لدال االالمساالعاةل للدرسااةدء؛لع ااىلدرا اا يال غيااا
 :(51) ه  STEM لتعلملديئيةرةفيالر ن اللس ل يالررنلنلثالثا دل اة ل لدرحةية لدريلرال

لباااااييلدرتيااااال  للتةااااااسلةيااااالةةلبلعراااااالدرثااااالم لدررااااا لإراااااىلدرا  اااااالمااااايلماس ااااا لم ااااالال •
ل.درةظلعلن

لةدخااللب يلريااالدرتياال  للىع االلدرةاااسةللروااللللمن  اااسال اا للدر اس  لدرا داللبيالمللباملمج •
ل.ا  يادرلغيالس / لا  يادرليالتي درلبي لنل عرا

 . دا ال درظال  لر  ي  يي لدر ةدسةلتة الSTEMلرتجلس لقةإلالخراةللمؤ سلن •
ةسد ااالل راا الألطفال في سـيااات ماتلفـة:   STEMوتعلم  اإليكولوجية النظم نظرية -2

در رياااةللدرخرااادنبااييلتي اااللعالقااالةة فاالل 2015در يوااالدرظرااىل در ج اا لدرةااةمىلر رحااة م
 ااا.ل ااتي الدر اسلل اا لس ل ة ااةعلندرلت اا ل اا لال ال قال  ل درنجل لSTEMل ة ةعلنر

 لدرثلمةإلااالدر ا  ااال تااىلكريااالإمجاالزلمناارلوتةقااعلدر اس ااا لقرااللماالل ا  ااابلباااءدًللدراإلل اايلن
ع ااىلصااةسةللدراإلل اايلنلماايلدرنااةعلرواا دلمةامااالتااة يالخالالميلا دلتيزإلزلر  ي  ييلإل يي ل
لدر ة ااةعلنلر واااللدر ياالسسل د تساال لSTEMلم اااةدنلبناالءلع ااىلدال االالئساالعا"لمةاال "

ل اا ونخالااة للدراا ويلدال االا لس ل2008. سشاالسنلةسد ااالبلتاإلاا ل آخااا  م 52مبراايللسع ااا
شراا لللاتراوااللك االلا ةلدري االلمحةلديئجلبيالدالتجلالنلةلراووالتن لمرياةلل يل مندري ةاللسمرظا

 ل قاااةل 53مSTEMلدنخراااللر تلبيااال ماايلثااالئيةمااة لس ثااالتح ساالًللال ااا درل دري  االلليمجاالزب
لبااييلالةلدري االلتي اااللرتةفياارلدرتلريااالدا ل اايالدر راالة  اااةنلدرادبظااالدرةلنيااالر ي  ااىلدري ااةال

 :لل 54مدررغلسلدال لا
 المسفتوى  علف هم فهم وتطوير العلوم ممارسات في االنخراط عل  القدرة لدنهم األطفال •

 .النظر  
 .مو العل تعلم الصفار األطفال مساعدة في وهاما محوريا دورا و  لعبن الكبار •
 العلفففم عفففس التنقيفففي ففففي للمةفففاركة ومتنوعفففة متعفففددةففففرن  الصففففار األطففففال يحتفففان •

 .واالكتةاف
 وريفر الرسفمية األوسفاط كفد ففي والمعرففة العلفوم مهفارات تطفوير علف قادرو   األطفال •

 .الرسمية
 .الوقت مرور مع والمعرفة العلوم مهارات تطوير عل لدنهم القدرة  الصفار األطفال •
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 الفتعلم ففي االنخفراط رفةل مفس والفتعلم العلفوم مهفارات تطوير عل  لدنهم القدرة األطفال •
 .التمريبي

س ااانلدرياواااللوالمدرسفة االبتدائيفةلففي ريفاض األطففال التكنولوجياوفيما نتعلق بتعلم للللل
لعناااامللفياااادلترااا ي لل رااا  ادرلدراق ياااارة ااالئللديعاااالالليئجااالب دلداثاااالدراسد ااالنمااايل

 ل فاااوالبلراا كالس ل 55ممريااال قااال اا لدرظ ةراااالتي ااالراااعل متي ااالماااس  لبراايللتسااتخاال
لدرااا ويلدال ااالالس لاسد ااالنةاااالسظواااانلدر ل STEMتااااسإل لدررامجاااالرألل ااالالتااااعالتي اااال

لدرا بةتاالنلمراالسإلعل بامجااالبناالءلل بنجااللوالئ ياانلدري ااالماايل نةدنلسسبعلبييلسع لسااللتتاد  
لاااا  لل ااا لدرل رياااةتال ع اااةاللدرونا ااايالدر  ااالاياللمااايلمج ةعاااالتي ااااللبااالرتةدزالماااعللرسااايظادر

 اا للدر جاالالنلماايلغيااااللمااعلدرا بةتاالنلبنجاال لوااامجة للس لئ ياايلدر ي  ااييل س لدري  يااا 
  . 56مدراسد يالدر نلاج

 لسشااالسنلطفففال والمدرسففة االبتدائيففةوبالنسففبة لففتعلم الهندسففة لبطفففال بريففاض األ        
لسااالرالدرلمثااللمتة رااالايل االلررناالءلدال االالترااجعلدرتاا لدراسد اايالدر ناالاجةسد ااال اوثااالس ل

ل واااالع اااىللقااالةس  لدرااا ويلواس اااةمولللدال ااالا لتجيااالل غيااااالل درلاااادن لدرخرااا  لبل اااتخادال
ل إعاالةةلل تح يااللسدخترااللإرااىلدرحلفااالعيل لاللدافسلا ل  اكالسالرالدرلزد إلالبييلدريالقلن
لباااييلدر يا ااا لرتةدصااالئست ساااالدال ااالالعااايلدلدرونا اااا لمجااالال ااا ترااالمي وا ل للصااايلغا

ل دختراالسلدرتلااادس  للدر رااي ا لصاايلغالمثاال لدر راايالنل االلمولسدنلل تخادالبلدرتخررلن؛
لع ااااىلدرةااالئاللدراااتي اللساااتخاالئلماااللغلررااال ل لدرةاااادسدنلرتةفيااارلدرريلمااالنل تةياااياللدرراو اااا لدرح اااةا

 لميلميااللدرت ليااالع ااىلدال االالقاااسدنلتحسااييل اا لر  ساالعاةللدري  اا لدرتاااسإل لمااعلدر راالسإلع
لااا  ل ل ااةرواللماايلدرياالراللال تلرلسلدال لال سلعاةلرلداا يالغلئال  لدر ولسدنلا  للكل ل

ل. 57مدري   لدررح لص يالل  
 ل
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المحور الثاني:بعض تطبيقات نظرية النظم 

طفال والمدرسة برياض اال STEMاإليكولوجية في تعلم 

االبتدائية بكل من الواليات المتحدة األمريكية 

 وأستراليا

لSTEMوتنااال الااااا دلدر حااااةسلبيااااتلتظريةاااالنلم اإلااااالدراااان الديئيةرةفيااااال اااا لتي اااااللللللل
باإلاالأللدال االال در اس ااالدالبتادئيااالبيااللماايلدرةالئاالنلدر تحاااةلداماإلييااال س ااتادريل ل  اايتال

لدرااان اللةسد اااا ل للSTEMلتي ااااللرت يياااللكة اااي ا م ام راااالئيةراااةفىلررالدالن اااةشجتةظيااا لدر
لة سدلت ياا لدرتاا لدر خت  ااالدراان اللبااييل در يةاااةلل تادخ ااادريالقاالنلدرلر واااللدر خت  ااالدر تادبظااا

لتي اااللتظااةإلالتيزإلااز للر واااللإلاالسدلدام  ااالااا  للتااة الس لئ ياايلكياا  ل لدررراااإلالدرتن يااال اا 
STEMلتلرى:دابيلةلداسبيالررا م ام را لكلرلرج يعل

 التعليميففة األولويففات تففدفع التففي والسياسففية الثقافيففة األهففدافنظففام الماكروسيسففتم:  •
 .STEMبتعلم  الصلة ذات

 نظام االيكزوسيستم: يمثل  محور السياسات في الدراسة الحالية. •
نظففام الميزوسيسففتم: يمثلفف  محففور الففتعلم ريففر الرسففم  رففارن المدرسففة فففي الدراسففة  •

 الحالية.
 يستم: ويمثل  محورى البرام  والمعلميس في الدراسة الحالية.نظام الميكروس •

 
 ة:ااادة األمريكيااالمتح أوهً: الوهيااالت

عرااالقاالسةللجفرافيفا ت تااا  ل ااةءلتح يااللدرساايل لدرثةاال  لر  جت ااعلداماإليااىلوترااييلسمواالل     
دررل اااي يي لململ ا لدرراا لإرا لدر حايالدروااالةنل للىسماإليللدرر لريال لميلدر حيالدال نظ
اا  ااادل ا ااالكنا اايلة را ااا ل ل لما اا لدرغا اا ل  ا ااي ل ا اايجلدر يسا ااي ل لخ ا ااالدر يسا اا لة را اا لالإرا دررا

سدباااعلد راااااالة الدريااااالرالمااااايل يااااا لدر سااااال اللدرجناة ل ل لتياالدرةالوالنلدر تحااةلداماإليياا
اااا  اااال تولللإشلتر ااا الئاااالنلدر تحاااااةلداماإلييااااال م ااااًادلالتساااالعلدرةلل )ل٢ ااااال٩,٦٣١,٤٢٠ (مسااا

 دمتادةاللع ىلة دئااالعاااأللمتياااةةل عاااةلس اارل لسخاااالكلرسااظ ل در ااؤثادنلدررحاإلااال ممواالل
مففففس النااليففففة الديموجرافيففففة  ل  58متخت اااا لدر ااااا سلدر نلخيااااال يوااااللماااايلمنظةااااالاخاااااال

در جت ااااعلداماإلياااا للت ياااازم يااة لمساا ر.لل إلل300ئةاااسلعاااةل اايلموللباان ثالماايللوالسياسفية
اااةع اااعلتتناا ااارلمجت اا ااال لبنماا ااارلداةواا اااادسل ياا ااالل داعاا اااادنل داصاا ااارللزةدةدرةاااةم  ل إلااال  در يتةاا  يا



انيا عبداملعز الجمالد/            ات نظرية النظم األيكولوجيةتطبيق                                                         ر

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

247   

بيلماااال تي ااايالدر غاااالديمج يزإلاااال  كاال لدرتي ااياللدرترالويل ا لدر ساااتةالدالقترااالةنل دالفت ااالع 
اااال لااااا دلبلي اااال السماإلي بخلصاالس راالداثاال ا لتةةإلاالدرنسايجلدالفت ااالع ل ااا ل داماإليياام

درحةااة لديمساااالميال إرااىلعنلوااالم االالدرحيااال مؤ ساالنلدر جت ااعلدر ااام ل اا لسماإليااللبتن يااا
دالمت اااالءل رلااااللدر ااااةدلنيي.لة  لت اقااااالتياااازالإرااااىلدراااااويلس لدريااااا لس لداصااااللدرةااااةم لس 

ا  ائ ةادل  لدرااا نلسصاااالل ااا لة اااتةسلدرا راااالداماإلييااااادر لاااانل ااا ل اااةءل يل ااااالدرحياااالدراا

 ل 59م درةةدمييلدر ياسدريا ل   لتراإليلنلدرةالئلن ل   لس يلالدرةللءل  لمسااتةإللترلدر خت  ااا
تيت ااالدرةالئاالنلدر تحاااةلدقتراالةلدرسااة لدر رناا لع ااىلدال ااتث لسللمففس النااليففة االقتصففادية 

نلكرياااةلماايلدر ااةدسةلدر نج يااال مراالةسلدرظلقااالماايلدرحااال در نل سااالدرتجلسإلااا ل ت ت اا لثااا د
بتااا ال غاالزللريياا ل  حااال إلةسدميااةا ل ع ااىلدراااغالماايلااا  لدرثااا ةلدرظلئ ااا؛ل اام لدرةالئاالنل

ماايلس ثااالة الدرياالرالدر تحاةلا لس ثالب اد لدريلرالد تيادةًدلر رلةسلدرظلقا لك االلسموااللتيااال
ن لإ اال الإرااىللجلدرساا عل تااة يالدرخاااملتظااةًسدل إمتلفيااا؛ل الوةفااالم يااالرواالل اا لمجاالالإمتاال

ت يزلدرزسدعالداماإلييالبنسد  لخراارال مناال لمنل اا ؛ل تحتااللدرةالئاالنلدر تحاااةلداماإلييااال
دررادسةل  لمجاالالدرتراانيعلمثاالل صاانلعلنلدرظياااد ل درلواباالءل ديرلتا مياالن ل إليااةةلشراا ل

  فااااةةلدريااااالدريلم اااااللإرااااىلقاااااستوللع ااااىلدرتجاوااااال د ااااتخادالدرتلنةرةفيااااللدراقيةااااالدر تظااااةسة 
ئةاااةالدرن ااالالدراس ااا لر لداماإليااا لع اااىلثاااال لمرااالة لاااا ل:لدر  لياااالدرخلصاااالدر ؤا اااا لإشل

 ل 60مرة االئللدالمتاالجل ل لدر نل سااالدرحاااةل ل دعتراالسلدراااب لدر حاااكلدا ل اا لري  يااالدالمتاالج
سمااال اا ل ل"س  اا لتةاإلااالدر جنااالدرةلنيااالرالستةاالءلباالرتي يال در ينااةللمففس النااليففة التعليميففة 

 لس لسماإليااللقااال ةااانلقاااسةلدرتناال  ل اا لدالقتراالةل1983عاالال"لA Nation at Riskخظااال
دريلر  لبسر لتام لسةدءلدرن لالدرتي ي   ل سكزلدرتةاإلالع ىل ي لتحراايللدرظااال ل اا ل
در ةدةلدراسد يالمةلسمالمااعللااال لدرااا الدرراانلعيال اا ل اارعلمااادنلسفاإلااال يوااللدالختراالسدنل

ةخااالالمتظ رااالنلدر نااالاجلديرزدمياااالدر راااتاكال اااا ل ل سقاااالدرتةاإلاااالإ رياااا ااا يلدررحاااة لدرا
در غاااالديمج يزإلاااال دراإلل ااايلنل دري اااةالدالفت لعياااال درحل اااة ل در غااالنلدافنرياااا ل دعت ااالةل
 تظريااالمياالويالصاالسما ل إللرااالماااةلدراسد ااا ل إةدسةلدرةقااالبي االءة ل إتراالعلس االري لس لاالل

 اايي ل دفتاا د لدر ي  ااييلدر ت ياازإليل درااتخ جلماايلدر ي  ااييل  لدختيلسل إعادةل تاسإل لدر ي 
 لإشلشّيللصااا سلقاالمة ل"الللSTEM ل قالدمييسالدريةدمللدرسلبةالع ىلتي ال 61مدرليلس

"لمةظااالتحااةال اا لدرسيل ااالدرتي ي يااال Child Left Behind(NCLB)ل االلوتاااكلباالرخ  ل
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 لK-12ال االال دالبتااادئىلم لتغييااالمناالاجلسإلاالأللد1داماإلييااا؛ل ياا لس ااالدرةاالمة لع ااى:ل
لراإلل اايلنر راااد لنل اا لدلدرت ةإلااللتااة يا ل2ل  لدري ةال دراإلل يلنل درتلنةرةفياالل درونا ااا 

لتةاااااللعااايلل ااانةإلًللدرريلمااالنلف اااع ل3ل در ح ياااال درجلميااالنل درل يااالنل دسلدر اااالباااييل دري اااةال
بلرتةااااال ااا ل لسباااالت ةإلاااللدرتي ااايالدر يااااسدرىل4لري اااةا  دلدراإلل ااايلنل ااا ل در اااادس لدرظاااال 
ل.لل 62مداةدء

 

 ياااا للل؛macrosystemلقففففد مثففففد العففففرض السففففابق منظففففور الماكروسيسففففتم       
لدرثةل ياااالدر يتةاااادنلباااييلدرت لعااالب ا  اااالسإلااالأللدال ااالاللSTEMتييااا لمرااالةسدنلتي اااال

ل اااا  .لدر يتةااااادنلت اااا لماااايلتنرثااااالدرتاااا لدرسيل اااايال دااااااادسل دالفت لعيااااا ل دالقتراااالةئا 
لدري  اا لدرتحراايل للدريلر يااا لدرتنل ساايال درةاااسةللدالقتراالةلبراان لدر خاال سلة در تحااالدرةالئاالن
لدررااحيالدراعلئااامراااوولللداخااااللدرلرياااةللدرةلنيااال درةلاالئللدرااا ر  لداةدءلتةياايال اا للر ظااال 

 لدرتي ي ياااالدرسيل اااالمةاماااالس رةإلااالنلإراااىلSTEMلةااال ااالا ال ااا لم لدرري ياااال دالات لمااالن
لSTEMلتي اايالع ااىللدا ل اا ل تاكياازرلدرسيل ااالرااا علح اازملب ثلبااالكلمااالدر خاال سااا  ل ل

ل االالماايلرأللع   لحريلتلسع ىل ةعالل لقادرنلدرت ليال تيزإلزل من لما  السإللأللدال لا
 ااىلااا دلدرساايل لت لع ااالم ااالدرتي اايالع ااىلمسااتةال ل ل21درااالل ةا لرلدريلم الدرةةالسفللإعادةل

لدري االل اا لباااسنلةااا لدرتغييااا لسفااللماايلدرةلنيااالدرنااادءدنلرواا  لل يااللكاااةل درا رااال درةالئاالن
ل يااةفي|للكلري ةسميااللفلميااالدر ثاالا ل ااريللع ااىلالدرحلفاالن رت ريااللدرحاالر لدرتي ااياللإلاالسل اا 

لدرةلئ ااالدر ااادس ماايللدثنااييلرتظااةإلال؛ شاااكلئولل STEMكلري ةسميااللرااتي اللشااريالمااعلع  ااا
در ي  اااييللدنقااااسللررنااالءلدر ل ا  يساااتاللر رااالةسدنلمرلشااااةللمتيجاااالشرااا لكااال ل؛STEMلع اااى

 اا لليااالتاانثيالدر ل ا  يسااتالكي ل ل اةلمااللوة اا درتي ياللثةل التغييا للSTEM دال لال  ل
ل.بلر جت عل در اس الدالبتادئياباإللأللدال لاللSTEMم لالتي ال

ليصااال لدرحلفااالع ااىل د اا لإف االعلبااازلالسيالسالت والتشريعالت: -1
لدرتي اااياللقااالمة ل ل صاااا سلدرخراااة ل فااارلع اااىلSTEMلتي ااايالل سا ياااالعااالاللبرااايللدرتي ااايال
لدريااالاللدرسااايل ل ااا ي "NO Child Left Behind"عااااالدرتخ اااىلعااايلسالل ااالل2002

لخظلباااارل اااا لSTEMلتي ااااياللسا يااااالع ااااىلدرااااائي لس ااااالس بلماااال لإةدسةلل اااا لدرتي اااايالليصااااال 
لمةااللإرااىلتحتاالجلدر تحاااةللدرةالئاالنليإمااللقاالئاًل:ل 2009لسباإلاالل اا لر ي ااةاللدرةلنيااالرأل لةئ يااا
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لدريةاااالمااااالع اااىل دراإلل ااايلنلدري اااةالل زماااالمااايلدري اااةنللدرجااازءلإراااىلرة اااادلماااي"للالبوااال
لدرتي اايال:لداباايتلدرريااالمراالةسةللس بلمااللدرااائي للااا لدالقتراالةئا لدازمااالع ااىلسةد" ل لدر ةراال
لة سلتيزإلاااز"لعااايلتحاااا  للدريلر ياااا للرساااة ل اااا لت اااة لسماإلياااللبلرتحساااييل2009لرإلباااادع

"ل سع ااايل "لدالبتلااالس لل درتلنةرةفياااالدري  ياااالرااال لنال ترالردريااالل ااا لمحااااكلبلعترلساااالللاإليااالسم
 در اس ااااالل شاااااةلع ااااىلما  ااااالسإلاااالأللدال اااالال"ل لنيااااالن رةإلاااااكلSTEMلتي ااااياللتحساااايي
؛ل ياا لسقاالالس رةإللتوااللسع ااىلماايل د اااةللدرتي ااياللإصااال لس بلمللإةدسةللفي ارةالل. 63ملدالبتادئيا

لرتحسااييل د اايا"ل اا لملن"لسبياااسل2009لرياالالداماإليااىللدال ااتث لسل إعاالةةللدالمتياال لقاالمة ل
K-12ماااايلخااااالا:لتحسااااييل يلريااااالدر ي ااااال در اااااوا ل تااااة يالمي ةماااالنلرأل ااااال در ي  ااااييلل

 درراال ثييلرتحسااييلتي ااالدرتالمياا لبلر ااادس  ل تن ياا لمياالويالمونيااال لنيااال تظااةإلالدرتةيي االنل
 مااالماايلدرت لتت لشىلمااعلااا  لدر ياالويا ل تحسااييلتي ااال إمجاالزلدرظلراا ل اا لدر نااللالدر حال

لSTEMتظااااةإلالتي ااااياللدمظالقااااًللماااايل ااااا لسماإليااااللع ااااى ل ل 64مخااااالالدرتاااااخالنلدر يلرااااا
لدري ااااةاللنمجاااالالل اااا لدر تحاااااةللدرةالئاااالنل اي نااااالدرتنل ساااايالقاااااستوللتيزإلاااازبلعتراااالس ل  ااااي الر

 ااا لع االللرخ ااالتةصاايلنلسسبااعلداماإليااىلتةاإلاااًدل اااةلباارلا جدرلااةمل لسصاااس درتلنةرةفيل
لزإلاااالةةلل 1:ل لت ث اااال ااااىدرجاواااااةلل درتلنةرةفيااااللدري اااةالع ااااىللدرجوااااةةل تاكيااازلةلدرجااااةةلعلرياااا

مناا لما  ااالسإلاالأللل دري ااةاللدراإلل اايلنلتي ااال اا للكريااالتحسااييلخااالالماايلنماإلياالبلدر ةدااا 
لدا ل ااياللررحة بااللدراارالةلدرتاازدالل تيزإلاازلةعااالل 2ل (K-12) اانالل12دال االال  تااىلع ااال

لبنماإلياالل در ونا ااييل دري  االءلدر ت ااةقييلدرظااال ل د ااترةلءلتجنيااا لتظةإلال ل3لدافاال؛للةإل ااا
 لك االلقاالةنلدرا رااالرالبتلاالسلدرياالرالل اا لدرادئااالدر ياال لااا لسماإليااللس لماايلدرتن ا ل4 ل درخلسج

لدر غاااال  نااة للراإلل اايلنرتي اايالدل متسااةال د اااحالمياالويالرراايلغامراالةسةلل2008لعاالالل اا 
لمياالوياللعت االةبلكريااالدات االالل نا ل لاًللعيل12  تىلع اللدرا  الميباءدللديمج يزإلا
اااااا  لل سدءل  ي ااااالل.ل 65ملSTEMلتي اااااياللرتحساااااييل اااااا سإلال اااااتلة لل درتااااا ر ي اااااةا للم لث اااااا

سصااااسلمج ااا لدراااائي لداماإلياااىللتنااال   بلرلماإليااال ااا حالالدرتااا لسيل ااالنل در رااالةسدندر
ف  ااالماايلدرتةصاايلنللSTEMر ي ةال درتةنيال اا لإلاالسلدرتخظاايال دال ااتيادةلرتظريااالمراالةسةل

ماايلقرااللدرجلمياالنل درل ياالنلدر ينيااال لSTEMممي ااال مي  ااال ااىل100.000لادةإعاالسا واالل
 ل 66مدرواااسلا دلرتحةيالع يالمحتةاللشدنل ميا القةإلالتاسإل لمولسدنعرالدرتاكيزلع ىل

ماس ااااال ااا لمخت اااا لدر اد اااللدراسد اااايالرت يينواااللماااايلل100000 درتةفيااارلر حيةمااااالبااااعال
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ئالدرااااااعالدرةاااااةالر راااااادمجلدر رااااا  ا ل ل تةااااااSTEMتااااااسإل لدرحةاااااةالدرنةعياااااال ااااا لمجااااالال
 تخريجلماترلنلمت يزةلر  ي  ييلدر حتا ييل  لااا دلدر جاالا ل تظااةإلالبااادمجلدر لفسااتيال

مااؤت الل2012 لك للسقلمالسماإليلل اا ل 67ملرتظةإلالداةدءلدر ونىلر  ي  ييل  لشدنلدالتجل ل
ل لك اااللدقتاااا  68م ل تراااجيعلدرتللماااللباااييلدري اااةالدر اترظاااالبوااالSTEMق اااالرااااعالمجااالالنل

لر ي اااةاللةلن درااالل ج  بااالرلSTEMرجناااالرتي اااياللإمرااالءلتنااال  "لسماإليااال"ل2010لعااالاللقااالمة ل
لرتي ااياللد ااتادتيجيالخ ساايالخظااال   ااع ليااا ياسدردرلSTEMلد ااتث لسدنلرتنساايال درتلنةرةفياال

STEM2015عاالاللل االلكااللمجاال لقاالمة لل اا لباارلميتاااسلاااةلك اال ل ل 69مEvery Child 

Succeeds Act  لس بلمااللدرااائي  ل لا المرلةسةل در ادس لر ظال لدرنجل ل ل  برن لل
لإرااىلدرةصااةالوااة ال ل اااللعنرااالSTEMفياالل اا لل2015عاالاللر ج يااعلدرل ريااةتالي ااةالر

لدر اصااال إتل ااال دررااحا لدرراميااال درتابيااال در نااة  ل داة  لدالفت لعيااال دراسد االنلدري ااةال
لدر لااالقاالةةلماايللخريااادل30لمحااةل 2015لالعاالدر ياسدرياااللديةدسةل لك االلةعااالإ ل يالرغالرتي ال
لرتراالةالدر نلقرااالع ااىلدرةلئ ااالدري االل  ةاالنلماايل  ساا ال اا لر  راالسكالSTEMلمجاالال اا 

 .ل 70مSTEMلتي ياللر ستةرللتةصيلنل   علدا للس

لتي اااايالتللماااالللرجناااااس ااااانل : STEMلا  رسمي غيرالتعلم ال -2
STEMل تااادر لدرااتي الةمااجللسا يااال  رحااةلدر ج اا لدرةااةمىلر للر ونا ااالدرةلنياااللا لةئ يااابل
باالرتي الخااالالل k-12من لما  الدرظ ةرالدر رياةل  تااىلدرراا لدرثاالمىلعرااامدرا   لل غيا
 :(71)التال  اةلمللوة حرلدرريلللدراسد  لدريةال
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العادى  الدراسي اليوموالتعلم قالرسمي  ورير متدالم لتعلم( البيئات المتكاملة ل3شكد )

(K-12) 
 

لمااللبااادمجلمثاالدر ة اايالدر ويي اااللدرااتي اللادمجبااللدرراايللدرساالبالع ااىلدرتللمااللبااييوؤكااالللللل
ل در يتراالن ل درحااادئا لدر تاال   لمثللمؤ سلنل  لدرا  يالغيالدرتي الل  ا لدرا دا لبيا

لدراسد ااا لدرياااةاللبي ااالن ل للSTEMلتي ااااللبي ااالنلمتيااااةةللدر جت يياااالدر ن  ااالنلمااايل غيااااال
للدراااتي اللمحتاااةالماااعللدامراااظالمةدءماااامااايللدر ة ااايالتي الدراااللباااادمجلرت ياااييل K-12ملدريااالةن

للل.لر رةابلتاسإل  در
 ياا لد ااتث انللر ااتي الدر  تاااللSTEMلمراالةسدنلسئلااللدرخلصااالدر ؤ ساالنلم اا نل قاااللللل

لمراالةسةللخااالالماايلSTEMدرااتي الدر  تااالرااالل اا ل  لمةإل  لمةإل   للبيتيل ل للميلمؤ سلن
لشااريالبااييلكراااد ال ل درتااىلتااادسلThe Power of Discovery: STEM:لدال تراالسلقااةةل"

لبااااادمجلة اتاااال لدر  تااااا لSTEM رااااتي اللكلري ةسمياااالل شااااريالر ااااتي البيااااالدر اس ااااال لري ةسمياااال
لدآل لخااااالإل لل1976لعااالالل ااا لةوتا إلاااا&للإواااللشاااييلغة  ل قاااالتن ااا لبامااالمجل 72متي ي ياااا
إرااى:لل ل إلواااسةوتا إلااالدريلصاا المنظةااال اا  اانالل18-4لبااييلسع االسااللتتاد  ل اةدل3000
ل بلرتااالر ل STEMلمجااالالنل ااا در تل اااالل ا بااالرلياإلااا  درتلداماااةسلس ريااالءلميا اااالزإلااالةةل

ل يلريااااالزإلاااالةةل ل ل درثلمةإلااااالدر اس ااااالدالبتادئيااااالخااااالاللسل اااالرواللةعاااااللع ااااىلالقاااااستولتحساااايي
 لبااالري ةاللدررااا الشدنلدراااتي اللسمراااظال ااا ل داموااالنل دآلبااالءلدرظاااال لإشاااادكل ااا لدر ي  ااايي
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لس االت ةل للدر ااادس  /لدر ي  ااة للئةةةاااللدرونا اايالدامرااظا ل لع  يااللتاااسإلرللمجراماالدرلدا لة ا إل
لتةاااال ل لدر اس ااالخاالسجلبااادمجلدرااتي الغيااالدرا اا ىل  لدري يللدراسد لنللال لس لدرجلميلن 

ل اانللداصااغالدرظااال لوااتي الل؛ل ياا لرجلمياالنبلدري  يااالدر اد اازلس لدرجلمياالنل اا لدررااادمج
لةوتا إلااا&للإوااللشااييلغة باماالمجللوااة ا لك االللرااريتدلبيلااواللمااعلفناا لإرىلفنرلل آبلئوال
لبيااالس لدراسد اا لدريااةاللخااالالع  واااللتسااويل للراااعاللل مناالاجلمونيااالتن يااالSTEMىلر ي  اال

لالةلباالري لدر تي ةااالدر اس ااالخاالسجلبااادمجل اا لبلر يااللدال االالمالوااييلإلراالسك ل ل 73مدر اس ااا
ل ااا ل اااي نزلمسااالبةالشرااا لع اااىلدامث اااال مااايل STEMل دراإلل ااايلنل درونا اااال درتلنةرةفيااال
 ل در ياااألل ةدااا درلري ااةاللإمتاال بحااة لل درتلنةرةفياال لدري ااةال اا للماالثلةمت  للدراإلل اايلن 

ل راالسإلع رلم تاالزةلل اصااللتااة ا ل غياااال؛ل ياا لدرا بةتاالنلمساالبةا لل درونا ااا لي ااةالدرااا رىلر 
لدرج ااعلدر راالسإلعلرواا  للإل يي ل ل دال ترلسل دررنلء لاال دال ت سلسدرتحلس ل لع ىلدر ة يا

ل. 74مل لادالف يعلتواللبظا لدراق ياللدر لةئالدر ةدسةلبيي
ليالقاالندر  ياا ؛ Mesosystemلقففد مثففد المحففور السففابق منظففور الميزوسيسففتم       

ل اا لمرلشاااةللتااؤثالدام  ااالكااللدر سااتةا لااا دلع ااىدرتاا لتااؤثالع ااىلدال االا.للم  ااادالباايي
لباااييلدر يةاااالدرت لعاااللااااة  يساااتالمااايلثاااال لر يزل، ودراااريتلبيلاااواللماااعلوال ت ااالع لل ااالادا

لSTEMلي اايالتلةمااجلآرياالنوتل يلمييلمزماالنل للتةللعدرلا د.لسم لطلدر ييا  يستاللمخت  
د اااتث انللدر ثااالال اااريلل اااى ي .خااالسجلدر اس اااا لل در اس اااالدر نااازالمثاااللمخت  اااالبي ااالنل ااا 

لSTEMقااةةلدال تراالسللمراالةسةللخااالالماايمج ةعالميلدرراكلنلدرخلصال  لدرتي الدر  تال
لر ااا لااالاللآخااالمراااسل ث ااا ل"لدرجااةةةللعلرىلSTEMلتي الرلمة يالتي ي يالبادمجلة ارت
لدري  يااالدر تاال  لمثااللس  يالغيالتي ي يال يلقلنلئر للSTEMر ي  ىللدر ون لظةسدرت
لترااااييللتاااااللكلري ةسمياااال ل اااا  ل ل 75م دال تلراااالسلر ي ااااةاللرااااةسدم لقلعااااا لل ادمسيساااايةلساااال ب

لتي اااااياللاعالراااااللدر جت يياااااال دررااااااد لنل درخياإلاااااا لسإلاااااا درتجللداع ااااالالمااااايل د ااااايالمج ةعااااا
STEMل اصاااالدا راااال در جت اااعلةدرااااوير لسئلاااللدرا ااا يالغياااالدرتي اااياللمؤ سااالنلتةااااال ل ل
ل. 76مدرظال لمعلSTEMلتجلس ل  لر  رلسكا

ماايلساااالدر ااادخللدريلر يااال اا للSTEMلئيالماخللتي اللالبرامااااااج : -3
لخ سااا اا لل2001لعاالالتحاااةنلدر ياالوياللالرياضفياتال  ي االلوتي ااالبتي ااي  تر يالدر ناالاج.

 : 77ماىلسئيسيالمسلسدن
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ل.دراإلل يال دريالقلنل دري  يلن لدر  لايال ل والل:لدر  لاي  ل والدر.ل1
ل.منل  ل بريلل ةقا لب ا مالديفادءدنلتن ي ل  ل ولسةلدرل:لديفادئيالدرظالقا.ل2
ل.دراإلل يالدر سلئلل  لليل  ت ثلصيلغالع ىلدرةاسةلل:لادال تادتيجيلدرل لءةل.ل3
ل. درتراإلالدرت سيا  لل درت ليا لدر نظة  لدرت ليالع ىلدرةاسةلل:لدرتلي  لدر نظا.ل4
ل.بلالات لاللدستول فالدراإلل يلنسا ياللر يا الدر يتلةلدر يلل:لدرتةفرلرإلمتلفيا.ل5

ل 78م K-12رألل لاللملدراإلل يلنل  لدر نوجلميلويا إلة  لدرجا الدرتلر ل  للللل
 (K-12لألطفال  ) الرياضيات في المنهج معايير: (1) جدول

 كلةمش حلك الرياضيات العمر
K-4 
 

 :طفل أنلل يمكن بحيث ؛المشكلة حل على أن تؤكد ينبغي الرياضيات دراسة
 .المشكلة حلل الرياضي المحتوى وفهم  االستقصاء واالستفسار نهج يستخدم  •
 .الرياضية قفوالموا اليومية الحياة  من مشاكل يصيغ •
 المشاكل؛ من واسعة مجموعة لحل استراتيجياتيطور ويطبق  •
 .األصلية المشكلةب يتعلق فيماوتفسيرها  النتائج من يتحقق •

5-8 
 

 المشيكلة حيل فيي ومتنوعية عدييدة خبيرات  تضيمني أن ينبغييمنهج الرياضيات 
 :طفل أنال يستطيع بحيث ؛والتطبيق رىتحال وسائلمن  باعتبارها

 .المشكلة حل في الرياضي المحتوى وفهم  رى واالستفسارللتح نهج تخدم يس •
 مييع المشيياكل  لحييل سييتراتيجياتالا ميين متنوعيية مجموعيية يطييور ويطبييق •

 .مألوفة غير الخطوات متعددة قضايا  على التركيز
 األصلي؛ المشكلة بوضع يتعلق فيما هاوتفسيرالنتائج  من يتحقق •
 جديدة؛ اكلمشو لحاالت واالستراتيجيات الحلول يعمم  •
 .الرياضيات استخدام  في الثقة يكتسب •

9-
12 

 حييلفييي  الرياضيية أسيياليب وتمدييد صييقلينبغيى أن يتضييمن  الرياضيييات مينهج
 :تالميذال لجميع يمكن بحيث؛ المشكالت

 الرياضي؛ المحتوى وفهم  للتحقيق المشاكل حل نهج الثقة  زيادة  مع استخدام  •
 داخيل مين المشياكل لحيل المتكاملة الرياضية المشاكل لح استراتيجيات تطبيق •

 الرياضيات؛إطار  وخارج
 .الرياضياتإطار  وخارج داخل المشاكل وصياغة على التعرف •
 .الحقيقي العالم  في لحاالت الرياضية النمذجة عملية تطبيق •

لموااجلد ااتخادالراااالدال االالمناا ل اايلمريا عراااللدراإلل اايلنل يااااسل درجااا الدرساالبالوؤكااال
ل د اايالمج ةعااالرحااللد ااتادتيجيلنل تظريااال دراإلل اا لدر حتااةالل  واااللاال دال ت ساالسرتحاالد

ل.در رل للمي
لماايلم ااةالBuilding Blocks"لدررناالءلكتل"لةسد  لمنوجعال ةلع ىلمللتةاالتاللا للللل
لوتلااا يلدرااا نلدرثااالم لدررااا لإراااىلدرا  اااالقراااللمااال ا  اااالرلدرةلنياااالدري اااةاللمؤ ساااالقرااال

لدر ة اايةى للدارغاالز  للدر ااي لمثااللسمرااظالبل ااتخاداللدرااتي البلرا  ااالاد اازمل اا لدراإلل اايلن
لةالئااالندرلميااالويالماااعلدر ااانوجلاااا دلإلتةد اااا ل لدريةمياااالدرحيااالةلخراااادنلبلدررااا الشدنل درحاكاااا
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ل اااا لدرتةيااااياللةماااالجإل اااا لدر ي  ااااييلر ساااالعاةللتل ي اااا لك اااانوجلد ااااتخادمرل إل ياااايلداخاااااا 
ل . 79موالتاسإلس
ل ااا ل ل ااالءةلرلفاواااادلإلااالسدلر رحاااة لدراااةلن لدر ج ااا لرجناااالسمراااننل2007لعااالالل ااا  ل      
ل: 80مدرظال مللونرغىلس لوتي  رل لل العلوملتي يالرلسئيسيالميلويالسسبيالن  اةلدري ةال

لدرحةاالئالدرظااال ل لرييتساا درظريياا لر ياالراللي  يااادرحةاالئالدرل ت ساايالد ااتخادا  للتياااس .ل1
ل.درظريي لدريلرالل  لر ةداادلميلدرياوالر والل د تخادموللدر  لاي يال درويل ل

لررناالءلدرالزمااال در واالسدنلميلخالالتن يالمياالس والل درت سيادنلدري  يالداةرال تةيياللتةريا.ل2
لدر ستناةلع ىلداةرا.لدرتجاإلريالداةرال د تخاداللداةرا لع ىلدرةلئ الدرن لشج

لماايلميااييلمااةعلاااةلدري اااللباان لظال ؛لبحي لواسكلدردري  يالدر يا ال تظةإلاللرييال وال.ل3
ل دال تاد لن.ل درريةك لدر راسدن  إلرنىلع ىللدرخلصا لمرلةس لررللدر يا ا

لدري ااالالقةدعاالل وااالنةلشاالنلماايلخااالال درلدري  يااالدر  لس االنل اا لمث ااالبراايللدر راالسكا.ل4
لرظاااا لد اااتيادةل ع اااىل ل اااا لمةقااا لدتخااالشلس لدري  ياااالدر نلقرااالنل ااا لدر رااالسكال كي ياااا
ل.دا   ا
ىلةمااجلدري ااةالرألل االالبلرا  االنل در اس ااالدالبتادئيااالتااالإعااادةلماانوجل  اصااللع االللللللل

 Early  Childhood Hands on Scienceلدري ااةالل اا لدال االالوااادري ااةالدرراالملل"

(ECHOS)ل واااللمحااةلدررااغلسلدال االالرةياالةةلل ر ي ااةاللمياالم لمتحاا لقرااللماايل2010لعاالالل
لدرتظااةإلاع  ياالنللباااسنل 2014لعاالالل اا  ل لع  ياالنلع  يااالبل ااتخاداللدري ااةاللر حتةاللسع ا

ل (ECHOS)لمناالاجلع ااىلر  ي  ااييلدرراالمللدرتاااسإل لخااالالماايلدا اااإلال در راالسكالدر وناا 
ل  س بويا ااتلسن للدراسد اايالدر رااةال اا لدري ااةاللرتاااسإل لدر ي  ااييلر ظااال ل ااا تااة يال ل

ل. 81مدري ةالسمرظاللةمجلكي يال ةالدآلبلءلع ل
لرج يااعلدرتلنةرةفيااالداميااالمحااةلاا يااالإةسد اال للوجيففاوالتكنو  الهندسففةقسمااللمااللوتي ااال     

لي ااى ل دري ااةاللمياالويال  ل درونا الدرتلنةرةفيللميلوياعاةلميلدرةالئلنللسةسفالدر ةدلنيي 
لإرااىلفنرااللدرونا ااا/للرتلنةرةفياالدلK-12 ييتلاا تااالللمل لترة اات    ل الئاااللدر ثلا ل ريل
ل: 82م إلة حرلدرجا الدرتلرىلدر للء للداسألل ع ةاللدرحيلة لع ةال للري ةا دلمعلفن 

ل
ل
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 (K-12) التكنولوجي ئميمالت ادرات والتى تتضمن  العلوم تعليمل الوطنية معاييرال (2) جدول

 عمر
(K-4) 

جب على األطفال تطيوير القيدرة عليى تفسيير مشيكلة يتحديد مشكلة بسيطة:  ▪
 .دالخاصة وتحديد مهمة وحل محد بلغتهم 

تقديم مقترحيات لبنياء شييء ميا أو الحصيول  اقتراح حل: يجب على األطفال ▪
علييى شيييء للعمييل بشييكل أفضييل  وينبغييي أن يكونييوا قييادرين علييى وصييف 

معوقات   وتوصيل أفكارهم  كما يجب أن يدركوا أن تصميم حل قد يكون له
 مثل التكلفة والخامات  أو الزمان والمكان  أو السالمة.

ر قيدراتهم للعميل بشيكل تنفيذ الحليول المقترحية: يجيب عليى األطفيال تطيوي ▪
فيرد  وتعيياوني واسيتخدام األدوات المناسييبة  والتقنييات  والقياسييات الكمييية 
 عند االقتضاء.  كما يجب على األطفيال إثبيات القيدرة عليى تحقييق التيوازن

 .المشكلة حل في البسيطة القيود بين
 ظيرالن خيالل مين النتيائج  تقيييم  طفالاأل على يجب. التصميم  أو المنتج تقييم  ▪

  كميا ينبغيى عليى مشيكلة حيل مواجهةفي  تصميم ال أو المنتج نجاح مدى في
 عليى بنياء التصياميم  يعيدلوا أنها  وتقييم ومعايير القياسات استخدام األطفال 
 .التقييم  عمليات نتائج

فيل الط قيدرات تتضمن أن ينبغي: والحل تصميم الو مشكلة بشان ال التواصل ▪
 التصييميم  اتعملييي ل مصييورة ال تصيياالتواال  التواصييل الشييفوى والتحريييرى

أو  جماعيية  مناقشياتأو  عيرض صيورة في  التواصل يكون قدنتاج  وواإل
فيي  الطيالب قيدرات عليى يتوقيف وهيذا صيور  أو قصييرة  مكتوبة تقارير
 .مشروع تصميم 

 عمر
(5-8) 

األطفيال  عليى يجيب. لهيا تكنوليوجي تصيميم لوضع  المناسبة المشاكل تحديد ▪
 والتحيدث المختلفية  اجوانبهي  ينمعتبير محيددة  حاجية تحديدل قدراتهم  تطوير
 .  المستفيدين أو المحتملين المستخدمين مع
 المقترحيات مختليف ومقارنية تقيديم  طفيالاأل على يجب. منتج أو حل تصميم  ▪

 ونمياذج رسيومات ميع األفكار وتوصيل  تحديدها تم  التي المعايير ضوء في
 .بسيطة

  متاحيةال والميوارد الميواد تنظيم  طفال األ لىع يجب :المقترح التصميم  تنفيذ ▪
 واختيييار االقتضيياء  عنييد التعيياون مجموعية ميين االسييتفادة و  م عملهيي  وخطية
 .دقةال لضمان المناسبة القياس طرق مع والعمل المناسبة  والتقنيات األدوات

 طفييالاأل علييى يجييب: المنجييزة  التكنولوجييية المنتجييات أو التصيياميم  تقييييم  ▪
 التيي العوامل من متنوعة مجموعة في والنظر الصلة  ذات رالمعايي استخدام 

 المسيييتفيدين أو للمسيييتخدمين وصيييالحيتها الحليييول قبيييول عليييى تيييؤثر قيييد
  والعواميل المعيايير بهيذ   يتعليق فيميا الجودة  إجراءات وتطوير المستهدفين 

 .الخاصة م لمنتجاته التحسينات اقتراحو
 ووصيف مراجعية طفيالاأل لىع يجب. التكنولوجي تصميم لل التواصل عملية ▪

 الحليول وتصيميم  المشيكلة  تحديد مراحل على والتعرف العمل من قطعة أ 
 .هاوتقييم وتطبيقها 
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 تحدييد عليى قيادرين تالمييذال يكون أن يجب. فرصة تصميم  أو مشكلة تحديد ▪ 9-12
 .التكنولوجية التصاميم  وتحسين تغيير أو جديدة  مشاكل

 إثبيات تالمييذال عليى يجيب. البديلية الحليول نبيي واالختييار التصاميم  اقتراح ▪
 عييدادإ يجيبو  التقنيية أو التكنولوجييا مين جييزءل التخطييطدى نكمهيم مين مي 
 .العمليات هذ   في لمحاكاة ل تالميذال
 اقتيراح في المهارات من متنوعة مجموعة إلى حاجة هناك. مقترح حل تنفيذ ▪

بتوظيف  ومعالجة أ  تشكيلمستخدمة إما ال التكنولوجيا نوع على اعتمادا حل
 تنفيذ   أووالمنسيوجات والبالسيتيك والمعيادن الخشيب مثيل مشيتركةخامات 
 .الكمبيوتر برامج باستخدام 

 التيي معياييرلمقابلة ال حل أ  اختبار تالميذال على يجب. وعواقبه الحل م ويتق ▪
 فيهيا ينظير ليم  جدييدة  معيايير استعراض يمكن المرحلة  هذ   في  وصممت 
 .أصال

 نتيائجهم  تقيديم  تالمييذال عليى يجيب. والحل العملية و المشكلة عبر  التواصل ▪
 وبأشياال ايي وکتاب ايشفو متنوعة  بطرق رهم يوغ ن يوالمعلم  تالميذ اخرينل

 .عروضوال البيانية  الرسوم و النماذج متضمنة   - أخرى

ل:اااىلنا اا درولدرتي ااياللسبياالةلاياالثالثل اا لدرلرياااةللدا لاالسوال  لماايلدرجااا الدرساالبالس لللللل
لااا  للتظريااالماايلل االادالت ياايلدرتاا ل در واالسدنلدرونا اا  لدرتراا ياللع  يااال ااةالدر يا ااا
 اااىلاااا دل ل لدررااايرالدر ةدقااا لنوجال ااالالرااالدللاإلةاااالتاااؤلالدرتااا لدريةااالل عااالةدنلدري  ياااا 

لررامجااالدا ل اايالدر  االايالل اا لدررااغلسلدال االاامجلراالللاقااللمييا  ااة ادرساايل ل فااانل
ل.دررراإلالدررامجابادمجللشر لع ىلمث ادالمي ل لدآلر لدرحل  

تحااااالدرلع اااىدرةلئ اااالل STEMscopes"در رياااال ستلرااا "درلك اااللتااااللاااا لمرااالةسةلللللل
تيساايال صااةاللاااةلروااللدا ل اا لدرواااس ل لSTEMل اا لدرااتي اللرتيزإلاازلدري  اا ل دال ت ساالس

لتراا ياللتاااللراا ر   در اس ااالدالبتادئيااا.للدر اس ااالقرااللملل ا  ابلSTEMلتي ياللدر ي  ييلإرى
لدر راااةال ايل اااللدريةمياااالدر اس اااالقراااللماااللفااااد الرتل اااللماماااالرتلاااة للدراسد ااايالدر نااالاج
لإلسااااتنا ل ل 83مل درااااتي اللماد اااازلدرحااااا لدر ياااا لدرةقااااا لةدئاااااةللدر ثاااالا ل ااااريللع ااااىملدراسد اااايا

لدرريةرةفيااالدري ااةاللماايلتليي اار دراا التااالل Ups’ Model‘لم ااةشجلع ااىلدر ريااال ستلراا در
 : 84محرلدرجا الدرتلرىك للوة ل5Eلن ةشجر
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 إلعداد المستكةي المبكر 5E البيولوجية العلوم( نموذن 3جدول)
 الوصف العنئر

 تكثي 
Ramp 

Up 
 

 جماعيية أنشيطة فيي ألطفيالل العلميية المفياهيم  المعليم  يقدم  العنصر  هذا خالل
 العنصير فيي إجيراؤ   الواجيب مسارهم  تخطيط على طفالاأل ويساعد مختصرة 
 تغطييه اليذ  المحتيوى عين ساسييةاأل معلومياتييوفر المعلميون  ال ا  كمالتالي
وتوجيه أسئلة قائمة عليى التحيرى واالستفسيار اثنياء ممارسية األطفيال  الوحدة 
 للنشاط.

جمع 
 الشمل

Round 

Up 

 والمييواد  المحتييوى ) الدراسييية الفصييول فييي المراكييز مييع طفييالاأل يتفاعييل
مين  15 يلي  متاحية والميواد األنشيطة قائمية  والمتكاملية الوحيدة  من (واألنشطة

مركيز اليتعلم   عليى القائمية األنشطة اختيار للمعلمين يمكن بحيث ؛التعلم  مراكز
يسيتمر المعلميون فيي توجييه أسيئلة قائمية   والدراسيية الفصيولالمتوفر لديهم ب

 .االستكشاف أثناءعلى التحرى واالستفسار 

 االحتواء
Wrap 

Up 
 

 المناقشية فيي للمشياركة األطفيال مين صيغيرة  تمجموعيا ميع المعلميون يلتقي
 يثبيت منيتج يقيدم األطفيالو وحيدة  لكيل األساسيية للمفياهيم  األطفال فهم  لقياس
ميع  واألمهيات لآلبياء لمنيزلل إنشياؤها تيم  التيي المنتجيات إرسيال يتم   وفهمهم 
 اقتراحيات ويقيدمون العليوم  فيي األطفيالتعلمه  ما تصف والدينلل رسالة إرفاق
 .العلمي استكشافهم  عن أطفالهم  طرحها على للوالدين يمكن التي لألسئلة

االناراط 
 واالبقاء

Keep 

It Up 
 

حيييرى للت فرصييا ريتيييوفل بيييرة ک أو رة يصيييغ أنشييطة فيييي المعلمييون شيياركي
 نمياطاأل تستكشيف التيي الوحيدات أو محطياتال خالل من المستمر واالستفسار

 الفصيل فيي المسيتمرة  نشيطةاأل أحيد يتمثيل  والطبيعيي العيالم  فيي تحيدث التي
 رسيائل تيوفير ييتم  ذليك  إليى باإلضافة  ووحدة  لكل عليه المنصوص الدراسي

 لتشيجيع المحادثية ميع جنيب إليى جنبيا مغطياة  المفياهيم  ملخص مع لولى األمر
 .المنزل في العلمي رىالتح لتوسيع واألمهات واآلباء األطفال

لراااوواللدال االا اام للدر ريااا ل ستلراا ردلعرااالم ااةشجلوترااييلماايلدرجااا الدرساالبالسماارللللل
لدرياالاللدر جاالال مواالسدنلرغااتوالل تيزإلاازلدري  يااال در واالسدنلري ااةالمحتااةالدلرتي اللمتياةةلل ا 
لدر راااةال ايياااللدرحااالر لدرزمنااا لدرجاااا التلييااا لخاااالالماااي ل لSTEMلتي اااالل ااايل لةدخااال

لكريااالبراايللSTEMscopesدر رياااللل ستلراا وزإلااالدرل لدر اس ااالقرااللماالل ا  ارلدراسد يا
للاإلااالعاايل درتحااااللدررحاا لخااالالماايلSTEMدرظ االل اا لتي اااللئةلاايرلدراا نلدرةقااالمااي

ل. در اس الدالبتادئيالدر اس القرللملب ا  اللدراسد يالدر رةال  لتل ينر
ل
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لدرةلنياااليادا لةئ س البراةلتةاإلاللإعداد وتدريب المعلمااين  : -4
لدر ااؤا ييلدر ي  ااييلعاااةلزإلاالةةللتاارس رةإلللسس لع ااىل فيلل STEMلتي ياللتحسييلإرىلدرحلفا
 . 85مSTEMل  للعلريللتنايال
وتلااااااا يلدرتاكيااااااازلع اااااااىللSTEMتظاااااااةإلالدر ي  اااااااييل ااااااا ل:  STEM معلفففففففم سفففففففمات -أ

ل: 86ممحةسإلي
ب االللSTEMس لئ والدر ي  ة لبي المة ةعلدرتي اايالدرتلاالم ىلللمعرفةا عميقت محتوى  ▪

لتةفياااارل بلرتااالر لةة متيااااالم اااال فوااالنلماااايل ديفاااادءدنلدر  ااالاياللشااااا مااايللئ يااانوال
درتحاااااللع اااىلدرةااااسةل للدال تاد ااالن  للدرساااؤدالع اااىلييوالتراااج لل  تلرااالسالرلل ااالادا

س لونااامجلدر حتااةالدر يا ااىلر  ي  ااييل ل لدا   الع ىلديفلبامنحواللميلباال درتنةي ل
بةللئلل مريالنلدريلرالدرحةيةىل دا اد لدرجلسإلالشدنلدرراا ا ل س لواات ييلدر ي  ااة ل

بناالءلدا اا  الرألل االالدر ةاااةبييل درتااىلتح اازاال تتحاااداالرالتجاال لرحةااةالماايلتراا يال ل
ل.STEMدرتي يالدرتللم ىل

لالل  اااالللر حتةالباالل يا ااادرلالتففدري  طففر   مففس لففتمكسالمهففارات التربويففة الة مففة ل ▪
لدر راااااةالإةدسةللع اااااىلتسااااالعاااللدرتااااا لدا ااااالري لدر ي  اااااة لل ت ااااا ئلس لئجااااا ل تل ااااا 

لةقيااال واااللاناالكلئيااة للس لدااااال ل لSTEMلمة ااةعلنلىع االلدرلااةءل تس يالدراسد يا 
لتراا يالوال اا لتااةفيو ل لSTEMلمةد اايعماايللدر تي  ااييلدقتاااد لرلي ياااراااالدر ي  ااييل

لدرتظاااةإلالباااادمجمااايلخاااالاللSTEMلمةد ااايعلراااتي اللل ااالادال إثااالسةلل تح يااازلدرتجااالس  
 بااادمجل ل بر العلمالئ ييلس لتاس لا  لدر ولسدنل  لبادمجلإعادةلدر ي  ااييلدر ون 

؛لبحيااااا لت يااااانوالمااااايلتةظي وااااالل ااااا ل راااااةروالSTEMدرتظاااااةإلالدر وناااااىل ااااا لمجااااالال
  مةدءمتوللمعلدر نلاجلدراسد يا.

للرةالئاالنبلدريلمااالدر ااادس ل اا لSTEMلدر ي  ااييلتاااسإل لوااتال: STEM المعلميس إعداد -ب
لدرراااادمج:لقسااا ييلإراااىلتنةساااالل"لدرتااا  سااالسدندر"مااايللمتنةعاااالمج ةعاااالمااايلخاااالاللدر تحااااةل

لس لدررياااالرةسإلة لةسفااااالإرااااىلتااااؤةنل ل درتاااا لدرجلمياااالنلس لدرل ياااالنل اااا لدرةلئ اااااليائااااادرتة 
لتخت اا ل درتاا لدر ي  اايي ع االللع ااىلر  راالةقالباو ااالبادمجل سل درتاسإل ل شولةةللدر لفستيا

لةدخاااللاااا ويلدر سااالسإليلدرراااادمجلس لشرااا لمااايلداااااال ل لخرلئراااولل ااا ل د اااعلمظااال لع اااى
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لإعااادةلتااة ال اةئااالبااادمج ل ث ااال 87مدر ي ااالل اا لنلتظااةإلارل د ااعلمظاال لع ااى تتنااةعللتخت اا 
 : 88مSTEMل  لر  ي  ييللقةنللتابةنل
لتلساال لفلميااال اا ل1997لعاالالل اا  دراا القااااللدر ي  ااييلعااادةيل:UTeach برنففام  ▪

 لدري  يااال درتخرراالن دري ةاللدراإلل يلنلاليعادةلمي   فلميل20ل  ل دآل لد  تي
ل ااا لدرريااالرةسإلة لشاااولةةليلدرحراااةالع اااىلاااا دلدررامااالمجلر ظاااال لدر ي  ااايل ااا   قاااال

لميثاا لتاااسإل ل  ااا لك االل اانةدنلسسبااعلغلااة لل اا لدرتاااسإل لسخرااا للSTEMلمة ااةع
لر تي اااياللدا راااىلدرتلاااةإليل ااانةدنلخاااالالدرجااااةلدر ي  اااييلوااااعاللدراسد ااايالدر راااةال ااا 
ل ي  اايير لدراسد اايالدر رااةالوااز س  لللماشاااويلتااة يالشراا ل اا لب االلدراسد اايا لر رااةابل

ل.درتاسإل للا للع ىلإلروال تاسللدرجاة
ل اا لباااسلن  درااللمسااريللفاوااالباماالمجلاااة:لMath for America ألمريكففا الرياضففيات ▪

.ل  دشاانظيلة جاالةويل  اال لسمج ااة ل رااة لررة ااظيلمااؤخادل تة عل2004لعلاللميةإلةسك
لدرتااا لدر ااا ل ااا لدراإلل اايلنلتااااسإل لفااةةةللرتحساااييلموجااييلئساااتخااللرراماالمجدئسااتخاال
 لل.تخامول

   لةديةمااليرلدر واااةلليلندراإلل االمي  ااىللاس إلاال للجنااائلن درااللدرزملرااالباماالمجلاااةلاألولالففنه
لرت ةاا لدراسد اايالدرا ااةاللة ااعلخااالالماايلدرحيةميااالدر ااادس ل اا للK-12لمي  ااييلب ثلبااا
لعرااااالدا الدر ةاااالالل اااا لدرجاااااةل لةلدر ي  ااااللجنااااا.إشلئدراإلل اااايلن اااا للدر لفسااااتيالةسفااااا

لدراإلل ااايلنلسقسااالاللماااعلرةااالءدنل  ااا لدرتةظيااا  لميااالسألل ااا لدرل يااالن لماااعلدرتةدصااال
لك االءةللراااوواللدراا ويل ي  اايير لر غلئااالدمتةاالئ لاااةلدرراماالمجلااا د.لدرتاااسإل لاي ااال سعلاالء

 .ر اإلل يلنلعلريا

  سدتاا لإ اال ىلر  ي  ااييلدر ثاالريييل اا للايرااالئلاا  لدراا نلدرراماالمجلاااة الثففاني الففنه 
لدر ي  ااييل تااادساللةسد اايالزماالالنلماان لدرراماالمجلل ل قااادريلماااللر ااادس بلدراإلل اايلن

 ل إلن ااااالقياااالةةلل  اااا لموناااا  ل تظاااةإلال اااانةإلا لس دتااا ل تااااة يالميةإلاااةسك لماونااااال ااا 
لمي ال/متااااس لرلااالل ااانةإللسرااا لة السلل25لبنحاااةلئةااااسلماااللاماإلياااللدراإلل ااايلنبامااالمجل

 لدرزملرااااالع اااىل رااااللمي ااااللرلاااالل ااانةإللة السلل20000ل-15000لبااااييمااالل ل للفاواااا
 ل ماان لدراإلل اايلنلتي اايالبلخاال درلدر ناا لراااعال دل درتي ااياللدرتةفيرلدرراملمجييلكاللة اإل ل

لدا اارةعل اا لمااادنلثااال لع لل س لعةال لاًللعيل.ييت ةق درل ي  يير لدرخراةلل ا 
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در يااااوةللمااؤت ادنعااال ةلع ااىللدراإلل اايلن درحاوثااال ااا للدرتاااسإل للااا للع ااىلر تاااسإل 
ر  ي  اااييلدرجاااااةللر رااااةسةلرتةاااائالدرنرااا ل دلخرااااادءلمي  اااييلتستلااااي درتااا لل  اااةم ام 

ل. 89مدراإلل يلنلتاسإل ل ةالدر يلسسل ترلةا
لا ااعر:  STEM   :STEM Master Teachers Corpsمبففادرة ماجسففتير معلمفف  

اااا  للدابااايتلرياااادرلقاااااللدر ي  اااييلس لااالل د اااترةلءل دفتااا د  للSTEMلىمي  اااللمساااتةال
لمي  اا لس لاال ل دختياالسلSTEMلمي  ااييلبااييلدرت ياازلرتيزإلاازلقةإلااال  ااي البلعترلسااالدر راالةسةل
STEM20ل ااا ةل اا مل ل   ااعلس دتاا لإ اال يالروااالكتل  ااالرااا دتروالداصاا يادامااال اا ل-

 لعاااال ةلع اااىلدرتةااااوالمادس اااوالل ااا لدامراااظالرااااعاللداماااةدالبياااتتةاااائاللكااا ر  ل ل٪ 25
لعلرياااالميااالويالرت رياااالدرساااي لع اااىلترااجيوالل دال تااادالر وناااتوا لداماااالدرااا نلوااانيي لع اااى

 . 90مر ت يزل لنيلللبولميتاسلدر ستةال
ف ماايل: STEMالتنميففة المهنيففة لمعلمفف  العلففوم والتكنولوجيففا والهندسففة والرياضففيات  -جفف

 ل اا لإلاالسلشااريلنلK-12مللSTEMدر راالةسدنلدرتاا لتااالتظةإلاااالل اا لسماإليااللرتظااةإلالتي اايال
 در  لس ال مجت علدر  لس الدر ونيالمللئنتى:

ل در ي  اااااااااااااااااااييلر ظااااااااااااااااااال ل در رااااااااااااااااااالسكالدرجااااااااااااااااااةةةللر وااااااااااااااااااااللدرتحةااااااااااااااااااامرااااااااااااااااااا عل ◼
(iQUEST)Investigation for Quality Understanding and 

Engagement for Students and Teachers :ر تن ياااالدر ونياااالر ي  اااىل
STEM رتيزإلااازلد اااتخادالتلنةرةفياااللدالترااالالنل در ي ةمااالنلرخراااادنلتي ااايالدري اااةالل

 دراإلل اايلنلمسااتناًدلع ااىلدرراااد البااييلفلميااالكلري ةسمياالل اا ل اال لماالسكة  ل ميوااال
ر تلنةرةفياالل اا ل اال لةئجااة ل دتحاالةلدري ااةالبساال لةئجااة ل ميتاا لإةدسةلدرتي ااياللس شسااتا

بسل لةئجة ل دررريال لئةالدرساعالر تي يالدالبتااادئىل سإلاالأللدال االا ل متنزااالنل الئااال
 لري ةسميااال ل تساااعلماااادس لمتة اااظالبجناااة لكلري ةسميااال ل دشااات للع اااىلسة دنلمتنةعاااا ل

 ادنلدر ياااوةل دراااس  لدرت لع يااالعرااالدالمتامااا لمثاال:لمراالةسلدرااتي الدر  تة ااا ل مااؤت
 غياال لب للتل نترلميلدر نتائلن ل درةإليى ل در ا ملن ل قااال االاالااا دلدر رااا عل اا ل
تظااااةإلالسةدءلدر ي  اااااييل د اااااتخادموالرظاااااا لدرتااااااسإل لعراااااالةماااااجلدرتلنةرةفيااااالل ترااااالةال

ل.لل 91مدرخرادنلمعلدر ي  ييلدآلخاإلي



انيا عبداملعز الجمالد/            ات نظرية النظم األيكولوجيةتطبيق                                                         ر

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

261   

 الممفال قاعتبفاره مراللة رياض األطففال في لمعلميسالروبوتات ل عل  التركيزمةرو   ◼
 :ريحةا  92موالهندسة التكنولوجيا بيس يممع ال  

لدررامجااالفةدماا  للك ة ااةعلدرا بةتاالن :لCKمل content knowledgeلدر حتااةاللميا ال•
ل.درونا يال درجةدم لم لس لتول لتس سللتحاةلدرت 

ل  لس االندر للدري  ياالنل ااةا :لPKمل Pedagogical knowledge درتابةإلااالدر يا ااال•
لتابةإلااااام لس اااالنللمااااعلدرتلنةرااااةف لدر حتااااةال لل درونا ااااالدرتاااااسإل ل لااااا لل ااااتادتيجيلنال د

ل.تن ةإلللمنل را
لبةصاا وللدرا بةتاالنلميةقاالنل وااال :لTKملTechnology knowledgeلتةنيااادرل يا ااادرل•

ل.لللر نةلقلب ا م لايالل مولسدنلي يالتلتلنةرةفيل
قاالالبتراا ياللبة ااظيل اا لدري ااةاللمتحاا ل: تكنولوجيففاألميففة المحففو ال الففوطني المركففز ◼

لدرتاااسإل لتلاا نالدرتاا ل ي  ااىلدر اس ااالدالبتادئيااا رل اال "دالا لدرونا ا"لع لل س 
 ل س ااازلااا دلدرراماالمجلمجل االل اا لتحسااييلمحتااةالدر يا اااللدر راالسإلعلمياازةللع ااىلدري  اا 

ل. 93مSTEM  ل
ئي ااااللمرلشااااةلمااااعلدر ااااادس للئيفففة:قالمدرسفففة االبتدا STEMالمركفففز القفففوم  لتعلفففيم  ◼

رتسةإلالبادمجلدراسد ا ل بااادمجلصااي يا لس لبااادمجلسثناالءلدرخامااالرتظااةإلالم االايالمي  ااىل
STEMل. 94م

مي  ااىلدرراا للرتظااةإلالاصااي يل تراا يالبااادمج: إكسففو   ميكلسففو  أكاديميففة معلمفف   ◼
درااا نللر حتاااةال دلدرتابياااالع اااىل درادباااعل درخااالم لبلر اس اااالدالبتادئياااا لبااالرتاكيزلثلرااا در

لمجااالالنل ااا لدر وااايلر  لس اااالدرظاااال ل إعاااادةلتح يااازئ يااايلس لئساااتخامرلدر ي  اااة لر
STEMل. 95م

رااي للدر ي  ااييلتز إلاااماايلخااالالل ماايلثااالماايلدرلااا سالدرااابالبااييلدر جاالالنلدرثالثاااللللل
لماااعلدرتليااا  لل درتابةإلاااالد تيلفااالتواللرت رياااالدرةلئ اااالدرتي ي ياااالدرتةنيااالنل اااةالبلر يا اااا ةاااال

 لدر حتااةاللمجاالالنلر يلرجااالخلصااالدرتي ي يااالدرتةنياالنلد ااتخادالل كي يااالتاااسإل درلم لس االن
ل ااا دا لدر يا االل محتااةاللدرتلنةرةفيااللبااييلدريالقااال ةسد ااالر واااللع االلإلاالسلمااعلسئلاالل رلااي
لا.دررحيحلدرتابيالمعلدر نل  لر  حتةاللدررحيحالداة دنلدختيلسلع ىلاالئسلعالدر وال
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 الميكروسيسففففتمس )البففففرام  والمعلمففففيس( منظففففور لقففففد مثففففد المحففففوريس السففففاققي       
Microsystem ل داقاااد  لدرري ااا لمااعلدرظ االل ت لعاالل االدرظلع ااىللرتاكيزوت ياازلباالل؛ اليفع

ل لاااا للدرري ياااادر تظ رااالنللSTEMواااة التي ااااللدر ساااتةا لاااا دلع اااى.ل دا ااااةلل در ي  ااايي 
ل درونا ااالدرتلنةرةفياال للدري ااةا لرااتي اللمت ل اا لموااجلإئجاالةلإرااىلتساايىلدرتاا لدر رتلاااةللدرتاااسإل 

ع ااىللتسااتنالدرتاا لدرةدعاااةللدر ونيااالدرااتي اللم لس االنلع ااىلدرجياااةللدامث ااالمااي ل ل دراإلل اايلن
ل (iQUEST) مرااا علل " STEMلس سدمااجلةلراالةسلم"ل درخاال لدرياالالدرةظاالعييللدرراااد الباايي

 لSTEMرتي اااياللإق ي ااا لئيةراااةف سلم ااالاللتظاااةإلال ااا لامجحااال غياااااللمااايلدر رااالةسدنلدرتااا ل
لدرتخرراالنلف يااعلبااييلدرتللماالل تيزإلاازلر  ي  اايي لدرااتي الل  ااا لدرتجاإلريالدررادمج تة يال

 .درتي الل منرلن
 :ثانيًا: أستراليـــــــا 

فناااة لشاااا ل عناااا مرااا لدرلااااةلدرجناااةب   ااا س اااتادريلللتةاااعل مففس النااليففة المفرافيففة        
بحااااال درراااا لا إلحاااايالدرةاااالسةلمااااي ل ل اااالمراد  لعلصاااا تولدر حاااايالدرواااالةن غااااا لع ااااى آ اااايل
 باالرجنة لم ااالباال  ل  بحااالتساا ل  بحالكةسدا  مليالتةسزل بلررا ل  بحالسس ةسد تي ةس

قااالسدنلدريااالرالمااايل يااا للل ل اااا لسصاااغادر حااايالدروناااان  إلحااايالبواااللمااايلدرجناااة ل درغاااا 
بااااغالمسااال توللدرتااا لتاباااةلدا اااتادر  ل لدر سااال ال علصااا توللاااا ل" ااالمراد"ل ع  تواااللدراااا السل

ةلع اااىلإف لرواااللصاااحادءلقل ااايا لع اااىلمسااال الدرةالئااالنلدر تحااااة ل ااام لخ ساااالس ااااد لدرةااالسل
 إلتلاااا لغلررياااالل م ياااة لمسااا ال21عااااةلدرسااايل لوزإلاااالعااايللمفففس النااليفففة الديموجرافيفففة 

سمااللعاايلدر غااالدرائيساايالااا لدر غاااالل لدرساايل لع ااىللااةالدرساال للماايلبا اارل لإرااىلسةوااالة
لةسااالس ااتادريللإرااىل ااتال الئاالنلااا ت ل ل دالمج يزإلااال ااا لدر سااتخامالماايلقرااللمي ااالدرساايل 

لأسزرالييا ليرابيز   فيكروريزا  تاسزاانيا  ليجنوبيز  أسزرالييا  كوينسزنن   نيوساوث ويلز :
 تتناااةعلبواااللدر ج ةعاااالنلدرياقياااالمااااللباااييلباااايت ل آ ااايةإلي لك ااااللتتناااةعلبوااااللدر غااالنلمثاااالل

 لتياااالدرةااالسةلي السياسففف مفففس المانففف  ل  96مديمج يزإلاااال درراااينيال دريةملمياااال دريابياااال غيااااال
نااا لتن اااي لدالتحااالة ل ل  اااالس اااتادريللع اااىلدا اااتادريالس اااالة الدرلةمنةرااا لدرراإلظااالمى ل م

دروي االنلدرحيةميااالدا ااتادريالمرنيااالع ااىلقااياللس  لك االل  ةئ ةادلاا لريرادراا  م االال يل اا 
تخلااااعلبار لمااالنلدرةالئااالنلر ا ااااتةسل ل ل اإلاااالدرتيريااااا ل  ااايلةةلدرةااالمة ل لدرتسااالم لدرااااون  ل

حيةماالنلدا ااتادريالمنتاااالرتظااةإلالمج اا لدر ل إليااالدرااةلن لبلي اال الإرااىلة االتيالدرةالئااا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 تظريااالإصااال لنلدرسيل اايالدرةلنيااالدرتاا لتتظ اا لمراالطلتياال م لبااييلمسااتةإللنلدرحيةمااال
 ل 97مدرثالثاااا:لدر ساااتةالدراااةلن  ل مساااتةالدرةالئاااالس لمساااتةالدر ةللياااا ل در ساااتةالدر ح ااا 

 ل لدرغاباا  مزةاااالع ااىلدرظااادز بلقتراالةلمخاات ا  تااعلس ااتادريلتتلمففس النااليففة االقتصففادية 
%لماايلإف االر لدراااخللدرةااةم  لك االلس ل68ووااي يلع ياارلقظاالعلدرخاااملنل ياا لئ ثااللمساارال

تنترالدر ادع ل  لمساال لنلشل اايالماايلدراارالةلل ي للد تادريللة رالغنيالبثا دتوللدرحيةدميا
ثا دتواااالل ل ل تراااااساللر خاااالسج تنااااتجلدر حااااةال دارراااال ل درج ااااةةل داصااااةدسلبي ياااالنلالئ ااااال

در ا ل دراصل ل درحاوااال در حااال غيااااللماايلدر ياالة لدرتاا لوااتالد ااتخادفوللماايللدر ياميا:ل
تيتراااالد اااتادريللمااايلكرااااالمنتجااا ل مرااااسنلدر نتجااالنلدرزسدعياااال يااا لتراااللل ل لمنلف وااال

ل  ل اا ل الئااالمية االلبوللدررنلعلنلدرثةي التتاكز ل لم يلسلة السل  لدريلالل155سسبل وللإرىل
لرياوااالماايلدر ااا لتت تااعلس ااتادريللبل إل اازلمثااللصاانلعالدرساايلسدنل بناالءلدرساا يل غياااال لك اال

درساايل يال ل درتاا لتاانت ل اا لمةااامتولل اايام لعلصاا الميااةل اال  ل رياازل ياا لتيااالماايلسقاااال
در ااا لدال ااتادريال س رااالماكاازلثةاال  ل دقتراالةنل بوااللدرياوااالماايلدر ياالرالدرساايل يال درثةل يااال

ليالت تاااعلم ااالالدرتي ااالولمفففس النااليفففة التعليميفففة ل  98مدسلس باااادل ااايام ل غيااااالدرولماااالمثاااللة
م ااالالدرتي ااايال ااا لس اااتادريللم ااالال ل  السدئااااةليااالح اااشلبراااواةلة رإلال لويدال اااتادر لبن لاااللدر يااال

ماكزنل  لتحاوالدااادسلدريلمال درخظةطلدرائيسالر  حتةال ل ميلويالقياال لدرتحراايلل ل
للدرتي اايالدر اس اا ل اا لكل ااالسمحاالءلس ااتادريللمتراالبوًل إليااال.   ي االلعااادلشراا ل وااةلغيااالماكاازنل

إرااىلةسفااالكرياااةلإاللس لاناالكلبيااتلدالختال االنلدررساايظالبااييلدرةالئاالنل داقاالريا ل درتي اايال
در اس  لمر  ا  الدالبتادئيال درثلمةإلااا لإفراالسنلبااييل اايل ااال  ااالعراااةل اانالمماايلدرساانال

للتةسااالدا رىل  تىلدرسنالدرتل يالس لدريلشاة  ل ل إلستغا لدرتي يالدر اس  لثالثالعرااالعلمااً
درتي اايالدالبتااادئ :لتساات الااا  لدر ا  ااالر تاااةل ااريالس لث اال ل اانةدنلبادئااالماايلسإلاالألل :ع ااى

در ا  اااالدرثلمةإلاااا:لتسااات الاااا  ل ل لدال ااالا/لدرحلااالمال دمتوااالءلبلررااا لدرسااالة لس لدرسااالبع
إرااىلدريلشااالس لماايلدرراا لدر ا  ااالر اااةلثااال لس لسسبااعل اانةدنل تراااسلماايلدرراا لدرساالبعل

درتي يالدرثلمةنلدريلر :لئست الر اةلعلمييل ا للدرر لدرحاالةنلعرااال ل لدرثلميلإرىلدريلشا
  1ل: ل انلكلثال لفولنلتراسلع ىلدرتي يال  لس تادريلل ل ا  108م درر لدرثلم لعرا

لاسدريااااال:لدر سااااؤ رالعاااايلدرتي اااايال اااا لدريلصاااا ا ل بيااااتلدر نااااللالدرخلسفيااااايدرحيةمااااالدر 
ماايلسفاالل اا ل لتحةيااالمراااسلتلاال ؤلدر ااا لدرتي ي يااالرساايل للمدر نااللالدرنلئيااا للدررااغياةل

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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درحيةماااالدر ح ياااال:ل ب ةفااا لدرا اااتةسلئيتراااالدرتي ااايال ااا لدرةالئااالنل  2 لدر ناااللالدرنلئياااا
 لإعااادةلدر ناالاج:  ل سبااازلمسااؤ ريلنلدرحيةمااالدر ح يااا مسؤ ريالدرحيةمالدر ح يااالرلاالل الئااا

 لتااة يالدر اد ااالدرتي ي يااا ل) تحاوااالدر سااتةالدر ناا لملمياالويالداةدء ل لدرتةةإلالتحاوالس لري ل ل
مج اا لدر اس ااال:ل  3ديشااادسلع ااىلدر ااادس ل ل ل تاااسإل لدر ي  اايي ل لتااة يالدراااعالدر االةن ل

إعااادةل:  إلتلااة لماايلماااوالدر اس ااا ل عاااةلماايلدر ي  اايي ل س رياالءلدامااةس ل سبااازلمسااؤ ريلتر
 ل إعااادةلدرتةاالسإلاللرجةدم لديةدسإلال در لريا دال ظالعلبحيةما لة تةسلدر اس الب رلسكالدر

درساانةإلالعاايلسةدءلدر اس ااا ل اللماكزإلااالدرتي اايالدرتاا لئرااوااللدر جت ااعلدا ااتادرىلاااىلدرتاا ل
في ااالدر ؤ ساالنلدرتي ي يااالدا ااتادريالدرادئاااةل اا لدرياالرالماايل ياا لتظااةإلالتةنياالنلدرتي اايال ل

 درتااىلتي االلع ااىلفاا  لدر تي  ااييلدرظااال ل درراال ثييلماايل ثةل ااالديبااادع ل دررحاا لدري  ااىل
ل. 99ملف يعلدرا الا تادريل

لدا ااتادريالدرحيةمااالدرتزمااا لإشللSTEM قااالدمييسااالدريةدمااللدرساالبةالع ااىلتي ااال         
ل درتلنةرةفياااال لباااالري ةا لدرظ رااااالدرتحاااال لرزإلاااالةةللة السلم يااااة لل12لقاااااس للإ اااال  لمر اااا ا علباااال

باااااءًدلماااايلما  ااااالمااااللقرااااللللSTEMتي اااااللع ااااىلدرتاكياااازل د ااااتيلةةلل دراإلل اااايلنل درونا ااااا
لاسبيااالدرت ةإلااللدر راالةسةل؛ل ياا ل  ااانلدراارالةلسمحاالءلف يعل  لدرثلمةنل تىلدرتي يال لدر اس ال
ألل ااالالباإلااالأللدال ااالالرلدراإلل ااايلنللاجر ناااللمرتلااااةللماااةدسةلتاااة ال:اااا لسئيسااايالعنلصاااا

لإةخاالالةعااالظاإلةااالدال تةراالء ل لبلدرتاااسإل ل ااىعلدرتاكياازلمااعل درثلمةإلااا لا در ادس لدالبتادئي
لدرتياااأللماايلمزإلااا للدا ااتادرياللر ااادس بلدرياالاللماايلمخت  ااالمسااتةإللنلعرالدرل ريةتالتاميز

لش نللدرظااااال لماااايلمج ةعااااالتة اااايعل اااا لدر ت ثااااللدرنواااالئ لدرواااااسلمااااعلدرحساااالب  لر ت ليااااا
ل. دالترلالنلدر ي ةملنلتلنةرةفيللمجلال  لدر ولسدن
ئراايال؛ل ياا لmacrosystemعففرض السففابق منظففور الماكروسيسففتم لقففد مثففد ال     

ةدخااللدرااتي البوااللإرىلدرت لعللدراااونلميي لبااييلدر تي  اايي ل ديعااادةدنلدر تنةعااالدرتاا لئحااا ل
.لج يااعلدال االالوتاانثا  لبلرري االنلدرتاا لتحاايالبوااال لامجل يواال ناالدر جت ياالن ل درثةل ااالدرتاا لت

لدري  اااا لدرتحراااايل للدريلر يااااا لدرتنل ساااايالدرةاااااسةل للدالقتراااالةلبراااان لدر خاااال سل س ااااتادريلل اااا  
 ل دزةئلةلدررظلرالدرتاسإلج لد ااتاعىلإعاالةةلدرن ااال اا لدرتي اايالدرا ر لداةدءل  لتةيياللر ظال 

ل درتلنةرةفياااللدري اااةالد اااتث لساللمةفواااًللر جااالاللمااايل يةإلاااللفااازءدقراااللدرجااالمي ل تخرااايجل
لثرلتاال نلئلاا يلع ااىل ااال ااةدءلا ل دراالدرتي اايلمستةإللنلج يعرلSTEMل دراإلل يلنل درونا ا
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ل اا .ل دالفت االع لدر جاالال اا لةياللرباال دالستراالطللدالبتلاالس للدرجاواااةلل در يا ااالرأل لاالسلمساات اد
لع ااىليت اااتل ااةسلر ج يااعلرحياالةل اا لدلعلريااالفااةةةللتااة يالع ااىلس ااتادريلقاااسةلل21لادرااللدرةااا ل
 اا للدرتي اايالت ثللة سلدالبتللس ل إل للدر يا الدالقترلةلدريلر  ل علرالل  لدر نل سالع ىلدرةاسةل

 لثةااابيااللليرااادرلااا دلتحااائلنل ةدفوااارل درةاايالل در واالسدنل در وااا للر يا ااا بلإمااادةلدررااغلس
لدريلل يااا  للدالفت االع   للدررااام   للدر لااان ر ن ااةللتيزإلزااالل اا ل يةإلااللة سدلدر ااادس لت ياا  ل
لالقتراالةندلدالزةااالسل اا ل  للدا ااتادرييي لدرراارل لا لايااارل درج االر لدرا    للداخالق   ل

ل تاكياازرلدرسيل ااالرااا علمح اازلب ثلبااالكلمااالدر خاال سااا  ل ل لدالفت االع ل در ساات ال درت ل اال
درتة ااعلل بلرتاالر  ل ل در اس ااالدالبتادئيااالمناا لسإلاالأللدال االالSTEMلتي اايالع ااىللدا ل اا 

لدالترااالا ل موااالسدنل ديباااادعل لقاااادرنلدرت لياااال تيزإلااازل لSTEMلسمياااالمحاااة ااا لمرااالةسدنل
ل. د علمظل لع ىلدر ستةرلل  ل ر نجللدرالزما

لSTEM اصالس تادريللع ىلتظةإلالتي اايالالسيالسالت والتشريعالت:  -1
لدرخظاااااليوااااان تل رلةمنةراااا حيةمااااالدرلدرةلنيااااالدا رةإلاااالنلماااايل دالبتلاااالسلدري ااااةال في ااااال
خلصاااالبياااالس لبينااااللدرجاااةةة لعلرياااالخااااملنلع اااىلبلرحراااةالدر اااادس لرتحساااييلدرةلنياااا
 Internationalل دري اااةاللر اإلل ااايلنلدرا رياااالدراسد اااالمثاااللرا رياااا دلدرتةياااياللباااادمجلمتااالئج

Mathematics and Science Study (TIMSS)لتةياااايالرلا ر درااااللراماااالمجدر لل
لسةدءلس ل Program for International Student Assessment (PISA)ال درظاال

لحاالالن درلبيااتل اا لدالمخ االألل اا لآخاا  اا لدري ااةال دراإلل اايلنللل ااتادريلسلمااادس للااال 
لدرةقااالمااا سلمااعلدمخ ل االل2009عاالاللPISAلمتلئج ثلبال  لس يل لسخاا ل قالسظوانل

لدا ااتادريالدري ااةاللتي اايالل اا لالمااالتغيااادنل اثابنلءلع يرل ل ل 100مدراإلل يالداميالمحةل  
لدرتي ااياللةلفااةة للبلر ااادس لوتي ااال ي اال ل ل 101م دراإلل اايلنلدري ااةالل اا ل لناا لماانوجلبرااا س

 الدررااللشدنل دالبتلاالسلدري ااالل بااادمجلدرتي اايا لعنلصااالع ااىلدرلةمنةر لةما يلتةلسإلالكزنسل
ل درتي ااياللدر اس اا  ل درتي اايالل در اس ااالدالبتادئيااالما  ااالسإلاالأللدال االال اا لSTEMب جاالال
لدرتي ي يااالدااااادسلبراان ل2008عاالاللم رااةس للإعااال ل اااةلمااللت ثاالل اا ل درتاااسإل  لدر وناا 

 Melbourne Declaration on Educational Goals forييلدا ااتادريلرااغلسر

Young Australiansل لمتلااا نلًلدرتي ااايالبجاااةةةللدا اااتادريالدرحيةمااالنسرااازالكااالللدرااا نل
لدرتي اااياللبااان العتاااادسلد  ل ل درريةرةفيااالل درلي يااالءلدر يزإلااالءمل دري اااةاللدراإلل ااايلنل ااا لدر يا اااا
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ل االلمواالسدن لدرتخرراالن للمتياااةلدرت ليااال اا لدر واالسدنلتن يااالاعالوااللس لونرغاا لدر اس اا 
لف ياااعل ااا ر وااالسدنلدري ااالللن ااال كلدراق ياااا ل درتلنةرةفيااالنل لقاااادرنلدرتح يااال للدر رااايالن 

اااللدر اس ااا لدرتي اااياللد اااتادتيجيالصااا يالل ااا لداااااادسلاااا  للتل اااي ل ل21لدالدرةاااا لل ظااالئ  را
STEMتااةرىلدرسيل ااالدا ااتادريالدات لمااللكريااادلبتي اايال ل ل 102مSTEMل اااةلمااللتج ااىل اا ل 
لسمااار للدر اااادس  لرتحساااييلدرةلنياااالدرخظاااالعااايل2012ل ااا لدا اااتادر لسدءدراااةزللسئاااي لإعاااال 
ل اا لدرخلمسااالع ااىلمسااتةالدرياالراللدر اترااال اا لس ااتادريللتلااة للس لئجاا ل 2025لعاالاللبح ةا
لس ااع لمعلتز إلالدال االالبن االالتي ي اا لعاالر لدرجااةةةلماايلخااالال دراإلل يلنل دري ةاللدرةادءةل

لر ةاااا للالبتلاالسدل اااةنلد اااتادتيجيال ل قاااا 103من دراإلل اايللدري اااةالل اا لدرظلرااا لسةدءلمسااتةال
لبااالر لسماااال درتلنةرةفيااالنلدري اااةالل ااا لدال اااتث لس"لس ر حيةماااالدا اااتادريالل دريرااااإليلدرحااالةن
لدالبتلاالسلع ااىلدرةاااسةلل ؤشااارلااالاللسمااال اةلدر يا ا لع ىلدرةلئ الدالقترلةدنلرن ةلداا يا
:لدرتي ااياللمسااتةإللنلج يااعبلدالات االالل اا وتظلدرجااةةةللعاالر لدرررااانللدر لالسس لرنلء ل.ل داةدء

لةع ااالدر ي اااللرتحسااييلدرةلنيااالدرراد الدت لقيا ل لاًللعيلما  السإللأللدال لالباءًدلمي
لر تي اااياللدا اااتادر لدر يواااالقراااللمااايلر  ي  اااييلدا اااتادريالدر ونياااالدر يااالويالتظاااةإلارلدرجاااةةةل
لإةدسةلل سم  ااااالدرخامااااا لرااالقلدر ي  ااااييلتااااسإل لة سدنل دعت اااالةل  إوتسااالملدر اس اااايال درةيااالةةل
ل يةماالنبلات االالم ياازلماايلقراالللSTEMك ر ل  ىلتي اايال ل ل 104مدر ون ل درتظةإلالداةدء

باااننللدرنجااال لس لإراااىل ييتةسإلاااللمخظاااابن اااتادريل ل ةاااالسشااالسنلد اااتادتيجيالل داقااالرياللدرةالئااالن
ل STEMل ااا لداةدءلمااايلتزإلاااال21للرةا لباااللتي اااياللم اااالبلريااالرال اااةسلوتظ ااا لل ي ااالرلميااال 

 ل دراإلل اايلنل درونا ااال درتلنةرةفيااللر ي ااةال اا لخظتوااللدريراااإلاللكةإلنزالمااا ل يةمالبلر ثل  ل
 . 105مدر كيال ا رارلاؤإلاكلSTEMس انلع ىلسا يال

لوت لعاااالل؛ اليفففعExosystemلقفففد مثفففد المحفففور السفففابق منظفففور األيكزوسيسفففتم      
ل اا لدر  ث ااال دالفت لعيااال دالقتراالةئا لدرثةل يااالدر يتةااادنلمااعلالئيز  يسااتالبراا العلماااد

لرااااد لنمااايلخاااالالدرسيل ااالنل دال اااتادتيجيلنل درل در جت اااع للدرا راااالةدخااالدر ل ا  يساااتال
لةلراالةسلملدر ثاالال ااريللع ااىملSTEMبي ااالتي ااالللراااعاللدر ااةدسةلسث اايلماايتياااللدرتاا لاق ي ياالدي

لةا االلدر ح اا لدر جت عل والل تغييا لSTEMتي الل  للدالبتللسلتاعاللدرت ل لSTEMلس سدمج
 دراااعةةللدالمتامااا لع ااىل م ااالل ييد ااتادتيجيلس ااادةلخااالالماايلدرتةدصاالل إلااتالل STEMلسا يااا
لإرااىلدرةصااةايساايالتلر راااد لنلإل يااي ل لرةفاارل فوااللة سإلااال دفت لعاالنل دنلس اارةعيار ااؤت ال
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لدرتظااةإلالتااة يالمثاال دامرااظاللدرخرااادنتااة يال للدر ااةدسةلت ةإلااللسفااللماايلدر ر حالسصحل 
ل درةاالةةلل/در جت ااعلس ااادةلتةعيااانل لدرخرااادل تظااةإلال درتخظاايال STEMلإعااادةدنل اا لدر وناا 

ل.درةلنييي
لد اااااااااااتادتيجيال  اااااااااااعلتاااااااااااال : STEMلا  رسمي غيرالتعلم ال -2

لمااعلتي االلدرتاا ل"لس ااتادريللإرواالالمراالةسةل"لخااالالماايلSTEMلمجاالال اا لدر جت ييااالر  راالسكا
لتاااعاللدر ح اا لةالدر سااتلع ااى للدرااةلن  لدر سااتةاللع ااىلدرحيةميااال غيااالدرحيةميااالدروي االن

درحيةماااالدا اااتادرياللسع ناااال ل قااامياااللدري اااللع اااىل درحيةماالنلدررااال ثييلدال اااتادتيجيالااا  ل
سإلاالألللمااادس ةدخاالل خاالسجللSTEMلمجاالالنلع ااىلدرتاكياازلرتحسااييلفاواااةللمراالةسدنل ياالتن 

رألل االال اا للدررااي يالدررااادمجل اا لدر راالسكاللاإلااالزإلاالةةللعاايلدالبتادئيااا در ااادس للدال االا
لدر تياااالنلمثاااالبيااااتلدر  اااالنللع ااااىلدرتاكيااااز ل ل دراإلل اااايلنل درونا ااااال درتلنةرةفيااااللدري ااااةال

لدرياوااالقلمااا ل قااال 106م درنلئيااالديق ي يااالدر نااللال اا لئييرااة للدراا ويل س ر اا ل در حا ماالن
ل ااا ل دراإلل ااايلنل درونا اااال درتلنةرةفياااللدري اااةالل ااا لدراااتي الل اااا لبتة ااايعلدر ن  ااالنلماااي

لدريلمااا لدر ؤ ساالنل اا لSTEMلتي اللع ىلدرتاكيزلزإللةةللعيل لال لدر اس الخلسجلدررادمج
لدرتحراااايللع ااااىلتاكاااازلدرتاااا لدررااااادمجكاااا ر ل ل ل در يتراااالنل در تاااال   لدري ااااةالماد اااازللمثاااال

ل لSTEMلتي اااللامجرتااللباااسنلل21لادرااللدرةااا للدر جت ياا لدرااتي اللماد اازلمثاالل ديثااادءلدراسد اا 
لمخترااادنلعاااةلزإلاالةةلع ااىلليزلرتاكباالللس رةإلاااللSTEMلماايلفي ااال الئااال15 ونلكلس ثالماايل

لمثاااااللمةد ااااايعل ااااا لدر اس اااااالبياااااالدرواااااةدةلل ماااااةدةنل درونا اااااا؛ل دراإلل ااااايلنلدرري ياااااالدري اااااةال
 . 107مSTEMلتي الل ا لتة الدرت لدر   ؛ل ع اللدرا بةتلن

ع اااىللاشاااريلل40لماايلس ثاااالانااالكل باااادمجلدراااتي الدر  تاااةل اا للدرتة اااعلإراااىلبلي اال الللللل
 لعااال ةلع ااىلSTEM اا لتي اااللدر اس ااالبيالمللررادمجلدر نسةالدرنوجلتاعاللمستةالدرةالئلن

 لدرجااةةةللعلريااالSTEMلتي ااالل ااا لماايلدر زإلااالرتااة يالدرةالئااالمسااتةاللع ااىلتحلر االنلإمراالء
لماالل ا  ااادرتة عل اا لبااادمجلدرااتي الغيااالدرا اا ىلرلر ةدص الفياةلل م لس لنل يل لنل بنلء
لدرتي اايالل قظاالعلتااة الدر تاال   ل ل 081مدرااتي الل ااا ل تة اايعلدررااي  بااادمجل للدر اس ااا لبيااا

.لSTEMتي اااااال ااااا للالمخاااااادطرلرال اااااتادريييلمرلشااااااةلل  اااااي المظلقاااااللدا  اااااعلدرا ااااا  لغياااااا
لبياااااااا ل اااااا ل ساااااايت لكااااااالمرياد ل اااااا لكيسااااااتل ة للمثااااااللدري  ياااااااالدر اد اااااازلإرااااااىلبلي اااااال ا

لتةاااموللدرتاا لدرااتي الل مااةدسةلس اا يالغيااالمتنةعااامج ةعاااللث ا للم رةس  ل  ل  سينسيةسك 
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لماايل غياااالل در ادصااالدرري يااا لدرتابيال ماد زلدرحيةد  ل  ادئالدرنرلتيا ل درحادئال   در تل
ل ااا لدراإلل ااايلنل ع  ااالءلدري  ااالءإلياااالبامااالمجل ل ل 109مدرااارالةلسمحااالءلف ياااعل ااا لدر ؤ سااالن

لسئيسالت ةروااللمرلةسةلل(The Scientists and Mathematicians in Schoolsدر ادس 
لدر ي ةماالنلرن االالل لناا لباماالمج اإلاللمعلبلرتزدميلدا تادريالرحيةمالبل درتي ياللدرتابيال زدسةل

ل درونا ااال دراإلل اايلن مونيااييلمتظااةعييل اا لدري ااةاللدرراماالمجلإلتلاا ي ل لدر تللمااللديةدسإلااا
ل اا لل االاداليشااادكل درثلمةإلااالدالبتادئيااالدر ااا  تييل اا لدر ي  ااييلمااعلراااد ابلرل درتلنةرةفياال
ل.ل 110مSTEMتخررلنل

ةد رااالملئجاا ل؛ اليففعMesosystemد مثففد هفف ا المحففور منظففور الميزوسيسففتم لقفف      
ل االالةدخااللدر اس اااال خلسفواالل اا لبي ااالنلدالرج ياااعلدرتي ي يااالدرري ااالرااااعاللف يااعلدريةدماال

لل االا لونرغااىلع ااىدالتي اايالدرراااءلبلقرااللدر ثاالا ل ااريللع ااى.لدرااتي الدرا اا يال غيااالدرا اا يا
ررااااد لنلباااييلدراااتي الدر اس اااىل درراااادمجلدرراااي يالرتيساااالدل  اااعلسؤإلاااال درتخظااايالدر اااادس 

 در ناالاجللر ج يااع لSTEMل واااللرتسااويل تاااسإلرواللمي  ااييلتااة يا درااتي الغيااالدرا اا ى لمااعل
مثااللد ااتادتيجيال"تةفواالنلل اوثااالا تلنةرةفيلتي ي يالة دنسل د تخاداللدرتخررلن لةلمتياة

اسلتز إلااالدال االال درظااال لد ااتادتيجيالر ي ااةال دراإلل اايلنل اا لمااادس لفنااة لس ااتادريللبواال
 در ي  اااااييلبخراااااادنلدرتي ااااايال دراااااتي ا ل فااااا  لدر ي اااااي يلش الدرجاااااةةةلدريلرياااااال ااااا لدري اااااةال

ل دراإلل يلنل تلةإليلشاد لنلمعلدر جت ع.
لم رااةس للإعااال   االلفاالءل اا ل– اااةنلدرحيةمااالدا ااتادريالالبراماااااج:  -3
لشرااا ل ااا لب ااالملدري اااةال ل ليلندراإلل ااال ل لديمج يزإلاااال:شدنلسا ياااالقةمياااالمجااالالنل- 2008م

لدرتاالسإل لشراا ل اا لب االملدالفت لعيااال دري ااةاللديمساالميالدري ااةال ل ل  درريةرةفياالل درلي ياالءلدر يزإلاالء
لئياااااداةدملدر نااااة ل ل ل  در ةدلنااااالدر اميااااالدرتابيااااالدرتجلسإلااااا ل داع اااالال دالقتراااالةل درجغاد ياااال
لتلنةرةفياااال ل لدررامياااالابياااا درتلدرراااحا ل ل دآل ااايةإلالدر غااالنل خلصااااملدر غااالن ل ل  درررااااإلا
 ل ف ياااالدر جااالالنلدرسااالبةال ااا لخظااااال درتلنةرةفيااالل درترااا يالل دالترااالالن لدر ي ةمااالن

لس رةإلااالSTEMس لتي اااللل ااتادريلسل اا لدري  لءلنلاي الكرلسسبازلل ل قا 111م نةدنل10ماتولل
لدال ااتادتيجيال.لر دل اااةندالقترلةنل س لاوللس تادريللبممتلفيال ثيةللدسترللللماترا ل ل لنيا

لقاااسةللزإلاالةةل ل1كلرتاالرى:لSTEM مجاالال اا لر ي االلمجاالالنلخ سااالدر اس اا لر تي ااياللدرةلنيااا
لفااةةةل   ل للدر ي  ييلإميلملنلزإللةةل ل2رلل ة س علمستةال للSTEMدرظلر لع ىلتي ال
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لإقلمااالتسااويل ل4 لدر اس اايالدرن الل  يلSTEMلتي يالل ا لعال لة3 لSTEMباللدرتاسإل 
 ل درراانلعالدرتجلسإلااال داع االالدرتي اايا ل مةااام لدرياالر لدرتي ااياللؤ سلنملمعل يلرالشاد لن

 . 112مقةإلالسةرالبيلملنلقلعاةللبنلء ل5

 لوة اا لدرجااا الدرتاالرىلمياالويالتةااائال دالتراالالنلدر ي ةماالنلتلنةرةفياال  ي االلوتي ااالبللل
 : 113مل ل  لدر نوجلدا تادرى5ل-1رألل لالمل دالترلالنلدر ي ةملنلتلنةرةفيل

 

( في المنه  5 -1لبطفال ) واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا( معانير 4جدول )
لاألسترال 

نظم تكنولوجيال المعلومالت إدارة وتشغيل 
 ICT  واهتصالهت

 1 المستوى
العام  نهاية

األول من 
 عمر الطفل

 2 المستوى
 بحلول عادة 
 العام  نهاية

 الثانى

 3 المستوى
 بحلول عادة 
 العام  نهاية

 الرابع

 4 المستوى
 عادة 
 بحلول
 العام  نهاية

 السادس

المستوى 
5 

عادة 
بنهاية 
العام 
 الثامن

  6المستوى 
عادة بنهاية 
 العام العاشر

 اختيالر واستخدام األج:زة والبرمجيالت -1

تحديييييييييييييد 
وتشيييييييييغيل 

نظيييم  بأميييان
تكنولوجيييييييا 
المعلومييييات 
واالتصيياالت 

وطلب  لكامل
 المسييييييياعدة 
عند مواجهية 

 مشكلة
 

تحدييد وتشيغيل 
 مصيفوفة بأمان

 مختييييارة ميييين
األجهيييييييييييزة 
 المناسييييييييييييبة

 البرمجيات و
 
 
 

تحديييييييييييد 
وتشيييييييغيل 
 بأمييييييييييان
 مصييييييفوفة
 مختارة مين
األجهيييييييزة 
 المناسيييييييبة

البرمجييييياو
ت  
الوظيييائف و

 واألوامر 
ميييع األخيييذ 
بعييييييييييييين 
 االعتبييييييار
 بيئة العمل

تحدييييييييييد 
وتشييييييغيل 
 بأميييييييييان
 مصيييييفوفة
 مختارة من
األجهييييييزة 
 المناسييييييبة

البرمجيييياو
 للقييييييام  ت
مهييييييييييام  ب

 محددة 
استكشاف و

األخطييييياء 
 وإصالحها  

اختييييييار 
مجموعيية 
ميييييييييين 
األجهيييزة 

من  للعمل
خيييييييالل 
تعييييييديل 
وظييييائف 
البرنيييامج 
 لمتابعييييية
مهييييييييام 
محييييددة  
واستكشييا

ف 
إجيراءات 
 لحيييييييييل
األعطييال 
 الروتينية

تبرييييييييييييير 
اختييييييييييار  

ن يحسيييييييي تو
مصيييييييفوفة 
 مختييارة ميين
األجهييييييييزة 
 والبرمجيييات
إلكمييييييييييال 
وظيييييييييائف 

مهييييييييييييام ب
محيييييييييددة  
 لمختليييييييييف
ض األغيييييرا

 وفي مختليف
السيييييييياقات 
 االجتماعية

 أمثلة
• اختييييييييار 
 واسييييييتخدام 
كيييييييييياميرا 
 اللتقيييييييييياط

 أمثلة
• اسيييييييييتخدام 
برنامج للصور 
 والملصيييييقات 
باسيييييييييييتخدام 

 أمثلة
اسيييييييتخدام 
الكييييياميرا  
وميكروفون 
وبرنييييييامج 

 أمثلة
• اختييييييار 
 محييييييييييدد

بيييييييرامج ل
الرسييومات 

 أمثلة
 تعييييييديل
كييييياميرا 
 رقمييييييية

إعييييداداو

 أمثلة
تحديد ال•

خيار لل العام 
المناسب 

إلنشاء موقع 
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صييييييورة أو 
 باسيييييييتخدام 
طابعييييييييييية 
 لطباعييييييييية
الصييييييورة  

 اسييييييتخدام و
الكمبيييييييوتر 
المحميييييييول 

كتياب  لقراءة 
 م وأو رس

المييييييييييياوس  
USB  

محيييييييييييرك و
أقراص فالش  
 وطابعييييييييييية 

 يةكاميرا رقمو

عييييييييرض 
الشيييييييرائ  
إلنشييييييييياء 
عييييييييرض 

 تقديمي
 

أدوات و
الرسييم فييي 

Word 
وذلييييييييييك 
 باسيييييتخدام 
قييييييييييوائم 
الطابعييييية  
والماسحات 
 الضييييوئية 
والكيييياميرا

 الرقميةت 

 ت  إنشاء
اختصييارا

 ت
 

على شبكة 
 االنترنت

 نظم تكنولوجيال المعلومالت واهتصالهتف:م  -2

تحديييييييييييييد 
القواسيييييييييم 
 المشييييييتركة
نظم لييييييييييييي 

تكنولوجيييييييا 
المعلومييييات 
واالتصيياالت 
مييييييييييييييييع 
الميييييدخالت 
 والمخرجات

تحدييييييييييييييييد 
مكونييييييييييات ال

 المشييييييييييتركة
م نظيييي لعميييييل 

ICT 
 ووظيييييييييائفهم 
 األساسييييييييييية
 باسيييييييييييتخدام 
 اتمصييييييطلح

ICT 

تحديييييييييييد 
 ومقارنييييييية
اسيييييييتخدام 
المكونيييييات 
المختلفييييييية 

 ICT لنظم 
 

تحدييييييييييد 
ومقارنيييييية 
تصيييييينيف 
النظيييييييييام 
األساسيييييي 
لمكونيييييات 

ICT 
 
 

تحدييييييييد 
 ومقارنييية
 نظيييام 
ICT 

 الشييييبكية
بميييا فيييي 
ذليييييييييك 
 مكونيييات
األجهيييزة 
والبييرمجي

 ات
 

 تطبييييق فهيييم 
مكونييييييييات 

 ICTنظييييام 
 الشبكية

 
 
 

 أمثلة
• تحدييييد و   

وضيييييييع  أو
قوائم مختلفية 

 ICT ليييينظم 
سيييط  مثيييل 

المكتييييييييب  
الكمبيييييوتر و

أو  المحميييول
 اللوحي

 

 امثلة
• تحديييييييييييييد 
األجهيييييييييييزة 
األساسييييييييييية 

 الطرفية  مثلو
الماوس ولوحة 
 المفييييييييييياتي  

طابعييييييييية  الو
وبعيييييييييييييض 

 البرامج مثل
معالجةالنصييييو

 الرسم  وص 

 امثلة
• مقارنيييييية 
 اسيييييييتخدام 
شاشة تعمل 
بيييييييياللمس 
والتطبيقييات 
 المنقولة ميع
المييييييياوس 
 وتطبيقييييات
كمبييييييييوتر 
  سييييييييييط
 المكتب

 أمثلة
 عمليييييييييية
المعالجييييية 
 المركزييييية

مكبيييرات و
الصييييوت  
 العييييرض 

التخيييزين و
سيييييحابة  -

USB 
 

 أمثلة
• تحديييييد 
 ومقارنييية
مفيييييياهيم 
الشيييبكات 
 المحلييييية

أنظميييية و
حفييييييييظ 
 الملفييييات

ها أحجامو
مختلفييية ال

 عبييييييييير
البييييرامج 
 المختلفة

 امثلة
• تطبيييييييييق 

هيييييييييييم فهم
 الختييييييييييار
 اسيييييييييتخدام 
 خيادم سييحابة
او  محليييييييية

التخييييييييزين 
أو  ؛المحلييييي

اسيييييييييتخدام 
 الكاميرا أو

كيييييييييياميرا 
الفييييييييييييديو 

 الرقمية
 إدارة البيالنالت الرقمية -3

 كيفييية تحديييد
 اسييييييييتخدام 
 تكنولوجيييييييا
 المعلومييييات
 واالتصيياالت
 بطيييييييييييرق

فيييي  متعيييددة 

 كيفيييية تحدييييد
 اسييييييييييييتخدام 
 تكنولوجييييييييييا
 المعلومييييييييات
 واالتصييييياالت

 المنييييزلفييييي 
 والمدرسة

 قيميية تحديييد
 ودور

 اسيييييييتخدام 
 اتكنولوجييييي 
 المعلوميييات
واالتصيييياال

 فييييييييييي ت

 شيييييييييرح
االسييتخداما

 ت
 الرئيسيييييية
 لتكنولوجيييا
 المعلومييات

 المدرسييييةب

لمجموعييا
 ميييييين ت

المستخدم
 يييييييييييين
 توظيييييف
 مجموعيية
 متنوعيييية

 آمييين بشيييكل
 مجموعة في

 ميين متنوعيية
 وسييييييييييائط
 التخييييييييزين
 واألشكال
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 أجهيييييييييييزة 
 متعددة 
 

 المنيييييييييزل 
 مدرسةالو

 والمنيييييزل
 المجتمييع و

 والتعييييرف
 عليييييييييييى
 إمكاناتها

 ميييييييييين
 األسيياليب
 واألنظمة

 

 أمثلة
 التقييييييييياط •

 أو صييييييورة 
 لعبييةب لعييبال

مييين  رقميييية
 خييييييييييييالل
 الهيييييييياتف 
 وذلييييييييييييك
 باسيييييييتخدام 
 أو المحاكييياة 
ميين  القييراءة 
 عليييى كتيياب

او  االنترنيييت
 تابلت

 أمثلة
 ةييي فيک دييي تحد •

اسييييييييييييتخدام 
 اييييييييي تانولوج

 المعلومييييييييات
 واالتصييييياالت

 التواصييل فييي 
 التسيييييييييوق و

 والخيييييييييدمات
 المصيييييييرفية 

 عييين البحيييثو
 المعلومات

 أمثلة
دير تقيييييييي  •
 مييييييييييييةقي

 تكنولوجيييييا
  المعلوميييات

 سريع بشكل
علييى عمييل 

 ميييع ألعييياب
 .األصييييدقاء

 أخييييييييييذأو
 جييييييييوالت
 .افتراضية

 أمثلة
 طليييييييب •

 مين الطعام 
 المطييييياعم 
باسييييتخدام 
 أجهييييييييزة 
 أو الجوال 

 مسيييييييييي 
 رمييييييييوز
للوصييييول 
إلييييييييييييى 
  معلومات

 

 أمثلة
 إعداد
 والحفاظ
 على

 المجلدات
 المشتركة

 أمثلة
 تصييييييييييميم 
 واسييييييتخدام 
 منطقييييييييييي
 والحفيييييييياظ

 مراقبيية عليى
 إصييييييييييدار
 الوثييييييييائق؛

 مييين والحيييد
 إلى الوصول
 أو البيانييييات

 المرور كلمة

لدر حاااةلدرتي ااياللساااادسرتحةياااللم رااةس لإعااال للتاااعاللدر ياالوياوتلاا لماالل اارالس لااا  لللل  
ل س  ل دالتراااالالنلدر ي ةمااالنلتلنةرةفيااال تظااااةإلالل درت ياااز لديمرااالسع ااااىللئراااجعدرااا نل
لمرااظييل مااةدلنييلييي مراااعلمرتلاااإليلي ماالفحيلمتي  ااييلدال ااتادرية للدرراارل لف يعئرر ل

ل. مستنياإلي
بمعااادةلل در ادفيااال درتةيااياللر  ناالاجلدا ااتادريالدروي ااالقلمااال  ي االلوتي ااالبلراإلل اايلن لللللل

لدرادبظااااالماااعبلرتياااال  لل"لSTEM Connection ئسااا ى"لل إفادئياااالًللبحثياااللمراااا عل
لتخررااالن اا للمتللمااللمواااجلد ااتخادالل يلريااالماايل تحةاااارلدراإلل اايلنلر ي  اا لدال ااتادريا

STEMمناا لسإلاالأللدال االالدراإلل اايلن اا للدا ااتادريالدر ناالاج ل إلة اا لدرجااا الدرتاالرىل 

ل. 114م ل(F-10وحتى العاشرة من العمر )
ل

لألطفال منذ رياض اهطفال وحتى  الرياضياتفي  اهسترالية المنادج( 5) جدول

 ل(F-10العاشرة من العمر )
 واالحتماالت اإلحصاءات ةالقياس والهندس األعداد والجبر

 والمكان الرقم  قيمة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ييييييييييييييييييييييييييييي
 ةمطلوبال الشروط في التحقيق

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 قياسال وحدات استخدام 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييي
 شييياءاأل ومقارنيية قييياس

 ةمتريي  وحدات باستخدام 

 فرصة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ييييييييييييييييييييييييييي
 وتجييييارب  فييييرص إجييييراء
 النتيييييائج ووصيييييف وتحدييييييد
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 يييييييييييييييييييييييييي
 100000عيييد األرقيييام حتيييى 

 على األقل
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييي
 األرقام  وتجميع ترتيب إعادة 
 10 000 عيين يقييل ال مييا إلييى

 وحيل الحسياباتفيي  للمساعدة 
 المشاكل

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييييييي

 بيين العالقيات وشيرح التعرف
   والطرح عالجم

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييي

 وميياالجمييع  حقييائق اسييتدعاء
 قسمةال حقائقمن  بها يتصل

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييي

فييي  الضييرب حقييائق اسييتدعاء
 وعشيرة  خمسةو ثالثة و اثنين 
 تحدييييدمييين  بهيييا يتصيييل ومييا
 البيئة في التماثل

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييييييي

حيل مسيائل متضيمنة الضييرب 
 فعاليييييية عقليييييييةباسييييييتخدام 

 والتكنولوجيا الرقمية المالئمة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ييييييييييييييييييييييييييي
 العشرية الكسور

 فييي بمييا الكسييور وحييدة  تمثيييل
 5 1 3 1  4 1  2 1 ذلييييييييك

 ومضاعفاتها
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ييييييييييييييييييييييييييييي
 المالية والرياضيات المال

 طيييرقب النقديييية القييييم  مثييييلت
 المطلوبية تغيييرعيد الو متعددة 

 لبسيطا
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييي
 النماذج والجبر

 أنمييياط عيييدد وإنشييياء وصيييف
 الطرحأو  ضافةاإل عن ناتجة

 طيييول مثيييل ال مألوفييية
   والسعة تلةكوال

ي يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييي

 الوقيييتالتعيييرف عليييى 
 فيييي والتحقيييق بالدقيقييية
 وحيييدات بيييين العالقييية
 الزمن
 األسييييبوع أيييييام  ربييييط

 واإلجييراءات األحييداثب
 المألوفة

ي يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييي
 شكل

شيياء األ من نماذج عمل
 ووصييفاألبعيياد ثالثييية 
 هامفتاح

ي يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييي

تحدييييييد االحتياجيييييات 
الالزمييييييية لتطيييييييابق 

   المثلثات
خصييييائص  واسييييتنتاج

 األشكال الرباعية.
أداء العمليييات الحسييابية 
لتحديييد محيييط ومسيياحة 

 متوازى األضالع
المعينييات والطييائرات و 

 الورقية.
ييييييييييييييي يييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييي
 االنتقالو الموقع
بسييييط  وتفسيييير إنشييياء
 لعييرض الشيبكة خيرائط
 ومساراتأ موقف

ي يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييييي

 الهندسي المنطق
 ومقارنيية الزوايييا تحديييد
 فييييي زاويييييةال أحجييييام 

 اليومية مواقفال

 بييالتغير واالعتييراف المحتمليية
 النتائج في

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييي

 فسيرهاوت البيانات تمثيل
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ييييييييييييييييييييييييي
وفقيا  القضيايا أو األسيئلة تحديد

 .الفئوية للمتغيرات
 البيانيييييات مصيييييادر ديييييي حدت
 وتسيييييجيل جميييييعأسييييياليب و

 البيانات
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييي
 فيي هياوتنظيم البيانات  عيجمت

 باسييييتخدام  هاوعرضيييي  تفئييييا
 الرسيييوم و والجيييداول  القيييوائم 
باسيتخدام   أو  البسييطة البيانية
 التكنولوجييييييا اسيييييتخدام  دون

 الرقمية
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييي
  ومقارنتهييييا البيانييييات تفسييييير

 حساب مجموع االحتماالت.و
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييي

 واألرقييام  األسييماء ربييط فهييم 
 والكميات

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييييي

 تحديد القضايا التي تنطو 
 بيانات مستمرة  على جمع 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييييييي
اللغية المناسيبة لوصيف  ياراخت

 والتجارب األحداث
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ييييييييييييييييييييييييي
القضايا المتعلقة يشرح الطالب 

بجميييع البيانيييات وتيييأثير القييييم 
 المتطرفة  

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييييي

 جمييعتقنيييات يقييارن الطييالب 
 البيانات  

 األولية والثانوية.من المصادر 
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لللل
دا ااتادريالع ااىلمحااةلسميااالدرسيل ااالدرتي ي ياااللوتلاا لماايلدرجااا الدرساالبالماااالتاكياازلللل

ل در ي  ااااة للتااااالتاااااسإل واااا دل ل  ةااااًللرسعااااانل ثيةااااالدر اااانوجل ةااااالدراإلل اااايلن لدال اااالال اااا ل
لحل  ل درة لئللدرتي ي يا ل صي لس  ة لدرتةةإلالبنلءلع يول. د تخامالتةنيالدر

لدر حتاااةالل إلنةسااال لF-10ملدرجاواااةللر ي ااةاللدال ااتادريالدر ناالاجل اا لم لثااللموااجلاناالك ل      
ل: 115م لع ىلدرنحةلدرتلرى6ك للوة حرلفا المل ا علثالثالإرى
ل دري ااةالل لرةفيااادرريةللدري ااةالملتة يائااالتخرراالنلسسبيااالإرااىلتنةسااالل درتاا لدري ااةا ل وااال •

ل درري يال دري ةاللدر يزإللئيال دري ةالل در للء لداسألل ع ةاللدرلي يلئيا 
لالةلدري اااالل د ااااتخاداللدري ااااةالتظااااةإلال للدرظرييااااالع ااااىلواكاااازلإمساااالم لمساااايىلالةلدري اااالفياااالل •

لللع ىلدرري ال ديمسل . تنثياا
لرااااؤ  درتنلدرتساااالؤال  اااال"لدري  اااا لدر اااانوج"لتترااااعل درتاااا لدري ااااةا مواااالسدنلدال ت ساااالسل اااا ل •

 . درتةدصللدرتةييال لل در ي ةملن لدرريلملنل تح يلل ميلرجالدرتخظيا ل
ل

منذ رياض اهطفال وحتى العاشرة من  الجديدة للعلوم االسترالية المنادج( 6جدول )

 (F-10) العمر

 المنهج األسترالى للعلوم       مهارات التحرى واالستفسار في العلوم العمر

 التساؤل 
 والتنبؤ

 إجراءو التخطيط
 المعالجة

 البيانات تحليل
 معلوماتالو

 التواصل التقويم

 علييى الييرد  2 – 1
 األسيييييييئلة
 حييييييييييول
 األشيييييييياء
 واألحيييداث

 مألوفةال

 وتقديم  استكشاف
 المالحظيييييييييات
 باسيييييييييييييتخدام 

 حواسال
 

 فيييييي االنخيييييراط
 حيييول المناقشيييات

 المالحظيييييييييييات
 أسيياليب واسييتخدام 

 لتمثييل الرسيم  مثل
 األفكار

مشيييييييياركة  
 المالحظيييات

 رواألفكا

تييييييدريب ال 4 – 3
على طيرح 

 سيييييييئلةاأل
والييييييييييرد 
  عليهييييييييا

التنيييييييييؤ و
 حييييييييييول
 األشيييييييياء

 فيييي المشييياركة
 من مختلفة أنواع

 اإلرشيييييييييييييياد
 التحقيقيييييييييياتو
 الستكشيييييييييافل

 عليييى واإلجابييية
 األسييييييييئلة مثل

 الميييواد تطوييييع 

 مجموعيية اسيتخدام 
 لفييرز الطييرق ميين

 بميييا المعلوميييات 
 ذليييييييييك فيييييييييي

 الرسيييييييييييييومات
 المقدمة والجداول

 
 خيييييييالل مييييييين

 مقارنيييييييية
 المالحظات
 ميييييييييييييع
 اآلخرين

  تمثيييييييييييييل
وتبييييييييييادل 
 المالحظيييات

من  واألفكار
خييييييييييييالل 

 جموعيييييييةم
 ميين متنوعيية

 مثييل طييرقال
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 واألحيييداث
 مألوفةال

 األفكار  واختبار
 إليييى والوصيييول

 مصييييييييييييييادر
 .المعلومات

 اسييييييييييييييتخدام 
 غيييير القياسيييات
 يفيييي  الرسييييمية

 المجموعييييييييييية
 وتسييييييييييييييجيل

 ميع المالحظات 
 مسيييييييييييييياعدة 
 التكنولوجيييييييات

 .الرقمية

 مقارنيية المناقشيية 
 ميييع المالحظيييات

 التنبؤات

 اللغييييييييييييية
 الشيييييييييفوية
 ة والتحريري

 والرسيييييييييم 
لعيييييييييييب و

 األدوار

مين خييالل   6 – 5
 التوجييييييه 
 تحدييييييييييد

 فيييي أسيييئلة
 سيييييييياقات

 التي مألوفة
 يمكيييييييييين
 التحقييييييييق

 علميييا فيهييا
 بميا والتنبؤ
 يحيييدث قيييد
 علييى بنيياء
من  سبق ما

 معرفه

 طييييرق اقتييييراح
 وإجراء للتخطيط
 للعثييور رىالتحيي 
 إجابييييات علييييى
 ألسئلةا على

 األدوات استخدام 
اآلمنيية  المناسييبة

 لتسيييييييييييييييجيل
 المالحظيييييييات 
 باسيييييييييييييتخدام 
 القياسيييييييييييييات
 الرسييييييييييييييمية

 حسييب والرقمييية
 االقتضاء

 مجموعيية اسيتخدام 
 في بما الطرق من

 الجيييييداول ذليييييك
 البيانيييية والرسيييوم 
 لتمثييييل البسييييطة
 وتحدييييد البيانيييات

 األنميييييييييييييييييياط
 واالتجاهات

 ميع النتيائج مقارنة
 ممييييا التنبييييؤات 

 األسيبابإلى  يشير
 للنتائج المحتملة

 فيي التفكير
  تحيييييرىال

 كييان سييواء
 االختبييييييار

 ال أم  عادال
 
 

 تمثيييييييييييييل
 تواصيييييييلو

 األفكيييييييييار
 فييي والنتييائج

 مجموعييييييية
 ميين متنوعيية
 مثييل الطييرق

 الرسيييييييييوم 
 البيانييييييييية 

 تقيييييياريرالو
 بسيطةال
 

ميين خييالل  7-10
 التوجييييييه 
 طييييييييييرح
 األسيييييييئلة
 لتوضييييييي 
 المشيييييياكل
 العملييييييييية

  رىوالتحييي 
 والتنبييييييييؤ
 بنتيييييييييائج

 التوجيييييه  مييييع
التخطيييط لطييرق 

ة مناسيييبتحيييرى 
 علييييى لإلجابيييية
 حيييل أو األسيييئلة
 المشاكل

 
 المتغيييير تحدييييد
 يجيييييب اليييييذ 
 وقياسييه  تغيييير  

 واسييييتخدام  بنيييياء
 مييييين مجموعييييية
 فيي بما التمثيالت 
 الجيييييداول ذليييييك

 البيانييية  والرسييوم 
 ووصيييف لتمثييييل

 المالحظيييييييييييات
 أو واألنماط

 فيييييي العالقيييييات
 باسييتخدام  البيانييات

 اقتييييييييراح
 تحسييييينات
 عليييييييييييى
 األسييييياليب
التييييييييييييي 
 تسيييييييتخدم 

 في للتحقيق
 أو سيييييؤال

 مشكلة حل

 تواصيييييييييل
 األفكيييييييييار
 والتفسيييرات
 والعملييييييات

 مجموعة في
 ميين متنوعيية
 بميا الطرق 

 فيييييييييييييييي
ذلكالنصييييييو

 متعيييددة  ص
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 رىتحال
 

 االختبييارات فييي
 مراقبةالو العادلة
 قييييياسل بدقيييية 

 وتسييييييييييييييجيل
 وذلييك البيانييات 

 باسيييييييييييييتخدام 
 التكنولوجييييييييييا

   الرقمية
 

 المعدات استخدام 
 بأمييان  والمييواد
 طرالمخا وتحديد
 المحتملة

 التكنولوجييييييييييات
 اال حسب الرقمية

 
 البيانيييات مقارنييية
 التنبييييييؤات مييييييع

 دلييةكأ واسييتخدامها
 تطيييييييوير فيييييييي

 التفسيرات

 الوسائط
 

ل       

 اا لتنل ااالتاالالمااعلبن ااتادريللئي االلديلاالسلدرياالالر  ناالاجل در ياالويال ميلثالوتل لس لللللل
ا دل قالتالدعت لةلاييللديللسلدريلال  لف يعلدر ةلليلنل داقاالريال  اا للدرةثلئالدرةلنيا 

نةراااا لرييااااة لماااااخاًللعلمااااًللرةصاااا لمحتااااةالدر اااانوجل ميةملتاااار ل ماااالزدالدامااااالمة الدرلةل
 ل اناااللتتلااا لالماكزإلاااالدرةاااادسدنلمتا كاااًللر  اااادس لرتحاواااالدرظاإلةاااالدر ث اااىلرتةاااائالدر ااانوج

نل در اس ااالدالبتادئيااالماايلخااالالإتل ااال ااا لتحاوااالدرخلصااالباالررادمجلدرتابةإلااالبلرا  اال
در حتاااةال درااازميلدر خراااجلبياااللمجااالالر  اس اااال در ي  ااايي؛لم اااللوتاااي ل اااا لدرتنااال  ل

ل درسيىلر ت يزبينوا.
ل  ي للوتي البلرونا ال درتر يالدرونا ىلسقانلدرسيل الدا تادريالمللو  :للللللل
والمدرسفففة  راللفففة مفففا قبفففد المدرسفففةالتعلفففيم المبكفففر قمأنةفففطة البرممفففة ففففي إدرفففال  -أ

سقااانلس ااتادريللتغييااادنل اا لدر ناالاجلدراسد اايالتتلاا يلتاااسإل لبامجااالدرحل اا لاالبتدائيففة: 
رألل ااالالمنااا لما  اااالماااللقراااللدر اس اااا ل  تاااىلدر اااادس لدرثلمةإلاااا ل ااا لخظاااالتييااا لتزدواااال

حيةماااالالقترااالةلدر ساااتةرل ل تلةفااارلدرلدالات ااالالدريااالر  لبتااااسإل لع اااةالدرحل ااا لد اااتيادًةد
م يااة لة السلإرااىلملراالةسدنلملن راا المنوااللمااللئخااتجلبتظااةإلالماانوجلملرتلااال  12دا ااتادريال

ر اإلل يلن ل تاسإل لبامجالدرحل   ل إعادةلمادس لصي يال ااةالااا  لدر جاالالنلر  نااللال
 . 116مدر و را
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توظيففي وبنففا  بففرام  الروبوتففات فففي مراللففة مففا قبففد المدرسففة والمدرسففة االبتدائيففة:  -ب
لكااانةدةللتساااتخاال؛ل يااا لدر حتاااةالل  وااااللرتجاباااالرألل ااالالسخااااالل  اااي التلاااة للقاااالبةتااالندرا ل

للنع  ياااال للدرونا ااااالبل ااااتخاداللدرا بةتاااالنلتاااااس  ل لفاواااااةللمااااةدةل يلرجااااابلرألل اااالالتساااا  
لخااالالماايلدرتخرراالنلمتياةةللدال تلرل لنلرتيزإلزلف دبال  ي ا ل تيالدرونا  لدرتر يال
 . 117م درريلل درحجاللدرياةلمثللدراإلل يالر   لاياللةالسقل واللتظةإلا لل درتلنةرةفيللد تخادال

لدااااادسلبراان لم رااةس للإعااال مااجلإعداد وتدريب المعلمين:   -4
لجاازءكلس ل اايللإصااال للتيترااالدر ي ااالفااةةةللتحسااييلع ااى"لس للدا ااتادريييلرااغلسرلدرتي ي يا

مااايللالعااالرلساااتةالر لدمتال ااارلس لمااايل درتن اااالدرظلرااا تحرااايلللييرتحسااالليلس اااتادرلواااةةفلماااي
 . 118مدرتنايل"

لدر ونياااالدر يااالويالدر اس ااايال درةيااالةةللر تي اااياللدا اااتادر لدر يواااا  اااعللإعففداد المعلمفففيس: -أ
 : 119مدرتلر لدرنحةع ىلل لشيلم مجلالنلثالثا ل درتىللترت للع ىلر  ي  ييلدا تادريا

ل كي ياااالدر حتاااةاللميا اااا( 2   وتي  اااة لل كيااا لدرظاااال لميا اااا(1: المهنيفففة المعرففففة ◼
 اسإلسرت
لع ااىل درح اال لإمراالء( 2  در ياالال درااتي اللدرتي اايالل تن ياا لتخظاايا( 1: المهنيفة الممارسة ◼

لعااايلتةاإلااال تةااائاللدر اتاااةللدرتغ ئااال تاااة يالتةياايا ( 3   الدآلمناالدرري االنل للدرااادعاللدرااتي ال
 درظال لتي ال

لدرااازمالءلماااعلمونياااللدالمخاااادط(2 در ونااا لدراااتي الل ااا لدالمخاااادط( 1: المهنيفففة المةفففاركة ◼
 ااريالمياالوياللر  ي  ااييلدر ونيااال ااتادريادال ل تتلاا يلدر ياالويادراعلئااالمةااام ل/آلباالء د

 متادخ المتادبظال متسةال مةس ال  لثالثالمجلالنلع ىلدرنحةلدرتلرى:
 للمعلميس المهنية االسترالية المعانير (7جدول )

المعرفة 

 المهنية 

 الممارسة

 ةالمهني

 المشاركة

 المهنية

 ميييين المعلمييييون يسييييتفيد ▪
المهنيية والبحيوث  المعرفة

 احتياجييياتلإلجابييية عييين 
 السيييياقات داخييل طالبهييم 
 .التعليمية

 طالبهيم  يعرفيون المعلمين ▪

 جعل على قادرون المعلمون ▪
 م فه. قيمةوذات  جذابا التعلم 
 والحفياظ خليق على ونقادر
 آمنيييةئيييات تعليييم بي عليييى
 تنفييذمتحديية  ميع و وشاملة
 السييلوك إدارة  خطييطل عييادل

 المعلمييييييون قييييييوم ي ▪
 الييييييتعلم  ريبتطييييييو

 تحدييييييد  وفعيييييالال
 اليييييتعلم  احتياجيييييات

 وتحليلها بهم  الخاصة
 وتوسييييعها وتقييمهيييا
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 م تنييييوعهرغم بيييي  جيييييدا 
  واليديني والثقيافي اللغو 

 التجييياربتأثير يعرفيييونو
 يهم.إل الطالب يجلبها التي
تسيياعد  الدراسييية الفصييول ▪

  المسيييتمر تعلمهيييم  عليييى
 هيكلييية كيفيييية يعرفيييونو
 التطيييور لتلبيييية وسيييهم در

 واالجتميييييياعي الميييييياد 
والتعييرف علييى  والفكيير 
 طالبهم. خصائص

 محتيوى يعرفون المعلمون ▪
 والمنيييياهج موضييييوعاتهم 
 يعرفييييييون  والدراسييييييية
 المفييييييياهيم  ويفهميييييييون
 وهيكيييييييل األساسيييييييية 
 ذات رىالتحيييي  وعمليييييات

 التعليم  ببرامج الصلة
 المعلمييييييييييون يفهييييييييييم  ▪

 الييييييتعلم  اسييييييتراتيجيات
 ميييين ةمناسييييبال والتعليييييم 
كيفييية و  التنموييية الناحييية
 المعرفييية هيييذ   اسيييتخدام 
 مفيييييد محتييييوىال لجعييييل
 .للطالب

 اتهم ممارسييي  خيييالل مييين ▪
يطييييييييور   يةالتدريسيييييييي 

 القيراءة  مهارات نوالمعلم
 ضيمن الطلبة لدى والكتابة
 .  الموضوعية مجاالتها

  باسييتخدام تقنيييات المنصييفة
 المتطورة  االتصاالت

 بمجموعيية المعلمييون يتمتييع ▪
 المفيييييدة  المعلومييييات ميييين
 التيييييدريس سيييييتراتيجياتال

 بيييرامج لتنفييييذ واسيييتخدامها
 تصيييميما مصيييممة تعليميييية
 كيل بانتظيام   ويقيميون جيدا

 لتيدريساات ممارسي  جوانب
 احتياجييات يتهيياتلب لضييمان

  الخاصيييييييييية الييييييييييتعلم 
 تشييخيصمونها فيي ويسيتخد

عقبيييييات تعليييييم الطيييييالب 
 وتحسين األداء.

 في فعال بشكلهم يعملون و ▪
 التعلييييييم  مراحيييييل جمييييييع
 التخطييطمن حييث  والتعلم 
 تطيييويرو  والتقيييييم  لليييتعلم 

وتقيييييييم  اليييييتعلم  بيييييرامج
 التغذييية وتييوفير التييدريس 
 غإبيييالللطاليييب  و المرتيييدة 
 الرعايييية مقيييدمي   لآلبييياء

 .بنتائج التقييم 

ميييين أجييييل الييييتعلم 
 فيييييرد المهنيييييى ال
 .والجماعى

 المعلميييييون يظهييييير ▪
 في والمهنية االحترام 
 مييع م تفيياعالته جميييع

 والييزمالء  الطييالب 
 مقييييدمي   واآلبيييياء
  وتواصييييل الرعاييييية

 والمجتميييييع . هيييييم 
 الحتياجات ونحساس

 مقيييييدمي   اآلبييييياء
 هم ويمكيييين الرعاييييية
 فعيال بشكل التواصل

فيميييا يتعليييق بيييتعلم 
 .أطفالهم 

 المعلمييييييون يقييييييدر ▪
 ميييع لتفاعيييل فيييرص

 المدرسيية مجتمعاتهم 
 وخييييييارج داخييييييل
 الدراسيييية الفصيييول
 تعليييم سييياق  إلثييراء

 انهييييييم . لطييييييالبا
أهمييييييية  يفهمييييييون
 بيييييييين العالقيييييييات
 والمنيييزل المدرسييية
 التنميية في والمجتمع
 والفكريية االجتماعية

 .طالبهم ل

تي الدراااااللتةفاااارلس لئ ياااايلر  ي  ااااييلدر ونيااااالدر يااااالوياوتلاااا لماااايلدرراااايللدرساااالبالس لللللل
دالستةاالءلل اا لإئجاالب لبراايللساالاالت للدر ي  ااييلةلفااةةل تحسااييل در راالسكال در  لس ال ى وندر
لتح اااااياللت ثااااالرلدر ي  اااااة  ل لئيا اااااللس لدر تةقاااااعلماااالل ااااا تةل لك ااااالل  ونااااااالردريلمااااالللر يلماااااب
لدالعت اااااالةل ااااا ظلن ل درتاااااىلتساااااتخاموللس اااااتادريللنمحااااالءبلدر يلصااااااةللدر ي  اااااييللن  لس ااااالر

للل.در ونيال دبا درالل درتسجيل 
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لدر ياالويالس اال لع ااىل لنيااالشااولةةلب ن للدر اس  لر تي ياللدرادئاللدر ج  لقالس صى ل       
لع ااىل قظاالع لم االاللكاالل اا لدر ي  اايي ل رااةاللاا يتل ل درتااىير  ي  اايلدا ااتادريالدر ونيااا

ل اصااااالة ا ل إلاااالدرتي ااااياللجااااةةةل لئيتاااااسلبس ااااتادريللسمحاااالءلف يااااعل اااا تنايااااللعاااالرىلديمجاااالزل
لد ااتخادمرلئ ياايلدراا نلدرجيااالر تي ااياللمةثةقااللمؤشااادلة ا ل إلاالم لس ااتوالل اا لر ت ليااالر  ي  اايي
  . 120مدريلر لزديمجللش نللدر ي  ييلميل نةللس ل/ لعت لةداللرتحاوا
لدر حتاااةا ل ل كااا ر ايااالةونلميلSTEMلميا ااااإ ل: STEMالتنميفففة المهنيفففة لمعلمففف   -ب

ل شراااللر ةد راااالدر ي  اااييلةعااااللئجااا س.لرااا دلبل ااات ادلتظاااةس ااا للدرتةيااايال للدرتااااسإل  م لس ااالنل
ماايلدر راالةسدنل ل لدراسد ااياللر رااةابلدريةميااالدرلااغةطل  ااالميااا تواللع ىل درح ل لدرتغييا 

 لمناا لما  ااالمااللقرااللدر اس ااالF-10مللSTEMاااالل اا لس ااتادريللرتظااةإلالتي اايالدرتاا لتااالتظةإل
  نةدنل  لإللسلمجت يلنلدرتي الدر ونيالمللئنتى:ل10  تىل

ل اا لكريااادلتحساانلااا دلدرراماالمجللس اااز: والعلفوم الرياضيات معلمي تدريي تعزيزبرنام   ◼
ل ل درتااا لرخامااادلقرااللفاواااةللبااادمجلةعاااللخاااالالماايل دري ااةاللدراإلل اايلنلمي  اا لةلفااةة

لترااا ياللع اااىل درتي ااايالل دراإلل ااايلنلدري اااةاللسقسااالاللس ل در اااادس لدرل يااالنل يواااللتتيااال  ل
لوااتال؛لبحياا لدري  ااىلدرتابااةنلدر حتااةالدرن اااال للبااييل درج ااعل تةااائ ول لدراسد يالدندرا سل

 ل تيل مياااال تظ يياااالةونلمييياااالإمسااالميالمسااالع لسمواااللع اااىل دري اااةاللدراإلل ااايلنلتااااسإل 
لإرااااىل2014لماااايل اااانةدنلثااااال لماااااالع ااااىلة السلم يااااة لل12لراماااالمجدرلت ةإلااااللب اااا  ل

 . 121م2016

لبااييلدر ساات الدرتياال  للتيزإلاازلإرااىلوواااسمعلمفف  الرياضففيات والعلففوم:  إلهففاممةففرو   ◼
لفاواااةلللااا للع ىلدر ؤ س لدرظلبعلإ  لءلسفللميل درتي يالل دري ةاللدراإلل يلنلع  لء
لدر ي  اااااييلتةظيااااا لتحساااااييلسفاااااللمااااايلدرتابةإلاااااال درخراااااادنلدرج ااااالع لدر حتاااااةاللراااااامج

لشاااكلءمااعللكةإلنزالمااالفلميااالدر رااا علإلةااةة ل لدرتخاااجلبيالدر ون لدرتي ال  لل ت ادسال د
ل فلميااالتساا لميلل فلميااال اايام  ل فلميالميةكل ل ل فلميالكةك لفي  لفلميالمي
 . 122مجةمج رةم

لماايل ل االلسااجلبلمرتلااالباماالمج: PrimaryConnections األوليففة الففرواق مبففادرة  ◼
لدر خررااالدراسد اايالدر رااةال قااالرزإلاالةةللدرثةااالدر ي  ااة لماايلخالراارللد تساا  لدرنجاال 

لباااعاللي ااةالر لدا ااتادريالدا لةئ يااالتاااوا ل لدرظااال لسةدءل اا لقةإلااللتحساانللةد  ةةااللا ةلر ي اال
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ك ااالءةلمي  اااىلدرظ ةراااالدر ريااااةللزإلااالةةللإراااىلدررامااالمجل إلوااااسل دا اااتادريالدرحيةماااالماااي
لمواااااجل:تاكاااازلااااا  لدر راااالةسةلع ااااى ل لدراإلل اااايلن للدري ااااةا لرتاااااسإل لدالبتااااادئ لدرتي اااايال ل

ل. 123ماال درتحل تةرلءدال
  National Innovation and Science Agenda المبكففر الففتعلم مبففادرات ◼

NISA):)لإرااىل اانةدنلثااال لماااالع ااىلة السلم يااة لل5.8لدا ااتادريالدرحيةمااالقااامال
رساانةدنلدال رااىلماايلدري ااال اا لدلSTEMتي ااالل تن ياا ل تظااةإلالرتراا ياللكاالمرياد لفلميااا

لمااي بي االنلدرااتي الدرةاالئالع ااىلدر ياا للدالمتامااا لع ااىلدرااتي اللبي ااالال تلراالسرألل االال
 لSTEMتي ااالل  االايالبلرثاإلااادلدر ااة  لدرل ريااةتالافواازةللدرتظريةاالنلماايل  ساا الخااالا

 . 124مدر نزال  لدرتي الل ا لرتة يعل ي الر  لل ارأللتظريةلن ل تالتظةإلا ل
بلرراااد البااييلدرادبظااالدا ااتادريالل:STEMالمدنرو  كقادة في تعلم  - البرنام  الوطن ◼

ر اااااوانلدر ااااادس لدالبتادئيااااال س دبااااالدر ي  ااااييل درجلمياااالنل قظاااالعلدرراااانلعالرتز إلااااال
 ااااا لل STEMدر ااااااواإليلبااااالرتي يالدرراااااحي  ل تراااااجييوالع اااااىلتظرياااااال يااااالالراااااتي ال

ل. 125ممادس وال
لباإلاالأللدالل االال در اس ااالدالبتادئيااالبن ااتادريلل تةااةال  ساا الدرتظااةإلالدر وناا ل درتاااسإل للللل

ع ىلس لدر اس ال در رللا للدر اكزلدا ل لر تاسإل لميلسفااللدرااابالدر رلشااالبااييلبااادمجل
 تنرثاااااالباااااادمجلدرتااااااسإل ل درتظاااااةإلالدر ونااااا لمااااايلدال تيلفااااالنلدر ي ياااااالظرياااااا لدرتاااااسإل ل درت

الدرخظااالدرتي ي يااالدرتاا لر  اس ااال در اإلااالدرتي ي اا ؛ل ياا لترااازلااا  لدال تيلفاالنلماايلخااال
دااااادسلدا ل اايالدرتاا لتساايىلدر اس ااالتحاااةلخظالدر ي الدرسنةإلا؛ل ياا ل لتيااللدر اس ال

إرىلتحةيةولل تة  لدر ولسدنل در يلسسلدرالزمالرتحةيالا  لدااااادس ل باا ر لئيااة لاناالكل
 اس اااال ل تةااااالدرتاااالزالمرلشاااالباااييلباااادمجلدرتااااسإل ل درتظاااةإلالدر ونااا ل درتظرياااالدر ياااادم 

ماايلخااالالمةقااعلدرلتا مااىللSTEMخاااملنلدرتةفياارلدر ونااىلر ةظاالئ لدر اترظااالب جاالالنل
ل. 126متلبعلر  اس ا

 الميكروسيسفففففتملقفففففد مثفففففد المحفففففوريس السفففففاققيس )البفففففرام  والمعلمفففففيس( منظفففففور لللل
Microsystem لمااعلمرلشاااةللتت لعللدرت لدريالقلنلكلع ىللدر ييا  يستاللونظةنلل؛ اليع

لدر ونيااالدرااتي اللم لس االنلع ااىلدرجياااةللدامث ااالمااي ل لSTEMبتي يالل تولصل ي لميدرظ لل
درااا الئساااال صاااةالدر ي  اااييل" دراإلل ااايلنلدري اااةاللباااييدا اااتادرىللدررااااد البامااالمج"لدرةدعااااةل
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 لس لدراإلل اايلنلر ي  اا لدال ااتادريالدرادبظاااللاإلااالعااير راالةسلدرااتي الدر ونااىلر اإلل اايلنل
ىلتن ياااالمجت اااعلئرااات للع اااىلدر وااالسدنلدري  ياااالعراااال اااادئالدرتلنةرةفياااللدرتااا لااااا الإرااال

 دالقترااااالةئا ل تظاااااةإلالشااااااد لنلقااااالةسةلع اااااىلدالتجااااالسلبلرتلنةرةفيااااال ل كااااا ر لمااااايلخاااااالال
بناااالءلدر سااااتةرل ل درتااااىلقاااااموللماكاااازلل-د ااااتادتيجيالدرتجاوااااال دري ااااةال"تيزإلاااازلقاااااسةلس ااااتادريل

لي ةا.درتلنةرةفيلل دري ةالدرةةمىل مج  لدرةزسدءلر تجاوال درونا ال در
 

المحور الثالث : المقابلة والتحليل المقارن 

برياض األطفال والمدرسة االبتدائية  STEMلتعلم 

 بدولتى المقارنة

  ةاااًللر ااانوجلدراسد اااالتوااااسلدر ةلب اااال ااا لاااا دلدر حاااةسلإراااىلدرتةصاااللا فااارلدرترااالبرلللللل
 ااااا أللل دالخااااتالسلبااااييلة رتااااىلدر ةلسمااااال فااااا رتولل در ةدزمااااالبينوااااللر تةصااااللإرااااىلصااااحا

باإلاالأللدال االاللSTEMدراسد الدر رائيال در اترظالبلال ت لةةلماايلدرخرااادنلدرخلصااالبااتي ال
ل در اس الدالبتادئيالكلرتلر :
 أوج  التةاق  وتفسيرها:

باإلاالأللدال االال در اس ااالدالبتادئيااال دعت االة للSTEMدراااعالدرسيل ااىل درةااةمىلرااتي ال •
ل سإلااالةةلللالبتلااالستااالجلقاااةالبرااااإلالتتساااالب إملدرتنل سااايا لدر يلماااالع اااى ن رةإلاااالر ح ااال ل

 ل.علر يلداع لا

دالات االالبلرينرااالدررراااالك نظ ااالس ل ااىلرتحةيااالدرتنل ساايا ل نماإليااللشااجيالع ااىل •
تح يااازلداةدء ل س اااتادريللدات اااالبراااةللموااالسدنلدرينراااالدرررااااالب اااللوت اااال عراااال

 دقترلةلدر يا ا.

رااللدر اس ااال درا  االنلرتظاااةإلالدرراااد البااييلقظلعاالنلدر جت ااعلدر خت  ااال تي ااالمااللق •
 بلرظ ةرالدر رياة.لSTEMتي ال

تاااااة ال ثيةاااااال ياسدرياااااالبنماإليااااالل كااااا ر لع اااااىلمساااااتةال يةماااااالدرلةمنةرااااا لبن اااااتادريلل •
ل درتي اااااياللما  اااااالسإلااااالأللدال ااااالال ااااا لSTEMمد اااااتادتيجيالمتللم اااااا لخلصاااااالباااااتي ال

لدررااا الدنشلدر ادفياااال تةااالسإلال ل كااا ر ل فاااةةلخظاااالتي ي ياااال د اااتادتيجيلندر اس ااا 
 ع ىلمستةالدرةالئلن.لل
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 ا لكللميلدرةالئلنلدر تحاةلداماإلييال س تادريللع ىلتةائالمرلةسدنلمتنةعااالر تن يااال •
   لإللسلمجت يلنلدرتي الدر ونى.لSTEMدر ونيالر ي  ىل

 ااا لتي ااااللرااااعالمجااال لسبنااالئواللا  ااالندريالقااالنلباااييلدرةدرااااويل دردرتن ياااالع اااىلةعاااال •
STEM. 

 تةاق  إل :وقد ترجع أوج  ال
درتااادخلل درتياال  ل لسصاار لتةدصااللدر ياالسسل تراالبيوللل ياا التوج  نحو الدراسات البينيفة: 

تةاااااةال لااااااةلدرتخررااااالنلل لإش درت ااااالزجلباااااييلدرتخررااااالنلدر خت  اااااالااااااةل ااااا الدريراااااا
ع اااىلإئجااالةل  اااةاًللع  ياااالر رااايالنلتتساااالبلرتة اااعل درتيةياااا؛لل دراسد ااالنلدررينياااال در تيااااةةل

 إلااتال اا لدرتخرراالنل دراسد االنل لماايلخااالالتخرااجلع  ااىلمن اااةلبحياا لاللئ ياايل  واال
تراالةال تللمااللدر ي ةماالنل درريلماالنل داة دنل درة االئللدررحثيااال دافواازةللدر تياااةةل لدررينيااال

دري  ياااال در  ااالايال درتةقيااالنل درن اإلااالنلدري  ياااالمااايلتخررااايييلع  ياااييلس لس ثاااالبوااااسل
 تغ اا لع ااىلمراايالنلتتااةدسالخ اا لس ثااالتي اايالدر ياالسسل تللمااللدرخرااادنلبراايللوااؤةالر

 ميلمن ةسلس لتخرج.
ئح اااىلدر ي ااال ااا لكااللمااايلدرةالئاالنلدر تحااااةلداماإلييااالبلالات ااالال تن يتااارلمكانففة المعلففم: 

س لدر اس ااااال در رااااللا ااااللدر اكاااازلتت ثاااالل اااا ل  ساااا الدرتظااااةإلالدر وناااا ل درتاااااسإل لمونياااال ل 
لنتغيااال؛ل ياا لجلدرتاااسإل ل درتن ياا دا اال لر تاااسإل ل شراا لماايلسفااللدرااابالدر رلشااالبااييلبااادم

درن اةلإرىلدر ي ال  الئيالدر ي المجاةلملقللر  يا ا لبااللالبااالس لئيااة لقاالةسًدلع ااىلم لس ااال
 در واالالدر  ةاالةلع ااىلعلتةاارلمنوااللة س ل اا لمساالعاةللالباارلع ااىلديبااادعل دالبتلاالسل داة دس

لا.ر ةد رالتغيادنلدرير
للر يا ال درتىلميلدر  ياايلس لتااؤةالإرااىلخ ااالقي ااا در نلواترالبلإدارة رأو المال الفكرى:

 تااة يالدرةاااسدنللبلعترلسلس لدر يا العنراًدلس ل يًللميلعنلصالسس لدر لالدر لانلدررران.
ل.دررراإلال تن يتولل دال تث لسل يوللواعالدر اكزلدرتنل سىلر  ؤ سال إلي السسبل ول

درةاااةةلرالبتلااالسدنلا لترااار ل لر يا اااالاااا لدرتااا لتيظاااىللالتوجففف  نحفففو اقتصفففاد المعرففففة: 
مراالةسلمو ااالر زدئااللتنل ساايالمسااتادمال ياا لتتظ اا لدر يا ااالدال ااتحةدشل درخ ااال درتج يااعل
 درتظريااالرت اا لدر يا ااا.لإ اال الإرااىلتزدوااالدرظ اا لع ااىلش نلدر واالسدنلدرتةنيااالدريلريااا لمااعل

درتااااا للتظاااااةسلمن ةمااااالنلدالترااااالالنل درتةنيااااالنلدراق ياااااال درراااااريالدرينلرةتياااااالمدالمتاماااااا 
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 لع الميلسة دنلمرالدر ي ةملنلع ىلس  علمظل ل  و الدرحرةالع يواالل د ااتخادمولل
لبلعترلسلس لدر يا العنراًدلس ل يًللميلعنلصالسس لدر لالدر لانلدررران.ل ميلرجتول.

لأوج  االرتةف وتفسيرها:ل
 ااعلمرلسكالدرجلميلنلبرةسةلس  عل  لدرةالئلنلدر تحاةلداماإلييااالبتظريااالم اإلااالمجت •

 .STEMدر  لس ال  لدرتن يالدر ونيالر ي  ىل

بلرةالئاالنلدر تحاااةلداماإلييااالئيت ااالع ااىللSTEMرتي اايالالحل ريم لالةدعالر تةييال در  •
دراا الواكاازلع ااىلم لس االنلدر ي  ااييل كاا ر لمتاالئجلدراسد االنلدررحثيااال مااةدتجلدرااتي ا ل ل

ل در ال  لنلدرر يا ل در ادفيلنلدرخلسفيا.لدال لاع ىلمتلئجل
ت ياازلبيااتلدرةالئاالنلبنماإليااللبة ااعلمياالويالر اإلل اايلنل دري ااةالدرتزدمااًللبةاالمة ل"عاااال •

  ل اةلمللرالتةامرلس تادريل.2001لدرتخ ىلعيلسالل ل"لعلال

ت ياازلسماإليااللبةفااةةل زمااالس  ااعلماايلبااادمجلدرتي اايالغيااالدرا اا ىلدر اعةمااال يةميااًللل •
 ووللسم  الت ةإلللشدتيا.ب يزدميلنل خ ال ماعةمالملريًللميلدرةظلعلدرخل  ل را

ت اةلدرةالئلنلدر تحاةلداماإلييالبظا لبادمجلمتخرراليعااادةلدر ي  ااييل اا لمجاالالنل •
STEMمثللباملمجللUTeachل باملمجلدراإلل يلنلاماإليلل Math for America 

 ل غياااال لتتياال  ل ياارلك ياالنلدرتابيااالمااعلدرونا ااالSTEM ل مراالةسةلملفسااتيالمي  ااىل
 دقترالإعادةلدر ي ال  لس تادريللع ىلك يلنلدر ي  يي. دري ةا ل  ل ييل

 ويمكس تفسير أوج  االرتةف في ضو  العوامد التالية:
لإلاااال ل 1957لس تاااةبال5ل ااا ل ملاااالعلمااالل60لمااايلئةاااا لماااللمنااا لالعوامففد التاريخيفففة:

 ل تجسااالدر تحاااةللدرةالئاالنل اا لع يةااال ااجال اا لتساار ل اارةتني لدرا  اا لة ااالدرراانلعىدر
لاسدرياااايدر ل درحيةمااالندرااا نلةعاااللداماإليياااة للدرراااويالدوزموااال سلدراااائي ل خظااالل ااا شرااا ل

لب يااااإرىلدرتحاال دري ل ل إمتلجلخاإلجييل  لمجاالالدرونا ااال دري ااةاللدر ح يال درحيةملن
لخااالالمااي ل ل1958لعاالالل اا ل مل االمل كلرااالشااي الشراا  لبيااالكرياااةللبساااعا ل لبيثيااالس اااع
لدرادئاااةللبلعترلساااللدر تحاااةللدرةالئاالنلبااازنلماالل اااعل ل در للءلرراملمجل درنجل لدرساإلعلدرن ة

للراا لل80.000ل ااةدر لتخاااجلدرونا ااا؛ل ياا لةسفاالنحلصاا ييلدرلدرظااال لعاااةل اا لعلر ياال
ل اا لسماااتةاإلااال"لل جاالسإلليةدسةللدرةلنيااالدر جنااادرث لمينياالن.لثااالسصاااسنللمنتراا ل اا ل اانةإلل
 لداسأللماايلباالرةا لر اااللدر  م لمال1985لعلالل  لقرياة ل تاةللبيا ل ل" 1983ملخظا
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لدرتاا لدريةدمااللرتحاوااالل2061لمرااا علإمراالءلدري ااةاللرتظااةإلالداماإلييااالدرج ييال اةلمللةعل
لع ااىتسااتخاالدريااةاللتاازدالاللدرتاا لدري ااةال اا للييييإلداماااللف يااعتثةي ل محةلسمياللشنموللمي

ل.ل 141م د علمظل 
لإلااااال لبياااااليااااادست لSTEMمجاااالالل اااا لدري ااااللإرااااىلدراااااعةةللس لماااايلدراااااغاللع ااااى للللللل

لدرةلاالئللبنا يااالدالعتااادسلماايللةإلااللتاالسإل لدر تحاااةللر ةالئاالنلكاال ل 1957لعاالالل اارةتني 
لإرااىلدرخظاال لدرساانةالدا البيااالمااللإرااىلتلسإلخوااللوافااعلدرتاا ل دررحااة  ل در ااةداا لدري  يااا 

لا جدرلااةمل ياارلةعااللدراا نلدرةقااال اااة ل1790وناالوالل اا لفااةسجلدرائي ميلقرلللا جدرلةم
لخ سااييلبيااا ل لدرااا ريييلءراااكلدرلتجاال زل ل در نل سااالماايلسفاالدري  يااالدر يا ااالتيزإلاازلإرااى
ل دررااي لا جدرلااةميلمااللزدال دشاانظلدرااائي لخظاال لبيااالعلماالل219ل ل اارةتني لماايلعلماال

لييييإلداماااللس بلمااللةعاال ل ل دراإلل اايلنلدري ااةالل اا ل ديمجاالزدنلالبتلاالسلبلمظاالررييلداماإلياا 
 . 142مار ا رل2009لعلالخظلبرلل  لعلملل60ليملئةا لمللمن لو ا درلت  لرتجاوا

ر ةالئااالنلدر تحااااةللادالقترااالة دالزةاااالسللريراااالدريةدماااللدالقترااالةئالالعوامففد االقتصففادية:
ب اااللواااتالءال عراااالدالقتراالةلدرةااالئالع اااىلدر يا اااا للSTEMتي اايالع اااىلتظاااةإلالداماإلييااال

متزدواااالباااييلدرظاااال  ل تراااجيعلدرتنااال  لبرااايللل  شرااا لمااايلخاااالالتااااعيالدرراااادمجلدرتي ي ياااا
درتن يااااللباااييلمرااالةسدنلتيزإلااازلدرتناااةعلدرةااالئال ل دال اااتجلبالال تيلفااالنلدرظاااال لبرااايللكااالس ل

 تحاوالمسااتةإللنلمييلسإلااال ديم ل لبسخلءلع ىلتاسإل لدر ي  يي ل لSTEMلدر ونيالر ي  ى
ت ثااللدرحااالداةمااىلماايلداةدءلدر افااةلب ةغاارل اا لمجاالرىلدري ااةال دراإلل اايلن لعااال ةلع ااىل

 درةظلعلدرخل ل درراكلنل غياال.تل ال زمالميلبادمجلدرتي الغيالدرا  ىلبلرراد المعلإ
ل  للالعوامد التكنولوجية: ل ل  ًل ري لدالقترلةلدرتلنةرةفىلدر ةفرلميلقرللدرسة لة سًد

 دمييل لشر للدرتي الدراق ى لت ييللدرسيل لنلدرحيةميالدرخلصالبنرالدرتي الدالرلتا مى ل
لدر لديسدةة لع ى لبتي يا لتظريةولللSTEMسيل يا لع ى ل دري ل لبرنمر لدررلةسة  درتراإليلن

لدري  يا  لدررحة  لمتلئج ل ةء ل   لدالتجل لل تظةإلاال لرتسلوا لدرتن ي  لع  يا لفلءن  رةا
لمعلتة الدرتنسيالع ىلكل المستةإللنلدرا رالدر ياسدريا.لدريلر ىلمحةلدرالماكزإلا
ر ةالئاالنلداماإلييااالع ااىلم االالدرتي اايالقرااللدميياا لدرساايل لدر جت يااىللالعوامففد الممتمعيففة:

درجلميىلدر نلوؤكالع ىلدريادرالدالفت لعيااال تا ااي لتلاال ؤلدر ااا ل مراالةاءلدرائ ةادليااا ل
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 ل محاال النلدالستةاالءلباا  الداةدءلدر اانخ تللSTEM اةلمللدتل ل  لتنااةعلمااادس لتي ااال
 رجلميىلع ىلدرتنل سيا. درتياسلع ىلمةدليلدرةرةسل س رلبوللرتيزإلزلقاسةلدرتي يالقرللد

تواسلا  لدرجا رالإرىلتحاوالس فرلدال ت لةةللماايلخرااادنلثانياً : جدولة محاور المقارنة: 
باإلااالأللدال ااالال در اس اااالدالبتادئياااالل ااا لكاااللة راااال ااا لعنلصاااالدرتح يااالللSTEMتي اااال

 لدررااادمج لدر ي  ااة  لك االلاااةلمة اا ل اا لدرجااا الدرا اا  لغيااالSTEMمدرسيل االن لتي ااال
 ر :درتل

برياض األطفال والمدرسة  STEM( نوضح أوج  المقابلة والمقارنةو بتعلم 8جدول)
 االبتدائية في الدول المقارنة

ر
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م

 

الوهيالت المتحدة 

 األمريكية 
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لرإلبااااااادعلدرتي اااااايا:لداباااااايتلدرريااااااالمراااااالةسة ▪
ل ةالئاااالن ااااا لدرت ااااة للرلرتحسااااييل2009
 .دريلر يالدرسة لل  يالداماإليلدر تحاة

لدال اااااااااااتث لسل إعااااااااااالةةلدالمتيااااااااااال لقااااااااااالمة ل ▪
"ل ااا لملن"لسسبياااا لل2009لريااالاداماإلياااىل

 لSTEMتي اللرتحسييل د يا

 ااا للرخ اااتةاإلااالدرلةمجا اا لداماإليااىل ▪
ع اااىللدرجواااةةل تاكيااازلةدرجاااةةلعلريااااع ااالل
 .درجاواةل درتلنةرةفيللدري ةا

لرإلبااااااادعلدرتي اااااايا:لداباااااايتلدرريااااااالمراااااالةسة ▪
ل ةالئاااالن ااااا لدرت ااااة للرلسااااييرتحل2009
 .دريلر يالدرسة لل  داماإليياللدر تحاة

 ااا للرخ اااتةاإلااالدرلةمجا اا لداماإليااىل
ع اااىللدرجواااةةل تاكيااازلةدرجاااةةلعلريااااع ااالل
 .درجاواةل درتلنةرةفيللدري ةا

رتي اااااياللل د اااااحالميااااالويالصااااايلغامرااااالةسةل ▪
ل دري ااةالديمج يزإلااالدر غااال  نااة للراإلل يلند

 ااانا لل12 اااال  تااىلعلدرا  اااالمااايباااءدل
ل.STEMلتي الرتحسيي

لعنلصاااااالع اااااىلدرلةمنةرااااا ل يةماااااالتةااااالسإلا ▪
لدرراا الشدنل دالبتلاالسلايلي االتلدرل بادمجلدرتي يا 

 . دراإلل يلنل درونا الدرتلنةرةفيل  للا ةلبلري 

لداااااادسلبرااان ل2008عااالاللم راااةس لإعاااال ل ▪
ييلدراا نلسراازالكااللدا ااتادريللرااغلسرلدرتي ي يااا

 لي ااااااااايادرتلبجاااااااااةةةلللدا اااااااااتادريالدرحيةمااااااااالن
ل دري اااااةالدراإلل ااااايلنل ااااا لدر يا اااااالمتلااااا نلًل

  . درريةرةفيلل درلي يلءلدر يزإللءم

ل2012ل اا لدا ااتادر  لدرااةزسدءلسئااي لإعااال  ▪
لسماار للدر ااادس  لرتحسااييلدرةلنيااالدرخظااالعااي

لس ااتادريللتلااة للس لئجاا ل 2025لعاالالبح ااةا
ل اا لدرخلمسالع ىلمستةالدرياالراللدر اترال  

ل دراإلل يلنل دري ةالدرةادءة
ل دريراااإليلدرحاالةنلر ةااا للالبتلاالسدلد ااتادتيجيا ▪

ل2009دررلةسةلعيلدرحيةمالدا تادريالعاالال
لرن ااااةل درتلنةرةفياااالنلدري ااااةال اااا للال ااااتث لسبل

 .در يا الع ىلدرةلئ الدالقترلةدن

بلر اااادس للSTEMدال اااتادتيجيالدرةلنياااالرتي ااايال
ل ل2026لل-2016م
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ل "K-12/لل تااااااادر لدرااااااتي الةمااااااج"لمراااااالةسةل ▪
لدرياااااااةم لدرتي ااااااايالباااااااييلدريالقااااااالنلتيزإلااااااازر

 .STEMدر  تالراللدرتي ا للدر اس  

ليمراااااالءل2013لدريلر ياااااالك ينتااااااة للمرااااالةسة ▪
لدر ااابييلتراا للدرتاا "لدر  لس اااللنمج ةعاال"

ل  اااااادئال در تااااال   لدري اااااةا لماد ااااازلماااااي
لدر اس ااالبيااالمااللبااادمجل مااز ةنلدرحيااةد  

ل.STEMراعال

لمجاااالال ااا لر جت يياااادلر  رااالسكالد اااتادتيجيا ▪
لماايل دراإلل يلنل درونا ال درتلنةرةفيللدري ةا
ل".س تادريللإرولامرلةسةل"لخالا

لدراانوجلاعاراالل بادمجلدرتي الدر  تاااة  للدرتة ع ▪
 اااا لتي اااااللدر اس ااااالبيااااالمااااللررااااادمجلدر نسااااةا
STEM. 

لباااسنلل21لادراالل ةااا لرلدر جت ياا لدرااتي الماد ااز ▪
لل.لSTEMلتي الامجتل

ج
م
ا
ر
ب
ل
ا

 

 اا لل2001لعاالاالدراإلل اايلنلمياالويالتي اايل ▪
 .سئيسيالمسلسدنلخ سا

عاالاللدري ااةال اا ل ل االءةرلفاوااادلإلاالسد  ااعل ▪
 ل ا علسسبيا  لل2007

لمياااالوياإةسدجلبيااااتلدرةالئاااالنلعاااااةًدلماااايل ▪
ل.دري ةالميلويال  ل درونا الدرتلنةرةفيل

لبلررااااد الSTEM Connectionsمراااا عل ▪
لدراإلل اااايلنلر ي  اااا لدا ااااتادريالدرادبظااااالمااااع
 .STEM  للر تي يالمتللمللموجل تخاداال

-F) للعلييوم األسييترالية لر ناالاجفاوااالبللموااج ▪

 .فروع ثالثة إلى ينقسم( 10

 تكنولوجييا المعلوميات واالتصياالت تدريس ▪
ICT لببرمجة الحاسو

ن
و
م
ل
ع
م
ل
ا

 

لقااااااةنللتابااااااةنللإعااااااادةلتااااااة ال اةئااااااالبااااااادمج ▪
لمثااااااااااللباماااااااااالمجلSTEMلر  ي  ااااااااااييل اااااااااا 

UTeachاماإليللدراإلل يلن باملمجلل. 

  STEMةسةلملفستيالمي   لمرل ▪

مراااالةسدنلعاواااااةلر تن يااااالدر ونيااااالر ي  اااا ل ▪
STEMاااااااا لإلاااااااالسلشااااااااريلنلدر  لس ااااااااالل 

ل مجت علدر  لس الدر ونيا.

 ل درتاا لر  ي  ااييلدا ااتادريالدر ونيااالدر ياالويا ▪
لدر ونيا لدر يا الل:مجلالنلثالثاترت للع ىل

 .در ونيال در رلسكالدر ونيال در  لس ا

الدر ونيااااااالر ي  اااااا لمراااااالةسدنلعاواااااااةلر تن ياااااال ▪
STEMل  لإللسلمجت يلنلدرتي الدر ونيا.ل

 اا للSTEM  اا ل ااةءلتح يااللخرااادنلة الدر ةلسمااال درتياااسلع ااىل دقااعلفوااةةلتي ااال
لمرالتالدرتحةالميلصحالدر ا أللدر رائيالر ادس ال ا :

 STEMأ  وجففود الففدعم السياسفففي والسياسففات المتكاملفففة نففؤدى إلففف  نمففال تعلفففيم  -1
 .والمدرسة االبتدائية برياض األطفال

بريفاض  STEMأ  توفر بفرام  الفتعلم الممتفد وريفر الرسفمي نفؤدى إلف  نمفال تعلفم  -2
 .والمدرسة االبتدائية األطفال

أ  االهتمام ببرام  الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوجيا نؤدى إلف  نمفال تعلفيم  -2
STEM والمدرسة االبتدائية. برياض األطفال 
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 بريفاض األطففال STEMم قدعداد وتدريي المعلميس نؤدى إل  نمال تعليم أ  االهتما -4
 .والمدرسة االبتدائية
مدر ةلب ا لدرسلبةال   ل ةءلتحاوااالس لاا يالدرخرااادنلدر ت ياازةل اا للةل بيالخظةةلدر نلظال

 للة رال ممرلئ ييلتحاوالس فرلدال ت لةةل  لكللمحةسل شر لميلخالالبيااتلديفااادءدنل
 آرياالنلتن ياا الل شراا ل اا ل ااةءلمحاال سلرال اات لةةلماايلإئجلبياالنلدرتجاالس لدريلمااال درخلصااال

 اا لكااللة رااال اااةلمااللوة ااحرلدرجااازءلدرختاالم لر اسد ااالرتة ااي لإفااادءدنلدال اات لةةل  ةاااًلل
لر  نوجيالدر ستخاما.

ل
المحور الرابع: واقع الجهود المصرية في تعليم 

STEM  

 لب ةتلاااىلدرةاااادسلSTEM درتلنةرةفيااالملمراااننلماااادس لدر ت اااةقييلدرثلمةإلاااال ااا لدري اااةاللللللل
 ل تن سااااالس الماس ااااالبلرةاإلااااالدرلةميااااالبلرساااالة لماااايل2011 لرساااانال369درااااةزدسنلسقااااالم

س تااةبا ل باااعالسر االم  لثااالسمراا الدرااةزدسةلماس ااالسخاااال اا لدر ياالةنلبلرتياال  لمااعلمؤ سااال
يااالبتن اايال ل صاااسنلعاااةلقااادسدنل زدسإلااالمتةدر 127ممرااالدرخيااا ل اي ااالدر يةمااالداماإلييااا

 لبتاالسإل ل202ااا دلدرنااةعلماايلدر ااادس  ل ةااالمرااالدر االةةلدا رااىلماايلدرةااادسلدرااةزدسنلسقااالم
س لل"ت اان لمااادس لدر ت ااةقييلدرثلمةإلااال اا لدري ااةال درتلنةرةفيااللشااولةةلدرثلمةإلااالل21/4/2012

دريلمااااالدر راااااإلال اااا لدري ااااةال درتلنةرةفياااالل اااااىلميلةرااااال اااا لمنلاجوااااللر راااا ةسلدرثالثااااال
ل. 128مدرثلمةإلالدريلمالدر راإلا"بلررولةةل

تن ياا للThe World Learningلدرياالرالترنااالمن  ااالتي ااالل 2011لعاالاللمولئااال اا ل
م ياااااة لة السلمااااايلدرةكلراااااالداماإليياااااالر تن ياااااالدرا رياااااا لل25ب نحاااااالقااااااسالللSTEMلمرااااالةسةل

مراااااإلالر ظااااال للSTEMبلرتياااال  لمااااعل زدسةلدرتي اااايالدر راااااإلا ل تااااالد تتاااال لس الماس ااااال
م اا نلمن  ااالتي ااالل لك االدالفت لعياااظا  والدالقترلةئالس للس لفنسوا لبييلسئللكل در ةاةل

باماالمجلل2011بادئااالإمراالءلدر ااادس لعاالالدرياالرالبلالشااتادكلمااعلميوااالدرتاااسإل لر ت ياازل اا ل
 لر ةقااةسلع ااىلس لااللدر  لس االنلدرتابةإلااالبااتي الر تن يالدر ونيالر  ي  ييل ماااوانلدر ااادس 

STEMمن  اااالمرااااالدرخياااالغياااالدرحيةميااااالماااعل زدسةلدرتي ااايالمااااادس لتااااعالل لك ااال 129م
STEMلمااااايلالتخاااااافولبياااااالدررااااارل لرواااااؤالءلدري ااااالل اااااا لمااااايلدر زإلاااااالتسااااايىلرتاااااابيا ل لل
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لدر ونيااالSTEMلماس ااالتظةإلابلدرخيالمرالد ظ يال 2012لعلالل   ل لSTEMمادس 
ل.لل 130ممونيالمتةامالماس الإرىلل تحةإل ولدرسةإل ل حل  اب

لةااائالترلدرة ااادررااا لل اا للا اكاالبلرةاالااةللداماإليياااللرجلميااابلSTEMكاازل سمرااملمالل     
لرائااارل سلبوااال لك اااللديفادئياااالدررحاااة ل إفاااادءل STEMلماااادس ر ي  ااا للدر ونااا لدرتظاااةإلا
لدررحااااااة لس ااااااا رتااااااة ياللمينيسااااااةتل لجلميااااااابلSTEMماكاااااازللمااااااعلمةقيااااااالت اااااالااللماااااا كاةل

لدرتاااسإل  اا للدرتاااسإل لاي اااللاالءسعلتظااةإلا ل لSTEMزلتي اايالرتيزإلااللدرتي ي يااال در  لس االن
صاااسلدرةااادسلل ل قااا 131مدر راالسإلعلع ااىلدرةلئ ااالدرتةياايالل د ااتادتيجيلنلدال تةرلء لع ىلدرةلئال

برن لم لالدرةرةال دراسد ال دالمتحلماالنلب ااادس لل2/10/2012 لبتلسإل ل382درةزدسنلسقالم
س لتواااسلااا  لدر ااادس لإرااىل ل 132مل 1در ت ةقييلدرثلمةإلال  لدري ةال درتلنةرةفيلل  لدر لةةلم

لمللو  :
لسعلئالدر ت ةقييل  لدري ةال دراإلل يلنل درونا ال درتلنةرةفيلل دالات لالبةاسدتوا. •
لتي يالة سلدري ةال دراإلل يلنل درونا ال درتلنةرةفيلل  لدرتي يالدر ران. •
ل  لدر ادس لدر راإلا. STEMمرالم لالتي يال او ل اةلم لال •
راالنلدري  يااالراااالمساارالكرياااةلماايلدرظااال ل اا لدر ا  ااالترااجيعلدرتةفاارلمحااةلدرتخر •

لدرثلمةإلا.
تظريااااالمناااالاجل لااااا لتاااااسإل لفاواااااةلتيت ااااالع ااااىلدر راااالسإلعلدال تةراااالئيال در اااااخلل •

لدرتللم  .
لتن يالميةال مولسدنلدرظال ل زإللةةلمرلسكتوال تحري وال  لدري ةال دراإلل يلن. •
 ااالب االلئيراا لعاايلماااالدالستراالطلدري ااةال دراإلل اايلنل دروناتحةيالدرتللمللبييلماانوجل •

لبييلا  لدر جلالنليعادةلللر لرائرلدرةاسةلع ىلدرتر يال ديبادعل درت ليالدرنةان.
لإ سل لدرظال لمولسدنلدرتي الدرتيل م . •
لإعادةلقلعاةلع  يالمت يزةل مؤا الر تي يالدرجلمي ل دررح لدري   . •

إلااالر ااةدةلدري ااةال دراإلل اايلنل درونا ااال تلة لدراسد ال  لااا  لدر ااادس لبلر غااالديمج يزلللللل
 درتلنةرةفياالل تتااةرىلدر ااادس لس ااعلمسااتةالدر غااالديمج يزإلااالر ظااال لدر  تحةااييلبلر ااادس  ل
 إلاااتالقراااةالدرظاااال ل ااا لاااا  لدر اااادس لمااايلدرحلصااا ييلع اااىلشاااولةةلإت ااالالدراسد اااالب ا  اااال

ةااًللررااا طلمنواال:لدرتي يالدا ل  ل  لم  لدريلالماايلف يااعلمحل  االنلدرج وةسإلااا ل شراا ل  
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%لماااايلدر ج ااااةعلدرل ااااىلر اااااسفلن ل س لئيااااة ل98ساللئةااااللمج ااااةعلةسفاااالنلدرظلراااا لعاااايل
ل-درظلر ل لصاًللع ىلدراسفلنلدرنولئيال  لملةتييلع ااىلداقااللماايلمااةدةلمدر غااالديمج يزإلااا

دري ااةا  ل س لئجتاالزلبنجاال لدرلراا لدرظراا ل دختراالسدنلمسااتةالدراا كلءل درت ليااالل-دراإلل اايلن
 ل تراايلل 133مدري ااةال دراإلل اايلنل درونا ااال درتلنةرةفياالل در ةلب ااالدررخراايا.للدرنااةع ل اا 

رجنااالرلااللماس ااالرةرااةالدرظااال لدرجاااة لبةااادسلماايل زإلااالدرتابيااال درتي اايا ل بائل ااالقظاالعل
درتي ااايالدريااالا ل علاااةإلالسئاااي لديةدسةلدر اكزإلاااالر تي ااايالدرثااالمةنلدريااالا ل مااااوالعااالالدرتي ااايال

لةةلدري اااااةا ل مسترااااالسلمااااالةةلدراإلل ااااايلن ل مسترااااالسلمج ااااا لإةدسةلدرثااااالمةن ل مسترااااالسلمااااال
در اس ال ماااوالدر اس ااا ل تخااتجلدر جنااالب االلو اا :لتحاوااالمةعااالدختراالسلدرةاااسدنلديبادعيااال
 دراا كلءل در ةاالبالنلدررخراايالر ظااال لدرجاااةل مخااللرتوالر حلااةسلب ةااالدر اس ااا ل إفااادءل

عةااااال ترااااحي لدختراااالسدنلدرةاااااسدنللدر ةاااالبالنلدررخراااايالر ظااااال لدرجاااااةل ترااااييللرجاااال 
الختراالسدنللادر نرااة لبلرتنساايالمااعلدر اكاازلدرةااةم لرالمتحلماالن ل دعت االةلدرنتاالئجلدرنولئياال

ل. 134ملدرةاسدنل در ةلبالنلدررخريال قرةالدرظال لدرجاة
 لماايلدرةااادسلدرااةزدسنل12،13 ل11سماالل ي االلوتي ااالباالر ي  ييل تاااسإلروا لمرااالدر االةةلملللل

برااااان لم ااااالالدرةراااااةال دراسد اااااال دالمتحلمااااالنلب اااااادس لل2/10/2012سإل ل لبتااااال382سقاااااالم
در ت ةقييلدرثلمةإلال  لدري ةال درتلنةرةفيللس لتريللرجل لبةادسلميل زإلالدرتابيال درتي اايال اا ل
درتخررلنلبائل السئي لقظلعلدرتي يالدريلال علةإلالكااللمااي:لسئااي لدا لةئ يااالدر ونيااال

إلالر تي يالدرثلمةن ل م ثااللر ج اا لإةدسةلدر اس ااا ل مستراالسلر  ي  يي ل سئي لديةدسةلدر اكزل
در االةة ل ماااوالدر اس ااا ل تخااتجلدر جاال لبلختياالسلسعلاالءلاي ااالدرتاااسإل ل اا لدرتخرراالنل
در خت  اااالب اااادس لدر ت اااةقييلعااايللاإلاااالديعاااال لبن ااالالدرتيلقاااالر ااااةلعااالالقلباااللر تجاواااا ل

ديةدسإلااييلس لسمناالءلدر يلماالل غيااااالل إلرااتاطل ااي يلوااتالدختياالساالريلااةإلالاي ااالدرتاااسإل لس 
س لئيااة لماايلبااييلدر  االنلدرتلريااا:لماايل اارالروااالدرساا البلرخاالسجل اا لبيثاالنلتي ي يااال قاالمةدل
بلاللالعلع ىلس ا لدرظا لدر تةامااال اا لدرتاااسإل  ل درحلصاا ييلع ااىلةسفااالدر لفسااتيالس ل

سإل لبلرجلمياااالنلدراااااكتةسد لماااايلدر اس ااااييلدرياااالم ييل اااا ل زدسةلدرتي اااايال سعلاااالءلاي ااااالدرتااااا
در رااااإلا لش نلدرل ااالءةلدرت يااازل ااا لدرتااااسإل لمااايلدر اااادس لدرتجاإلرياااا ل در تخرراااة ل ااا ل
در غااالديمج يزإلااال إل لااللماايلدفتاالزلدختراالسدنلدر سااتةال اا لدر غااالديمج يزإلااا ل إلااتالتاااسإل ل
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در ي  ااة لدرجاااةلع ااىلدرتاااسإل لدرةاالئالع ااىلدال تةراالءلبن االالدر رااا علنل ع ااىلدر اااخلل
ل. 135م دري للدرتيل م ل در غالديمج يزإلال شر لقرللباءلع  واللCapstoneن لالدرتللم  لب

سماااللم ااالالدراسد اااال ااا لماااادس لدر ت اااةقييلدرثلمةإلاااال ااا لدري اااةال درتلنةرةفيااالل يسااايال  ةاااًللللللل
رظاإلةااااالدر رااااا علنل درة ااااادنلدرتللم يااااالدرةلئ ااااالع ااااىلدررحاااا ل دال تةراااالءلعرااااالدر ااااةدةل

ااا  لدر ةاااسدنل اا لإلاالسلدر ياالويالدرةةميااال در ياالويالدريلر يااالرن االالدراسد اايا ل إلااتالدختياالسل
STEMل تلااااة لميلةرااااالرإللاااالسلدرياااالالر  ناااالاجل اااا لدر اد ااااللدرثلمةإلااااالدريلمااااالدر راااااإلا ل 

 إلجااةزلر ج اا لديةدسةلإ اال البيااتلدر ةاااسدنلديثادئيااال دامرااظالبيااالدرياااأللع ااىل زإلااال
إل ل ااا لكاااللمااالةةلدر ة اااةعلنلدراسد ااايالدرتااا لدرتابياااال درتي ااايا ل إلحااااةلسعلااالءلاي اااالدرتااااسل

تحةاااالسااااادسلدر ااانوجللاااةدالدر راااللدراسد ااا  ل در راااا علنلدرتااا لئةاااةالدرظلرااا لبمفادئوااالل
 تج ااعلبةد ااظالماااوالدر اس ااال تياااأللع ااىلمج اا لإةدسةلدر اس ااالر  ةد ةااالع يواال ل إلااتال

 رااتاكالبااييلمةلسمالف يااعلدر رااا علنل اا لكااللدر ااةدةلدراسد اايالر تةصااللإرااىلدر رااا علنلدر
در اااةدةلدر خت  اااال تحةإلاااللاااا  لدر راااا علنلإراااىلس لااالسلمحةسإلاااالتاااا سل ةرواااللدر راااا علنل
درتللم ياااالممااالةةلدر راااا ع  ل تةاااةالدر اس اااالبتاااة يالمرااالةسلمتنةعاااالراااتي الدرظاااال لسثنااالءل
دراسد اااالةدخاااللدر يتراااال ع اااىلشاااريالدر ي ةمااالنل إلاااتالدال اااتيلمالب يترااالنلس لةئ ياااالدررحااا ل

ميلنلدر راإلا لك االلواااعالدرتاااسإل لب ااادس لدر ت ااةقييلدرثلمةإلااالب ج ةعااالماايلدري   ل درجل
دامرااظالدر اترظااالبلر رااا علنلدررحثيااال شراا لماايلخااالالزإلاالسدنل س ااالنلع  يااالرااريتل
درجلميااااالنل ماد ااااازلدررحاااااة لدري  ياااااال غيااااااالل إلحااااااةلرواااااللواااااةالكاااااللس ااااارةعل ااااا لدرجاااااا ال

يمراالءل  اااةلإةدسإلااالل14/4/2014بتاالسإل لل 172 ل صاسلدرةادسلدرااةزدسنلسقااالم 136مدراسد  
  ل تترااعلديةدسةلدر اكزإلااالر تي اايالSTEM  نيااالب ااادس لدر ت ااةقييل اا لدري ااةال درتلنةرةفيااللم

ل. 137ملدرثلمةنلبةظلعلدرتي يالدريلا ل إلية لمةااللةوةد ل زدسةلدرتي يال
 اعيااالراااعال لبراان لإمراالءلدر جاال لدر313صاااسلدرةااادسلدرااةزدسنلسقااالمل2015  ااىلعاالاللللل

  لمحل  االنلدرج وةسإلااال دراا ال اااةل اا للSTEMمادس لدر ت ةقييل  لدري ةال درتلنةرةفيلل
در ت اااةقييل ااا لدري اااةال درتلنةرةفيااالللملدر ااالةتييلدا راااىل درثلرثاااا لتنرااانلرجناااال اعياااالر اااادس 

STEMاا لكااللماايلمحل  االنلملدي اايناسإلال دراقو يااال ك ااالدررااي ل دي اا لعي يال س اايةطلل 
دا  اااال داقراااا  ل ترااايلل ااا لكاااللماواإلاااالرجناااالتحاااالإشاااادسلمااااوالدر اواإلاااال دررحاااال

 تتلااة لمااي:لماااوالعاالالدرتي اايالدرياالا ل مةفاارلعاالالماالةةلدري ااةال در ةفاارلدا ال اا لكااللماايل



انيا عبداملعز الجمالد/            ات نظرية النظم األيكولوجيةتطبيق                                                         ر

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

290   

در يزإلاااالءل درلي ياااالءل دا يااااالءل درجيةرةفياااال ل مةفااااارلعاااالالدراإلل اااايلن ل مةفااااارلعاااالالدر غاااااال
فت لعياااا ل مةفااارلعااالالدرتظاااةإلالدرتلنةراااةف  ل إللااالسلديمج يزإلاااا ل مةفااارلعااالالدرتابياااالدال

ل. 138مر ترييللميلتاد لدر جنال ا سإلل
 تريالمسبةلع يةة لس لمادس لدر ت ةقييلدرثلمةإلال  لدري ةال درتلنةرةفيااللتةترااالع ااىللللللل

در ا  الدرثلمةإلال ةال إليترالا دلميلمةلطلدرلي ؛ل ياا لإ لماااخالتوللماايلدرظااال لدراا ويل
اإلةااالدرتة يائااال  ةااًللر  ناالاجلدرتة يائااالع ااىلماااال اانةدنلدرتي اايالدا ل اا ؛لم االلتي  ااةدلبلرظ

ئ ثااللصاايةبالراااالدرظااال ل اا لدرتلياا لرظرييااالدراسد ااال اا لااا  لدر اس ااا لك االلس لشااا طل
دختيلسلمي   لا  لدر ادس لت تةالإرىلدراقال اا لدمتةاالءلس لااللدرينلصااا ل رااالئحاااةل ي االلإشدل

 تةاااالسإلالدرساااانةإلالدرتاااا لئحرااااللع يوااااللدر ي ااااا لمااااعلداخاااا لبيااااييل اااال لدختياااالساالوااااتال  ةااااًللر
دالعتراالسلسماارل اا لبيااتلدا ياال لئخلااعلشراا لامااةسلعاواااة لماايلبينوااللعالقااالدر ي ااالمااعل
مااااوالدر اس اااال در ةفااار ل ةاااالاللئيراااالبرااايلل دقياااىلعااايلمساااتةالدر ي اااا لك اااللواااتالدمتةااالءل

 ياالنلدرتابيااال  ةااًللرن االالديعاااادةلدر ي  ااييلم اايلئي  ااة لباالرةزدسة لسنلم اايلتااالإعااادةاالبي
درةلئالع ىلدر رللبييلدر ةاسدنلدراسد يا.لعال ةلع ىلعاالد ت ادسإلالدر ي  ااييلبلري االل اا ل
ماس الدر ت ةقييلبيالتاسإلروالع ىللاإلةالدر رااا علنل درتاا لت ثااللتحااائًللكرياااًدلر  ي ااا؛لم االل

ل. 139ملوؤةالإرىلدرواسل  لدرةقال درجوا
ادس لدر ت ااةقييلماايلبيااتلس فاارلدرةرااةسل در ت ثاالل اا :لعجاازل اا ل تياالمىلبيااتلماالللللل

ل درونا ااااالر ي اااةاللديرلتا مياااالدر رااالةستاااة الدافوااازةلدر ة ياااال منرااالنلدرااااتي ا لك اااللس ل
لمختراااادنلدر اااادس لميترااالنلتياااالالتحتااالجلإراااىلتحاواااال تحااااو ل زإللةتواااللبرااايللمنااات ا ل ل

 ل ماايلفوااالسخاااالاللئلاا يل درااتي اللالدرتي اايلراااعاللق ي ااالمظرةعااالمااةدسةلرةفااةةلم ااادلر ااتي ال
لدرتخظااايا للدر ج ااا ل  يل ااالنل در رااالسإلعلبلرجا راااالدر تي ةاااالدرةاااادسدنل ااا لدرظلرااا لصاااةن

لدرخراااةللال تساال ل د اااةلل اانائحتاالفة لإرااىلتاااسإل لل STEMدال ااتادتيج  ل ماااوانلمااادس ل
ل.لل 140م درتةييالل درتي اللدر را علس ل لع ىللل  درلتاسإل  ل دردرتاسإل ل  
ل
ل
ل
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محور الخامس: اإلجراءات المقترحة لالستفادة من ال

برياض األطفال  STEMالخبرات الخاصة بتعليم 

 والمدرسة االبتدائية في دولتي المقارنة

  ل ةءلمتلئجلدراسد االنلدرساالبةال تح يااللخراتاا لة رتاا لدر ةلسمااال  دقااعلدرجوااةةلدر راااإلاللل
رااااللتحاوااااالديفااااادءدنلئ ياااايلد ااااتخال لعاااااةلماااايلدر ساااا  لنلس لدر ةفواااالنلدا ل اااايالق

بااا رت لل در اس ااالدالبتادئيااالباإلاالأللدال االالSTEMدر ةتا ااالرال اات لةةلماايلتجاالس لتي ااال
لدر ةلسما لكلرتلر ل

 أوالً: موجهات االستفادة العامة:

لدررحااة لدررينيااالرتحةااالدرتللماالل اا لإمتاالجلدر يا ااالدرتابةإلااالدرتةفرلدريلر  لمحةلترااجيع ▪
لالإرىل  ةالر  ريالنلميل فولنلم المتياةة. درتللمللبييلدرتخررلنلر ةصةل

درتةفرلمحةلدقترلةلدر يا ا ل لرت يزل  لدر ستةرللر يلئ   لديبااادعل دالبتلاالس ل س لاالل •
 بمعادة لرلةدةسلميلدر نيييل در ونا ييل دري  لء.لSTEMدرري لرتحةيالشر لاةلتي ال

ل ااي للباإلاالأللدال االا اا لمخت اا لماد االلدرتي اايال الللSTEMدر راالةسدنلدريلر يااالرااتي ال •
ل س لاال لس ثااال ظاالئ ل خ ااالديمتلفيااا لرتيزإلاازلم تل االل االبلعترلسال در اس ااالدالبتادئيااا

دالقترااالةلتياااالمرااااسًدلخرااارًللر تيااااسلع اااىلعةدماااللل تنااالم لدرتنل سااايالرةااااسةلدل تيزإلاااز
ل در اس ااااالدالبتادئيااااالمجل واااالل دال اااات لةةلمنواااالل اااا لتظااااةإلالمؤ ساااالنلدرظ ةرااااالدر رياااااةل

 ب را.

 يواالل دمتراالسلدرري االنلدال تاد اايال درتاا لتيت اااللدر كيااادرراااد لنل للدرجاواااةلللنةرةفياالندرت •
دراقيةااال درونا ااالدرحيةإلااالل ديرلتا مياالن دري  يالديمتلفيال درتةزإلييالع ااىلدريةااللدرررااانل

 ل ااااااةلماااااللئ ااااااألل اااااا سةلدماااااتالكلدا اااااادةلموااااالسدنلتاتلااااازلع اااااىل درااااا كلءلدررااااانلع 
دراا نلوتةد اا ل متظ راالنللSTEMوتحةااالعاايللاإلااالتي ااياللددرتلنةرةفياالل در يا ااا ل ااا 

 .امجت علدر يا 

 تج ااااعلثالثااااالفةدماااا لسئيسااااا:لدر ييلميياااال ل درتاااا لRoboticsع ااااةالديمساااال لدآلراااا ل •

 قااالد ت ااالل  ج ةعااالماايلدري ااةالبل ل تنااةعلدسترللواال ل دررامجااالدرحل ااةبيا ديرلتا مياالن
لدرتةنياالنلدر تراا اتنااةعلد ااتخادالررخاميااالدر جاالالنلدرتةنيااا ل در نيااا ل ددرا بةتاالنللمي ااال

  لدرتيلمللمعلدآلالنلدا تةملتيييالدرت لئ ييلس لتحااللمحااللدرررااا ىللدآلر بليمسل ل
 .بي لنلخظاةل
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تاااترالديفااادءدنلدرخلصااالب حاال سلثانيــاً: رجــراءات اائــة مرتبطــة بمحــاور المقارنــة: 
 والآريلتول:در ةلسمالرخرادنلمرلةسدنلإةدسةلدر يا ال  ي للو  لتحا

 
 آليالت مرتبطة باللسيالسالت والتشريعالت:  -1

 اا لف يااعلماد االلدرتي اايال الللSTEMترنااىلمراالةسةلقةميااالرا ااعلدرااةع ل دالات االالبتي اايال ❖
ماايلخااالالتياال  لسعلاالءلدر جت ااعلدر ح ااىلل در اس ااالدالبتادئيااا ااي للباإلاالأللدال االال

لتي يا.ر تح يزلع ىلدرت ة ل  لا دلدر جلالميلدرلSTEMمعلمتخرر ل
ل درتخظاااااايالدرةياااااالةةللتااااااة يالمااااااعةدخاااااالل زدسةلدرتي اااااايا للSTEMرتي ااااااياللميتاااااا إمراااااالءل ❖

لدر نرةةة.لاادسدالتحةيادرلل يالرل در يزدميا ل درتنسيالدال تادتيج  
باااءًدللSTEMلتي اايال اا للدالبتلاالسلةعااال للدرتنساايالزإلاالةةلرلشاالم القةميااالد ااتادتيجيال  ااع ❖

لدر ااااان لتنسااااايارل-در ةتاااااا لSTEMمااااايلخاااااالالميتااااا ل-مااااايلما  اااااالسإلااااالأللدال ااااالا
ل. دررادمج

لراصااااال بلر جاااالر لدرةةميااااالدر تخررااااالSTEMبتي ااااياللتينااااىلمسااااتة الرجنااااالإمراااالء ❖
لدر حااازلدرتةااااللعاايل اانتييلكااللماااةللتةاإلااادلتةااااللس ع ااىللSTEMبااتي اللدرتةاااالل تيزإلااز

 .دااادسلتحةيالمحة

رااار لماااعلل درسيل ااالنلدرترااااإليلنلدر ن  اااالSTEMإعاااادةلخظاااال لنياااالرحةك اااالتي ااايال ❖
لدر يزدميلنلدرلل يالرر.لتة يا

باءًدلميلما  السإلاالأللدال االا ل دال اات لةةلماايللSTEM  علإللسلع للرجةةةلتي ال ❖
لدرابحيااالغيااال در ن  االنلدا لةئ يااالدا  االطماايللدرحيةمااالخاالسجلماايل دراااعاللدر رااةسةل
ل. درخرادءلدر ر حالسصحل  ل لدرخل ل درةظلعلدرا را ل مجلر 

تنساااايالبااااييلكل ااااالمؤ ساااالنلدر جت ااااعلدر رااااانل اااا لمجاااالالتي اااايالتيزإلاااازلدرراااااد ال در ❖
STEMلدرساااعالعاالر ديمتاماااللإرااىلدرةصااةالاعرالتااة يلدراق يالدر سل دةلل  ل  لمعل
ل در ونياااييلدا اااالرج ياااعلدرتحتياااالدررنياااا ل ةعاااالدراق ااا لدريراااالمرااالةسلمااايل غيااااال
ل.ميواللئي  ة للدر وي
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رتيزإلاازللSTEMبيللمااللوتي ااالبتي اايالإلال لمةدقعلقةميالع ىلشريالديمتامالتختجل ❖
درتةدصاااللباااييلدر ؤ سااالنلدر خت  اااا لواااتالمااايلخالرااارلد اااتخادالتةنيااالنلدر رااالسكال ااا ل

 درحرةالع ىلدر يا ا ل ةعالدرتةدصللمعلدرزمالءلرترلةالدرخرادن.

دال ااات لةةلمااايلدررااااد لنلماااعلمؤ سااالنلدرتي ااايالدريااالر ل إئجااالةلتن ااايالريةاااالدررااااد لنل ❖
 ل.STEMتخررلنل در ن لدرظالبيال  ل

 ل إل ياايلس لوااتالSTEMتنريالإمرلءلشااريالةعااال لنيااالر تيزإلاازلدر ناا ل درتابااةنلرتي اايال ❖
شرااااا لبلرتيااااال  لماااااعلدر اوناااااالدري  ياااااالر ااااااكتةسلس  اااااالز إلاااااللراعلئاااااالع  ااااالءلدر ساااااتةرلل

 بلر ادس ل ةع وال  لمجلالنلدري ةال درتلنةرةفيلل درونا ال دراإلل يلنلبلر ادس .لل

 .STEMادنلدافنريال  لإمرلءلمادس لم ةشفيالخلصالبتي الدال ت لةةلميلدرخر ❖

 
 غير الرسمي:   STEMآليالت مرتبطة بتعلم  -2

غيااااالدرا اااا ياللSTEMلماااايلبااااادمجلتي اااااللعلريااااالفااااةةةللشدنل د اااايالمج ةعااااالتظااااةإلا ❖
لدر جت ااعمن  االنل لل در يترلنلدر تل  بي لنلدرتي الغيالدرا  يالمثللملىع ل ستناةلدر

ل STEMلمساااالبةلنملمثاااللدر ة ااايالدر اس ااااالبياااالمااالسمرااااظال ل درحاااادئال در يااالسأل ل
ل. درتي ياللدرتابيال زدسةلميللت ةإلل للباعالل در  لث ال دامرظال ا  اسلدرلبيالملل بادمج

لكل اااتادتيجيالدرسيل ااالنلصااالمي لقراااللمااايلدرن ااالم لغياااالدرتي اااياللإراااىلدرن اااا اااا سةل ❖
لدرا اا يالغيااالدمج درراااللدر ااابييلدعتراالسلإلجاا  ل لSTEMالتي االل تحسااييلرتيزإلاازلس ل اايا
ل:مللو  لتة يالئج لدرنجل  ل رتحةيا لSTEMلمجلال  لث ينييلشاكلء

لر راااااادمجلدر اإلااااالبلراااااا سدعتاد ااااًلللدررااااادمجلروااااا  للمخررااااالت ةإلاااااللمراااالةستااااة يال ▪
لدرااتي اللعاايلتخت اا لبظاإلةااالدر واالسدن اا لتظااةإلاللSTEMلدرا اا يالغيااالدرتي ي يااا

 .دراسد  لدريةالل  

ل.للSTEMلر ي   لدر ون لدرتظةإلالبادمجل  لر اس ادلبيالدرتي اللم لس لنلةمجل ▪
ل اااا لدال ااااتث لسدنل إةدسةللرتنسااااياع ااااىلدر سااااتةالدرةااااةم للشاااالم الد ااااتادتيجيالتن ياااا  ▪

 .لل دامرظال در ةدسةل STEMلمجلال  لدرا   لغيالدرتي ياللبادمج

رألل اااالالباإلاااالأللدال اااالاللSTEMتةااااائالبااااادمجلمساااالئيال صااااي يالخلصااااالبااااتي ال ▪
  دالبتادئ .
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براايللوااةم لماايلخااالالإفااادءلبيااتللدر اس ااال خاالسجلةدخااللSTEMبااييلتي اااللدرااابا ❖
لرتا ياااا د لل در تلبيااااا لرتيساااايالدرتخظاااايالدرتياااال م لدر ي  ااااييلفاااااد الدرتياااااوالنلع ااااى

ل. درةيلةةللدرتخظيال ا للبلالمل لالإرىلدرا  يييلغياللر ي  ييب
غيااالدرا اا  لدر  تااال للSTEMرااتي اللديئيةرةفيااالر اان اللدر  لس االنلماايلمجت ااعلإمراالء ❖

لمااي درراكلنل سفاالالداع االاللدرةلنييي لدر ر حالسصحل خلسجلدرا  لنلوتل يل
لدرتةدصااللمنراالنلماازجلدر  لس ااالر جت ااعلئ ياايك االللدر رتلاااة لدر  لس االنلتراالةالسفاال

لدريلمااالدرخياإلااالداع االالماايلسعلاالءلم ااةرييلقرااللماايلةع وااللونرغاا درتاا للدال تاد اايا
 . درخلصا

لدررحااة ل اا لدال ااتث لس لل در ااةظ ييلدر اس ااالخاالسجلدررااادمجلرةاالةةللادر ونيااللدرل االءةللزإلاالةةل ❖
لمةااام لتاااسإل لبااادمجلةعااال لمااعلدر اس ااالخاالسجلدررااادمجل اا لSTEMلتي ااالل واااللرتحساايي

ل دريااةاللدر اس اا لدرااا داللبيااالمااللبااادمجلدرجةةةل  لعلريالتي ي يالمةدةل تظةإلالدرخاملن 
ل.در  تا

 آليالت مرتبطة باللبرامااااج:   -3

تخرراالنلرلتن ةإلااللدر نل اارا دررااادمجلدرتابةإلاااللدر ياالويالماايمج ةعااالمتنل ااةاللصاايلغا ❖
STEMع ااااىللدر ياااالويال لع ااااىلس لترنااااىلااااا  ل در اس ااااالدالبتادئيااااالباإلاااالأللدال اااالال

ل.21درة ة ل درر ل يال مةد رالمولسدنلدرةا لدرال
اعالراالل در اس ااالدالبتادئيااالتظااةإلالمناالاجل بااادمجلدري ااةال دراإلل اايلنلباإلاالأللدال االا ❖

دالترااالالرااااالل موااالسدنل ديباااادعلدر رااايالن ل  ااالل  دال ترااالسل لدر تةدصاااللدرتحاااانل
مااايلخاااالاللدرحةيةااا لدريااالرالل ااا ل دالترااالالنلدر راااا علع اااىلدرةااالئالل دراااتي اللال ااالا د

لةدخلل خلسجلدر اس ا.لSTEMدمخادطلدال لال  لدر  لس لنلدري  يالرتي ال
لرتساااا يال در اس اااالدالبتادئياااالدر اس ااااالقراااللمااالر ا  ااااللدراسد اااايالدر راااةالبنااالءإعااالةةل ❖

ل د اااااتخادال لدال ااااالالد تلرااااال لنلتراااااجيعلر ةدصااااا ا لSTEMلم ااااالاياللع اااااىلدرلاااااةء
لدرنساا لماايلباااالل تلراال لنتيزإلزلدالرلخلسجلقلعلنلدرنرلطلدرخلملنلدرظريييالدر ةفةةةل

 .ألريل رلدر ت لث ا

لترياااالل اااا ختباإلاااالأللدال اااالالئلSTEM لرااااتي ال8تةتااااا لدررل ثااااالفااااا الزمناااا لسقااااالم ❖
لدنر ثياااالددر ي ااا لمرااا الب ج ةعااالمااايلل  لةسلل خظاااال دا ااا لدال ااالالال تيلفاالن
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 ل دال تةرلءل درتحااانلراااالدال االا لعااال ةلع ااىل دال تلرلسل ةسن درل لةارح لدر
لة  للر يااا للاااةإلالل قتاااللدال ااالالإعظااالءلخاااالالماااي.لدرظ اااالدرواااةدءل ااا لتي اااال تاااادنل

لدر يااا ل ااا ل دالمخاااادطلتجااالسبوالل د اااتل لال إفاااادءلد تلرااال لتوا ل ااا لدمةظااالعلتساااتث ا
 ع ىلكلرتلر :لدالفت لع 

ل
 المقترح الزمني الجدول( 9جدول )

 سودر واطط واهسر، اهطفال الحتياجات تبعا تاتل  سو  اليومية الزمنية الجداول)
 (المعلم

 الغرض المكان النشاط الزمن  

8:30- 

9:15 

 الوقت إتاحة رأو مختب الفنون أو ملعبال والتساؤل الفضول
 فردية لمحادثات

9:15- 

9:30 

 الوقت توفير الفصل أو الملعب خفيفة وجبة
 للمحادثات الفردية

9:30- 

10:00 

بدء التحر    اتفرضيال محطة التحية ولقاء الصباح
والتوجيه لألنشطة 

 اليومية

10:00- 

11:00 

مغامرات البحث 
 في العملوالتحر  )
  المدرسة حديقة
 - الطقس تحقق
 درجة في التحقيق

 الحرارة 
 وهطول واألشجار 
  وخالفه األمطار
 رحلة في الذهاب
 وقت قضاء  ميدانية
 (الملعبب

الملعب  خارج الفصل  
الهواء الطلق أو رحالت 

 ميدانية

 في األطفال إشراك
 تدعم التي الفرص

 تجاربهم

11.00-

12:00 

استكشافات التحر  
 استكشاف)

  األسئلة فرضيات
 يف المشاركةو

 الحر اللعب
في  واالستكشافات

 صغيرة  اتمجموع

 قد) الدراسية الفصول داخل
 (مغامرات مع تتناوب

 في األطفال إشراك
 تدعم التي الفرص

 تجاربهم
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  المعلم  هيجبتو
 تجاربتصميم 

 التحر ( من لمزيد

12:00- 

12:15 

 وقت التفكير
 عن الحديث)

  الصباح استكشافات
 المعلومات مشاركة
    تعلمو ما حول
 إلى لالنتقال إعداد

 (التالي النشاط

 األطفال مع نقاش محطة االفتراضات
 حول

 تجربتهم نتائج

12:15- 

1:00 

 داخلفي ال سواء كمجموعة الغداء
 الخارج في أو

 الوقت توفير
 لرسميةا للمحادثات

1:00- 

2:00 

وقت التخيل 
 لعبواألحالم )
 الهادئة الموسيقى

 الكالسيكية  مثل
 موسيقىال أو الجاز 
 (الثقافات ة متعدد

 لالستماع الفرص راحة و قصة
أو   هادئة قصة إلى

 الموسيقىأو الشعر 

 والتساؤل الفضول 2:00-3:00
 اختبار إعادة)

 مواصلة  الفرضيات
 االستكشافات

 (خارجبال

 الفصولب أو ملعبال
 الدراسية

 لألطفال فرص
 أنشطة لتواصل

 الصباح
 فرضياتاختبار و

 ةإضافي

 

عرااااالمخت اااا لدرراااا ةسلدراسد ااااياللSTEMرل ثااااالفااااا الر حتةإلاااالنلتاااااسإل لتةتااااا لدر ❖
  لرتلر :

ل
 عبر ماتل  الئفو  الدراسية STEM( جدول محتويات تدريس 10جدول )

 المحتوى الصف

K-3  بقييوة ينصييب التركيييز علييى الرياضيييات  االستكشييافية: حيييثبرنييامج العلييوم
هيذ  الصيفوف   والتعلييم فيي STEMمهيارات محيو أميية مجياالت  وتطوير

   وحل المشكالت والتفكير النقد  والتحر يستند على عمليات االستقصاء 

-4الصفوف 
5 

 

• الرياضييات والعلييوم: تيدرس كفتييرة مزدوجيية مشيتركة للصييفوف باسييتخدام 
 الرياضيات" ءمعايير “استقصاالمناهج القائمة على 

 • دمج التكنولوجيا مع أنشطة الرياضيات والعلوم والهندسة.
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متعييددة التخصصييات وتسييتند إلييى التعليييم القييائم علييى  STEMفصييول • 
 المشاريع.

 • يشارك الطالب في معارض العلوم.
 • تستخدم التكنولوجيا ألغراض التدخل وإثراء الفرص

 Outlookو  Excelو  Microsoft Word• تدريب تقنيية عليى اسيتخدام 
 PowerPointو 

-6الصفوف 
8 

 باستخدام الجبر والهندسة• يقوم الطالب بحل المشاكل 
  ستقصياء• تجارب مختبرية باستخدام معظيم التقنييات العلميية المعاصيرة )اال
 العمليات الحسابية  والتصميم الهندسي والتقني على حل المشاكل(.

الكمبيييوتر وهندسيية البرمجيييات  أجهييزة )التكنولوجيييا • التوسييع فييي اسييتخدام 
 والعروض اإللكترونية( في جميع الصفوف.

 • دمج مناهج القراءة التحليلية وتطوير المهارات الفنية للكتابة.
 • تصميم مهام االتصاالت المكثفة لتحسين قدرات االتصال البصرية واللفظية.

 • المشاركة في معارض العلوم على جميع المستويات.
• المشيياركة فييي المسييابقات العلمييية والهندسييية المعتييرف بهييا علييى الصييعيد 

 الوطني.
م  للطييالب عبيير المدرسيية االفتراضييية الحصييول علييى دورات علييى • يسيي 

 .  اإلنترنت

 
  ليات مرتبطة قالمعلميس:   -4
لدرخاماااللااا لإعادةلدر ي  ييل بادمجلدرتاسإل لع ىل ال ااةدءلقراالل سثناالءلبادمجلتل ييل ❖

 لماايل ياا لدر حتااةا ل درتاااسإل لع ااىلم ااةلدرظ االلSTEMرااتي اللمتادبظااال شدنلمغاازال
للشجل مةدةلدرتاسإل لع ىلديمتامالدر اترظالبو  لدررادمج. دال ت لةةلميلم 

 ااا لك يااالنلدرتابياااالس ل ااا لك يااالنلسإلااالأللدال ااالا للSTEMد اااتحاد لشاااي لراااتي ال ❖
 ع ىلمستةالدراسد لنلدري يل لمااعلتااة يالمياالويالدعت االةلر رااادمجلدر سااتحاثالر تن ااالماايل

لر تةظي .ك تظ  للSTEMس لدر ي  ييلراووالدعت لةل /س لخ  يالكل يال  ل
ل إل ياايلSTEM اا لل در اس ااالدالبتادئيااالدر رياااةللدرظ ةرااالزماالالنلإعااادةلمي  اا لإمراالء ❖

لدراااكتةسد لل لااال لدر لفسااتيالتاااعاللدرتاا لدراسد اايالدر اان لإمراالءللاإلااالعاايلشراا لتحةيااا
اااا دل ااا للدرتااااسإل لاي اااال ظااالئ تيياااييلل متلبياااال STEMع اااىلتخراااجلللرتاكيزبااال

 درتخرج.

 .STEMال دراإلل يلنلةدخ يًلل خلسفيًللرتناي وال  لتي يالدبتيل ل إئ لةلمي   لدري ةل ❖
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ل.STEMإمرلءلمجت يلنلتي المونيالد تاد يالد تاد يالراعالدرتظةسلدر ون لرتي يال ❖
اإلااالأللبلدرجاااةةةللعااالر لSTEMلتي اااالع اااىللدر اااادس ل قااالةةللر  ساااؤ رييل اااا لتاااة يا ❖

لدراسد ااايالا سدندراااللمااااسبييلس دئاااللمااايلكااالةسلتظاااةإلاماااعلل  در اس اااالدالبتادئياااالدال ااالا
 . در اس الدالبتادئيالاإللأللدال لا در نلئ ييلس لئخامة لكةلةةلر تن يالدر ونيالب

ل در اس اااالدالبتادئياااالباإلااالأللدال ااالالSTEMر ي  ااا للدافاااللالةإل اااللخظاااادالرتااازدالب ❖
.لع ااىلس لتراات للااا  لSTEMلش نلديعااادةلدرجيااال اا لتاااسإل ل اايي ي درلةدعاااسللزإلاالةةلر

لتاااسإل يي ل لدر ي  االلرتن يااالةلقرللدرخامالب سلسدنلديعااادةل سثناالء لدااادس:لسبالديعاد
لدرخامااال سثناالءلقراالدراااعاللرتةااائاللدرتاااسإل لاي ااال سعلاالءل STEMلماااسبييلماايلدر زإلااا
  ييل  ةللرنتلئجلس ا لدابحل .ر  ي 

لةدخللدر اس ا.لSTEMلا ل ظي السخرلئ ل/لماشال ❖
لتلنةرةفياااالل درونا ااااال دراإلل اااايلنخظااااال اااانةإلال"ر ت ياااازل اااا لتاااااسإل لدري ااااةال درلعااااادةإل ❖

STEM"ااا دلر تياسلع ىلاؤالءلدر ي  ييلدر ت يزإليل دراا ويلراااووالدبتلاالسدنلسدئاااةل اا لل
 در جلا.

  لإلاالسلمتللمااللر جت ياالنلدرااتي اللSTEMدالات لالبرادمجلدرتن يالدر ونيالر ي   لل ❖
ر ونيااالماايلخااالالدرراااد البااييلدا لةئ يااالدلSTEMدر وناا لبراايللوتنل اا لمااعل  ساا ال

ل ر  ي  ييل ك يلنلدرتابيال سإللأللدال لال ماد زلدابحل .
لرلاا ل لداقاالرياللمااعلدرراااد لنل إقلمااالماايلقرااللمج اا لدرااةزسدءلدرتن ي ئااالدافواازةللت يياال ❖

لة سدنلباإلاااالأللدال اااالالرتسااااويلل رااااةروالع ااااىلSTEMلر ي  اااا لتااااة يالديمتامااااا
ل اا لرتةثيااادلسة دنل تااة يالإل  درتاااسلس االري لل تةيااياللدراااس   ل تحاو لدر ونيا لدرتن يا
 .للدراسد القلعا

مثاااللباااادمجلدر حل ااالةللSTEMتظاااةإلالماااةدةلتي ي ياااالر  ي  اااييلمتخرراااال ااا لمجااالال ❖
 دراق يال مةللعلدر ياوةل غياالل دال تزدةةلميلدر يا ال ةالا دلدر جلا.

درتاكيااازلع اااىلتااااسإل لدر ي  اااييل درساااخلءل ااا لتةاااائالدرحاااةد زلمااايلسفاااللدرحراااةالع اااىل ❖
  محل ريالداةدء.لSTEMدرابالبييل ةد زلمي   للعدا لللم

ل
ل
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ل
 ثالثاً: رجــــراءات عامــــة:

رتحةيالدآلريلنلدرسلبةالانلكلبيتلديفادءدنلدرلا سإلالئ ييلإئجلزالل  لدرجا ال
 درتلر :

  STEMلتعلم  االستراتيجية العمل ( مجاالت11جدول )

 مجالل

 العمل

الخطوات ذات  مختصر وصف

 األولوية

ة الوعى زياد
العام بتعلم 

STEM 

 لتوعييةل عريضية قاعيدة  ذات حملة إنشاء
 تيييوافر وضيييمان STEMتعليييم  أهمييييةب

 رؤيية لتحقيق العام  والدعم  الكافية الموارد
 STEMتعلم 

   الحملة وقادة  شركاء تحديد •
المسييتهدفة  الجميياهير تحديييد •

 األولوية ذات

زيادة موارد 
STEM 

بييل ق ميين  STEM لييتعلم  المييوارد زيييادة 

 الحكومييية ) المصيييلحة أصيييحاب جمييييع
 الخيرييية  واألعمييال التجارييية  واألعمييال

 إعيادة  طرييق عين (المحليية والمجتمعات
بتموييل مين  تخصيصيها وإعيادة  توزيعها
 القطاعياتمن و العيني  دعم وبال الحكومة
 والشراكات   العامة والمبادرات المتعددة 
 .الخاصة

ميزانية من الدولية  تخصيص •
 .STEMلتعلم 

 محلييية أولوييية STEMجعييل  •

 خطية فيي المشياركة خالل من
 .المحلية العمل

 التشيييريعية الحيييوافز تقيييديم  •
والشركاء فيي بيئيات  للشركات

 STEM تعلم 

زيادة 
الوصول إلى 

 STEMتعلم 

 جييودة  إلييى الوصييول ميين الييتمكن زيييادة 
مزييييد مييين و STEMتعليييم فيييي  ةعاليييي 

 الطالب لجميع ةشاملال والبرامج الخبرات
ذ ريييياض األطفييال وحتيييى المراحيييل منيي 

 مين متنوعية مجموعية خالل الالحقة من 
  الممتييد والييتعلم  المدرسيية  فييي الفييرص

عبيير المسييارات  المجتمعييية والشييراكات
 .الرسمية وغير الرسمية الرقمية 

 وفييييرص تحييييديات تحديييييد •
 لوصولا
 محليةمبادرات  في المشاركة •

 STEM لضمان دمج تعلم 
 

إنشاء إطار 
 SEEMتعلم 

ذ رييياض منيي   SEEMتعلييم  إطييار إنشيياء

 الييذ  األطفييال وحتييى المراحييل الالحقيية
 والمهارات   STEM معرفة تسلسل يحدد

  قييييدراتال تطييييوير تجييييا   والمواقييييف
 االسيتعداد ومهيارات المهنيية المهارات و

 المرتبطية ييةبرامج التربوال وأطر للحياة 
 .بها

ميين  STEM تسلسييل تحديييد •

 المعارف والمهارات.
 الجييودة  عالييية المييواد ديييدتح •

 STEM تطوير تدعم  التي

 والييييتعلم  التعيييياون تعزيييييز •ليينظم  الجييودة  ومعييايير سياسييات اعتميياددعم التعلم 
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المهني 
لمعلمي 
Stem 

والتييدريب والتوجيييه فييي  المهنييي لييتعلم ا
STEM. 

 

 المستويات جميع على المهني
 المعلمييييين فييييرص زيييييادة  •

 تعليم  إليى للوصيول واإلداريين
STEM  العيييام  القطييياعين يفييي 

 والخاص

 STEM دمج

 نظم  في
 التقييم 
 لةءوالمسا

 التقييييم طييوير والت نظييم  فييي STEM دمييج

 مين واالسيتفادة  بطيرق مبتكيرة  والمسيائلة
.المتاحية التقييم  أدوات من كاملة مجموعة

  

التراكمي  التقييم  أدوات تحديد •
ي عالييية   STEMوالتكييويني ليي

 الجودة 

لSTEMلبتي ااااياللدر تي ةااااال دال ااااتث لسدنلدرسيل اااالنلررتةفيااااللبحثيااااالمؤ سااااالد ااااتحاد  ❖
لمسااالسدن ااا للدررحثياااالدافنااااةلل ةعااااللتظاااةإلا ل ل در اس اااالدالبتادئياااالاإلااالأللدال ااالاب

ل.بو للSTEMلتي يالل  لدر  لس لنل س لللدر يلرا ل در ةدسةلدرتن يا
لدرخلصاااال ؤ سااالندرلةلر سااالعالSTEMرتي اااياللدرجةدمااا لمتيااااةةللبحثياااالسفنااااةللدقتااااد  ❖

لع اااىلداااااادسلدافنااااةللاااا  للتتلااا يلس لع اااىل درت ةإلاااللرتحاواااالس رةإلااالنلمياااا درحيةل
دابحااااال ل دراسد ااااالنلملدرظةإلاااااللدر ااااااال ع اااااىلبحااااال لدر رلشااااااة داملدرةرااااايالدر ااااااا

ل .للظةريادر
لبااييلتاااعالدرتاانثيالدرثناالئ  للتااابالدرتاا لنساالسددر لع ااىلح اال ر لرحثيااادرلراااد لنت ييااللدر ❖

لدال االالع ااىل دابحاال لتظريةيااادرلدراسد االنىللنل درتاا لتراات للع اال در  لس االلدررحااة 
 اااا للييدرراااال ثلشاااااد لنلتلاااا يتلس ل إل يااااي لدرراااا يا ل بي ااااتوالدر نزريااااالدرري اااالنل اااا 

لس ل/ لدراسد اايا لدر ناالاجل  د ااي لدر ااادس ل قاالةةلل در ي  اايي ل دامااةسل س ريلءل درتي يال
 .در ون لدرتظةإلالمةام 

ي ااااااةال درتلنةرةفياااااالل درونا ااااااالإمراااااالءلماكاااااازل لناااااا لررحااااااة لدرتي اااااايال اااااا لمجاااااالالدر ❖
لباال لSTEMلتي اايالل ةالك اكزلدمتيلزلر رحاا ل دالبتلاالسل اا ريي للري ل دراإلل يلن ل

تن ياااالمونياااالر ةااالةةل در ي  اااييل دريااالم ييل ااا لمجااالاللتاااة يالمةدقاااعلرتةاااائالباااادمجرسئلااالل
ل.STEMتي يال

لبتادئياااباإلاالأللدال االال در اس ااالداللSTEM اا لتي اااللدر ح اا لدر جت ااعلإشااادكلتظةإلا ❖
ل ااةالوال تةقياالتلمااةدق واللرتغييااال دا ااالدآلباالءلع ااىلتاكاازلدرتاا لدرتي اايالل ااا تااة يال ل



انيا عبداملعز الجمالد/            ات نظرية النظم األيكولوجيةتطبيق                                                         ر

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

301   

STEM لمراالةسلماايل د اايالمج ةعااالماايلدر ي ةماالنلع ااىدآلباالءلل رااةالئجاا راا دلل
لمثل:لللدر جت ع

 تةعيااال" در اس ااالدالبتادئيااالئ ياانوالإس االالاإللأللدال االابلمةامةلدرخاملنSTEM "ل
در اس ااال كياا لل اا لدال االالرئ ي للملع ىلع ىلمي ةملنلصةسةلمجالنلتحتةنل  ل
لSTEMل ااةال دامرااظالدا لاالسل تراالةالدر ناازا ل اا لتي الال اات ادسلر االدلر ةدراااويلئ يي

للل.لر نزاب
 الطبيعفففة ومراكفففز والمكتبفففات، المتفففاالي مثفففد الرسفففمية،ريفففر  التعلفففيم مؤسسفففات ،

 والتوعية اإللكترونية
لباإلاااالأللدال اااالالSTEMلبحااااة لت ةإلااااللتحساااايي للدررحااااة لس رةإلاااالنلتاتياااا لإعاااالةةل ❖

  ل دررحة لدررينيال متياةةلدرتخررلنل  لدرتي يالدر ريا. در اس الدالبتادئيا

لترااااجيعبلدرةظلعاااالنلعراااااع ااااىلسسأللدرةدقااااعلللر  لس ااااابلدررحااااة لسبااااال ااااا لزإلاااالةةل ❖
لدرا ااا يالغياااالدرري ااالنلعراااالت تاااالتيل مياااالسفناااادنل  اااعلع اااىل در  لس اااييلدررااال ثيي
 .لل درا  يا

مثاال:للSTEMلتي ااالل اا ل تثةااي وال ااةالة ساااالدرخاال ل ي ةماالندرلدآلباالءلس لااللماان  ❖
لتنااال المثاااللدريةمياااا لدرحيااالةللةدقااا ب لدراااتي الل اااا  ااا للSTEMلإةمااالجل ااارللدقتااااد 

مساالعاةللر ةدراااويلئ ياايلكياا ل ااةالدا لاالسلبيااتلتةااائالدرح االا لدرساا ا لس للدرظياالا 
لسمرااااظالمرااااالع ااااىلاةل در ساااالعل STEMل ةد اااايعرلتح  دراااال للدرااااتي اللع ااااىلدال اااالا
STEMرألل لالتن ةإلللدر نل رال. 

ل  االئللبل ااتخادالكااللمحل  اااللمسااتةاللع ااىلدر جت ييااالدرح ااالنلماايلمج ةعااالإفااادء ❖
ري ااالللدرتا يوياااالديعاااالالل   ااالئللدالفت لعيااااللندرراااريلقناااةدنلشرااا ل ااا لب اااللديعاااالا 
لق ي اا  ديللر جت عباالل منتااائلنل STEMتي اايالل ااةالق ااالمااؤت ادن للإعالميا ل  الن

لخااالسجلتةعيااار لمااا دن للدر اااادس  لمجاالر لدفت لعاالنل اا بااارللخلصااالعااا ألتةااائال ل
 .در اس ا

ل
ل
ل
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بريففاض  STEMورتامففاف فففا  هنففاا قعففض المعوقففات التففي قففد تواجفف  تطبيففق تعلففم 
 في مصر منها:   والمدرسة االبتدائيةاألطفال 

 در اس ااااللبلرا  ااالنلSTEMف اااةةلدر اااةدئ ل درترااااإليلنلدر سااالماةلر تظاااةإلال تظرياااال .1
 دسترللوااااللبلر اكزإلاااااالدرراااااواةل درريا قادليااااا ل درتااااا لتتظ اااا لإعاااالةةلدرن ااااااللدالبتادئيااااا

  درتظةإلالدر ست ا.

بياااتلقظلعااالنلدر جت اااعلمثاااللدرا  ااالنلمةل ماااالدرتغيياااالمااايلفلمااا لدريااالم ييل ااا ل .2
 ك يلنلدرتابيااال سإلاالأللدال االا؛لم االلوتظ اا لترنااىل  ااالنلتةعيااالل در اس الدالبتادئيا

خالرواااللبنااالءلدرااةع لبنا ياااالدرتغيياااا ل تراااجيعلدراغرااالرااااالدرةااالةةل در سااا ةرييلوااتالمااايل
 ل إل ياايلةعااالشراا لبتااة يالدرحااةد زل در يل اابنلدر اترظااالبتن ياا لت اا لSTEMرتن ياا لتي ااال
 دامرظا.

باإلااالأللدال ااالاللSTEM اااي لديميلمااالنلدر لةئاااال درتلنةرةفياااالرتن يااا ل مراااالتي اااال .3
غ ااا لع اااىلشرااا لبتنةإلاااعلمرااالةسلدرت ةإلااالل دررااااد الماااعل إل يااايلدرتل در اس اااالدالبتادئياااا

 قظلعلنلدر جت علدر خت  الراعالدرت ةإلل.

 ل إل ياايلدفتاا دبولل اا لتةرااالمااللكثيااادلدرجوااةةلا لم ااادلبنجاال  لدا ااالإشااادكصيةبال .4
درتغ  لع ىلشر لبزإللةةل  النلدرتةعيال  لشر لدر جلال لاًللعيلدررحاا لعاايلآرياالنل

 سكال  لتي الدابنلء.فاواةلالفت د لدا الر  رل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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