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 )ملخص البحث(

على فلسفة   STEMيعتمد تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  
قائمة على نهج من التعلم يدمج بصورة مقصودة المفاهيم والممارسات التعليمية في  
مجالي العلوم والرياضيات مع مفاهيم وممارسات التكنولوجيا والتعليم الهندسي بما 
يؤدي إلى تكوين وإنشاء معرفة جديدة، وهو منهج قائم على المشروعات واالكتشاف  

طالب، ومن ثم ُيتاح للطالب وُيسمح لهم بإجراء اتصاالت  والتساؤالت من جانب ال
 بالمتخصصين والخبراء سواء من داخل المدرسة أو من خارجها.

وقد اهتمت الواليات المتحدة األمريكية منذ نشأتها بتطوير نظامها التعليمي،  
واهتمت بشكل خاص بتطوير تدريس العلوم والرياضيات بمدارسها حيث كان ذلك 

م تم إضفاء البعد 1990باب تقدمها وريادتها العالمية، ومع بدايات عام من أهم أس
في  STEMالرسمي على تعليم مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

المدارس األمريكية بطريقة تكاملية، ويوجد في الواليات المتحدة عدد هائل من 
ي تتبني صيغة مناهج العلوم  المدارس التي لها صور وأنماط ومسميات مختلفة والت

التكاملي، غير أن الدراسات صنفت  STEMوالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
هذه المدارس إلى أربعة أنماط رئيسة، وهي: مدارس النخبة أو المدارس االنتقائية  
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، والمدارس الشاملة للجميع المتمركزة حول تعليم  STEMالقائمة على تعليم
STEMيم التقني والمهني المتمركز حول تعليم، ومدارس التعلSTEM   ومدارس ،

 .STEMالتعليم الثانوي الشامل التي ال تركز على تعليم 

  بدأت  والتي مصر في والتكنولوجيا العلوم في المتفوقين مدارس ظهرت  وقد 
 بعدها  وتتابع م،2011 عام والتكنولوجيا العلوم في للمتفوقين مدرسة أول بافتتاح
 من  توجه وجود مع مدرسة 16 إلى الراهن وقتنا في وصلت  حتى المدارس إنشاء
 العلوم  في للمتفوقين مدرسة  إنشاء نحو مصر في الفني  والتعليم والتعليم التربية وزارة

 .الجمهورية محافظات  من محافظة بكل والتكنولوجيا
  بين  االختالف وأوجه التشابه أوجه على التعرف إلى الحالية الدراسة وهدفت 

  المتحدة  الواليات  في( STEMٍ  ) والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم مدارس
  والهندسة  والتكنولوجيا العلوم مدارس لتطوير رؤية طرح ثم ومن ومصر، األمريكية

 المدرسة، لتلك الفكرية األسس مع يتوافق بما مصر، في( STEM) والرياضيات 
 يتسق  وبما اإلطار، هذا في األمريكية المتحدة الواليات  خبرة من وباالستفادة
 .المصرية الثقافية واألوضاع

 الكلمات المفتاحية: مدارس  العلوم والتكنولوجيا  والهندسة والرياضيات. 
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STEM (Science, Technology, Engineering and 

Math) Schools in the USA and Egypt: A 

comparative study 

(Abstract) 

STEM education depends on a philosophy that based on an 

approach to learning that deliberately integrates educational 

concepts and practices of science and mathematics with concepts 

and practices of technology and engineering education leading to 

the formation and creation of new knowledge. Moreover it is a 

curriculum based on projects, discoveries and questions that done 

by students. Students are thus allowed to make contact with 

specialists and experts, both inside and outside of school . 

Since its inception, the United States of America has been 

interested in the development of its education system, particularly in 

the development of science and mathematics education in its 

schools, which was one of the most important reasons for its 

progress and global leadership.  

In early 1990, STEM education in American schools was 

formalized in an integrated manner. Furthermore, there are a large 

number of schools in the United States that have different types, 

patterns, names , and forms that adopt the STEM integrative 

curricula. However, studies have classified these schools into four 

main types: selective STEM schools ,inclusive STEM High schools, 

schools with STEM-focused career and technical education ,and 

comprehensive high schools. 

STEM schools have started in Egypt with the inauguration of 

the first school for superior  students in science and technology in 

2011. And then the establishment of schools continues until it 

reached at the present time to 16 schools with a trend from the 

Ministry of Education and Technical Education in Egypt towards 
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establishing a school for those superior in science and technology in 

every governorate of the Republic. 

The current study aimed to identify the similarities and 

differences between STEM schools in the United States and Egypt, 

to present a vision to develop STEM schools in Egypt, in line with 

the school's intellectual foundations. And by benefiting from the 

experience of the United States of America in this context , in a 

manner consistent with the Egyptian cultural conditions. 

Keywords: Science ,Technology, Engineering and Math 

schools(STEM schools). 
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 القسم األول
 اإلطار العام للبحث

 مقدمة  

نتج عن اتساع حجم المعرفة والثورة المعلوماتية تحدي أمام نظم التعليم في 
عالمنا المعاصر لمواكبة التغيرات بما يحقق لتلك النظم السبق والتميز، خاصة في 
عالم يتسم بالتنافسية وهو ما ظهر في االختبارات الدولية في العلوم والرياضيات،  

دم طالبها الصفوف في تلك االختبارات وتحقيق وتنافس الدول المتقدمة على تق
السبق والتميز في تلك االختبارات، وهو ما نتج عنه توجه نحو تعليم مجاالت  
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطريقة تكاملية وهو ما ُأتفق على تسميته  

STEM Education من  وهي كلمة مركبة تمثل اختصارًا للحروف األربعة األولى
وهي العلوم   STEMالمجاالت األربعة التي يتم التركيز عليها في مدارس 

Science  والتكنولوجياTechnology  والهندسةEngineering  والرياضيات
Mathematics . 

واحد من أهم التوجهات العالمية في مجال تعليم العلوم   STEMويمثل تعليم 
املية حيث ال يوجد فصل فيها بين هذه والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطريقة تك
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المجاالت، كما يتم فيها التدريس بطريقة المشروعات من خالل توظيف المعلومات 
والمعارف والمهارات التي يكتسبها الطالب في تصميم مشروعات تخدم البيئة  
المحلية الموجود بها المدرسة أو التي ينتمي لها الطالب؛ وذلك من خالل توزيع  

ي مجموعات عمل لتنمية مهارات العمل الجماعي التعاوني، وهو ما  الطالب ف
يؤدي إلى غرس قوة المالحظة وربط الطالب ببيئته، حتى يصبح االهتمام بحل 

 مشكالت البيئة والحفاظ عليها جزء من ممارسات الطالب وشخصيته.   

امليًا  تعليمًا تك STEMويعتبر تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
يعتمد على فلسفة قائمة على نهج من التعلم يدمج بصورة مقصودة المفاهيم  
والممارسات التعليمية في مجالي العلوم والرياضيات مع مفاهيم وممارسات 
التكنولوجيا والتعليم الهندسي، وإزالة الحواجز التقليدية بين التخصصات األربعة 

ى تكوين وإنشاء معرفة جديدة، وهو  ودمجها في تعليم واحد متماسك بما يؤدي إل
منهج قائم على المشروعات واالكتشاف والتساؤالت من جانب الطالب، ومن ثم  
ُيتاح للطالب وُيسمح لهم بإجراء اتصاالت بالمتخصصين والخبراء سواء من داخل 

 (1) المدرسة أو من خارجها. 

وقد أظهرت العديد من الدراسات في مجموعة متنوعة وواسعة من  
التخصصات أن أداء الطالب المنخرطين في تعليم يعتمد على مناهج دراسية 
متكاملة أفضل من أقرانهم في التعليم التقليدي الذي يعتمد على مناهج منفصلة، 

ائج التعلم غير عالوة على ذلك فإن استخدام منهج متكامل له تأثير إيجابي على نت
المعرفية للطالب كاالستمتاع بالدراسة وزيادة الدافعية للتعلم، وهذا المدخل في التعلم  
القائم على دمج مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يسمى تعليم  

STEM وهو مدخل تعليمي متكامل أثبتت البحوث والدراسات أن له تأثيًرا إيجابًيا ،
   (2)  طالب.على تحصيل ال



                                مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات                                       د/   عمر نصير                                             

 2019  ديسمبر   - الثاني عشر العدد                                                  ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية

17        
      

وقد جلب االهتمام بتطوير تعليم مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات ببلدان كالواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة واليابان والصين 
مكانة كبيرة وصحة اقتصادية لتلك الدول في العقود األخيرة، غير أنه كان هناك 

ألمريكية من استدامة هذا األداء بالنظر إلى بعض قلق في الواليات المتحدة ا
المؤشرات المقلقة فيما يتعلق بعدم القدرة على تعزيز المواهب المحلية الناشئة؛ 
والدليل على ذلك أن أداء الطالب األمريكيين في االختبارات الدولية للعلوم 

م و 2007والرياضيات كان يقترب من المتوسط إن لم يكن أقل؛ وذلك بين عامي 
م مقارنة بأداء عالي وثابت للعديد من الدول األسيوية كسنغافورة وكوريا  2011

 (3)  والصين.

وفي هذا قامت الحكومة الفيدرالية بالواليات المتحدة األمريكية بإنفاق قرابة  
  STEMالثالثة مليارات من الدوالرات سنويًا لدعم المدارس التي تطبق برامج 

معدالت االلتحاق ومعدالت التخرج بتلك المدارس، ويرجع التكاملية ولتشجيع ورفع 
اهتمام صانعي السياسة العامة ومتخذي القرار بهذه الصيغة التعليمية نظرًا للعائد 
االجتماعي المرتفع من هذه التخصصات، حيث تؤكد الدراسات واألبحاث أن 

فاءة بالواليات المتحدة األمريكية يساهمون في رفع الك STEMخريجي مدارس 
اإلنتاجية لالقتصاد العام بالبالد نتيجة تطوير تقنيات متقدمة تستخدم في مجموعة  
متنوعة من المشروعات الجديدة والمبتكرة، وكذلك تطبيق تقنيات جديدة في 

 (4) مشروعات وقطاعات قائمة بالفعل بما يجعلها أكثر كفاءة وُيكسبها قيمة مضافة.

متحدة األمريكية إلى كسر الحلقة  بالواليات ال STEMكما تهدف مدارس 
لتوريث الفقر والتهميش من خالل إتاحة الفرصة للطالب الفقراء والنساء  المفرغة

واألقليات العرقية والمهمشين للتعلم في مدارس متميزة تمنحهم الفرصة لتطوير  
أنفسهم بقدر ما تسمح به قدراتهم دون عوائق ناتجة عن الخلفية االجتماعية  
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ة والعرقية لهؤالء الطالب، وبما يسمح لهم باالرتقاء في السلم االجتماعي واالقتصادي
والخروج من المناطق الفقيرة والمهمشة التي ينتمون لها إلى مجال اجتماعي أرحب  

 (5) وأرقي.

  األمريكية  المتحدة الواليات  نبه خطر ناقوس الدولية االختبارات  كانت  وكما 
  والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم تعليم لتطوير وحاجة ضرورة وجود  إلى

STEM في  المصريين الطالب  ترتيب  تأخر كان كذلك األمريكية، بالمدارس 
 العام  والرأي المسئولين نبه إنذار جرس والرياضيات  للعلوم الدولية االختبارات 

 في  خاصة بالمدارس المصري  التعليم حال له وصل الذي المتدني للمستوى 
 العلوم  تخصصي عن الطالب  عزوف ظاهرة ومع والرياضيات، العلوم مجاالت 

  غير  النسب  في مؤشراته ظهرت  ما وهو الثانوي  التعليم مرحلة في والرياضيات 
 بأعداد  مقارنة والرياضيات  العلمي  تخصصي في الطالب  أعداد  بين المتكافئة
  ومكانة  سمعة على الغيورين ببعض  حدا ما وهو األدبية، الشعب في الطالب 

  متميزة  تعليمية صيغة جلب  في الصندوق  خارج من التفكير  إلى المصري  التعليم
  والهندسة  والتكنولوجيا العلوم مجاالت  تعليم على تركز ناجحة عالمية تجارب  من

  وهويتها  وقراراتها لوائحها ولها  الخاصة نظمها لها تكون  وبحيث  والرياضيات،
  عن  بعيداً  صحية  تعليمية بيئة إنشاء بهدف العام الحكومي التعليم عن  المستقلة

  إلصالح  لعقود  وربما لسنوات  تحتاج التي المصري  للتعليم المزمنة المشكالت 
  المنظومة  خارج من تعليمية صيغة نحو التوجه كان هنا ومن وتطويرها، مشاكلها
  ومن  النظام، هذا مشاكل نتيجة الوليدة الصيغة تعوق  ربما  التي التقليدية التعليمية

  مقتبسة  كفكرة مصر في والتكنولوجيا العلوم في المتفوقين مدارس فكرة ظهرت  هنا
 وذلك  العالمية STEM والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم مدارس صيغة من
  لتعليم  موجهة المدارس هذه كون  حيث  من  مصرية  ونكهة خصوصية  إعطائها  مع

  تعميم  لصعوبة وذلك والرياضيات؛ العلوم مجاالت  في الطالب  من المتفوقين



                                مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات                                       د/   عمر نصير                                             

 2019  ديسمبر   - الثاني عشر العدد                                                  ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية

19        
      

 الميزانية  توفير لصعوبة بمصر العامة الثانوية بالمرحلة الطالب  جميع على التجربة
 المدارس هذه أن عرفنا ما إذا خاصة الطالب، جميع تكفي  مدارس إلنشاء الكافية
 التعاقد  يتم كما الطالب، لمبيت  مبني توافر ينبغي أي بالكامل،  داخلية فيها اإلقامة

  اإلشراف  مع الصحية والرعاية والتغذية األمن مسئوليات  لتولي خاصة شركات  مع
 أعداد  توافر عدم إلى باإلضافة بالمدرسة، والتدريسية اإلدارية الهيئة من التربوي 

  تدريس  فيها  يتم الشكل بهذا تجربة لتعميم والمناسبة والالزمة المؤهلة المعلمين
  عدم  عن فضالً  وكتدريس، كمقررات  اإلنجليزية وباللغة متقدمة ومقررات  مناهج
  أو  ضعفي تبلغ والتي المدارس تلك في المعلمين لمرتبات  الكافية الميزانية توافر
 .       الحكومية المدارس في المعلمين مرتبات  أضعاف ثالثة

  تم  والتي مصر في والتكنولوجيا العلوم في المتفوقين مدارس ظهرت  هنا ومن
 للتنمية  األمريكية والوكالة المصرية  والتعليم  التربية وزارة  بين  بالشراكة  إنشاؤها
 UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL الدولية

DEVELOPMENT (USAID)، األمريكية،  الفيدرالية للحكومة تابعة وكالة وهي  
 للجوانب  المقدمة الخارجية المساعدات  إدارة عن األول المقام في مسئولة وهي

  منطقة  في والتكنولوجيا العلوم في للمتفوقين مدرسة أول  بافتتاح بدأت  والتي المدنية،
 (6) م،2011 لسنة( 963) رقم الوزاري  القرار بمقتضى افتتاحها  وتم أكتوبر، ئقحدا

 مع  مدرسة 16 إلى الراهن وقتنا  في وصلت  حتى المدارس إنشاء بعدها وتتابع
 مدرسة إنشاء نحو مصر في  الفني والتعليم والتعليم التربية وزارة من توجه وجود 

 .الجمهورية محافظات  من محافظة بكل والتكنولوجيا العلوم في للمتفوقين
 امتحان  في المجموع على المدارس بتلك المتفوقين الطالب  التحاق ويعتمد       
  تعقدها  التي واالختبارات  ،( اإلعدادية شهادة) األساسي  التعليم مرحلة إتمام شهادة
  يعني  وهذا االبتكاري، التفكير على والقدرة العقلية القدرات  اختبارات  وهي لهم الوزارة

  الحديثة  الطرق  استخدام ويتم واالبتكار، والذكاء الدراسي التحصيل على تعتمد  أنها
  واالستنتاج،  والتحليل والمناقشة الحوار على تقوم والتي المدارس بتلك التدريس في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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  الحديثة  التعليمية الوسائل استخدام  ويتم واإليجابية والتفاعل والتفكير العقل وتستخدم
  تقليدية  وغير تقليدية معامل توجد  كما ذلك، في للمساعدة المدرسة تمتلكها التي

  التربوية  باألنشطة المدارس تلك تهتم كما المدارس، بتلك مستوى  أعلى على مجهزة
 العربية  الكتب  أحدث  بها وشاملة ومتطورة حديثة مكتبة بها توجد  كما المدرسية،
    (7) .اآللية والحاسبات  العرض  آالت  أجهزة وأحدث  العلمية، والموسوعات  واألجنبية
 والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مدارس إنشاء من  مصر استهدفت  وقد 

  تقوم  مقدمة أو التقدم نحو تقود  طليعة تكون  حرجة كتلة بناء STEM والرياضيات 
 فلربما الجدار، هذا لهدم لمعول تتحول وربما العلمي، التخلف  جدار في ثقب  بعمل
  عن  تزد  لم النهاية في  ولكنها انهياره، حتى أو الجدار هذا تصدع  إلى ذلك يؤدي

 . التعليمية المشكالت  من ومتالطم  هائج  بحر وسط في صرخة
 مشكلة البحث 

  والهندسة  والتكنولوجيا العلوم تعليم تطوير في السابقة الجهود  من الرغم على
 اإلشكاليات  بعض  تواجه الجهود  تلك أن غير المصرية، بالمدارس والرياضيات 
 العلوم  في المتفوقين مدارس على التطوير جهود  اقتصار أهمها من والمعضالت 
 خضم  في  ملموسة غير فنتائجها ثم  ومن محدودة أعدادها مدارس وهي والتكنولوجيا

  وعدم  المشكالت، من العديد  من  تعاني التي الحكومية المدارس من واسع محيط
 هذه  يعتري  كما والخاصة، الحكومية الثانوية المدارس باقي على التجربة تعميم

 قد  ما لتصويب  ومراجعتها التجربة  دراسة يتطلب  ما وهو السلبيات  بعض  التجربة
 .   سلبيات  من يعتريها

  لألعوام  الجامعي قبل التعليم لتطوير القومية االستراتيجية أكدت  هذا وفي
 النماذج تعميم عدم عن نتجت  كبيرة تحديات  هناك أن على 2014-2017

  المتنوعة  النماذج تلك وجود  من لالستفادة مصر مدارس جميع في الناجحة
 نظام وضع الضروري  فمن آثارها تتالشى ال وحتى التعليم، تطوير في والمتميزة

  – الناجحة  المدارس تبقى ال  حتى النماذج؛ هذه وتعميم المبادرات  تلك في للتوسع
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 بنجاحاتها ُتفيد  ال منعزلة جزراً  - STEM والتكنولوجيا للعلوم المتفوقين كمدارس
 (8) .المدارس من غيرها

 االهتمام عدم  والرياضيات   والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مدارس  مشكالت   ومن
 يتم فلم المعلم، وهو أال والتفوق  الموهبة وتنمية دعم قضية في الرئيس بالمرتكز

 تستهدف له مهنية تنمية خطط وضع يتم ولم وإعداده الختياره  مقننة معايير وضع
 لرعاية  شاملة رؤية وغياب  والفائقين، الموهوبين دعم وبرامج  بأساليب  دعمه

 الوطن تنمية صوب  وقدراتهم طاقاتهم توجيه أجل من والفائقين الموهوبين
 في  تخرجهم بعد  الفائقين مسار لتوجيه واضحة آلية توجد  ال كما  والمجتمع،
 أجيال  بناء في بهم واالستفادة قدراتهم مع تتناسب  التي المختلفة التنموية المجاالت 

 تلك من تخرجهم بعد  الطالب  هؤالء لمتابعة آلية توجد  ال حيث  ،(9)العلماء من
  في  الثانوية  المتفوقين  بمدارس الطالب  منها يعاني حقيقية مشكلة وهي المدارس،

  يتم  وإنما خاص، تنسيق لهم يوجد  ال حيث  أمورهم، وأولياء والتكنولوجيا العلوم
  الطالب  نسبة إلى نسبتهم خالل من العلمية بالكليات  لهم أماكن تخصيص 

 الطالب  هؤالء أمور أولياء يرى  وبالتالي العامة، بالثانوية العلمية بالتخصصات 
  الجامعات  بأحد  دراسية منحة على الحصول يستطيعوا لم إن  أبناءهم  أن المتفوقين 
  على  هنا التنافس حيث  ضئيلة  تكون  القمة كليات  دخولهم فرص  فإن األجنبية
  بينما  المتفوقين، الطالب  من  زمالئهم  مع يكون  الكليات  بتلك المتاحة المقاعد 
  األماكن  عدد  إن حيث  القمة كليات  دخول في فرصهم من  يزيد  العام التعليم دخولهم
  الكليات  بتلك المتاحة المقاعد  على الحالة هذه في التنافس أن كما أكبر، المتاحة

 .أكبر القمة بكليات   التحاقهم فرص  تكون  ثم ومن العاديين الطالب  مع يكون 
 كما أشارت  اإلدارة المركزية للمتابعة وتقويم األداء في تقريرها إلى اآلتي: ) 10(

  ال  STEM والتكنولوجيا العلوم في  الثانوية المتفوقين مدارس مشروع أن .1
  من  كان قصيرة فترات  في المتعددة الوزارية التعديالت  من يعاني  يزال

 المدارس هذه افتقار مع  قصيرة زمنية فترة في مدارس سبعة  إنشاء  نتائجها 
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 تلك  لتجهيز المرتفعة التكلفة نتيجة لها الالزمة والتجهيزات  للمعامل
 .المدارس

 كمشكلة الطالب، واحتياجات  المتفوقين مدارس بمتطلبات  اإللمام ضعف .2
  رغم  عددها وثبات  والهندسة العلوم لكليات  للطالب  الموجهة المنح توفير
  العلوم  في الثانوية المتفوقين بمدارس الملتحقين الطالب  أعداد  تزايد 

  من  كبير لعدد  المنح استيعاب  عدم عليه ترتب  مما ،STEM والتكنولوجيا
 .  الطالب 

 وعلى ذلك، يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:   

كيف يمكن تطوير مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
(STEM في مصر في ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية؟ ) 

 األسئلة الفرعية التالية:واإلجابة عن هذا السؤال الرئيس تتطلب اإلجابة عن 

ما األسس الفكرية لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  (1)
(STEM؟) 

( في  STEMما واقع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )  (2)
 الواليات المتحدة األمريكية؟ 

( في  STEMما واقع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )  (3)
 صر؟ م

ما أوجه التشابه واالختالف بين مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة   (4)
 ( في الواليات المتحدة األمريكية ومصر؟ STEMوالرياضيات )  

ما الرؤية المقترحة لتطوير مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات   (5)
(STEM في مصر، وبما يتسق واألوضاع الثقافية المصرية؟ ) 
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 لبحثحدود ا

 تتحدد حدود البحث الراهن فيما يلي: 

يقتصر البحث في سياق دراسته المقارنة لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة   (1)
( على الواليات المتحدة األمريكية؛ بوصفها الدولة الرائدة STEMوالرياضيات )

ة  التي بادرت بتبني هذه الصيغة التعليمية، كما أنها من الصيغ العالمية المتميز 
( STEMفي مجال تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )

بطريقة المناهج المتكاملة القائمة على المشروعات، كما أنها من القوى  
العظمى التي تعتمد على قاعدة بشرية مؤهلة تأهياًل متميزًا وتنافسيًا في تلك  

ل العلوم والتكنولوجيا،  المجاالت مما أهلها ألن تكون الدولة األولى في مجا 
حيث ُتعد طالبها بطريقة تمكنهم من مجابهة التنافسية الدولية، والعمل على  
بناء شخصية طالبها بطرقة متكاملة، ومن ثم إعدادهم لمجابهة متغيرات  

على دمج وتوظيف تكنولوجيا  -بصورة كبيرة-الحاضر والمستقبل، والعتمادهما 
التعليم والتعلم، ومن ثم يمكن االستفادة من  المعلومات واالتصاالت في عمليتي 

تلك الخبرة كنموذج يمكن االستفادة منه في تقديم رؤية مقترحة لتطوير مدارس 
 ( في مصر.STEMالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )

يقتصر البحث في سياق تناوله لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة   (2)
من الواليات المتحدة األمريكية ومصر على  ( في كل STEMوالرياضيات )

المحاور التالية: نشأة وماهية تلك المدارس، والفلسفة واألهداف، والمناهج  
الدراسية، والمعلم، وقبول الطالب، والسمات العامة المميزة لتلك المدارس بكل 

  من الواليات المتحدة األمريكية ومصر.
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 أهداف البحث

 يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية:في ضوء ما تقدم، 

التعرف على األسس الفكرية لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات    (1)
(STEM.) 

(  STEMالوقوف على واقع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ) (2)
 في الواليات المتحدة األمريكية.

(  STEMا والهندسة والرياضيات )الوقوف على واقع مدارس العلوم والتكنولوجي (3)
 في مصر.

التعرف على أوجه التشابه وأوجه االختالف بين مدارس العلوم والتكنولوجيا  (4)
 ( في الواليات المتحدة األمريكية ومصر.STEMوالهندسة والرياضيات )  

طرح رؤية مقترحة لتطوير مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات   (5)
(STEMفي مصر، بم )  ا يتوافق مع األسس الفكرية لتلك المدرسة، وباالستفادة

من خبرة الواليات المتحدة األمريكية في هذا اإلطار، وبما يتسق واألوضاع  
 الثقافية المصرية.

 مصطلح البحث

يعتمددددددددد البحددددددددث الددددددددراهن علددددددددى مصددددددددطلح رئدددددددديس وهددددددددو مدددددددددارس العلددددددددوم 
البحددددددددددث  (، وفددددددددددي هددددددددددذا يتبندددددددددديSTEMوالتكنولوجيدددددددددا والهندسددددددددددة والرياضدددددددددديات )
 التعريف اإلجرائي التالي لهذا المصطلح:

( هددددددددي STEM"مدددددددددارس العلددددددددوم والتكنولوجيددددددددا والهندسددددددددة والرياضدددددددديات )
صددددديغة تعليميدددددة تعتمدددددد علدددددى نهدددددج مدددددن الدددددتعلم يددددددمج بصدددددورة مقصدددددودة المفددددداهيم 
والممارسدددددات التعليميدددددة فدددددي مجدددددالي العلدددددوم والرياضددددديات مدددددع مفددددداهيم وممارسدددددات 

هندسددددددي بمددددددا يددددددؤدي إلددددددى تكددددددوين وإنشدددددداء معرفددددددة جديدددددددة، التكنولوجيددددددا والتعلدددددديم ال



                                مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات                                       د/   عمر نصير                                             

 2019  ديسمبر   - الثاني عشر العدد                                                  ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية

25        
      

حيدددددث يقدددددوم الطدددددالب بتطبيدددددق تلدددددك المعدددددارف المكتسدددددبة فدددددي مشدددددروعات تعلميدددددة 
تعدددددددالج مشدددددددكالت البيئدددددددة المحيطدددددددة، وبطريقدددددددة تعاونيدددددددة تنمدددددددي مهدددددددارات العمدددددددل 

 الجماعي لديهم"

 منهج البحث 

فدددددي ضدددددوء طبيعدددددة المشدددددكلة والهددددددف مدددددن الدراسدددددة سدددددوف يسدددددير البحدددددث 
   (11)الحالي وفقا للمنهج المقارن، وتتمثل خطواته فيما يلي: 

 اإلحساس بمشكلة من المشكالت التي تعترض النظام التعليمي. -1
دراسددددة الحالددددة سددددواء فددددي ذلددددك دراسددددة نظددددام التعلدددديم فددددي بلددددد مددددن الددددبالد  -2

 مشكالته.أو دراسة مشكلة من 
البددددددء بعدددددرض القدددددوى الثقافيدددددة واإلطدددددار األيدددددديولوجي وبيدددددان انعكاسدددددها  -3

 على التعليم.
 البدء بعرض النظرية لتفسير الظاهرة. -4

 (12)وتتمثل أبعاد المنهج المقارن في خمسة أبعاد رئيسة، وهي: 

: ويخدددددتص بدراسدددددة نشدددددأة الظددددداهرة التعليميدددددة موضدددددوع البعدددددد التددددداريخي -1
واهر التعليميددددددة األخددددددرى ذات العالقددددددة، وكددددددذلك الدراسددددددة وعالقتهددددددا بددددددالظ

 عالقتها بمجتمعها في دول البحث.
ويخددددددتص بدراسددددددة الظدددددداهرة التعليميددددددة فددددددي وضددددددعها  البعددددددد الو دددددد ي: -2

 المعياري وفى دول البحث.
ويخددددددددتص بإظهددددددددار العوامددددددددل الثقافيددددددددة  البعدددددددددد التحليلدددددددددي ال قدددددددددافي: -3

 المسئولة عن الوضع الراهن للظاهرة التعليمية.
: ويقصدددددد بددددده تحديدددددد أوجددددده التشدددددابه وأوجددددده تحليلدددددي المقدددددارن البعدددددد ال -4

 االختالف للظاهرة التعليمية في دول البحث.
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ي: ويعكددددس الجانددددب النفعددددي للتربيددددة المقارنددددة علددددى نحددددو البعددددد التنبدددد  -5
استشدددددراف المسدددددتقبل التربدددددوي للظددددداهرة التعليميدددددة موضدددددوع البحدددددث فدددددي 

 الدولة التي تعاني من مشكالت بشأنها.
 سير البحث وفق الخطوات اإلجرائية التالية: وعلى ذلك ي 

القيام بتحليل الظاهرة موضوع البحث )مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة   (1)
 والرياضيات( نظريًا. 

تحليل السياق الثقافي لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات   (2)
(STEM.في كل من الواليات المتحدة األمريكية ومصر ) 

( في STEMواقع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )وصف  (3)
 كل من الواليات المتحدة األمريكية ومصر. 

إجراء تحليل مقارن لخبرتي الواليات المتحدة األمريكية ومصر فيما يتعلق   (4)
 بتبنيهما لهذه الصيغة المدرسية. 

والتكنولوجيا والهندسة تحديد مالمح الرؤية المقترحة لتطوير مدارس العلوم  (5)
( في مصر، وتحديد أهم متطلبات تنفيذها وصعوبات  STEMوالرياضيات )

 التطبيق وسبل التغلب عليها.
 أقسام البحث

 :يأتي البحث الراهن موزعًا على ستة أقسام رئيسة، بيانها على النحو التالي

وحدوده، اإلطار العام للبحث: والذي في سياقه تم تحديد مقدمة ومشكلة البحث  (1)
 وأهدافه ومنهجه، وخطواته. 

: ويختص هذا القسم  STEMمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  (2)
بتحليل طبيعة تلك المدارس من منظور األدبيات، من أجل استخالص  
مالمحها الخاصة وماهيتها، وفلسفتها وأهدافها، ومناهجها، ومعلميها، وقبول  

 المميزة لها عن المدرسة التقليدية. الطالب بها، والسمات العامة
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بالواليات المتحدة   STEMمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  (3)
األمريكية، من حيث: السياق المجتمعي الذي افرز هذه الصيغة من المدارس، 
وماهيتها، وفلسفتها وأهدافها، ومناهجها، ومعلميها، وقبول الطالب بها، وأخيًرا  

 دد من السمات المميزة لتلك المدارس.استخالص ع
في مصر، من حيث   STEMمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  (4)

 ذات المحاور سابق اإلشارة إليها في القسم السابق. 
تحليل مقارن لخبرتي الواليات المتحدة األمريكية ومصر في تبني هذه الصيغة   (5)

 المدرسية.
س العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  الرؤية المقترحة لتطوير مدار  (6)

(STEM في مصر، ومتطلبات تنفيذها وصعوبات التطبيق وسبل التغلب )
 عليها. 

 وفيما يلي بيان تفصيلي لألقسام من الثاني إلى السادس:

 القسم ال اني
 مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

 )إطار نظري(
البحث طبيعة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة  يتناول هذا القسم من 

والرياضيات، وفلسفة هذه المدارس وأهدافها، ونظم قبول الطالب بتلك المدارس، 
والمناهج الدراسية وطبيعتها بمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،  

 ومعلمي تلك المدارس وسماتها العامة.

 والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وطبيعتها )أواًل( ماهية مدارس العلوم  

نتيجة التنافسية بين دول العالم في تحقيق الريادة في مجاالت التكنولوجيا  
وتطبيقات العلوم، خاصة مع الثورة المعرفية والتكنولوجية والقيمة العالية لرأس المال 
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لتنافسية إلى  الفكري، وتأسيسًا على ذلك اتجهت الدول في سعيها لتحقيق الريادة وا
تأسيس مدارس تركز على مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
باعتبارها رأس الحربة لتحقيق تلك الريادة، وقد ظهرت هذه المدارس بصفة خاصة  
كرد فعل نتيجة اإلحساس بالخطر الناتج عن الدرجات المتدنية في االختبارات 

ات لطالب المدارس الغربية عامة واألمريكية الدولية في مجاالت العلوم والرياضي
منها على وجه الخصوص مقارنة بنظرائهم من دول جنوب شرق آسيا، تلك  
االختبارات التي بدأت في منتصف التسعينيات، ونتيجة هذا الشعور بالخطر ظهرت 
فلسفة تعليمية تركز على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في إطار  

 مل.    متكا

وتعمل مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات منذ انطالق مصطلح  
STEM  م وشيوعه في المجتمعات التعليمية إلى إحداث نقلة وثورة في  2001عام

والرياضيات ودمجها مع التكنولوجيا والهندسة  التعليم عن طريق تدريس مواد العلوم
على تحويل الفصول  STEMويبني مناهج من خالل الحصة الصفية العادية. هذا 

الدراسية التي تركز على المعلم بشكل أساسي إلى فصول إبداعية يصبح المعلم بها  
ميسرًا للعملية التعليمية قائًدا للطلبة نحو االستكشاف والتعلم وحل المشكالت والتعلم 

طلب باالكتشاف ويحفز الطلبة على المشاركة ووضع التحديات وحلها، وهو ما يت
توفير وتهيئة بيئة التعليم بطريقة تساعد المتعلمين على االستمتاع واالنخراط في 
ورش عمل تكامل بين فروع العلوم بما يتيح لهم فهم وإدراك العلوم المختلفة بطريقة  
سهلة وبأسلوب تعلم ممتع، بحيث يمتد أثر تعلم تلك المهارات ليشمل كل نشاطات  

 (13) وعبر جميع مراحله التعليمية.  المتعلم التعليمية في الحياة

في   STEMوتسعى إدارة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
سعيها لتحقيق التميز إلى قيادة التغيير وتقديم خدمة تعليمية متميزة من خالل 
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اكتشاف األخطاء وتصحيحها، وتحسين األداء بشكل عام، وتقدير التعلم والتفكير 
ماعي، والسعي الدائم نحو فتح آفاق جديدة للتفكير االبتكاري، حتى الفردي والج

يصبح ذلك نمطًا حياتيًا لدى المجتمع المدرسي، فتظهر أساليب جديدة في التفكير،  
ويصبح الطموح الجماعي بال حدود، ويتعلم العاملون باستمرار: كيف يتعلمون معًا، 

حقيق أهداف مشتركة. في هذه ويتحولون إلى جماعة تتميز بااللتزام، وتسعى لت
المدرسة: يتحول المديرون إلى قادة تعلم، يوفرون بيئة تثري نمو جميع العاملين  
وتطورهم، ويعمل هؤالء على توفير فرص تعليمية للعاملين والمتعلمين، وغرس الثقة  

 (14)  والتعبير عن االهتمام بالنجاح المهني للمعلمين.

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في إطار متكامل ويوصف تعليم العلوم 
على أنه أحد متطلبات إعداد متعلم القرن الحادي والعشرين؛ وذلك أماًل في إيجاد 
مسارات وفرص تعليمية تعمل على تزويد الطالب بخبرات تعليمية ومهنية ذات 

ك جودة عالية في هذه التخصصات بما يؤهلهم لوظائف أفضل في المستقبل وذل
من خالل اكتساب مهارات معالجة الموضوعات والقضايا واألحداث ذات العالقة 
بتوجه العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبناء وتصميم وتنفيذ مواد تعليمية  
قائمة على اإلبداع ومهارات التفكير لدى الطالب لتنمية مهارات التحليل  

ء أنشطة متكاملة تحفز الطالب على  واالستكشاف ضمن ُأطر هذه المجاالت، وبنا
االستكشاف واالبتكار؛ وذلك باالستعانة باستراتيجيات نقل الخبرات التعليمية الفاعلة  
التي تعكس تمكنهم العلمي، مثل: االستقصاء، وحل المشكالت، والتعلم النشط، 

 ( 15)والتعلم القائم على المشروعات، وفرق العمل.

درات طالبها على ربط العلوم النظرية  إلى تعزيز ق STEMوتسعى مدارس 
بالتطبيقات التكنولوجية بهدف خدمة المجتمع، ويتم ذلك عبر تحقيق التكامل بين 

 (16)أربعة مجاالت مترابطة، وهي: 
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 : وتعني المقدرة على استخدام المعرفة العلمية لفهم العالم الطبيعي.لعلوما

الالزمة لتحليل تأثير   : وتعني المقدرة على توظيف المهارات التكنولوجيا
 التكنولوجيا على الفرد والعالم.

: وتعني المقدرة على التصميم الهندسي وتطبيق المبادئ العلمية الهندسة
 والرياضية لغايات وأهداف عملية.

: وتعني المقدرة على تحليل وإدراك األفكار في صورة رمزية  الرياضيات
 مجردة وكذلك صياغة وحل المشكالت الرياضية.

 ثانيًا( فلس ة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وأهدافها )

بطريقة   STEMتعد فلسفة تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
تكاملية من التوجهات الحديثة في التعليم، حيث ترتكز هذه الفلسفة على تدريس  
الموضوعات في سياقات تكاملية بين فروع المعرفة العلمية والتكنولوجية والهندسية  
والرياضياتية سعًيا للتصدي لضعف مخرجات التدريس المنفردة للمجاالت األربعة،  

الب لتتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين ومن ثم االرتقاء بمهارات الط
 (17)  لبناء قوي عاملة مبتكرة وتنافسية.

ويهدف مشروع تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والعلوم اإلنسانية  
( إلى بناء منظور تعليمي تكاملي، حيث يضيف المشروع  STEAMوالرياضيات )

اإلنسانية إلى المجاالت المتعارف عليها سابًقا  مجااًل إضافًيا هو مجال العلوم 
(STEM ذلك أن دمج العلوم اإلنسانية مع مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة ،)

والرياضيات يستكمل اإلطار التعليمي ويجعله إطاًرا متكاماًل ومترابًطا يعبر عن 
يادة واالتصال في  فلسفة المشروع النابعة من االهتمام بتنمية مهارات االبتكار والق
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جميع هذه المجاالت من خالل إدماجها بشكل بيني متكامل، وهو فلسفة للتعلم  
القائم على التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، حيث يعتبر أن الفصل بين  
مجاالت العلوم المختلفة فصاًل مصطنًعا، ويهتم بصفة أساسية بالتعلم المستند  

ساليب اإلبداعية، وهو ال يشجع الحفظ واالستظهار للمشكالت مع توظيف األ
لحقائق أو مفاهيم التعلم ألن كل التعلم يتم من خالل حل المشكالت في سياقها 
الحقيقي، ويمكن تطبيق فلسفة التكامل الخاصة به في جميع المراحل الدراسية، 

لدى ويسعى إلى تنمية التفكير الهندسي، والناقد، واإلبداعي، وحل المشكالت 
 (18) المتعلم. 

بصفة   STEMوتهدف مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
 (19) عامة إلى: 

 . الحقيقي بالعالم مرتبطة مهنية بيئة توفير -
 . اليومية بالحياة  مرتبطة واقعية خبرات  توفير -
 . االجتماعية والتفاعالت   االجتماعية التحديات  تمثيل -
 .  المهنية الخبرات  واكتساب  المدرسية النتائج بين  االتساق تحقيق -
 .  المتخصصين لمهام مشابهة مهام  إنجاز على الطالب  تشجيع -
 . الطالب   لدى المهنية المهارات  تنمية -
 . وعملي واقعي سياق إطار في القرار صناعة في الطالب  إشراك -
 . عملية ثقافية ممارسات  ضوء في اإليجابية السلوكيات  تنمية -
 .  االجتماعية واألحداث   القضايا في الطالب  انخراط -
 . المجتمع في صالحين كمواطنين الطالب  دور تطوير -
 مشروعات  وإجراء الطالب، بحياة مرتبطة قيًما  تتضمن معرفة إنتاج -

 . قدراتهم وتطوير كفاءتهم الختبار
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  الشخصية،  واالهتمامات  اليومية، الحياة خبرات  بين التكامل تحقيق -
 . الثقافية والقيم المهنية، واألهداف

 .بالثقة الشعور  وتعزيز الهوية تنمية -

 (20) على المستوى العالمي إلى:  STEMوتهدف مدارس 

خلق جيل جديد ذي عقليات مبتكرة، من خالل تنمية الطالب ليصبحوا مفكرين   -
ومبتكرين وناقدين وقادرين على حل المشكالت بطرق مبتكرة وخالقة، وتنمية  

 االعتماد على النفس، وتوجيههم، وربطهم ببيئة التعلم الجماعي والتعاوني.  

الل دعم أعمق للتعلم  إكساب الطالب مهارات القرن الحادي والعشرين، من خ -
ونقل المعرفة عبر مناهج متكاملة تساعدهم في مواجهة المشكالت العصرية، 

، وااللتحاق بالجامعات ذات الصلة، وتوفير القوى العاملة  STEMومحو أمية 
 .  STEMفي مجاالت 

تنمية الطالب ليكونوا ركيزة للبحث والتطوير، وتطوير مهاراتهم، وتطبيق مفاهيم   -
STEM  الواقع. في 

تطوير الثقافة العامة والمهنية للطالب ومهارات العمل الجماعي، وزيادة الثقة   -
بالنفس، وتطوير مهارات استخدام المعلومات في إنتاج المعرفة، وتعزيز الرؤية 

 العلمية للطالب؛ وفًقا للمعايير الدولية ليكونوا صالحين مدى الحياة. 

قتصاد التكنولوجي في القرن الحادي تطوير مهارات الطالب للنجاح في اال-
لحياتهم. وتوفير المعلمين   STEMوالعشرين، وزيادة تصورات الطالب في قيمة 

 . STEM وتزويدهم للمحتوى العلمي لد
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تطوير مهارات الطالب وخبراتهم في البحث التطبيقي في مجاالت ذات أهمية   -
 على المستوى الوطني.  

حول قضايا العالم الحقيقي في عصر المعرفة،  إعداد الطالب للعالم والتعاون  -
 والتكيف في عالم سريع ودائم التغيير. 

 )ثال ًا( منهج مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

تطورت المناهج من منهج المواد المنفصلة إلى المنهج المترابط الذي يعتمد  
محافظة على تقسيماتها، وتطور  على إقامة عالقات ترابط بين المواد الهامشية مع ال

هذا المنهج ليظهر المنهج المدمج الذي يربط مواد تتفق طبيعتها مع الربط والدمج 
وإزالة الحدود فيما بينها، وجاء بعد ذلك منهج المجاالت الواسعة الذي يجمع فرًعا  
واسًعا من مجاالت المعرفة كالرياضيات من العلوم والدراسات االجتماعية مثاًل. 

تم تطوير هذا التنظيم بما يعرف المنهج الحلزوني الذي يعتمد في تقديم المعرفة وخ
على ازدياد العمق واالتساع في المعرفة كلما تقدم المتعلم في صفوف الدراسة، مع 

 (21)إخضاع هذا المتعلم للمعرفة. 

وقد اتجه المربون إلى تنظيم المناهج الحديثة في شكل في شكل موضوعات      
حولها الحقائق المطلوب دراستها في المادة، وتسمى هذه الموضوعات تتجمع 

وحدات، حيث يرتبط بعضها ببعض حول موضوع الوحدة، وقد أطلق على هذا 
النوع من الوحدات اسم الوحدات القائمة على المواد الدراسية، وبجانب هذه الوحدات 

م فيها المعلم بالتعاون  يوجد نوع آخر أطلق عليه الوحدات القائمة على الخبرة، ويقو 
مع تالميذه بتنظيم مجموعة من الخبرات المربية حول إحدى احتياجات التالميذ أو  
حاجات المجتمع الذي يعيشون فيه؛ حيث يهتم هذا المنهج بالتنظيم المنطقي، 
والتنظيم السيكولوجي لمحتوى المنهج، مع االهتمام بأساليب النشاط العقلي  
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لمشكالت المتعلمين، واالهتمام بالمهارات والتعليم والممارسة  والتفكير، وإيجاد حلول
 (22)  أكثر من الحفظ والتلقين.

والتعلم استناًدا للمشروعات منحى تدريسي مبني على نشاطات تعلم حقيقية  
ترتبط بدافعية الطالب واهتماماته وتثيرهما، وهذه النشاطات مصممة لإلجابة على 
سؤال أو لحل مشكلة وبشكل عام تبرز أنواع تعلم الطالب والعمل الذي يقوم به 

تعلم بالمشروعات مرادف لما الناس خارج غرفة الصف في الحياة الحقيقية، وال
يسمي التعلم العميق، وعندما يصمم جيًدا يثير الطالب ويشجعهم على مواجهة 
المفاهيم المحورية للفرع المعرفي ومبادئه، وعلى ذلك يمكن تعريف التعلم المستند  
على المشروعات بأنه أسلوب تدريس منهجي ُيشرك الطالب في تعلم المعارف 

اسية للحياة ، من خالل عمليات استقصاء موسعة يقوم بها ويعزز المهارات األس
الطالب حول قضايا معقدة وحقيقية، ومن خالل تصميمهم المهمات والنواتج، وفي 
التعلم المستند على المشروعات تستخدم مشاريع الفصول الدراسية بتعمق ودقة 

ذا التعلم لتسهيل عملية التعلم وتقويم كفاءة الطالب، وينبغي عدم الخلط بين ه
والتعلم القائم على حالل المشكالت، ولقد تم تطوير استراتيجية التعلم بالمشروعات  
ضمن الجهود المبذولة إلصالح المدرسة في ذلك الوقت. وهي تقدم هذه 
االستراتيجية للطالب مهام معقدة قائمة على األسئلة الصعبة أو المشكالت التي 

ذ القرارات. وممارسة مهارات البحث  تتطلب من الطالب حل المشكالت، واتخا
 (23)والتفكير الذي يتضمن تيسير المعلم للتعلم ولكن ليس القيادة والتحكم. 

ويركز التعلم المستند على المشروعات على األسئلة التي تدفع الطالب إلى 
مواجهة المفاهيم والمبادئ المركزية لموضوع يتطلب من الطالب ممارسة العمل 

شكل الطالب استقصاءاتهم الخاصة بموضوع السؤال الموجه، كما اليدوي، وفيه ي
يسمح هذا التعلم للطالب بتطوير مهاراتهم البحثية القيمة، من خالل االنخراط في  
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عمليات التصميم التي يتطلبها المشروع، وحل المشكالت، وصنع القرار، واألنشطة 
يتعلم الطالب من هذه  االستقصائية، ومن خالل التعلم المستند على المشروعات، 

الخبرات ويطبقونها على العالم الواقعي خارج صفوفهم. ويشجع هذا التعلم على 
ممارسة عادات تعلم جديدة مع التركيز على مهارات التفكير اإلبداعي ، من خالل  
الطلب من الطالب حل المسألة بعدة طرق، وتؤكد هذه االستراتيجية على أنشطة  

األمد، وتحقق التكامل بين عدة تخصصات، وتركز على   التعلم التي تكون طويلة
الطالب مختلفة بذلك عن األنشطة الصفية التقليدية التي يقودها المدرس، ففي 
التعليم القائم على المشروعات، وفي كثير من األحيان يجب أن ينظم الطالب 
عملهم وإدارة وقتهم الخاص، يختلف التعلم المستند على المشروعات عن 

تقصاءات التقليدين بتركيزه على بناء التعاون بين الطالب لإلنجاز وتحقيق  االس
األهداف ومن ثم عرض ما تعلموه. ويمكن للطالب تنفيذ العمل طوال الوقت أو 
على فترات حسب ما يرونه مناسًبا لهم ولعملهم، والفكرة األساسية وراء التعلم  

هي تحظى باهتمام الطالب، بالمشروعات هي استخدام مشكالت العالم الحقيقي ف
وتستثير فيهم التفكير الجاد، واكتساب المعرفة الجديدة وتطبيقها في حل المشكالت، 
ويلعب المعلم دور الوسيط، ويبني مع الطالب مشكالت جديرة باالهتمام، وينظم 
المهمات ذات المعنى، ويدرب الطالب على تطوير المعرفة والمهارات االجتماعية، 

علموه من هذه التجربة بدقة. مؤيدو التعلم بالمشروعات يؤكدون أنه ينمي وُيقوم ما ت
 (24) في الطالب مهارات التفكير والتعاون المطلوبة في سوق العمل.

 (25) ويتميز منهج المشروعات بما يلي:  
 أ. يعود الطلبة على تحمل المسؤولية.  

 ب. يدرب الطلبة على حل المشكالت. 
 ج. ينمي روح التعاون لدى الطلبة. 
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 د. يعود الطلبة المثابرة والجد في العمل. 
 ه. ينمي القدرة لدى الطلبة على التقويم وإصدار األحكام. 

 و. يربط بين المدرسة والحياة. 
 ز. يعود الطلبة البحث المنظم. 

 مية.  ح. يجعل الطلبة محور العملية التعلي
 ط.يكشف عن مواهب الطلبة ويظهر قدراتهم والفروق الفردية بينهم. 

 (26)كما توجد مآخذ على منهج المشروع يمكن إجمالها باآلتي: 

أ. قد يحتاج المشروع إلى إمكانيات مادية وتسهيالت إدارية ال توفرها المؤسسة  
 التعليمية.  

 لمدرسي بطريقة مالئمة.  ب. يقتضي إعادة توزيع جدول الدروس وتنظيم اليوم ا

 ج. يحتاج إلى إمكانيات خاصة من المدرسين قد ال تتوافر عند الكثيرين  

 د. يعتبر منهج المشروعات من التصميمات التي يصعب إعدادها وتنفيذها.  

 ه. ال يؤدي منهج المشروعات إلى تعمق في المادة. 

 )رابعًا( معلم مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

ويمارس المعلم في التعلم المستند للمشاريع دور الميسر، وهو ال يتخلى عن  
دور ضبط غرفة الصف أو تعلم الطالب ولكنه بداًل من ذلك يطور بيئة يتم فيها  

الموضوع المقترح ليوجه  تشارك المسؤولية، وعلى المعلم بناء السؤال أو المشكلة أو 
تعلم الطالب إلى المواد المرتبطة بالمحتوى، وعليه تنظيم نجاح الطالب بتقديم 
األهداف المرحلية ليضمن بقاء مشاريع الطالب وفهمهم العميق موجًها على 
المفاهيم المستهدف بالبحث. ومن المهم للمعلمين عدم تزويد الطالب بأي إجابات  
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تعلم والتقصي. وعندما ينتهي المشروع يزود المعلم الطالب ألن ذلك يحبط عملية ال
 (27)بتغذية راجعة تساعدهم في تقوية مهاراتهم للمشاريع القادمة. 

 (28) بالمواصفات التالية:  STEMويجب أن يتصف معلم مدرسة 

 أن يكون قادًرا على استخدام التقنيات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.  -

 يتمتع بقدرات عقلية فائقة. أن   -

 التمتع باتجاهات إيجابية نحو طالبه. -

 أن يكون مدرب على تصميم ونشر الصفحات التعليمية عبر اإلنترنت. -

أن يكون قادًرا على تصفح الموضوعات ذات الصلة بتخصصه من خالل  -
 شبكات المعلومات.

والمتفاعلة مع البيئة  أن يكون قادًرا على إدارة العملية التعليمية الفعالة  -
 التكنولوجية.  

 ( 29)فيما يلي:  STEMوتتمثل مهام معلم مدارس 

تزويد الطالب بتوجه مشترك أو بؤرة مشتركة، ويتحقق ذلك بإخبار الطالب بما   -1
 تتوقع منهم أن يحققوه أو ينجزوه من المشروع 

حقيقية، ويمكن تحقيق  ربط المشروع الذي يقدمه الطالب بالحياة الواقعية ترابطه  -2
ذلك، من خالل عمل ربط له بالخبرات الحياتية الواقعية، أو بربطه بما يتوقع أن  

 تواجه هذه المجموعات في الحياة. 
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دور المعلم كميسر يتيح الفرصة للطالب لتنمية مهاراتهم في مجال اتخاذ   3-
وتطبيقها،   القرارات وحل المشكالت، والتفاعل مع اآلخرين، وتعلم مفاهيم جديدة

 واستخدام معارفهم ومعلوماتهم في سياقات تعليمية متنوعة. 

دور المعلم في اإلشراف على مشاريع تخرج الطالب، وإضافة لما يحققه التعلم   -4
بالمشروعات من والعمل والتعاون مع اآلخرين )والذي هو شيء أساس في التعلم  

لمين والمجتمع األوسع، كما بالمشروعات( ، فإنه يسمح للطالب بالتعاون مع المع
إنه يركز على التعلم المستقل الذي يساعد في الرقي بمهارات التفكير العليا لدى  

 الطالب، ويتيح لهم فرص اكتساب المعلومات عن وجهات نظر متعددة.

دور المعلم في استخدام التقنية والبرامج الكمبيوترية، وشرائط الفيديو، والبحث  -5
حقيقية للتأكد أن كامل الخبرة المأمولة من التعلم قد تم اكتسابها  في سياقات حياتية 

 مع التركيز على العمل الجماعي والتعاوني.  

وقد قام المركز الوطني لتعلم العلوم في تقيم بريطانيا بعقد اجتماع لتحديد 
، وكان االجتماع يضم عدًدا من المعلمين األوائل، STEMمستقبل تعليم 

ة الجامعات، والعلماء، وممثلين لقطاعات الصناعة واألعمال،  والمعلمين، وأساتذ 
لمناقشة كيفية تسريع تطوير تعليم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات 
والتي بدأ االهتمام بها مؤخًرا، وخرجوا بتوصيات هامة لصناع القرار لدعم هذه 

التوصيات هي:  وهذه STEMالتوصيات لضمان االستمرارية والتطوير لمدارس 
(30) 

• استمرار الدعم المالي الكافي الستقطاب المعلمين المتميزين لهذه المدارس 
 واالحتفاظ بهم لتدريب المعلمين الجدد في المدارس.
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•وضع خطة واحدة طويلة األمد للمعلمين والتقنيين، وتقديم برامج تطوير مهني 
 مستمرة لهم. 

•مطالبة المعلمين في هذه المدارس باالطالع على آخر المستجدات والمعلومات في 
، وإتاحة الفرصة لهم للتفرغ لتطوير أنفسهم، أو عمل أبحاث،  STEMمجاالت 

 مشتركة سواء مع الجامعات أو مع قطاع الصناعة واالقتصاد. 

لمستمر والتدريب •االهتمام بتعليم العلوم في المرحلة االبتدائية، وتقديم الدعم ا
 الكافي لمعلمي العلوم في هذه المرحلة. 

واألنشطة العملية وعمل األبحاث وكافة  STEM•توفير المناهج المتضمنة لتوجه 
الوسائل لتحقيق أعلى النتائج في تحصيل الطالب، على أن تهدف في االختبارات 

العلمية،  الوطنية إلى قياس قدرة الطالب على حل المشكالت، وتطبيق المبادئ
 وتظهر فهمهم العميق المحتوى العلمي. 

•تشجيع المعلمين للقيام بدورهم ولعب دور القادة االستراتيجيين لطالبهم وتوجيههم  
 التوجيه المهني الصحيح. 

 )خامسًا( قبول الطالب بمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  

بالواليات المتحدة األمريكية، أشارت  STEMبالنسبة لقبول الطالب بمدارس     
، وهي:  STEMبعض الدراسات إلى أن هناك أربعة أنواع من المدارس تقدم تعليم 

(31) 

مدارس المتميزين وهي مدارس لها شروط واختبارات قبول وال تقبل أي طالب 1- 
إال بعد اجتياز هذه االختبارات وهي تركز على إعداد الطالب لمهن ذات عالقة 

 مستقباًل.   STEMالت بمجا
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الشاملة وهذه المدارس ال تتطلب اختبارات قبول، وهي تتيح  STEMمدارس 2- 
وتهدف هذه المدارس STEMللطالب التخصص بواحد أو أكثر من تخصصات 

 لمساعدة طالب األقليات للحصول على عمل في هذه المجاالت مستقباًل.  

والتعليم التقني،   STEMالت مدارس و برامج تركز على مهن ذات عالقة بمجا 3- 
هذه البرامج تقدم ضمن التعليم الثانوي الشامل في المدرسة أو من خالل مراكز 
محلية تخدم عدد أكبر من المدارس، وتقوم هذه البرامج على تدريب الطالب على 

 عدد من المهن في هذه المجاالت.

ولكن   STEMم في الثانويات الشاملة والتي ال تركز على تعلي  STEMبرامج 4- 
تقدم بعض المقررات، أو البرامج لتدريب الطالب على مهن ذات عالقة بهذه 

 المجاالت.

بعض الخصائص، وقد حددت بعض  STEMويتطلب االلتحاق بمدارس 
 (32) الدراسات بعض الخصائص التي تميز الطالب المتفوقين، ومنها:

القدرة العقلية العامة ، ومن مظاهرها، أن يكون المتفوق محًبا للقراءة، ولديه   -1
اهتمامات علمية وأدبية ملحوظة، ويقدم حلواًل سريعة ودقيقة لألسئلة، ويميل إلى  
المغامرة ويقدم الجديد، ومخطط ومنظم ألعماله، ويتسم باللباقة، وحل المشكالت 

ب االستطالع عن األشياء والمواقف، كما بطرق عبقرية ولديه فضول علمي، وح
يتميز المتفوق في هذا الجانب باألنشطة االستكشافية المتعددة، ويظهر اإلبداع في  
تعبيراته الشفهية والتحريرية، والتركيز وشدة االنتباه، ويميل إلى االستقاللية،  

اختبارات  واالعتماد على النفس، والمشاركة االجتماعية، ويتميز باألداء العالي في
 الذكاء، والتحصيل الدراسي. 
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القدرة العقلية الخاصة، ومن مظاهرها: تظهر لديه صفات مشابهة للقدرة العقلية  -2
العامة، ولكنها تركز على مجال واحد أو مجاالت قليلة، ويميل إلى مجاالت قليلة  
  من جوانب المعرفة، ويميل لدراسة بعض المواد فضاًل عن األخرى، يقضي وقًتا 

طوياًل خالل دراسة مشروعات تستحوذ على اهتمامه، ويظهر قدرة في التحكم في 
 قدرات نفسه. 

التفكير اإلبداعي واإلنتاجي، ومن مظاهره: يتميز بالفصاحة في ابتكار وتفصيل  -٣
األفكار أو شرحها، ويقوم بعمل روابط غير عادية بين األفكار المتباعدة، ويتميز  

تسم بالنشاط العقلي، ويسأل أسئلة مثيرة، ويظهر طاقة بالمرونة في تفكيره، وي
 وحيوية دون انقطاع.  

القيادة، ومن مظاهرها: يكون لدى المتفوق القدرة على حث اآلخرين، ويدرك  -4
مهاراتهم وقدراتهم، ويتعامل معهم بسهولة ويسر، وينطق األفكار بصورة واضحة، 

 اتخاذ القرار ويمتلك مهارات القيادة والسيطرة، والتوجيه، و 

القدرة النفس حركية، ومن مظاهرها: ينظم أعماله وأفعاله، ويميل إلى اللعب  -5
والحركات البدنية، ويتمتع ببناء جسمي مناسب، ويتميز بالتناسق، واالتزان، والثقة  
عند ممارسة األنشطة الرياضية، ويتميز بالثبات، واإلبداع، والحيوية في األداء 

 الحركي. 

الحاجة إلى هذا النوع من المدارس بناًء على مطالبة سوق العمل وقد ظهرت 
الذي أوضح أن هناك فجوة كبيرة بين مستوى الخريجين والمهارات الجديدة التي  
يحتاجها سوق العمل اليوم، وأن هناك نقًصا شديًدا في المهارات العلمية والتقنية، 

العلماء، والتقنيين، وكذلك في مهارات اإلدارة واالتصال، ولمضاعفة أعداد 
والمهندسين، وعلماء الرياضيات، كما أصبحت الفرصة مواتية لبناء سياسات ناجحة  
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وتقديم توصيات جوهرية لدعم تدريس العلوم والتقنية، من خالل مضاعفة أعداد 
الذين يدرسون هذه العلوم باإلضافة إلى تحسين   STEMالطالب في مدارس 

قات العلمية الوطنية، وتشجيع الطالب على التوجيه المهني، وتأسيس المساب
االلتحاق بمهن في مجاالت العلوم أو التقنية، وقد وجد أن أهداف هذا النوع من  
المدارس تشير إلى أنه في دروس العلوم في القرن الحادي والعشرون يتطلب من  
  كل تلميذ أن يكون مسلًحا بمهارات التفكير الناقد وحل المشكالت والقيام بأبحاث 

منفردة وكذلك التعاون مع اآلخرين وتبادل األفكار والمعلومات والثقة بالنفس، كذلك  
يطالب خبراء تعليم العلوم بجعل المناهج ذات عالقة قوية بواقع وحياة الطالب ورفع 

 (33) الثقافة العلمية لديهم. 

 )سادسًا( السمات العامة لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

من   STEMيمكن القول أن هناك عددًا من السمات المميزة لمدارس 
 (34) أهمها: 

(  والرياضيات  والهندسية والتكنولوجيا العلوم) األربعة العلوم دمج على التركيز .1
 . التدريس أثناء  كامل بشكل بعضها مع

 . الطالب  استقاللية على والحرص  المشكالت  حل على  القائم التعلم .2
 بالواقع  ومرتبط المدارس، في المسئولين قبل من بناؤه ويتم دقيق المنهج محتوى  .3

 . المدرسة مجتمع واالحترام الثقة تسود   -3
  أثناء  الجامعية األنشطة ببعض  والقيام والتقنية، الحياة  مهارات  على  التركيز .4

 .  الثانوية المرحلة
 .والتعلم التعليم عمليتي  في الفردية الفروق  مراعاة .5
 . العالقة ذات  المؤسسات  وكافة المحلي المجتمع مع التواصل .6
 . المدرسة في العاملين لجميع المهني التطوير .7
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 .  األسرة تقدمها  أن يمكن التي اإلسهامات  مثل هامة  أخرى  عوامل  على التأكيد  .8
 الصعوبات  بعض  حل أو الواقع من مشاكل معالجة على الدراسة تركيز .9

 .الهندسية
 .والتقصي البحث  على المبني الطالب  حول المتمركز التعلم استخدام .10
  تساعدهم  التي المختلفة والتقنيات  العمليات  استخدام في الطالب  اشتراك .11

 . الصعوبات  على للتغلب  الوسائل أو الحلول إيجاد  على
  بين  االتصال مهارة وتنمية الفريق بروح العمل على المدارس هذه التركيز .12

 .الطالب 
باعتبارها واحدة من صيغ مدارس  STEMوينظر البعض لمدارس 

والمدارس التقليدية، من خالل   STEMالمستقبل، ويمكن التمييز بين مدارس 
المقارنة بين الخصائص المميزة للمدارس التقليدية ونظيرتها من مدارس المستقبل،  

 وهو ما يمكن توضيحه، من خالل الجدول التالي:

 STEM  (35)ة بين خصائص المدرسة التقليدية ومدارس المستقبل ( مقارن1جدول رقم )

 ( STEMمدارس المستقبل ) المدارس التقليدية  

الحاجددددة إلددددا إعددددداد القددددو  العاملددددة  ات  1
 المهارات المتخصصة العالية.

الحاجة إلا إعداد القو  العاملة  ات المهدارات المتخصصدة 
 المهارات.العالية، والتي تبنا علا قاعدة عريضة من 

جسور االنتقال مددن عددالم التعلدديم إلددا عددالم  2
 العمل ضعي ة وغير م سسية.

جسور االنتقال من عالم التعلدديم إلددا عددالم العمددل قويددة 
 وم سسية.

الم سسة التعليمية مددجيج مددن التقليديددة ) ات جدددران(،  الم سسة التعليمية تقليدية ) ات جدران(. 3
 جدران(.واالفتراضية )بال 

 الحصول علا المعرفة غير محددة بالجمان أو المكان.الحصددول علددا المعرفددة فددي الدالدد  محددددة  4
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 ( STEMمدارس المستقبل ) المدارس التقليدية  

 بالجمان والمكان.

دور المجتمع في العملية التعليمية التعّلمية  5
محدود، ويكاد يقتصر تن يذ هذا الدور علددا 

 الم سسات الحكومية.

ة كبيدددر  دور المجتمدددع فدددي العمليدددة التعليميدددة التعّلميددد 
 و لك عن طريق م سسات المجتمع المدني.

الك ايددددة الداخليددددة التددددي تعنددددا بالمدددددخالت  6
والعمليددددات هددددي المقيدددداس الددددرئي  لتقيدددديم 

 الم سسة التعليمية، والسعي لتطويرها.

الك ايدددة الداخليدددة التدددي تعندددا بالمددددخالت والعمليدددات، 
والك ايدددة الخارجيددددة التددددي تعندددا بددددالنواتج والمخرجددددات 

تهدددا مدددع المتطلبددددات التنمويدددة، همدددا المقيدددداس ومواءم
 لتقييم الم سسة التعليمية والسعي لتطويرها.

مركددج ال قددل فددي العمليددة التعليميددة التعّلميددة  7
يميدددددل إلدددددا عنصدددددر الم ددددداهيم والمعدددددارف 

 والمعلومات )ما ا تعرف؟(

مركددج ال قددل فددي العمليددة التعليميددة التعّلميددة يميددل إلددا 
المهارات، واالتجاهات والقيم )كيف تست مر ما عنصري 
 تعرفه؟(

مركددج ال قددل فددي العمليددة التعليميددة التعّلميددة  8
 يميل إلا: ما ا تتعلم ؟

مركددج ال قددل فددي العمليددة التعليميددة التعّلميددة يميددل إلددا: 
 كيف تتعلم ؟

المعلم الم هل يعلم ويلقن، وي حص، ويتقيد  9
 بالمنهاج، ويضبط األمور.

المعلددم الم هددل والم حددف يح ددج، وييسددر، ويددنظم ويقدديم، 
 ويتعلم ويتوا ل.

يتعددددرم المعلددددم إلددددا التدددددري  فددددي أثندددداء  10
 الخدمة لرفع ك اياته بشكل دوري.

يتعرم المعلددم إلددا تعلدديم وتدددري  مسددتمرين فددي أثندداء 
 الخدمة لرفع ك اياته.

 تعددية مصادر المعرفة كمًا ونوعًا. محدودية مصادر المعرفة كمًا ونوعًا.   11

 التعليم والتعلم المستمر )التعلم مد  الحياة(. التعليم والتعلم المنقطع أو المتقطع. 12
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 ( STEMمدارس المستقبل ) المدارس التقليدية  

جميددددع المتعلمددددين يقومددددون بددددذات المهددددام  14
 والنشاطات.

الخطددط التعليميددة تراعددي الحاجددات ال رديددة للدارسددين، 
 ريق تنويع المهام والنشاطات المتاحة.  عن ط

 التعليم مهنة تتضمن رسالة. التعليم رسالة تتضمن مهنة. 15

سددن السادسددة هددو السددن الشددائع لاللتحددا   16
 بالتعليم األساسي العام.

سددددن الرابعددددة هددددو السددددن الشددددائع لاللتحددددا  بددددالتعليم 
 األساسي العام.

الحريددددددددة األكاديميددددددددة للمدددددددددرس مقيدددددددددة  17
بمجمددددددوعتين مددددددن المحددددددددات: سياسددددددية 

 وأمنية، اجتماعية و اتية.

إلددا -الحريددة األكاديميددة للمدددرس أقددل تقييدددا، ومحددررة 
 من المحددات الخارجية غير الذاتية. -حد كبير

تسدددددددتخدم االمتحاندددددددات وال حدددددددو  فدددددددي  18
الم سسدددات التعليميدددة  للحدددد مدددن االنتقدددال 
مددددن مرحلددددة تعليميددددة ألخددددر  قبددددل إتمددددام 

بددددات التعليميددددة المقددددررة بنجددددا ، أو المتطل
 لترشيد م ل هذا االنتقال.

تسددددددتخدم االمتحانددددددات وال حددددددو  فددددددي الم سسددددددات 
التعليميدددة لتقيددديم العمليدددة التعليميدددة التعّلميدددة، وتطدددوير 
االسدددددددتراتيجيات والسياسدددددددات التر ويدددددددة، ومسددددددداعدة 

 المتعلمين علا تحسين ك اياتهم.

االنتقال من م هوم تعليم النخبة إلا م هوم  19
 التعليم للجميع، وتعليم الجماهير.  

التعليم للجميع، بحيث يصل كل فرد في مجال ومستو  
تعليمددده إلدددا أقصدددا مدددا ت هلددده إليددده قدراتددده، وميولددده، 
واسدددتعداداته، أي التوجددده نحدددو تعلددديم النخبدددة العقليدددة 

 ضمن التعليم للجميع والتعليم الجماهيري.

مركددج ال قددل فددي الددنظم التعليميددة يميددل إلددا  20
 اعتبار التعليم خدمة اجتماعية.

مركددج ال قددل فددي الددنظم التعليميددة يميددل إلددا اعتبددار التعلدديم 
 است ماًرا اقتصاديًا، باإلضافة إلا كونه خدمة اجتماعية.

اح ين عددن العمددل، ومنتجددين النظددام التعليمددي يخددرج بدد النظددام التعليمددي يخددرج بدداح ين عددن العمددل  21
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 ( STEMمدارس المستقبل ) المدارس التقليدية  

 ل ر  العمل في آن واحد. بصورة رئيسة.

النظدددام التعليمدددي يخدددرج ال دددرد المتخصدددص  22
 بصورة رئيسة.

النظدددام التعليمدددي يخدددرج ال دددرد المتخصدددص والمدددواطن 
 الم حف في آن واحد.

يددتعلم األفددراد فددي الدالدد  عددن طريددق العمددل  23
 المستقل والمجهود ال ردي.

مجموعددات مددع بعضددهم الددبع  وعددن يددتعلم األفددراد فددي 
طريدددددق الت اعدددددل، باإلضدددددافة إلدددددا العمدددددل المسدددددتقل، 

 والمجهود ال ردي.

ثنائيددددة التعلدددديم النظددددامي وغيددددر النظددددامي.  24
والتعلدديم غيددر النظددامي ينمددو علددا هددام  

 التعليم النظامي.

أحاديددددة التعلدددديم للحيدددداة، والتعلدددديم المسددددتمر، والتر يددددة 
الحددددود بدددين التعلددديم المسدددتديمة، وتالشدددي ال وا دددل و 

 النظامي وغير النظامي.

التعلدددديم عمليددددة مصددددرفية )بنكيددددة(، يددددود   25
المعلدددددم بموجبهدددددا المعلومدددددات ويسدددددتعيدها 
باالمتحاندددددات، كمددددددا تدددددود  األمددددددوال فددددددي 
المصدددددارف، ويسددددددتعان بالشدددددديكات. )مددددددن 

 مقوالت أحد الباح ين الناقدين(.

علمدددوا أوالدكدددم غيدددر مدددا تعلمدددتم وأعددددوهم لجمدددان غيدددر 
 زمانكم. )من مقوالت اإلمام علي بن أبي طال (.
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 القسم ال الث

بالواليات  STEMمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
 المتحدة األمريكية

يتناول هذا القسم من البحث نشأة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة  
في الواليات المتحدة األمريكية، وفلسفة هذه المدارس وأهدافها،  STEMوالرياضيات 

ونظم قبول الطالب بتلك المدارس، والمناهج الدراسية وطبيعتها، ومعلمي تلك 
 الواليات المتحدة األمريكية.  المدارس والسمات العامة المميزة لتلك بالمدارس

 )أواًل( السيا  المجتمعي 

في الرابع من   إعالن االستقاللنشأت الواليات المتحدة األمريكية بمقتضي 
وعلى الرغم من أن الواليات المتحدة األمريكية من الدول حديثة  م،1776يوليو عام 

النشأة حيث ال يتعدى تاريخ نشأتها القرنين ونصف القرن من الزمن فإن الِواليات  
الُمّتِحَدة األمريكية تعتبر القوة العظمى األولى في العالم، وتأتي في الَمركز الّثاِلث 

االقِتَصاد  ، وُيعتَبرُ َعّدد الُسّكان لّثاِلثة من حيث من حيث الِمساحة، وتحتّل الَمْرتَبة ا
أكَبر ِاْقِتَصاد وَطِنّي في العاَلم، وتتميَّز الواليات الُمّتِحَدة ِبَأّنها َواِحَدة من   َاأْلَمِريِكيّ 

َأكثر ُدَوِل العاَلم تنوُّعًا من حيث الِعرق والثَّقافة، وَجاء َذلك َنِتيجة الِهجرة الَكِبيرة 
  .ِإليها من ُبلداٌن ُمختلفة

شمااًل، وخطى   49 – 25أراضي الواليات المتحدة بين خطى عرض وتمتد 
غرب غرينتش، وهذا االمتداد الطوالني والعرضاني باإلضافة  125 – 67طول 

( خلق  2مليون كم  9.4إلى التباينات التضاريسية الكبيرة والمساحات الهائلة )
والبارد يتمثل في تمايزات مناخية كبيرة، حيث نجد أن المناخ المعتدل بنوعية الدافئ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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هذه البالد باإلضافة إلى المناخ البارد في الشمال وفى الجبال المرتفعة، هذا كله 
أعطى للواليات المتحدة إمكانيات متنوعة زراعية وحيوانية ومعدنية باإلضافة إلى  
العنصر البشرى المتطور فنيًا، وهذا ساعد الواليات المتحدة على أن تتصدر دول 

 ( 36)  جها الزراعة والصناعي وتنوعه.العالم في إنتا

وتقع الواليات المتحدة األمريكية في قارة أمريكا الشمالية وتجاورها من الشمال  
دولة كندا ومن الجنوب دولة المكسيك، وتتكون الواليات المتحدة من خمسين والية 
  ولكل والية من هذه الواليات حكومة تتولى مهام إدارة الشؤون الداخلية للوالية 

وسياستها والمحافظة على أمنها الداخلي واستقرارها المجتمعي، وتتولى الحكومة  
االتحادية الموجودة في العاصمة واشنطن مهام التنسيق بين جميع الواليات والدفاع 
عنها وتمثيلها في المحافل الدولية، ويعتبر هذا التوزيع للمهام جوهر نظام الحكم 

 (37)  الفيدرالي.

ت المتحدة من أقوى االقتصاديات في العالم، حيث أطلقت في وتعتبر الواليا
م مشروع لممارسة أنشطة األعمال والتي نفذته في إطار خطة كبرى  2002عام 

لدعم االقتصاد في الواليات المتحدة األمريكية، حيث ساهم هذا المشروع في دعم 
الحصول الشركات بمختلف تكويناتها في األعمال التنظيمية وتخفيف الضرائب و 

على الحماية وتنظيم سوق العمل ما وفر على الشركات األمريكية فرصة نحو 
 (38)  التفرغ للعمل التعليمي والتنموي المرتبط بإدارة الموارد البشرية.

واحتلت الواليات المتحدة األمريكية مراكز متقدمة في تقارير التنافسية العالمية  
، حيث احتلت المركز الثالث بعد سويسرا وسنغافورة في مؤشر التعليم وربطة بكفاءة 

، ويالحظ أن الواليات  2015/2016سوق العمل في تقرير التنافسية العالمية لسنة  
م اقتصادها بشكل رئيس على دعم بيئة اقتصادية المتحدة األمريكية ارتكزت في دع 
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مواتية والتركيز على االبتكار ودعم الشركات المتطورة ودعم الشراكة بين الشركات 
والجامعات وتوفير رأس المال البشري الداعم لتطوير اقتصادها وتوفير أسواق عمل 

 (39)  مة.مرنة تناسب االقتصاد الرأسمالي وكذلك دعم السياسات النقدية المتقد 

وتتميز الواليات المتحدة األمريكية بالتطور التكنولوجي الكبير، من خالل ما 
تسهم به الشركات التكنولوجية في دعم المشاريع في االقتصاد األمريكي، وما تقوم 
به من دور حاسم في االبتكارات التي تؤدي إلى التغير التكنولوجي وزيادة إنتاجيته،  

األمريكية الكبرى برامج تكنولوجية داعمة لنقل التكنولوجيا  وفي هذا تتبنى الشركات 
وتبنيها وتطويرها بما يسهم في تحقيق مزايا عديدة ترتبط بتحقيق التميز والتنافسية 
لتلك الشركات اعتماًدا على المعرفة الجديدة التي تتمثل في المعرفة التكنولوجية  

يرة وخاصة في قطاع  وليس المعرفة النظرية، حيث إن معظم الشركات الكب
الصناعات قد أصبحت أكثر نجاًحا، من خالل توافر التكنولوجيا فيها، ومع تزايد  
اعتماد تلك الشركات على التكنولوجيا، زادت مبيعاتها وأرباحها بشكل كبير، كما أن  
االعتماد على التكنولوجيا الحديثة أدى إلى توفير العديد من الوظائف الجديدة في  

ليتضح بذلك أن التكنولوجيا أسهمت بشكل كبير في دعم االقتصاد  تلك الشركات,
األمريكي, وفي هذا تركز الشركات األمريكية في دعم التكنولوجيا، من خالل البحث 
العلمي وتحفيز الباحثين على البحث في المجاالت المختلفة لنقل التكنولوجيا 

 (40)  وتطويرها.

تلك القائلة بأن الواليات المتحدة تتسم  وربما كانت أكثر اآلراء شيوعا وقبوال 
بالنزعة الفردية، التي يرادفها تأكيد اإلنجاز الفردي، من دون اإليحاء بأن الجغرافيا  
هي التأثير الحاسم وراء تلك السمات االجتماعية، فإنه يمكن العثور على أحد أهم  

واالقتصادية العوامل في البيئة الجغرافية، وفي السياقات واألنماط االجتماعية 
والثقافية، التي نشأت في إطار هذه البيئة، فمنذ العهود االستعمارية ظل األمريكان  
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يتمتعون بالمزايا الكبيرة التي يهيئها العيش داخل قارة توفر مساحات شاسعة من 
األرض تتيح التوسع، فهذه العوامل الجغرافية لها أثر مهم في تحديد شكل وبنية 

سياق أفرز المجتمع األمريكي عدة سمات أساسية تميزه، مثل: المجتمع، وفي هذا ال
الفردية، واالنفتاح، وحرية التنقل، والتجريب، وترجيح الجوانب العلمية، والتسامح 
تجاه التنوع والتعددية، كما أن التدفق إلسهامات الجماعات المتنوعة في الثقافة 

 يعزز هذه السمات ويقويها.واألديان واللغات داخل المجتمع األمريكي ال بد وأن 

(41 ) 

وقد اهتم التعليم األمريكي منذ نشأته بتعليم العلوم والرياضيات باعتبارهما  
قاطرة التقدم ألي أمة تطلع إلى الريادة وتقدم الصفوف، وهذا التطلع للريادة والخوف 
من التراجع كان بمثابة الهاجس األكبر لواضعي السياسات التعليمية بالواليات 

متحدة األمريكية، والعامل المشترك األكبر بين قادة الواليات المتحدة األمريكية ال
 عبر كل العصور.    

في   STEM)ثانيًا( نشأة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
 الواليات المتحدة األمريكية 

 اهتمت الواليات المتحدة األمريكية منذ نشأتها بتطوير نظامها التعليمي، 
واهتمت بشكل خاص بتطوير تدريس العلوم والرياضيات بمدارسها حيث كان ذلك 

 من أهم أسباب تقدمها وريادتها العالمية. 

وترجع نشأة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جذورها إلى  
بداية القرن العشرين مع نشأة مدارس النخبة التي تطورت من المدارس الثانوية 

م بمدينة نيويورك والتي ما لبثت أن تحولت خالل  1904رية التي أنشت عام التجا
الثالثينيات من القرن المنصرم إلى التركيز على العلوم األكاديمية والرياضيات، 
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ومن ثم انتقلت الفكرة إلى العديد من المدن األخرى، وانتشرت تلك المدارس بالعديد 
تم تأسيسهم بشكل جيد في مجاالت  من الواليات األمريكية بهدف تخريج طالب 

 (42) العلوم والرياضيات بهدف تأهيلهم للمراحل التعليمية األعلى.

وفي إطار اهتمام الواليات المتحدة األمريكية بتعليم العلوم والتكنولوجيا صدرت 
قوانين فيدرالية لتنظيم تعليم المتفوقين في العلوم والرياضيات، ومن ثم صدر قانون  

  National Science Foundation (NSF)سسة الوطنية للعلوم تأسيس المؤ 
م، والتي ركزت على تعزيز مناهج الرياضيات والعلوم في المدارس 1950عام 

         (43)الثانوية.

وكانت نقطة االنطالق الحقيقية التي كانت حافز ودافع للتركيز على تدريس  
العلوم الحديثة بالمدارس األمريكية انطالق سباق الفضاء عندما فاجأ االتحاد 

م، وردًا 1957السوفيتي العالم بإطالق أول قمر صناعي يدور في فلك األرض عام  
م، كما  1958مريكية )ناسا( عام على ذلك تم إصدار قانون إنشاء وكالة الفضاء األ

أصدر الكونجرس األمريكي قانون تعليم الدفاع الوطني والذي بموجبه تم تقديم دعم  
بماليين الدوالرات لتعزيز تعليم العلوم بالمدارس، مع مضاعفة الدعم المقدم  

إلجراء البحوث وتدريب المعلمين وتطوير    (NSF)للمؤسسة الوطنية للعلوم 
االت العلوم والرياضيات، وكان الهدف تخريج طالب لديهم مهارات  المناهج في مج

تمكنهم من أن يصبحوا علماء ومهندسين يمكنهم مجاراة التطورات التكنولوجية التي  
م هبطت مركبة الفضاء  1969حققها االتحاد السوفيتي والتفوق عليه، وفي عام 

صالح الواليات المتحدة على سطح القمر وإنهاء سباق الفضاء ل 11األمريكية أبولو 
  (44)  األمريكية.
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ولمواصلة جهود اإلصالح التي بدأت في الستينيات واستمرت خالل 
السبعينيات بما في ذلك تلك الجهود التي ركزت علي تطوير مهارات التفكير النقدي 
وحل المشكالت أكثر من التفكير القائم على حفظ واستظهار الحقائق أصدرت 

تميز في التعليم التابعة إلدارة ريغان تقرير أمة في خطر عام  اللجنة الوطنية لل
م والذي أكد على أهمية تطوير التعليم األمريكي لمواكبة التقدم التكنولوجي،  1983

 theم تقدمت الرابطة األمريكية لتقدم العلوم 1985وبعد فترة وجيزة وفي عام 
American Association for the Advancement of Science (AAAS) 

بمشروع لمحو األمية العلمية للمجتمع األمريكي ووضع المعايير الالزمة لتحقيق   
 ( 45)المجتمع العلمي والتي ال يزال يتم االستشهاد بها على نطاق واسع حتى األن.

م تم إضفاء البعد الرسمي على تعليم مناهج العلوم 1990ومع بدايات عام 
في المدارس كحزمة واحدة؛ وذلك عندما  STEMوالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
في استخدام مصطلح مختصر لتلك  (NSF)بدأت المؤسسة الوطنية للعلوم 

، وتم تعديل المسمى  SMETالتخصصات تم اإلشارة إليه في البداية باالختصار 
م على يد جوديث أ. 2001ذائع الصيت ألول مرة عام  STEMوظهر مصطلح 

سم التعليم والموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للعلوم  رامال المدير السابق لق
(NSF)  ومن ثم بدأت العديد من الدول تبني هذه الصيغة التعليمية بطريقة ،

مليار دوالر  3.7م مبلغ 2013مماثلة، وقد شملت الميزانية الفيدرالية األمريكية عام 
البرامج  وهو ما يتضمن إنشاء مجموعة متنوعة من STEMلدعم برامج تعليم 

التعليمية الخاصة بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالمدارس، فضاًل  
على مستوى كل والية، وكذلك برامج التنمية   STEMعن إنشاء شبكة من مدارس 

    (46)  المهنية للمعلمين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
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وخالل القرن الحالي أوضحت الخطة االستراتيجية المقدمة من اللجنة  
الخمس  األهداف الوطنية المراد تحقيقها خالل السنوات  STEMالفيدرالية لتعليم 

 (47)  القادمة، والتي تمثلت في:

  معلم  ألف مائة تدريب  خالل من STEM مدارس في  التدريس أساليب  تطوير .1
 .سنوات  خمس خالل

 حتى  بها استمراريتهم  على والحرص  STEM مدارس في الطالب  نسبة زيادة .2
 .المدارس هذه في المجتمعية المشاركة استمرار وكذلك الثانوية، المرحلة نهاية

  تعليم  مجال في وخبرات  مؤهالت  على الحاصلين الجامعات  خريجي نسبة زيادة .3
STEM  سنوات  العشر خالل إضافي متخرج مليون  من أكثر إلى يصل بحيث 

 .القادمة
  بتعليم  الملتحقين والنساء واألقليات  األعراق مختلف من الطالب  نسبة زيادة .4

STEM المقبلة سنوات  العشر خالل. 
  المستقبل  في العمل ببيئة الخاصة األساسية بالمهارات  STEM خريجي تأهيل .5

  واستخدام  التفكير ومهارات  العلمي البحث  مهارات  من ذلك يشمل بما
 . العمل مجاالت   مختلف في والنجاح التفوق  على لمساعدتهم التكنولوجيا

وتوجد بالواليات المتحدة األمريكية حاليًا أربعة أنواع رئيسة من المدارس التي 
تقدم برامج متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتتمثل في  

 (48)  اآلتي:

 . STEMمدارس النخبة أو المدارس االنتقائية القائمة علا تعليم   -1

وتقدم هذه المدارس خدماتها فقط للطالب الذين لديهم دافع للتعلم وقدر عال  
من الذكاء، وتركز هذه المدارس على إعدادهم للدراسة الجامعية وتأهيلهم للعمل في  

 . STEM هندسة والرياضيات المهن المرتبطة بتخصصات العلوم والتكنولوجيا وال
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 .STEMالمدارس الشاملة للجميع المتمركجة حول تعليم  -2

وتتميز هذه المدارس بأنها تتيح إمكانية التخصص في واحد أو أكثر من 
، كما أن هذا النمط من المدارس ليس له شروط للقبول حيث  STEMتخصصات 

لى فئة األقليات تتمثل رسالة هذه المدارس في مساعدة الطالب ممن ينتمون إ
والمجموعات المهشمة وإتاحة الفرصة لهم لدراسة مجاالت العلوم والتكنولوجيا  

، وإعدادهم للدراسة الجامعية والمهن المرتبطة  STEMوالهندسة والرياضيات 
؛ وذلك بغض النظر عن العرق واللون والمستوى االجتماعي  STEMبتخصصات 
 واالقتصادي.

 .STEMالمهني المتمركج حول تعليم مدارس التعليم التقني و   -3

ويتم تقديم التعليم التقني والتدريب المهني، من خالل المدارس الثانوية التي  
تعمل على تضمين الموضوعات المرتبطة بهذا النوع من التعليم في البرامج التي  
تقدمها، من خالل األكاديميات المهنية داخل المدارس الثانوية الشاملة، أو في 

اإلقليمية التي تقدم خدماتها للعديد من المدارس، كما يتم تصميم هذه   المراكز
 البرامج إلعداد الطالب لممارسة مجموعة واسعة من المهن المرتبطة بتخصصات 

، باإلضافة إلى أنها تركز على  STEMالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
 جذب الطالب المعرضين لخطر التسرب من المدرسة.

 .STEMدارس التعليم ال انوي الشامل التي ال تركج علا تعليم م  -4

وهي النمط األكثر شيوعا من بين المدارس الثانوية في الواليات المتحدة  
األمريكية، والتي تقدم ضمن برامجها العديد من المقررات في تخصصات العلوم 

للطالب المتحمسين والمهتمين واللذين  STEMوالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
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لديهم دافعية نحو هذه التخصصات بهدف إعدادهم لاللتحاق بمهن أو استكمال 
 الدراسة في مجاالت مرتبطة بهذه التخصصات.  

في   STEMوباستقراء نشأة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
 الواليات المتحدة األمريكية في إطار السياق المجتمعي للدولة يتضح ما يلي: 

  الصراع  إطار في ستيم مدارس بإنشاء األمريكية المتحدة الواليات  اهتمام يأتي .1
 سعت  حيث  الماضي؛ القرن  يات ستين  في السوفيتي االتحاد  وبين بينها التاريخي
  االتحاد  على العلمي والتفوق  والتحدي التفرد  إلى األمريكية المتحدة الواليات 

  المحك  كانت  والتي والتكنولوجيا والرياضيات  بالعلوم اهتمت  لذا السوفيتي؛
  بالتطور  كبير بشكل ارتبطت  التخصصات  تلك أن  وخاصة للتفوق  الرئيس

 والُمعد  الرئيس المنقذ  ستيم مدارس كانت  لذا آنذاك؛ والعسكري  االقتصادي
 . األمريكية المتحدة الواليات   في المستقبل لعلماء الرئيس

  بإنشائها  االهتمام  أن األمريكية المتحدة بالواليات  ستيم مدارس نشأة في  يتضح .2
 وضعت  حيث  الوقت؛ ذات  في المحلي والمستوى  الفيدرالي  المستوى  على كان

 (NSF) للعلوم الوطنية المؤسسة تأسيس على نص  فيدرالي قانون  الدولة
National Science Foundation  تعزيز على ركزت  والتي م،1950 عام 

 مدارس لنشأة بداية كانت  والتي الثانوية المدارس في والعلوم الرياضيات  مناهج
 وموجهة  بها خاصة ستيم مدارس بإنشاء والية كل بدأت الوقت  ذات وفي, ستيم

  في  أثر الفيدرالي  الحكم نظام أن ويتضح, القانون  هذا  إطار في الوالية لخدمة
 الوقت ذات وفي بها الخاصة التعليم شئون  في والية كل استقاللية حيث  ذلك؛

 .الفيدرالية الدولة بقوانين  االرتباط
  إطار  في ذلك وكان األمريكية  المتحدة بالواليات  ستيم مدارس تنوع يتضح .3

 أو  النخبة مدارس هناك إن حيث  الدولة؛ لسكان  والعلمي والفكري  العرقي التنوع
 للجميع الشاملة المدارس وهناك, المتفوقين فئة تخدم والتي االنتقائية المدارس
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  وهو  األقليات؛ وخاصة للجميع خدماتها تقدم والتي ستيم تعليم حول المتمركزة
  للجميع  الفرصة وإتاحة األمريكية المتحدة الواليات  في المساواة  على يؤكد  ما

  المتمركز  والمهني التقني التعليم  مدارس وهناك , تعلم فرصة على  للحصول
  يؤكد  ما  الثانوي  التعليم دون  التقني للتعليم خدماتها توفر  والتي  ستيم تعليم  حول
 . التعليم تخصصات  لكافة المدارس من النوع هذا إتاحة على

)ثال ًا( فلس ة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وأهدافها     
 بالواليات المتحدة األمريكية 

على انه المدارس والبرامج التي ترتكز على تقديم تعليم   STEMيعرف تعليم 
يتصف بالجودة والشمولية، ومساعدة الطالب لالستعداد للدراسة بالكليات وإكسابهم  

المهني في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ثقافة التأهيل 
STEM.عالوة على توفير التنمية المهنية للمعلمين وللقيادات في هذه المدارس ، 

(49) 

 وتستند الخطة االستراتيجية لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
STEM  بالواليات المتحدة األمريكية على رؤية مستقبلية تنص على أحقية جميع

بجودة عالية مدى الحياة، وأن تكون   STEMاألمريكيين في الحصول على تعليم 
الواليات المتحدة األمريكية هي الرائدة عالميًا في التعليم واإلبداع والتوظيف في  

ثالثة أهداف تعكس  ، ويمكن  تحقيق هذه الرؤية من خاللSTEMتخصصات 
الغايات الطموحة التي تسعى الدولة لتحقيقها وهي: تكوين أسس وأصول رصينة  

، ومراعاة التنوع والمساواة والشمولية في تعليم  STEMومخزون من الخبرات لتعليم 
STEM وإعداد هيئة تدريسية وإدارية وقوي بشرية في مجال تعليم ،STEM   لتحقيق

ت هذه االستراتيجية استنادًا إلى أربع مسارات وهي:  مستقبل أفضل، ولذلك وُضع
والمؤسسات االقتصادية  STEMتنمية وتعزيز الشراكات االستراتيجية بين مدارس 
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والمجتمعية، وتشجيع الطالب على المشاركة في األنشطة المرتبطة بالتخصصات  
  ، والعمل في إطار من STEMالمتكاملة، وبناء ثقافة حاسوبية للعمل بمدارس 

   (50)  الشفافية وتعزيز المحاسبية.

وتنطلق فلسفة تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  
STEM:بالمدارس األمريكية من المبادئ التالية 

تنمية االستعداد القرائي وتطوير مهارات تعلم الرياضيات ومفاهيم اإلبداع وتنمية  -
المدرسة حتى الصف الثالث  االكتشاف لدى األطفال بداية من مرحلة ما قبل

 االبتدائي. 

تطوير تعليم العلوم والرياضيات في جميع المراحل التعليمية، من خالل تحسين -
 إعداد معلمي العلوم والرياضيات.

رفع نسب المتفوقين في أمريكا، من خالل تطوير تعليم العلوم والرياضيات -
 لألقليات في جميع المراحل التعليمية.

ة التحاق األقليات بالتعليم الجامعي والتدريب التقني وتنمية الوعي  تحسين إمكاني-
لديهم بأهمية تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتشجعيهم على  

والعمل بالمهن المرتبطة بتخصصاته؛ وذلك من خالل   STEMااللتحاق بتعليم 
 تنمية التوعية واإلرشاد والتثقيف لدى األقليات.

، من خالل توفير دعم مادي مناسب  STEMأداء القوى العاملة في مجال تجويد -
 (51) والخريجين على حد سواء. STEMللطالب الملتحقين بتعليم 
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 STEM( يوضح المالمح العامة والمكونات ال رعية لتعليم 1شكل رقم )
 (52)التكاملي

 

 STEMتعليم 

 التكاملي

 المخرجات لتعليمية

 نتائج خاصة بالطالب 

 التعلم ورفع التحصيل األكاديمي-

    21اكتساب كفايات القرن -

ورفع -ومواصلة التعليم - STEMدراسة مقررات -

 معدالت التخرج

 STEMممارسة أحد المهن المرتبطة بمجال -

 STEMالقدرة على الربط بين تخصصات -

 بالمعلمين    خاصة نتائج

 تغيير وتطوير الممارسات التدريسية-

ل  العلمي بالمحتوى  المعرفة زيادة -

 وأساليب تدريسها STEMتخصصات

 

 

 

 STEMاألهداف مدارس 

 :بالطالب خاصة أهداف

 21 القرن كفايات اكتساب-

 STEM للعمل في مهنالتأهيل -

 زيادة االهتمام والمشاركة-

 خلق روابط-

 :أهداف خاصة بالمعلمين

 العلمي بالمحتوى  المعرفة زيادة

 تدريسها أساليبو   STEM لتخصصات

 

 

 

 مدي وطبيعة التكامل 

طبيعة ونوع التكامل بين تخصصات  

STEM 

 مدة وحجم وتعقيد المبادرات 

 

 STEMتطبيقات  

 التصميم التعليمي  

 دعم المعلمين  

 التكيف مع بيئة التعلم  
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إلى أهداف خاصة   STEMومن الشكل السابق يمكن تصنيف أهداف مدارس 
 (53) بالطالب وأهداف خاصة بالمعلمين؛ وذلك على النحو التالي: 

،  STEMالتعمق في دارسة تخصصات . أهداف خا ة بالطالب، وتتضمن: 1
واكتساب كفاءات القرن الواحد والعشرين، واالستعداد للعمل كأحد القوى العاملة في 

، واالهتمام والمشاركة، والقدرة على الربط بين STEMالمهن المتعلقة بتخصصات 
 .STEMتخصصات 

اكتساب المعارف المتعلقة بالمحتوى  أهداف خا ة بالمعلمين، وتتضمن:  -2
 المعارف المتعلقة بالمحتوى التدريسي.  ، واكتساب STEMالعلمي لتخصصات 

تأخذ المدارس التي تركز على تدريس الرياضيات والعلوم صوًرا كثيرة،  و
منها المدارس الداخلية، وتقدم هذه المدارس خدمات ضمن سلسلة متصلة لتلبية 

والية تركز  15االحتياجات الفريدة للطالب اليافعين، وتوجد في الواليات المتحدة 
، وتهيئ هذه  STEMس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على تدري

المدارس فرًصا للطالب للدراسة بمستويات متقدمة، وتسمح لهم بتسريع تعلمهم في  
هذه الموضوعات خاصة، ويلتحق بهذه المدارس طالب من مختلف أنحاء الوالية  

نوع من المدارس: التي توجد فيها، وتوجد ثالثة أهداف رئيسة تبرر إنشاء هذا ال
أحدها تربوي، والثاني يتعلق بالتنمية االقتصادية، والثالث يتعلق باالحتفاظ بالطالب 
في الوالية نفسها؛ حيث يرمي الهدف األول إلى توفير الفرص للطالب ذوي القدرات 
العالية ليتمكنوا من الدراسة بمستويات متقدمة، حيث توجد مدارس كثيرة ال تملك  

كافية لخدمة الطالب النابغين الذين يرغبون في االلتحاق بوظائف في اإلمكانات ال
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أما الهدف الثاني فيرمي إلى 
إعداد قيادات ذات دراية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  
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العلوم الوطني بالقول: »إن  لتعزيز التنمية االقتصادية، وهذا ما أكده مجلس 
االزدهار طويل المدى للواليات المتحدة سوف يعتمد كثيًرا على األفراد الموهوبين  
وذوي الدافعية العالية الذين سيكونون الرواد في االبتكار العلمي والتقني«، أما  
الهدف الثالث فيهدف إلى االحتفاظ بد )األدمغة(؛ ألن المسئولين الحكوميين والقادة 
المحليين قلقون من عدد الطالب الذين يغادرون واليتهم، ويخشون من عدم عودتهم  
إليها، فهذه األسباب الثالثة هي التي دعت واليات أميركية كثيرة لتأسيس مدارس 

 (54) ثانوية تركز على تدريس هذه الموضوعات المتخصصة. 

وباستقراء فلسفة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
STEM وأهدافها في الواليات المتحدة األمريكية في إطار السياق المجتمعي للدولة

 يتضح ما يلي: 

  جميع  أحقية على  تنص  مستقبلية  رؤية على ستيم مدارس فلسفة استناد  يأتي .1
  إطار  في  الحياة مدى عالية بجودة STEM تعليم  على الحصول في األمريكيين 

 . األمريكي المجتمع  إليها ينادي والتي للجميع التعليم وإتاحة المساواة 
 رائدة  تكون  بأن المتحدة الواليات  سعي على ستيم مدارس فلسفة استناد  يأتي .2

  التطور  إطار في STEM تخصصات  في والتوظيف واإلبداع التعليم في عالمًيا 
 الوقت  في األمريكية  المتحدة الواليات  تشهده الذي واالقتصادي التكنولوجي

  الصدارة  بمكانة تحتفظ بأن األمريكية المتحدة الواليات  تسعى بحيث  الحالي؛
 .مستمر بشكل العالم دول بين

  تشمل والتي الفئات  من العديد  تخدم بحيث  ستيم؛ مدارس أهداف تنوع يتضح .3
  تتبناها  والتي البرجماتية فلسفة إطار في ذلك ويأتي  والمعلمين؛ الطالب 
  بالنفع  يعود  جهة أي فيه تشترك نشاط أي إن حيث  األمريكية؛ المتحدة الواليات 

 .الجميع على
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)رابعًا( منهج مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالواليات المتحدة  
 األمريكية 

الفعال والتي يمكن أن  STEM توجد ست خصائص رئيسة  تميز منهج 
 (2)راجع الشكل رقم  (55)تتلخص في اآلتي: 

على القضايا والمشكالت الواقعية التي ترتبط بالعالم   STEMتركز دروس -1
 الحقيقي.  

 .STEMتكون عملية التصميم الهندسي هي األساس الذي يوجه دروس -2
على االكتشاف غير المحدود وإثارة التساؤالت الطالب STEMتحفز دروس-3

 العملية. 
 الطالب على االندماج في فرق عمل فعالة. STEMتساعد دروس-4
 محتوى متقدم في العلوم والرياضيات. STEMتتضمن دروس-5
إمكانية تعدد اإلجابات الصحيحة وتصحيح الخطأ STEMتتيح دروس -6

 باعتباره جزء هام من عملية التعلم. 
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 (56)التكاملي  STEM( يم ل خصائص منهج 2شكل رقم )

  خصائص

  STEMمنهج  

 التكاملي 

التركيز على  

القضايا  

ت  والمشكال

 الواقعية 

توجه من 

خالل 

عملية 

 التصميم

 .الهندسي

  محتوى

  في متقدم

  العلوم

 ات والرياضي

 إمكانية

 تعدد

 اإلجابات

 الصحيحة

 وتصحيح

 الخطأ

 غير تشافاالك

  وإثارة محدودال

  التساؤالت

 .العملية

  عمل فرق

 فعالة 
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التي تهدف إلى تشجيع ودعم    Teacher try scienceوقد اقترحت مبادرة 
, مجموعة من اإلرشادات التي من شأنها تحقيق نتائج تعليم  STEMمعلمي مدارس 

 (57) ؛ وذلك على النحو التالي:  STEMأفضل في طرق تدريس مناهج 

  من  مجموعة طرح خالل  من  المعلم يستطيع حيث : الجيدة األسئلة طرح -1
  التفكر  على يساعدهم مما الطالب  وفضول تفكير يثير أن األسئلة

 . بهم  المحيط العالم واكتشاف
 التدريس  استراتيجية استخدام  خالل من: الطالب  وفهم  اهتمام مدى  تقييم  -2

((KWLتعرف؟ ماذا) تساؤالت  ثالث  على اإلجابة تتضمن التي What 
you Know )؟ تعرف أن تريد  وماذا What you  want to Know  )

  بشكل  تسهم االستراتيجية وهذه(.?What you Learned تعلمت  ،وماذا
  مدى  وتقييم الطالب  اهتمامات  على التعرف على المعلم مساعدة في فعال

 .للدرس فهمهم
  في  المادية الموارد  ترتيب  بها يتم التي الطريقة تؤثر حيث : الفصل تنظيم  -3

  التي  المؤثرة العوامل من  العديد  هناك  أن كما الطالب، أداء على  الفصل
 .الطالب  واحتياجات  الدرس، وأهداف الفصل، إدارة: مثل مراعاتها ينبغي

  على  الطالب  تشجيع في فعاالً  أسلوًبا العروض  تقديم يعد : العروض  تقديم -4
 .المناقشات  في والمشاركة األسئلة طرح

  سيحتاجونها  التي المهارات  ممارسة على الطالب  يساعد : الجماعي العمل -5
  انه  إلى باإلضافة STEM بتخصصات  المرتبطة المهن ممارسة عند  الحقاً 
  تقييم  إجراء في يساعد  انه كما أنفسهم في الطالب  ثقة تعزيز في يسهم

 .والطالب  المعلم بين االتصال يدعم وكذا حقيقي
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كما وضع المركز القومي للبحوث بالواليات المتحدة األمريكية بعض 
 (58) وهي كالتالي:  STEMالممارسات التي ينبغي أن تتوافر في جميع مقررات 

 أن يتم تدريس المعارف بأسلوب يتسم بالوضوح والتكامل.-1
تطوير  استخدام أساليب التقييم المبدئي )األولي( واالستفادة من التغذية الراجعة ل-2

 الممارسات.
توفير فرص للتنمية المهنية في مجال طرق التدريس وخاصة للطالب -3

 الخريجين. 
إتاحة الفرصة للطالب لممارسة العلوم بشكل عملي، من خالل حل المشكالت   -4

 والتعلم في المعامل.
 إمكانية اكتساب خبرات تعلم قائمة على العمل ضمن مجموعات.-5
 م المؤسسات على نتائج التعلم.أن ينصب تركيز واهتما-6
تنظيم محتوى المقررات لتحقيق التكامل بين خبرات التعلم التي يكتسبها  -7

 الطالب.
 تعزيز التعلم التشاركي الفعال.-8
 تطوير أهداف التعلم وتحقيق االتساق بين أساليب التقييم وتلك األهداف. -9

 التشجيع على التطلع إلى ما وراء المعرفة. -10
 ير خبرات بحثية للطالب.توف -11

في   STEMوباستقراء منهج مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
 الواليات المتحدة األمريكية في إطار السياق المجتمعي للدولة يتضح ما يلي: 

  األمريكي؛  المجتمع خصائص  إطار في تأتي ستيم مناهج  خصائص  أن يتضح .1
  بالعالم  ترتبط التي الواقعية والمشكالت  القضايا على STEM دروس فتركز

 بالحلول يؤمن والذي األمريكي المجتمع يعيشها التي الواقعية إطار في الحقيقي
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  االكتشاف  على الطالب STEM دروس وتحفز مشكلة، أي تواجه التي الواقعية
  يشجع  الذي واالبتكار اإلبداع  إطار في العملية التساؤالت  وإثارة المحدود، غير
  في  االندماج على الطالب STEM دروس وتساعد  األمريكي،  المجتمع  عليه
 واألهداف  الجماعي العمل فكرة غرس نحو السعي إطار في فعالة عمل فرق 

 .األمريكي المجتمع في المشتركة
 العمل على تؤكد  بحيث  مألوفة؛ غير بطرق  ستيم مناهج تطبيقات  جاءت  .2

 والتعلم العلمي والبحث  التفاعلية والعروض  التطبيقية والمشروعات  الجماعي
  المتحدة  الواليات  به تتميز التي والتفرد  التميز  إطار في ذلك وجاء التشاركي،
 . العالمية التنافسية تقارير  في األولى المراتب  على وحصولها األمريكية

يات )خامسًا( معلم مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالوال 
 المتحدة األمريكية 

بالمدارس نهج مختلف لكفايات المعلمين حتى تتم تحقيق   STEMويتطلب تعليم 
أهداف هذا التعليم، ويمكن تصنيف تلك الكفاءات إلى كفايات في مجال المحتوى  
العلمي، وكفايات في مجال القدرات والمهارات، وكفايات في مجال الممارسات 

 ( 59)التدريسية؛ وذلك على النحو التالي: 

 المحتو  العلمي   -1

على دراية بمعايير علوم الجيل القادم،   STEMأن يكون معلمو  ال بد -أ
 ومعايير الرياضيات الحديثة، ومعايير التكنولوجيا والعلوم.

 انه أي للتخصصات، عابر متكامل مدخل هو STEM تعليم أن إدراك -ب 
  والهندسة  والتكنولوجيا العلوم تتجاوز  التي  األخرى  بالتخصصات  يرتبط 

 .والرياضيات 
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هو تعليم عام يهدف إلى إعداد مواطن قادر على   STEMإدراك أن تعليم  -ج
 العمل في مجتمع قائم على العلوم والتكنولوجيا. 

القدرة على االستفادة من أساليب حل   STEMالبد أن يكون لدى معلمي  -د 
المشكالت وإيجاد سبل لإلجابة على األسئلة المعقدة، واالنخراط في التفكير  

لبحث في القضايا المجتمعية، وتطوير حلول للتحديات ومشكالت النقدي، وا
 العالم الواقعي.

على دراية بأساليب التدريس القائمة على   STEMالبد أن يكون معلمو -هد
 STEM االستقصاء ومنهجيات التعلم وكيفية تطبيقها في تعليم مناهج.

 القدرات والمهارات  -2

، من خالل  STEMبين تخصصات  تطبيق الممارسات التي تحقق التكامل -أ
 إعداد وتطبيق تجارب تعلم متعددة ومتكاملة ومناسبة لنمو لجميع الطالب.

تجسيد ظواهر العالم الحقيقي، من خالل االستعانة بنماذج علمية أو   -ب 
 رياضية أو تكنولوجية أو هندسية متنوعة. 

لوجيا،  استكشاف المفاهيم األساسية والمبادئ الرئيسة للعلوم والتكنو  -ج
والهندسة والرياضيات، من خالل االستعانة بمجاالت أخرى، وخاصة التاريخ  

 واللغة، والفنون والثقافة.

االستفادة من تنوع الموارد )تكنولوجيا التعليم، المعلومات، المواد، واألدوات،  -د 
واآلالت( إليجاد سبل لتطوير حلول فعالة للمشكالت التي تتطلب تكامل مفاهيم 

التخصصات المتعددة، بما في ذلك العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة،   ومهارات 
 والرياضيات، وفنون اللغة، والدراسات االجتماعية، والفنون، والتربية البدنية. 
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استخدام األساليب والمبادئ والمعادالت والصيغ الدقيقة في العلوم  -ه
 بالنتائج. والرياضيات، لحل المشكالت التكنولوجية والهندسية والتنبؤ

 الممارسات التدريسية:  -3

تصميم وتخطيط وتطبيق الدروس التي تسهم في تحقيق الدمج بين نهج   -أ
 التكاملي وأساليب التطوير والتنمية المناسبة. STEMتعلم 

اختيار وتعديل وتطوير أنشطة تعلم تعزز مهارات التفكير العليا وحل -ب 
تعميق فهم التكامل بين العلوم  المشكالت بطرق إبداعية مما يسهم في 

 والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 

 خلق بيئة تعلم آمنة تشجع على اإلبداع والتفكير والمخاطرة العقلية. -ج

دمج استراتيجيات القراءة والكتابة والنقد، من خالل أساليب تكاملية فعالة  -د 
 لدى جميع الطالب. STEMتدعم تطوير دارسة تخصصات 

لطالب على االستخدام الهادف لتكنولوجيا التعليم لتنمية قدراتهم  تشجيع ا-ه
 .STEMولتعميق فهم المعارف واكتساب المهارات المرتبطة بتعليم 

 (60)دور المعلم : 

يمكن أن يقدم المعلم تعليمًا فعاالً من خالل إشراك الطالب في عملية التعلم إلى -
 يه. جانب تقديم الدعم والتوجيه الذي يحتاجون إل 

ال بد أن يهتم الُمعلمين باحتياجات المتعلمين أثناء العمل معهم، بشكل فردي وفي -
 إطار مجموعات.
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أن تكون لدى المعلمين القدرة على ضمان المشاركة اإليجابية والمثمرة من قبل  -
 جميع الطالب، وتسهيل المشاركة في حال تعذر العمل ضمن مجموعات.

ساليب مناسبة لإلرشاد أو إعادة توجيه الطالب  يجب أن يكون لدى المعلمين أ-
 نحو تحقيق أهداف التعلم.  

كما البد من أن يدرك المعلمين أن طلب المساعدة ما هو إال دليل على المشاركة  -
 الفعالة في عملية التعلم وليس مؤشر على وجود ضعف أو قصور. 

جيه الطالب بشكل كما البد من أن يكون المعلمين قادرين على تقديم تلميحات لتو -
 فردي أو جماعي نحو التعمق في التفكير في المشكالت دون توجيه مباشر. 

كما أشارت العديد من األدبيات المرتبطة بإعداد المعلمين، إلى بعض  
 (61)المالمح التي تميز إعداد المعلم الفعال وتتلخص في اآلتي : 

الدورات التدريبية في التخصص  ال بد أن يلتحق المعلمين المرشحين بالمزيد من -
 الذي يختارونه. 

تكليف المعلمين المرشحين بتقديم مشروع )على سبيل المثال، ملف إنجاز  -
 تنفيذها في الفصول أو تقديم ورقة بحثية(.   -يتضمن األنشطة التي تم 

 تزويد المعلمين المرشحين بمساقات عملية لتعليم ممارسات محددة. -

رشحين بفرص كافية للتعرف على المنهج الدراسي في المنطقة  تزويد المعلمين الم -
 التي يقطنون بها. 

إكساب المعلمين خبرات تدريسية واإلشراف عليها للتأكد من وجود تطابق بين  -
 .STEMتلك الخبرات ومهام التدريس الالحقة في مدارس 
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لقائمة والبد من تدريب المعلمين على المناهج الدراسية المتكاملة والمداخل ا
على حل المشكالت لتحقيق المزيد من النماذج الناجحة في هذا المجال، ويمثل 

( في مرحلة ما قبل الخدمة  STEMتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )
أو أثناء الخدمة، تحدًيا رئيسا لمؤسسات التعليم العالي، لذا ينبغي أن تقوم  

علمين في مرحلة ما قبل الخدمة بدمج المعارف المؤسسات المسئولة عن  تدريب الم
( مع األساليب والممارسات التربوية المتطورة، فعلى الرغم  STEMالمرتبطة بتعليم )

( في  STEMمن امتالك أساتذة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )
ى   مؤسسات التعليم العالي للمعارف والمحتوى العلمي، فإن الكثير منهم يفتقر إل 

معرفة أساليب نقل هذا المحتوى بشكل عملي لمعلمي التعليم العام، وتسعى  
الجامعات جاهدة إلى تنفيذ األفكار التعليمية الناجحة لتطوير محتوى مقرراتها،  
والتي ُعرفت على أنها جميع االستراتيجيات التي يمكن تطبيقها بنجاح في فصل 

 (62)رس ".دراسي "حقيقي" مع طالب "حقيقيين داخل المدا

 Computationalولقد تم إنشاء معهد التكنولوجيا والعلوم والرياضيات 
Math, Science and Technology Institute (CMST)  كمشروع ممول

( National Science Foundation NSFمن قبل المؤسسة القومية للعلوم )
بهدف بناء شراكات بين التعليم العالي والمناطق المدرسية. فكالهما يلبي احتياج  
األخر حيث يتزايد طلب الكليات على الطالب الذين تم إعدادهم وتعليمهم  في 
المدارس بشكل أفضل، وبالمثل تتطلب المناطق التعليمية أيضًا معلمين  ذو إعداد 

معلم، وتضمن التدريب   265ألكثر من متميز، وقد وفر هذا المشروع التدريب 
ورش عمل صيفية واجتماعات نصف شهرية لجميع أعضاء هيئة التدريس  

، Lap Topوالمعلمين والمدربين على حد سواء، كما تم تسليم المعلمين أجهزة 
، ولقد أسفر  تقييم هذا  LCDوشاشات عرض، وسبورة ذكية/تفاعلية، وأجهزة عرض 
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معهد التكنولوجيا والعلوم  CMSTادلة بين عدد معلميالمشروع عن وجود عالقة متب
والرياضيات في المدارس وتحسن التحصيل األكاديمي للطالب، كما اتضح أن  
هناك ارتباًطا قوًيا بين مقدار تدريب المعلمين وتحصيل الطالب، ولقد قدامت 

ات ( بتمويل العديد من المشروعات لتشجيع الجامدع(NSFالمدؤسسة القومية للعلوم 
علدى التعاون مع المدارس لتطوير تعليم العلوم والرياضيات، ومثال ذلك ما قام به  
الباحثين في جامعة نيويورك حيث تم إنشاء معهد لمعلمي مدارس المرحلة 

معلم تدريبًا مكثفًا في  148المتوسطة والعليا في مدينة روتشيستر حيث تلقى  
لوم والتكنولوجيا والهندسة  فصل الصيف على المدخل التكاملي لتدريس الع 

والرياضيات، ولقد أظهرت النتائج فاعلية هذا التدريب حيث ارتفع التحصيل  
 (63)  األكاديمي للطالب الذين يتم تدريسهم من قبل المعلمين الذين تم تدريبهم.

وباستقراء ما سبق بخصوص معلم مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
ات المتحدة األمريكية في إطار السياق المجتمعي في الوالي STEMوالرياضيات 

 للدولة يتضح ما يلي: 

 الذي للمعلم والشروط والمهارات  الكفايات  من مجموعة ستيم مدارس وضعت  .1
  أهداف ومواكبة بالتميز والمهارات  الكفايات  تلك وتتميز ستيم، بمدارس يلتحق

 يسعى الذي التميز إطار في ذلك ويأتي مناهجها، وخصائص  المدارس تلك
  في  الصحيحة أماكنهم في  المتميزين لوضع والسعي األمريكي المجتمع إليه

 .العالمية المجتمعات  بين والتميز للتفرد  يسعى  مجتمع إطار
 وذلك جيًدا؛ إعداًدا وإعدادهم بها  الملتحقين المعلمين لتدريب  ستيم مدارس تسعى .2

  والتخطيط والتنظيم األمريكي المجتمع به يتميز الذي الجيد  االستعداد  إطار في
 ويسعى العشوائية عن يبتعد  مجتمع إطار في عامة بصورة به يتميز الذي

 .وتفرده تميزه  على للحفاظ
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)سادسًا( قبول الطالب بمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  
 بالواليات المتحدة األمريكية 

 Inclusiveتقبل مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الشاملة 
STEM schools  الطالب وفقًا لميولهم واهتماماتهم وقدراتهم وتقدم هذه المدارس

ج متقدمة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة  برامج نوعية وبرام
والمدارس العليا  STEM، أما المدارس المتمركزة حول STEMوالرياضيات 

والتي تدرس ضمن  STEM الشاملة أو التقليدية فتقدم مناهج عامة في تخصصات 
لعدد  برامج تحديد المستوى وبرامج البكالوريا الدولية ومقررات التعليم التقني والمهني

 ( 64)  من الطالب الذين يتم اختيارهم وفقًا للمنطقة التي يقطنون بها.

 Inclusive STEM Highالشاملة  STEMولقد تم إنشاء مدارس تعليم 
schools  بهدف تحسين الخبرات والمقررات الدراسية المقدمة في تخصصات
STEM  للطالب الذين ينتمون للفئات المهمشة واألقليات مثل: النساء، واألمريكيين

ذوي األصول األفريقية، واألمريكيين ذوي األصول اإلسبانية، وكذلك الطالب ذوي 
المستوى االقتصادي المنخفض، وتوفر هذه المدارس برامج ومسارات متخصصة  

م طالب األقلية والذي يتم  لتحقيق رسالتها التي تتمثل في تعلي  STEMفي مجال 
بغض النظر عن درجاتهم في   STEMاختيارهم بناًء على اهتمامهم بتعليم 

 االختبارات التنافسية. 

 Inclusive STEM highالشاملة العليا  STEMوُتعرف مدارس تعليم 
schools (ISHSs)   على أنها مدارس ثانوية يلتحق بها الطالب ويتم قبولهم وفقًا

م وميولهم العلمية وليس تحصيلهم الدراسي السابق مما يتيح لجميع  لدرجة اهتمامه
الطالب الحصول على إعداد أفضل في العلوم والرياضيات، بحيث يدرس الطالب 
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بشكل أعمق مقارنة بالطالب الذين يلتحقون بالمدارس العليا   STEMتخصصات 
 األخرى التي تركز على إعداد الطالب الجتياز مقررات الكلية.

أن هذه المدارس ال يتطلب التقدم لها حصول الطالب على درجات   كما
مرتفعة قبل االلتحاق بالمرحلة الثانوية؛ حيث إن الغرض من إنشاء هذه المدارس 
هو تنمية خبرات الطالب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لذا ال 

 (65)  لك المجاالت.يقتصر القبول في تلك المدارس على الطالب المتفوقين في ت

وتشترك هذه المدارس في كونها مدارس داخلية مفتوحة للطالب من أنحاء  
الوالية جميعها وتتلقى دعًما من ميزانية الوالية. وُيختار طالبها بناء على قدراتهم  
واهتمامهم بااللتحاق بوظائف لها عالقات بالرياضيات والعلوم، وتضم المدارس كلها 

الثانوية. يهتم عدد قليل منهم بالفنون أو اإلنسانيات. ومن  طالًبا من المراحل 
األمثلة على هذه المدارس، مدرسة أركنساس للرياضيات والعلوم والفنون، ومدارس 

 ( 66) إنديانا للعلوم والرياضيات واإلنسانيات.

وباستقراء قبول الطالب بمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  
STEM  ات المتحدة األمريكية في إطار السياق المجتمعي للدولة يتضح  في الوالي
 ما يلي: 

 وفقاً  الطالب  الشاملة والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم مدارس تقبل .1
  األمريكي  المجتمع توظيف إطار في هذا ويأتي وقدراتهم، واهتماماتهم لميولهم
  األهداف  يحقق بشكل الصحيحة أماكنها في أفراده بها يتمتع التي للقدرات 

 .المنشودة
 قبل مرتفعة درجات  على الطالب  حصول ستيم لمدارس التقدم يتطلب  ال .2

 من الغرض  إن حيث  - المدارس تلك غالبية في – الثانوية بالمرحلة االلتحاق
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  والهندسة  والتكنولوجيا العلوم في الطالب  خبرات  تنمية هو المدارس هذه إنشاء
 فرد كل قدرات  من واالستفادة المجتمع تنمية إطار في ذلك ويأتي والرياضيات،

  المجتمع  إيمان فكرة على يؤكد  ما بها، يتمتع التي وقدراته  ميوله من واالستفادة
 .أفراده بين الفردية بالفروق  األمريكي

والرياضيات  )سابعًا( السمات العامة لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
 بالواليات المتحدة األمريكية 

يصنف بعض الباحثين المدارس المتخصصة في تعليم العلوم والتكنولوجيا  
والهندسة والرياضيات استنادًا إلى السمات التي تميز النماذج المختلفة لتلك 
المدارس، بينما اعتمد مركز البحوث القومي في تصنيف هذه المدارس على نتائج 

ب ومعايير أو شروط القبول، حيث تم تصنيفها إلى ثالثة أنواع  تحصيل الطال
 كاآلتي:

 االنتقائية. STEMمدارس -1

 . STEMالمدارس الشاملة المتمركزة حول تعليم -2

 .STEMمدارس التعليم التقني والمهني المتمركزة حول-3

 (67) ويمكن توضيح هذه األنواع تفصياًل على النحو التالي:  

نتقائية: وتركز هذه المدارس على تعليم واحد أو أكثر االSTEM مدارس-1
. ويتم اختيار الطالب الملتحقين بهذه المدارس وفقًا لمعايير  STEMمن تخصصات 

صارمة أهمها هو التحصيل األكاديمي لذا البد أن يكون طالب هذا النمط من 
العلوم   المدارس متفوقين ولديهم قدر عال  من الدافعية للتعلم واالهتمام بدراسة

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتجمع هذه المدارس بين نخبة من المعلمين 
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المتميزين ومناهج متطورة ومعامل حديثة وموارد أخرى كما توفر العديد من فرص 
 اإلرشاد والتنمية المهنية لمعلميها. 

أنواع  وقام سابوتنيك بدراسة هذا النمط من المدارس من منظور أعمق وصنف 
المدارس وفقًا للسمات التي تميز كل نمط وليس السمات المشتركة بين تلك 

االنتقائية تحت أربع أنماط   STEM األنماط. ووفقًا لهذا التصنيف تندرج مدارس
 –والمدارس الشاملة  –أخرى من المدارس، وهي: المدارس الحكومية السكنية 

 half- dayالنصف يوم ومدارس  -والمدارس التي تقع داخل مدارس أخرى 
shools . 

وتعد المدارس الحكومية السكنية مدارس انتقائية يتم إدارتها بتمويل من  
الحكومة، لذا تنص حكومة كل والية على أن يلتحق بكل مدرسة نسبة من الطالب 
الممثلين لكل مقاطعة، أما المدارس الشاملة فهي مدارس انتقائية تم إنشاؤها في  

كبرى لتعليم الطالب المتفوقين في مناطق محددة بينما تم  المناطق الحضرية ال
إنشاء المدارس التي تقع داخل مدارس أخرى في المناطق الريفية لتعليم الطالب  
المتفوقين والطالب الذين ينتمون إلى فئة األقليات و ذوي الدخل االقتصادي 

والمناطق  المحدود على حد سواء، وتقع مدارس النصف يوم في المناطق الريفية 
الفقيرة المجاورة وتركز هذه المدارس على توفير مقررات تتحدى قدرات الطالب 
المنطقة المتفوقين. كما يتم توفير وسائل المواصالت لنقل الطالب إلى مدارس 

بعد االنتهاء من حضور الحصص في   STEMالنصف يوم القائمة على تعليم 
 المدارس األم.
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 :STEMة حول تعليم المدارس الشاملة المتمركج -2

لعدد كبير من الطالب ويتم قبولهم في تلك   STEMوتوفر هذه المدارس تعليم 
المدارس بغض النظر عن مستوى التحصيل األكاديمي في المراحل السابقة. وذلك 
ألن هذه المدارس أنشئت في األساس لتعليم الطالب الذين ينتمون إلى الفئات  

طالب بهذه المدارس ألسباب عدة أبرزها: توافر المهمشة أو األقليات. ويلتحق ال
بيئة تعلم آمنة، والتكنولوجيا الحديثة، أو لاللتحاق بالبرنامج ألتأهيلي للدراسة  

بتقديم مناهج  STEMبالكلية، حيث تتميز المدارس الشاملة المتمركزة حول تعليم 
لمين وكذلك خاصة بإعداد الطالب للدراسة الجامعية، وتوفير نخبة متميزة من المع

  STEMتوفير بيئة تعلم قائمة على التكنولوجيا الحديثة، وتعد مبادرة مدارس تعليم
 في والية تكساس من أبرز النماذج الناجحة لهذا النمط.

 STEMمدارس التعليم التقني والمهني المتمركج حول -3

كبرامج تهدف   STEMأنشئت مدارس التعليم التقني والمهني المتمركز حول 
عم الطالب المهتمين بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتقع إلى د 

العديد من هذه المدارس أو البرامج عادة في المراكز التعليمية والمدارس الثانوية  
الشاملة واألكاديميات المهنية، ويحضر الطالب هذه البرامج بعد انتهاء اليوم  

لتعليم التقني والمهني المتمركز حول الدراسي لمدة نصف يوم، وتسعى مدارس ا
STEM  لتحقيق هدفين رئيسين، وهما: إعداد الطالب للمرحلة الجامعية ومساندة

الطالب المعرضين لخطر التسرب من المدارس الثانوية العليا، ويتم تحقيق هذه  
مرتبطة بالواقع المعاش، وتعد   STEMاألهداف من خالل تقديم تطبيقات تعليم 

ليبي العليا للطب احد نماذج مدارس التعليم التقني والمهني المتمركز  مدرسة دوزر 
، فهي تعد بمثابة حلقة الوصل بين بيئات التعلم بالمدرسة العليا STEMحول 
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والكلية من خالل التركيز على تعليم العلوم التطبيقية، وعلى جميع طالب هذه  
وم وأربعة مقررات في المدرسة دراسة أربعة مقررات دراسية على األقل في العل

)الرياضيات ( باإلضافة إلى دراسة لغة أجنبية لمدة عامين، بحيث يكون خريجو  
هذه المدرسة مؤهلين لاللتحاق بجامعة كاليفورنيا وقادرين على استيفاء معظم  
متطلبات الدراسة بالجامعة، وخاصة أن مناهج هذه المدرسة تدور حول علوم 

م القائم على المشروعات كاستراتيجية تدريس أساسية  الصحة كما يتم استخدام التعل
في المدرسة كما تقوم المؤسسات الشريكة بالتعاون مع المعلمين لتصميم وتطوير 
أنشطة عملية لتحقيق أغراض تعليمية محددة بحيث تتضمن  تلك األنشطة  زيارة 

مل موقع إرشادي والقيام بمشروعات بحثية وااللتحاق بالتدريب في مواقع الع
 إلكسابهم خبرات مهنية مميزة .

والجدول التالي يوضح الخصائص المميزة لمدارس العلوم والتكنولوجيا  
 والهندسة والرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 

( الخصائص المميجة لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة  2جدول رقم )
 (68) والرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 

أنماط مدارس  
STEM 

أنوا  
المدارس التي 

تقدم هذا 
النمط من  

 التعليم

 العيوب المجايا الو ف 

مدارس  -1
STEM 

المدرسة  -
الحكومية  

القبول قائم علا  -
 الك اءة  

التركيج علا  -
الطالب المت وقين  

أثر التعليم ال  -
يشمل جميع  
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أنماط مدارس  
STEM 

أنوا  
المدارس التي 

تقدم هذا 
النمط من  

 التعليم

 العيوب المجايا الو ف 

 السكنية  االنتقائية 

المدرسة  -
 الجا بة  

مدرسة داخل  -
 مدرسة 

المراكج  -
 اإلقليمية  

توفير مقررات  -
منظمة وانتقائية في  

 STEMتخصصات 

توافر معلمين  و   -
 ك اءة عالية  

يدرس جميع  -
الطالب مناهج  

متقدمة تركج علا  
التأهيل لاللتحا  
بالكلية واإلعداد  

 المهني  

برامج توفير -
إرشادية و رامج  

للتمرس والتدري   
 المهني 

المشاركة في التعلم  -
القائم علا البحوث  

والتعلم القائم علا  –
 المشروعات  

 بدرجة عالية  

يتم التركيج علا  -
مجال محدد  

 للدراسة. 

مستو  متقدم -
من الدراسة مع  
وجود قدر عال  

من الت اعل  
 والدعم  

ممارسة  -
 تطبيقات عملية 

تقدم مناهج   -
 بينية 

تتضمن مقررات  -
التأهيل المهني  
مستو  متقدم  

من العلوم 
 والرياضيات 

 

الطالب، بل  
د  فئة  يتضح ل

مختارة من  
 الطالب.

ضعف التنو   -
 في ال ئة المختارة  

ضعف إمكانية  -
التعرف علا  

المسارات المهنية  
المختل ة المرتبطة  

 STEMبتعليم 

تقليل نس    -
المت وقين في  

 المدارس المجاورة  
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أنماط مدارس  
STEM 

أنوا  
المدارس التي 

تقدم هذا 
النمط من  

 التعليم

 العيوب المجايا الو ف 

التركيج علا  -
المحتو  العلمي  
العابر للمناهج  

 )المناهج البينية( 

نسبة المعلمين   -
معلم  1إلا  للطالب )

 طال  (. 20لكل -

مدارس تعليم  -2
STEM  الشاملة 

 

المدرسة  -
 الجا بة 

مدرسة داخل  -
 مدرسة 

المراكج  -
 اإلقليمية 

القبول قائم علا  -
اهتمام الطالب بتعلم  

 STEMتخصصات

توفير مقررات  -
منظمة وانتقائية في  

 STEMتخصصات 

توافر معلمين  وي -
 ك اءة عالية 

اإليمان بأنه يمكن  -
للطالب اكتساب  

مهارات تعلم  
الرياضيات والعلوم  

تقدم خدماتها  -
ل ئات متنوعة من  

 الطالب )التنو ( 

تقبل الطالب  -
الذين ينتمون  

لل ئات المهمشة  
 واألقليات 

تقدم مناهج  -
 بينية

تتضمن مقررات  -
التأهيل المهني  
مستو  متقدم  

قد ال يستطيع  -
جميع الطالب 
االلتحا  بهذه  

المدارس ألسباب  
تتعلق بالبعد  

المكاني والبعد 
عن المناطق التي 

تتوفر فيها  
 الخدمات. 

ال تقدم برامجها  -
جميع تخصصات  

STEM . 
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أنماط مدارس  
STEM 

أنوا  
المدارس التي 

تقدم هذا 
النمط من  

 التعليم

 العيوب المجايا الو ف 

بد  النظر عن  
 مستو  التحصيل  

التعلم القائم علا  -
 المشروعات 

التركيج علا  -
المحتو  العلمي  

 العابر للمناهج 

نسبة المعلمين   -
معلم  1إلا الطالب )

 طال  (. 20لكل -

من العلوم 
 والرياضيات 

 

المدارس   -3
المتمركجة حول  

 : STEMتعليم 

المدارس  -
ال انوية التقليدية  

المتمركجة حول  
 التعليم التقني  

أكاديميات  -
 التعليم التقني  

المدارس  -
 الشاملة العليا  

المراكج  -

القبول يتم وفقًا  -
للمنطقة السكنية  

 للطالب 

إتاحة مقررات  -
للتعرف علا  

المسارات المهنية  
المرتبطة بتخصصات  

STEM 

يتم تدري  مقررات -

إمكانية التعرف  -
علا المسارات  

المهنية المختل ة  
في مجال  

STEM 

 

ال يتم است ناء  -
أي أحد من  
الطالب في 

البرامج التي  -
تقدمها هذه  
المدارس ال  

تتضمن ن    
العمق في 

التخصصات م ل  
 األنماط األخر   

 

بع  المدارس  -
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أنماط مدارس  
STEM 

أنوا  
المدارس التي 

تقدم هذا 
النمط من  

 التعليم

 العيوب المجايا الو ف 

التعليم التقني   اإلقليمية 
والتدري  المهني  

بهدف منع الطالب  
 من التسرب 

تعتمد المناهج علا  -
–التطبيق العملي 
 والواقع المعاش 

تختلف الممارسات  -
واألسالي  التدريسية  

 من مكان آلخر 

 تعليم قائم علا-
 التطبيق  

 عملية القبول  

- 

ال تقدم برامج في 
التعليم التقني  

 دري  المهني والت

 

ضعف وجود  -
 المناهج البينية  

 

ضعف إمكانية  -
التحا  جميع  

الطالب ببرامج  
 التعليم التقني 

 

مدارس  -4
التعليم التقليدي  

 العليا الشاملة  

تتضمن مناهج  - 
شاملة لمستويات 
متقدمة في العلوم  
والرياضيات .ولكن  

ر ما ال تتضمن  
مقررات في  

 التكنولوجيا والهندسة 

بها  يلتحق 
الدالبية العظما  

من الطالب  
 األمريكيين 

 

تنو  أهداف  -
المدارس وتنو   

متطلبات االلتحا   
بها وكذا البرامج  

 المقدمة 

ضعف حصول  -
جميع الطالب 
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أنماط مدارس  
STEM 

أنوا  
المدارس التي 

تقدم هذا 
النمط من  

 التعليم

 العيوب المجايا الو ف 

علا  مقررات  
 ات مستو   

 متقدم  

 

ومن خالل استقراء المحاور التي تناولت صيغة مدارس العلوم والتكنولوجيا  
بالواليات المتحدة األمريكية يمكن استخالص  STEMوالهندسة والرياضيات 

 مجموعة من السمات العامة المميزة لتلك المدارس، وهي على النحو التالي: 

 والهندسة  والتكنولوجيا العلوم  في متخصصة برامج تقدم التي المدارس تتنوع .1
  البرنامج  وطبيعة القبول شروط في تختلف حيث  المتحدة؛ بالواليات  والرياضيات 

  يمكنهم  التي والكليات  المهني ومسارهم خريجيها تأهيل ثم ومن منه، والهدف
 . بها  االلتحاق

  مجاالت  في  جيد  بشكل تأسيسهم تم طالب  تخريج إلى STEM مدارس تهدف .2
 .األعلى التعليمية للمراحل تأهيلهم بهدف والرياضيات  العلوم

 المشكالت  وحل النقدي التفكير مهارات  تطوير إلى STEM مدارس تهدف .3
 . الحقائق واستظهار حفظ  على  القائم التفكير من أكثر

  واألقليات  األعراق مختلف من الطالب  نسبة زيادة إلى المدارس تلك إنشاء أدى .4
 . والرياضيات  العلوم بتعليم  الملتحقين والمهمشين والفقراء والنساء
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  ببيئة  الخاصة األساسية المهارات  خريجيها إكساب  في المدارس تلك تساهم .5
  التفكير  ومهارات  العلمي البحث  مهارات  من ذلك يشمل بما المستقبل في العمل

 مجاالت  مختلف في والنجاح التفوق  على لمساعدتهم التكنولوجيا واستخدام
 .العمل

  ترتبط  التي الواقعية والمشكالت  القضايا على التكاملي STEM منهج يركز .6
 .والطالب  المدرسة وببيئة الحقيقي بالعالم

  في  واالندماج الجماعي العمل مهارات  اكتساب  على STEM مدارس تركز .7
 .فعالة عمل فرق 

  مجال في متنوعة كفايات  المعلم اكتساب  STEM بمدارس العمل يتطلب  .8
 . التدريسية الممارسات  وكفايات  والمهارات، القدرات  وكفايات  العلمي، المحتوى 

 على القدرة المدارس تلك معلمي لدى يكون  أن STEM بمدارس العمل يتطلب  .9
  المعقدة،  األسئلة على لإلجابة سبل وإيجاد  المشكالت  حل أساليب  من االستفادة

 حلول  وتطوير  المجتمعية، القضايا  في والبحث  النقدي، التفكير في واالنخراط
 .الواقعي العالم ومشكالت  للتحديات 

 دراية على المدارس تلك معلمو يكون  أن STEM بمدارس العمل يتطلب  .10
  في  تطبيقها وكيفية التعلم ومنهجيات  االستقصاء على القائمة التدريس بأساليب 

 .STEM مناهج تعليم
وباستقراء السمات العامة لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة وال 

في الواليات المتحدة األمريكية في إطار السياق المجتمعي للدولة  STEMرياضيات 
يتضح أن كافة العوامل المجتمعية في الواليات المتحدة األمريكية تؤثر على تلك  
المدارس؛ حيث إن تلك المدارس نتاج لمجتمع متميز متقدم اقتصادًيا وعلمًيا  

 وتكنولوجًيا وفكرًيا. 
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 القسم الرابع 
 في مصر STEMالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مدارس العلوم و 

يتناول هذا القسم من البحث نشأة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة  
في مصر، وفلسفة هذه المدارس وأهدافها، ونظم قبول الطالب  STEMوالرياضيات 

بتلك المدارس، والمناهج الدراسية وطبيعتها، ومعلمي تلك المدارس والسمات العامة 
 المميزة لتلك بالمدارس في مصر.

 )أواًل( السيا  المجتمعي 

تقع مصر في موقع القلب من العالم، كما ظلت نقطة تالق جغرافية وثقافية  
وحضارية على مر العصور؛ فمن الناحية الجغرافية تقع مصر عند ملتقى قارات 

حر األحمر  أوروبا، كما تطل على بحرين هما: الب –أسيا  –العالم القديم: إفريقيا 
والبحر األبيض المتوسط، وتشرف على خليجين هما خليج السويس وخليج العقبة،  
وعلى أرضها تجرى قناة السويس احد الممرات المائية الدولية الهامة، وارتباطًا بهذا  
الموقع الجغرافي المتميز، كانت مصر بمثابة البرزخ الذي مرت عبره الديانات 

والمسيحية واإلسالم( كما كانت الملتقى للتفاعل   السماوية الثالثة )اليهودية 
الحضاري بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، وعلى أرضها تالقت 
وتواصلت الحضارات الفرعونية، واإلغريقية، والرومانية، والقبطية، واإلسالمية 
وصواًل إلى العصر الحديث، فتواصلت مصر عبر البحر المتوسط مع الحضارات 

بية المتعاقبة، وظلت في الوقت نفسه جزءًا من عالم الجنوب حيث تعيش األورو 
 (69)  قضاياه وسعيه الدائم من أجل التنمية والتقدم.

وجمهورية مصر العربية تقع في أقصى الشمال الشرقي من قارة أفريقيا،  
يحدها من المشال الساحل الجنوبي الشرقي للبحر المتوسط، ومن الشرق الساحل 
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الشمالي الغربي للبحر األحمر، ومعظم أراضي مصر تقع في القارة اإلفريقية إال أن  
اهرة، ومعظم السكان فيها من  شبه جزيرة سيناء تقع في قارة آسيا، والعاصمة الق

الحضر ويعيش ربعهم في مدينة القاهرة الكبرى، واللغة الرسمية للبالد العربية، 
ونظام الحكم جمهوري، وقد استقلت مصر عن المملكة المتحدة جزئيًا عام 

م، ويتكون االقتصاد المصري 1953يونيو  18م، وأعلنت الجمهورية يوم 1922م
لنفط والصناعات البتروكيمياوية واإلعالم، وهو اقتصاد  من الزراعة والسياحة وا

متنوع ال يعتمد على البترول فقط مثل بلدان الخليج والعراق، ويعتبر االقتصاد 
المصري ثاني االقتصاديات حجمًا في البلدان العربية بعد السعودية، كما يعد 

ثاني في االقتصاد الحادي عشر في الشرق األوسط من حيث دخل الفرد، ويعد ال
مليار  130أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وقبل نيجيريا في الناتج اإلجمالي برصيد 

 (70)  تريليون جنيه مصري.  2دوالر صافى أي يتعدى 

وتعد األراضي المصرية بمساحتها التي تزيد قلياًل على المليون كيلومتر مربع  
أسيا بموقع متوسط يسهل  جزء من الكتلة العربية واإلسالمية تمتد بين قارتي إفريقيا و 

من التبادل العلمي والتجاري بين شتى البقاع، األمر الذي جعل لدورها التنويري 
أهمية خاصة، ويعد االقتصاد المصري اقتصاًدا متنوًعا، تشارك في رسم مالمحه  
قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، وتمتلك مصر الكثير من المعادن 

النوع والكم وأماكن التوزيع، كما تتمتع بثروة متنوعة من   التي تتنوع من حيث 
خامات الطاقة المتمثلة والخامات الفلزية وغير الفلزية والمعادن النفيسة، وتمتد ثقافة  
مصر إلى ستة آالف عام في التاريخ، حافظت خاللها مصر على استقرار ثقافتها  

ادفاتها وجذورها فإن الطبيعة  التي أثرت العالم عبر عصوره المختلفة، ورغم تنوع مر 
المصرية صهرتها في بوتقة االمتزاج الفرعوني والقبطي واإلسالمي لتتولد شخصية  
مميزة لمصر، فمصر تستمد شخصيتها السكانية من الخلفية التاريخية والجغرافية  
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أكثر من التشريح السكاني ذاته وفى هذه المتناقضة الشكلية يكمن صميم شخصية  
 (71) مصر.

ويوجددد توجدده اقتصددادي مددن الدولددة المصددرية نحددو التركيددز علددى توجيدده النشدداط 
االقتصددادي نحددو تحقيددق معدددالت نمددو مرتفعددة بهدددف تحقيددق الرخدداء فددي الددبالد مددن 
خالل التنمية المستدامة، وبما يكفل رفع معدل النمو لالقتصاد القدومي ورفدع مسدتوى 

 (72) ة والقضاء على الفقر.المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطال

وعلدى الددرغم مددن الجهدود فددي تصددحيح مسدديرة االقتصداد الددوطني ُيالحددظ أن علددى 
وفدق تقدارير مركدز المعلومدات ودعدم اتخداذ  -أرض الواقع يعاني االقتصاد المصري 

مددددن بعددددض المؤشددددرات الدالددددة علددددى وجددددود بعددددض  -القددددرار التددددابع لمجلددددس الددددوزراء
سبيل تحقيق التنمية االقتصادية، والمتمثلة فدي ارتفداع  التحديات التي تقف عائًقا في

معددددل التضدددخم، وزيدددادة الددددين الخدددارجي علدددى الدولدددة، وانخفددداض مؤشدددر البورصدددة 
 (73) المصرية.

وبدددالنظر إلدددى توزيدددع العددداملين علدددى األنشدددطة االقتصدددادية المختلفدددة بدددين سدددكان 
مددن العدداملين فددي  مصددر؛ فيددأتي التعلدديم كنشدداط اقتصددادي ليسددتحوذ علددى نسددبة كبيددرة

% مددن السددكان، 9,6الدولددة فددي المركددز الخددامس؛ إذ تبلددغ نسددبة مددن يعمددل بددالتعليم 
مليدددون نسدددمة، تشدددمل المعلمدددين فدددي المددددارس وأعضددداء هيئدددة  2,3والمقددددرة بحدددوالي 

 (74) التدريس بالجامعات.

وتتجددده مصدددر نحدددو ميكندددة الخددددمات المختلفدددة المقدمدددة للجمهدددور، فمدددن الناحيدددة 
ة ارتفدددع معددددل اسدددتخدام تكنولوجيدددا المعلومدددات واالتصددداالت فدددي السدددنوات التكنولوجيددد 

األخيددددرة بشددددكل واضددددح فددددي مصددددر؛ حيددددث ارتفددددع مؤشددددر التكنولوجيددددا واالتصدددداالت 
, وتسددعى (75)ومسدتخدميها, وكددذلك مؤشددر سدهولة الوصددول إليهددا ومهدارات اسددتخدامها
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ة للبحددث مددإلى وضددع منظومددة متكاملدد 2030مصددر مددن خددالل رؤيتهددا االسددتراتيجية 
العلمدددددي والتكنولوجيدددددا واالبتكدددددار ووضدددددع نسدددددبة بحثيدددددة وتشدددددريعية للبحدددددث العلمدددددي 

 (76) والتكنولوجيا واالبتكار عالية الجودة وعنصر بشري قادر على اإلبداع.

ومن ثم يمكن القول: إن هناك توجًها متزايًدا للدولة المصرية في سدبيل االهتمدام 
لددددذي يسددددتخدمها، وقددددد فرضددددت التوجهددددات بالتكنولوجيددددا وتطددددوير العنصددددر البشددددري ا

 العالمية وعصر االنفتاح على مصر ضرورة مواكبة التغيرات العالمية السائدة.

فدددي إطدددار سدددعي الدولدددة لتطدددوير المجتمدددع يتضدددح أن التعلددديم أهدددم محددداور هدددذا 
إلى تحسين موارد التنميدة البشدرية  2030التطوير؛ حيث تهدف الرؤية االستراتيجية 

م والصددحة، وتهدددف إلددى الوصددول إلددى تعلدديم عددالي الجددودة، وُمتدداح مددن خددالل التعلددي
للجميع دون تمييدز فدي إطدار نظدام مؤسسدي كدفء وعدادل يسداهم فدي بنداء شخصدية 

 (77) متكاملة للمواطن.

ا فددي السياسددات التعليميددة التددي تحكددم التعلدديم فددي  ويمكددن القددول أن هندداك تخبطددً
لتخددبط األيددديولوجي والفكددري مصدر؛ حيددث عانددت مصددر عبددر تاريخهددا الحددديث مددن ا

والسياسي وهو ما يتضح في تخبط القدرارات الخاصدة بدالتعليم، وارتبداط تلدك القدرارات 
بتغيددر القيددادات والتغيددر المتتددالي للددوزراء والمسددئولين عددن التعلدديم فددي الدولددة، وكددذلك 

ه للتغيددرات الحادثددة علددى التوجدده السياسددي للدولددة مددا بددين الملكيددة والجمهوريددة والتوجدد 
, كمدا أدى نمدط اإلدارة  المركزيدة فدي التعلديم حيدث (78)نحو االشتراكية أو الرأسمالية 

يددتم اتخدداذ القددرارات علددى المسددتوى المركددزي دون تشدداور مددع المسددتويات األدنددى إلددى 
الجمدددود والدددروتين وضدددعف االبتكدددار وضدددعف المبدددادرة وانتظدددار التعليمدددات، ومدددن ثدددم 

اذ القرارات الخاصدة بالمنداهج وتطدوير البدرامج أصبحت المدرسة غير قادرة على اتخ
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فيدده والشددئون الخاصددة بالهيئددة اإلداريددة و التدريسددية بالمدرسددة, ويتضددح مددن ذلددك أن 
 التعليم في مصر يعاني من العديد من المشكالت والتي أثرت على جودة مخرجاته.

في  STEM)ثانيًا( نشأة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  
 مصر 

لقي المتفوقون في مصر اهتمامًا كبيرًا منذ بدايات القرن التاسع عشر،  
عندما قام محمد على بتجميعهم وإرسالهم في بعثات خارجية إلى أوروبا لدراسة 
العلوم الحديثة والتزود بالخبرات المتقدمة في مختلف الفنون والصنائع واألخذ 

ؤالء المبعوثون بمثابة األساس فيما بعد بأسباب الحضارة الغربية، وقد أصبح ه
لحركة التنوير والتحديث، وفيما بعد قام إسماعيل القباني في إطار االهتمام بتعليم 

كلية   –م بإنشاء الفصول التجريبية الملحقة بمعهد التربية 1932المتفوقين عام 
ذجية والتي تحولت فيما بعد إلى مدرسة نمو  -التربية جامعة عين شمس فيما بعد 

بحدائق القبة عني فيها بتطبيق مبادئ التربية الحديثة وكان التعليم فيها قائمًا على  
، أي أنها كانت سابقة لزمانها بزمن في استخدام  (79)التدريس بطريقة المشروعات 

 التعلم التكاملي القائم على المشروعات.

فصول  م في إنشاء1952وقد تمثل االهتمام بالطالب المتفوقين بعد ثورة 
م والتي  1954خاصة بهم ملحقة بمدرسة المعادي الثانوية النموذجية للبنين عام 

م، وأنشئت بداًل منها مدرسة المتفوقين الثانوية بعين 1960استمرت حتى عام 
شمس، وكانت أول مدرسة بالشرق األوسط والثالثة على مستوى العالم بعد الواليات  

ي، وأشترط لاللتحاق بها حينئذ أن يكون الطالب المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيت
أحد الخمسة األوائل بامتحانات الشهادة اإلعدادية بكل محافظة أو مديرية تعليمية، 
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وُيعفى طالبها من المصروفات والرسوم الدراسية ونفقات اإلقامة بالقسم الداخلي 
 (80)  ومقابل الرعاية النفسية والصحية واالجتماعية.

لك لم تحقق المدرسة الغرض من إنشائها وهو رعاية  وبالرغم من ذ 
المتفوقين لعدم وجود معلمين ذوي كفاءة عالية لتعليم الطالب للمتفوقين، لذلك تم 
إنشاء نوعية أخرى من مدارس المتفوقين الثانوية، وظهرت الحاجة إلى إنشاء 

ليمية، والعمل  مدرسة المتفوقين الثانوية بالقرية الكونية بإدخال أحدث الوسائل التع
 .(81)   على االهتمام بإعداد المعلمين واختيارهم وتدريبهم

وتوالى بعد ذلك مبادرات إنشاء فصول للمتفوقين ملحقة بالمدارس الثانوية، 
وظهرت مبادرات لتعليم المتفوقين منها مبادرة تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة  

، والتي  STEMيس بالمشروعات والرياضيات بطريقة تكاملية قائمة على التدر 
بدأت بافتتاح أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في منطقة السادس من 

 (82) م. 2011( لسنة 369أكتوبر، وتم افتتاحها بمقتضى القرار الوزاري رقم )

ومن ثم فالدراسة في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بدأت عام  
تفوقين في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، تالها  في مدرسة الم 2011

، ثم في العام  2012إنشاء مدرسة المتفوقات بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة عام 
تم التوسع في إنشاء سبع مدارس المتفوقين في العلوم  2016/ 2015الدراسي 

عرب، ومحافظة والتكنولوجيا في المحافظات التالية: اإلسكندرية بمنطقة برج ال
أسيوط بمدينة أسيوط، واألقصر بمدينة طيبة، ومحافظة البحر األحمر بالغردقة، 
ومحافظة اإلسماعيلية بالمجمع التعليمي، ومحافظة كفر الشيخ بمدينة كفر الشيخ،  

بدأت  2017 - 2016ومحافظة الدقهلية بمدينة جمصة، وفي العام الدراسي 
علوم والتكنولوجيا في محافظتي الغربية  الدراسة في مدارس المتفوقين في ال
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وتوالى بعد ذلك إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  (83)والمنوفية،
STEM  مدرسة مع طموح بأن تكون هناك مدرسة  16حتى وصل عددها إلى

 للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكل محافظة. 

وأهدافها  STEM)ثال ًا( فلس ة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
 في مصر. 

من   STEMتنطلق فلسفة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
إصالح من خارج منظومة التعليم التقليدية، حيث تعتمد على تقديم تعليم  كونها 

متميز للبعض وليس للكافة، حيث تتيح للطالب المتفوقين االلتحاق بتعلم متميز 
بغض النظر عن المستوى االقتصادي واالجتماعي والخلفية الثقافية ألسرهم، مع 

ؤالء الطالب لاللتحاق بتلك  تحقيق العدالة والمساواة من خالل إتاحة الفرصة له
المدارس بناء على معايير موضوعية ممثلة في درجاتهم في الشهادة اإلعدادية 
ومواد العلوم والرياضيات واللغة اإلنجليزية، وبمصروفات شبه رمزية بهدف تحييد 
العوامل والظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية كعوامل قد تعوق هؤالء الطالب 

الموهوبين عن تطوير قدراتهم وإمكاناتهم، ولتحييد تلك العوامل التي قد  المتميزين
تعوق نموهم العقلي والجسماني تم توفير إقامة داخلية بالمدرسة وسكن مناسب 
لتوفير الجو والبيئة الداعمة الستمرار هؤالء الطالب في تفوقهم وتنمية مهاراتهم  

 العقلية والعلمية والوجدانية والجسمانية.

عبر عن قدرة فلسفة هذه المدارس على تغيير الواقع الثقافي وإحداث وي
حراك اجتماعي وإتاحة الفرص للفئات المهمشة للحصول على فرصتها ما قالته  

المصرية  STEMالطالبة المصرية ياسمين يحيى مصطفى أحد طالبات مدارس 
مريكية الوطنية  عاما عندما تم تكريمها من قبل اإلدارة األ 17والتي تبلغ من العمر 
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للمالحة الفضائية والفضاء المعروفة بوكالة ناسا الفضائية لحصولها على المركز 
األول في مسابقة معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة للعام السابق بعد أن أطلقت 
اسمها على الحزام الرئيس ألحد الكويكبات التي اكتشفتها مؤخرا؛ وذلك تقديرا  

ي بذلتها لصالح علوم األرض والبيئة، حيث تحدثت عن تغير  لجهودها العلمية الت
نظرة أهل قريتها لها من نظرة ناقدة لتلك الفتاة التي التحقت بمدرسة داخلية 
بمحافظة أخرى وتسافر بمفردها مع صغر سنها، وتغير تلك النظرة إلى نظرة  

اللتحاق بهذه  إيجابية ونظرة تقدير واحترام جعلت الفتيات في قريتها وأسرهم تطمح ل
 (84) الصيغة التعليمية المتميزة لتحقيق ذاتهم وتطوير قدراتهم. 

ومن وجهة نظر مقابلة قد يرى البعض أن تلك المدارس تعبر عن أسلوب 
انتقائي لمجموعة محدودة العدد من الطالب، وإعطائها فرص تعليمية متميزة ال  

 ُتتاح لغيرها مما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص.

م في مادته الثانية أهداف مدارس 2011لعام  369قرار الوزاري رقم وقد حدد ال
في مصر في خمسة أهداف   STEMالمتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا 

 (85) رئيسة، وهي: 

 . رعاية الموهوبين والمتفوقين واالهتمام بقدراتهم. 1
 . تدريس المناهج المتطورة في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا. 2
 . تطوير استخدام أساليب تكنولوجيا المعلومات لتطوير العملية التعليمية. 3
. االهتمام بترسيخ القيم الروحية والتربوية وتعميق قيم التسامح واالنفتاح على  4

 العالم.
 . فتح المجال أمام القدرة الكامنة اإلبداعية للطالب.5
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وتهدف مدارس المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا وهي مدارس 
ثانوية ذات مناهج خاصة إلى رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة  
والتكنولوجيا واالهتمام بقدراتهم، تعظيم دور العلوم والرياضيات والهندسة  

في  STEMيث وهو نظام والتكنولوجيا في التعليم المصري، نشر نظام تعليمي حد 
المدارس المصرية، تشجيع التوجه نحو التخصصات العلمية لدى نسبة كبيرة من  
الطالب في المرحلة الثانوية، تطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على  
المشروعات االستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، إكساب وتنمية ميول 

وتحصيلهم في العلوم والرياضيات. وتحقيق  ومهارات الطالب وزيادة مشاركتهم 
التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسية بما يكشف عن مدى  
االرتباط بين هذه المجاالت إلعداد طالب لديه القدرة على التصميم واإلبداع 

تميزة  والتفكير النقدي، إكساب الطالب مهارات التعلم التعاوني، إعداد قاعدة علمية م
 (86) ومؤهلة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

في  STEM)رابعًا( منهج مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
 مصر. 

يتمحور منهج مدارس المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا في مصر حول  
ر عنها اختصارًا  مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتي يتم التعبي

، ويتم تدريس هذه المقررات بصورة تكاملية ال يوجد فصل  STEMبالمصطلح 
بينها، وقد تم بناء المناهج في تلك المدارس لتساعد الطالب على فهم ودراسة 
المشكالت الكبرى التي تواجه المجتمع المصري؛ وذلك من خالل أحد عشر تحديا  

 ، وهي:Egypt Grand Challengesر تمثل التحديات الكبرى التي تواجه مص
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 .مصادر الطاقة البديلة .1
 . إعادة تدوير المخلفات  .2
 .االزدحام العمراني .3
 .مشكالت الصحة العامة واألمراض  .4
 .التوسع الزراعي والصناعي .5
 . التلوث البيئي .6
 . مشكلة التصحر .7
 . تحدي المياه النظيفة .8
 . الزيادة السكانية .9

 . العلمي والتطور التكنولوجية البيئة تحسين .10
 التغير المناخي  .11

ويقوم الطالب بعمل مشروع من خالل موضوع متكامل بالمشاركة مع زمالئه 
باالعتماد على العمل التعاوني بحيث يكون نابًعا من أحد هذه التحديات الكبرى،  
ومن خالل االستفادة من المعارف والمعلومات التي تم اكتسابها من هذه المقررات 

يق المهارات التي تم اكتسابها في مشروع يشترك فيه مجموعة من  مجتمعة، وتطب
الطالب بإشراف ومتابعة من أحد المعلمين بالمدرسة، ومن ثم يتم تبني  طريقة في  

  Capstoneالتدريس بتلك المدارس قائمة على المشروعات التكاملية التي تسمى 
التتويج النهائي، حيث   وهو ما يمكن ترجمته حرفيًا بمعنى )قمة الحجر الظاهرة( أو

يعني هذا المصطلح من الناحية اللغوية المنتج النهائي الذي يصل إليه الطالب 
تتويجًا لتحصيله والمهارات التي اكتسبها من خالل التعلم بتلك المدارس، ومن 
ناحية المدلول التربوي هناك مغذى من هذا المصطلح؛ بمعنى أنه القمة الظاهرة 

ؤيتها، لكن تحت هذه القمة الظاهرة قاعدة كبيرة من المعلومات للعيان التي يمكن ر 
والمعارف والمهارات المكتسبة، ومن ثم فمنهج وطريقة التدريس بتلك المدارس يدور 
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حول إكساب الطالب مهارة توظيف المعارف العلمية والمهارات المكتسبة وتحويلها 
روعات تخدم البيئة  بالعمل الجماعي إلى تقنيات عملية يمكن توظيفها في مش

 والمجتمع.

ويدرس الطالب المقيد بالصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم  
والتكنولوجيا في المجموعة العلمية "رياضيات" داخل المعامل مقررات عملية مثل  

هندسة اإللكترونيات، وغيرها(، ويدرس الطالب المقيد  –)هندسة اإلنسان اآللي 
علوم   –ية "علوم" داخل المعامل مقررات عملية مثل )الهيدروليك بالمجموعة العلم

األرض والفضاء ، وغيرها(، وهي مواد يدرسها الطالب بنظام الفصلين الدراسيين  
داخل المدرسة ويؤدي االمتحان فيها عملًيا في نهاية كل فصل دراسي، كما يمارس 

د لهم امتحان عملي في جميع الطالب بالصف الثالث الثانوي النشاط الرياضي ويعق
نهاية كل فصل دراسي داخل المدرسة، ويختار الطالب نشاًطا واحد من األنشطة  
التالية ويمارسه بنظام الفصلين الدراسيين داخل المدرسية ويتم االمتحان فيه عملًيا  
في نهاية كل فصل دراسي، من خالل مسابقات تنظمها المدرسة وهي: )النشاط 

خدمة  -الصحافة واإلعالم  -المسرح والتمثيل  -ي االبتكاري النشاط العلم -الفني 
 –المكتبات ومهارات البحث  -النشاط العلمي االبتكاري  -المجتمع وتنمية البيئة

تكنولوجيا المعلومات واالتصال(، ويلتزم المعلمون بتدريس الدروس العلمية داخل 
م إعدادها بواسطة  المعامل بالمدرسة بالتوازي مع الدروس النظرية وفق خطة يت 

مستشار المادة، تشمل تجارب ومشروعات وبحوث وابتكارات علمية وتكنولوجية،  
وتضع مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا خطة لتنويع فرص التعلم المتاحة؛ وذلك 
من خالل االتصال بالجامعات المصرية والمراكز البحثية والمركز القومي للبحوث 

 (87) مي ؛ وفًقا للبروتوكول الموقع من قبل الوزارة.بأكاديمية البحث العل
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وتقوم الدراسة بمدارس المتفوقين الثانوية للعلوم والتكنولوجيا على أساس  
استخدام طريقة المشروعات والوحدات التكاملية القائمة على البحث واالستقصاء  
عبر المواد الدراسية المختلفة، ويحدد أعضاء هيئة التدريس في كل مادة 

فصل الدراسي، الموضوعات الدراسية التي تحقق أهداف المنهج طوال ال
والمشروعات التي يقوم الطالب بإجرائها وتجمع بواسطة مدير المدرسة وتعرض 
على مجلس إدارة المدرسة للموافقة عليها علي أن يتسلم الطالب في بداية الفصل  
الدراسي توصيًفا لها موزًعا على األسابيع الدراسية باإلضافة إلى كتيب المشروعات 

عات، ويتم مقارنة جميع المشروعات في كل المواد ومعايير تقييم هذه المشرو 
الدراسية للتوصل إلى المشروعات المشتركة بين المواد المختلفة وتحويل هذه 
المشروعات إلي أفكار محورية كبرى تدور حولها المشروعات التكاملية )مادة 

باإلضافة إلى األفكار المحورية األخرى التي  Capstoneالمشروع( تحت اسم 
ب الطالب بالمدرسية، وتقوم المدرسية بتوفير مصادر متنوعة للتعلم للطالب تناس

أثناء الدراسية داخل المكتبة وعلى شبكة المعلومات ويتم االستعانة بمكتبات  
أكاديمية البحث العلمي والجامعات المصرية، ويعتمد المعلم أثناء التدريس بمدارس 

دخل االستقصائي القائم على المشروعات  المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على الم
التكاملية؛ وذلك من خالل العمل التعاوني في مجموعات صغيرة )لكل مجموعة 
مشروع محدد( باإلضافة إلى التعلم اإللكتروني من خالل الكمبيوتر المحمول الذي 
يتسلمه الطالب من المدرسة، ويدعم التدريس بمدارس المتفوقين الثانوية في العلوم  

لتكنولوجيا بمجموعة من األنشطة المرتبطة بالمشروعات البحثية التي يقومون بها؛ وا
وذلك من خالل زيارات ورحالت علمية لبعض الجامعات ومراكز البحوث العلمية 

 ( 88) وغيرها ويحدد لها يوم كل أسبوع في الجدول الدراسي.
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طبيعة المادة  ويتم التقييم المستمر للطالب أسبوعًيا وشهرًيا بما يتناسب مع
لقياس  مدى تقدم الطالب في التعليم وإجراء المشروعات داخل المعامل والحجرات 
الدراسية وتحفظ نتائج هذا التقييم في ملف خاص بكل طالب، ويتم تقويم الطالب 
في كل مادة دراسية، من خالل منظومة تقويم تعتمد على اختبار تحريري بنسبة  

التي يكتسبها الطالب من خالل تقييم المشروعات  %(، وقياس مهارات التعلم 30)
من خالل لجنة تضم بعض الخبراء من خارج المدرسة كاالستعانة بأعضاء هيئة  

%(، وأداء الطالب ومواظبتهم وأنشطتهم أثناء العام  60التدريس بالجامعات بنسبة ) 
ضيات  %(، ويلزم الطالب لتحقيق النجاح في مواد العلوم والريا10الدراسي بنسبة ) 

 (89)  % من الدرجة النهائية.60والتكنولوجيا والهندسة الحصول على 

وتكون الدراسة في هذه المدارس باللغة اإلنجليزية لمواد العلوم والرياضيات  
والهندسة والتكنولوجيا وتتولى المدارس رفع مستوى اللغة اإلنجليزية للطالب 

 (90)  الملتحقين بالمدارس.

في   STEMعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )خامسًا( معلم مدارس ال
 مصر. 

يحدد  2012لسنة  382وفقًا للمادة العاشرة والحادية عشر من القانون رقم 
مدير المدرسة احتياجات المدرسة من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين وأمناء  
 المعامل وغيرهم في األسبوع األول من شهر يونيه من كل عام، ويعرضها علي 

مجلس إدارة المدرسة للموافقة عليها وإرسالها إلي اإلدارة المركزية للتعليم الثانوي  
بالوزارة في موعد أقصاه األسبوع األخير من شهر يونيه لتلبيتها قبل بداية العام  
الدراسي، ومن ثم تتشكل لجان بقرار من وزير التربية والتعليم برئاسة رئيس قطاع  

من رئيس األكاديمية المهنية للمعلمين، ورئيس اإلدارة  التعليم العام وعضوية كل 
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المركزية للتعليم الثانوي، وممثل لمجلس إدارة المدرسة، والسيد األستاذ مستشار 
المادة، والسيد مدير المدرسة؛ حيث تختص تلك اللجان باختيار أعضاء هيئات  

نولوجيا عن  التدريس في التخصصات المختلفة بمدارس المتفوقين في العلوم والتك
 (91)  طريق اإلعالن بنظام التعاقد لمدة عام قابل للتجديد.

ويشترط فيمن يتم اختيارهم لعضوية هيئة التدريس أو اإلداريين أو أمناء  
المعامل وغيرهم الذين تحتاجهم المدارس الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
لمدة عام قابل للتجديد سواء من العاملين أو من غير العاملين في وزارة التربية 

 (92) والتعليم يفضل من يكون: 

  أحدث  على باالطالع وقاموا  تعليمية بعثات  في بالخارج  السفر لهم سبق قد  -
 .التدريس في المتقدمة الطرق 

  هيئة  وأعضاء المدرسين من الدكتوراه  أو الماجستير درجة على  الحاصلين  -
 .المصرية بالجامعات  التدريس

 .للغات  الرسمية المدارس من التدريس في المتميزة الكفاءة ذوي  -
  في  المستوى  اختبارات  اجتاز  من ويفضل اإلنجليزية اللغة في المتخصصون  -

 .اإلنجليزية اللغة
ويتم تدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد على التدريس القائم على االستقصاء  

والعمل التعاوني   Capstoneبنظام المشروعات وعلى المدخل التكاملي بنظام 
ي هذا اإلطار التعاون مع  ويتم ف (93) واللغة اإلنجليزية؛ وذلك قبل بدء عملهم،

والوكالة األمريكية للتنمية الدولية في تدريب المعلمين الجدد على النظام التعليمي  
من خالل الخبراء العاملين بهذه المدارس سواء من  STEMالتكاملي بمدارس 

الواليات المتحدة األمريكية أو المعلمين المصريين الذين اكتسبوا خبرات متراكمة من 
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عمل بتلك المدارس في مصر؛ وذلك بالتنسيق مع وحدة ستيم المركزية خالل ال
 (94)  المشرفة على تلك المدارس بوزارة التربية والتعليم.

ويتم تقييم األداء لجميع العاملين بالمدرسة في نهاية كل عام دراسي ؛ وفًقا  
مين  لمعايير أداء محددة يقوم بوضعها لجنة مشكلة من األكاديمية المهنية للمعل

والخبراء المتخصصين في هذا المجال، ويتم التجديد من عدمه في ضوء نتيجة هذا  
 ( 95)التقييم الذي يتم بلجان مشكلة على النحو التالي: 

  الثانوي  للتعليم  المركزية اإلدارة رئيس  من اللجنة تتشكل: المدرسة لمدير  بالنسبة -
 .المدرسية أمناء مجلس وعضو للمعلمين المهنية األكاديمية من مرشح وخبير

 ومستشار المدرسة مدير من اللجنة تتشكل: التدريس هيئة ألعضاء بالنسبة -
  مجلس  وعضو للمعلمين المهنية األكاديمية من متخصص  ومرشح المادة

 .  األمناء
  متخصص  ومرشح المدرسة مدير من اللجنة تتشكل: بالمدرسة للعاملين بالنسبة -

 .األمناء مجلس وعضو للمعلمين المهنية األكاديمية من
ويتم عرض نتائج التقييم على مجلس اإلدارة ورفعها إلى رئيس قطاع التعليم  

 العام بالوزارة ليتخذ قراًرا بشأنها.

وفي هذا اإلطار تم إقرار برنامج جديد يطبق ألول مرة خالل العام الدراسي  
، وهناك جهود بكليتي التربية جامعة عين شمس وجامعة الزقازيق 2019/2020

إلقراره ببعض الجامعات األخرى، وهو عبارة عن دبلوم مهني إلعداد المعلمين 
، حيث يستهدف البرنامج  STEMللعمل بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 

تأهيل خريجي كليات التربية والحاصلين على الدبلوم العام في التربية للتدريس 
إعداد معلم قادر على تحقيق التكامل بين  التكاملية، من خالل  STEMبطريقة 

العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بالتعاون مع كليتي العلوم والهندسة وفق  
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مناهج تعتمد على المشروعات االستقصائية، والتصميم واإلبداع والتفكير الناقد، 
ة بالبرنامج  وقائمة على التعلم التعاوني والبحث العلمي اإلجرائي، حيث تسير الدراس

بنظام الساعات المعتمدة، ويتم التدريس باللغة اإلنجليزية كلغة تدريس أساسية، 
 (96)  ويجوز تدريس المقررات ذات االرتباط بالسياق الثقافي المصري باللغة العربية.

)سادسًا( قبول الطالب بمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
STEM .في مصر 

يتم القبول بمدارس المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا للطالب الناجحين  
في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم األساسي في نفس العام من جميع  

 (97) محافظات جمهورية مصر العربية بالشروط التالية: 

  التعليم  بمرحلة الدراسة إتمام شهادة امتحان في الطالب  درجات  مجموع يقل أال -1
 .للدرجات  الكلى المجموع من %98  عن  األساسي

  من  األقل على مادتين في  النهائية الدرجات  على حاصالً  الطالب  يكون  أن -2
 (العلوم –  الرياضيات  – اإلنجليزية اللغة) مواد 

 .المدرسة لها التابع اإلدارة في الصحي بالتأمين  الطبي الكشف يجتاز أن -3
 والهندسة والرياضيات  العلوم في النوعي اإلبداعي التفكير اختبار يجتاز أن -4

 . والتكنولوجيا
 .الذكاء مستوى  اختبار يجتاز أن -5
 . بنجاح الشخصية  المقابلة يجتاز أن -6

وتعقد المقابالت الشخصية للطالب الذين اجتازوا اختبار التفكير اإلبداعي  
النوعي في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا في خالل عشرة أيام من هذا 
االختبار من خالل لجنة برئاسة رئيس قطاع التعليم العام ومكونة من رئيس اإلدارة  

ر عام التعليم الثانوي العام، ومستشار مادة  المركزية للتعليم الثانوي العام، ومدي
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العلوم، ومستشار مادة الرياضيات، ومستشار مادة اللغة اإلنجليزية، وممثل مجلس 
إدارة المدرسة، ومدير المدرسة، وتهدف المقابلة الشخصية للطالب الذين اجتازوا 

لديهم،  شروط المجموع واختبارات القدرات إلى التأكد من عدم وجود مشاكل نفسية 
طالًبا لكل  25وُيقبل بالمدرسة الطالب الحاصلون على الدرجات األعلى بواقع 

 (98) فصل؛ طبقًا ألعداد الفصول بكل مدرسة.

ويلتزم الطالب بالسلوك القويم تجاه زمالئهم ومعلميهم ومدرستهم طوال العام  
طر الدراسي، ويحتفظ مدير المدرسة بسجل لسلوكيات الطالب غير المرغوبة ويخ

، ويشترط  (99)  ولى أمره بموجز عن سلوكيات الطالب مرة كل شهر على األقل
لالستمرار في الدراسة بهذه المدارس أن يحقق الطالب نجاحًا في دراسته، ويمكن 
إلدارة المدرسة بعد موافقة مجلس اإلدارة نقل الطالب غير القادرين على التجارب 

 (100)  المدارس التجريبية أو الحكومية.من نظم وشروط هذه المدارس إلى غيرها من 

)سابعًا( السمات العامة لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في     
 مصر. 

وباستقراء ما سبق يمكن استخالص مجموعة من السمات العامة المميزة  
في مصر، وهي على  STEMلمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

 النحو التالي:

  مصر  في STEM والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم مدارس تمثل .1
  تعليم  تقديم على مد وتعت التقليدية، التعليم منظومة خارج من إصالح صيغة
 . للكافة وليس المتفوقين الطلبة من للبعض  متميز
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  المتفوقين  مدارس على مصر في التكاملي STEM منهج تدريس ينحصر .2
 عدد  وهو مدرسة، 16 عن عددها يزيد  ال والتي والتكنولوجيا العلوم في الثانوية
 .مصر  في العامة الثانوية المدارس بعدد  بالمقارنة محدود 

  بغض  متميز بتعلم لاللتحاق المتفوقين للطالب  الفرصة المدارس تلك تتيح .3
  مع  ألسرهم، الثقافية والخلفية واالجتماعي االقتصادي المستوى  عن النظر
  بتلك لاللتحاق الطالب  لهؤالء الفرصة إتاحة خالل من والمساواة  العدالة تحقيق

  اإلعدادية  الشهادة في درجاتهم  في ممثلة  موضوعية  معايير  على بناء المدارس
 بهدف رمزية شبه وبمصروفات  اإلنجليزية، واللغة والرياضيات  العلوم ومواد 
 تعوق  قد  كعوامل والثقافية واالجتماعية االقتصادية والظروف العوامل تحييد 
  قدراتهم  تطوير دراسة في  االستمرار عن الموهوبين المتميزين الطالب  هؤالء

 .وإمكاناتهم
  العملية  لتطوير المعلومات  تكنولوجيا أساليب  استخدام على المدارس تلك تعتمد  .4

  المجهزة  التقليدية وغير التقليدية  كالمعامل اإلمكانات  توفير يتم حيث  التعليمية،
  التربوية  باألنشطة المدارس تلك تهتم  كما المدارس، بتلك مستوى  أعلى على

 العربية الكتب  أحدث  بها وشاملة ومتطورة حديثة مكتبة بها توجد  كما المدرسية،
 . اآللية والحاسبات  العرض  آالت  أجهزة وأحدث  العلمية، والموسوعات  واألجنبية

  من  المدارس بتلك الملتحقين  الطالب  لطبيعة  داخلية المدارس بتلك اإلقامة .5
  والرعاية  المناسبة التعليمية البيئة توفير يتم حتى وكذلك مختلفة، محافظات 

  عقلياً  الطالب  شخصية بناء في التكامل  يضمن بما الجيدة، والتغذية  الصحية
 . ووجدانياً   وبدنياً 

 المشروعات  على تعتمد  جديدة تدريس وطرق  مناهج  المدارس تلك تطبق .6
 والهندسة والتكنولوجيا العلوم تدريس في التكاملي والمدخل االستقصائية
 .والرياضيات 
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  والتفكير  واإلبداع  التصميم  على القدرة لديه طالب  إعداد  إلى المدارس تلك تهدف .7
 . التعاوني التعلم مهارات  الطالب  إكساب  النقدي،

 ودراسة فهم في الطالب  مساعدة على المدارس تلك  في المناهج بناء يعتمد  .8
 . المصري  المجتمع تواجه  التي الكبرى  المشكالت 

  التكاملية  المشروعات  على قائمة المدارس بتلك التدريس في طريقة تبني يتم  .9
 إكساب حول يدور للتدريس وطريقة منهج وهو Capstone تسمى التي

  بالعمل  وتحويلها المكتسبة والمهارات العلمية المعارف توظيف مهارة الطالب 
  البيئة  تخدم مشروعات  في توظيفها يمكن عملية تقنيات  إلى الجماعي
 .والمجتمع

  بمدارس  والتدريسية اإلدارية بالهيئة للعمل العناصر  أفضل انتقاء يتم .10
 بتلك  العمل أساليب  على وتدريبهم والتكنولوجيا، العلوم في  الثانوية المتفوقين 
 الجهد وبذل الجدية لضمان باستمرار أدائهم وتقويم مادياً  وتحفيزهم المدارس،

 . األداء في والتميز
 القسم الخام 

 والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتتحليل مقارن لكل من مدارس العلوم 
 بالواليات المتحدة األمريكية وجمهورية مصر العر ية

 تمهيد 
على أثر عرض البحث الراهن لكل من خبرتي الواليات المتحدة األمريكية  
وجمهورية مصر العربية في تطوير مدارس تركز على تعليم العلوم والتكنولوجيا 

هذا القسم من البحث إلى إجراء تحليل ، يسعى  STEMوالهندسة والرياضيات 
مقارن لكال الخبرتين؛ لبيان ما بينهما من أوجه تشابه واختالف؛ وذلك فيما يتعلق  
بنشأة، وفلسفة وأهداف، ومناهج، ومعلم، وقبول الطالب، والسمات العامة لتلك  
المدارس في كال الخبرتين؛ وذلك بهدف الوصول إلى رؤية مقترحة من شأنها 
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في مصر خاصة، وتوسيع ونشر وتطوير تخصصات  STEMدارس تطوير م
العلوم والرياضيات بالمرحلة الثانوية عامة، واستقطاب الطالب لهذه التخصصات 
في ظل ظاهرة عزوف واضحة للطالب عن تلك التخصصات واالتجاه نحو  
التخصصات األدبية بما ينذر بعواقب وخيمة تنتج عن انحصار وانكماش القاعدة 

ة في المجتمع المصري، تلك القاعدة التي بمثابة أساس ألي مجتمع راغب  العلمي
في اللحاق بركب التقدم، وال يغيب عن وعي أي متابع أو مهتم أن بناء تلك القاعدة  
العلمية خطوة مهمة نحو الوعي بأهمية العلوم والرياضيات وتطبيقاتهم التكنولوجية  

وة نحو محو األمية العلمية بالمجتمع في تطوير مستوى جودة حياتنا، كما أنها خط
المصري وبناء مجتمع المعرفة كغاية مأمولة تتيح لمصر أخذ مكانتها الالئقة في 

 ركب الحضارة العالمية. 

 وفيما يلي بيان هذا التحليل المقارن وفق المحاور سالف اإلشارة إليها:

يات المتحدة وطبيعتها في كل من الوال STEM)أواًل( فيما يتعلق بنشأة مدارس 
 األمريكية وجمهورية مصر العر ية  

  المتحدة  الواليات  من كل في كبير حد  إلى وتتوافق األولى البدايات  تتفق .1
  أمريكا  من كل في المتفوقين بتعليم االهتمام بدايات  ترجع حيث  ومصر؛
 مدارس نشأة وترجع بدأت  أمريكا ففي عشر التاسع القرن  بدايات  إلى ومصر
  العشرين  القرن  بداية إلى جذورها  في والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم

  أنشت  التي التجارية الثانوية المدارس من تطورت  التي  النخبة مدارس نشأة مع
  إلى  المنصرم القرن  من الثالثينيات  خالل تحولت  والتي نيويورك بمدينة عام 

 األولى البدايات  ترجع مصر وفي والرياضيات، األكاديمية العلوم على التركيز
  بمعهد  الملحقة  التجريبية الفصول بإنشاء م1932 لعام المتفوقين بتعليم لالهتمام

  إلى  بعد  فيما تحولت  والتي - بعد  فيما شمس عين جامعة  التربية  كلية – التربية
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  وكان  الحديثة التربية مبادئ بتطبيق  فيها عني القبة بحدائق نموذجية مدرسة
  لزمانها  سابقة كانت  أنها أي المشروعات  بطريقة التدريس على  قائماً  فيها التعليم
  الصيت  ذائعة المتفوقين مدرسة إنشاء تم الستينيات  وفي اإلطار، هذا في بزمن
  المتفوقون  إليه يصبو هدف بها وااللتحاق لها االنتماء كان والتي شمس بعين

 .    مصر أرجاء جميع من
 وجه  إنذار جرس بمثابة والرياضيات  العلوم في الدولية االختبارات  كانت  .2

  االهتمام  نحو ومصر األمريكية  المتحدة الواليات  من  كل  في األنظار 
 تلك أظهرت حيث  والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم بتخصصات 

  في  المصريين الطالب  أداء تدني م2011و م2007 عامي بين ما االختبارات 
 كما العربية، الدول من نظرائها  بين حتى مصر ترتيب  وتراجع االختبارات  تلك
  مع  بالمقارنة  أقل يكن  لم إن المتوسط من يقترب  األمريكيين الطالب  أداء كان
  مزعج  مستوى  وهو آسيا شرق  وجنوب  الصين من للطالب  ومرتفع ثابت  أداء

  يالحظ  ثم ومن العالم، في األولى العظمي القوة المتحدة للواليات  بالنسبة
  العلوم  مناهج تعليم دعم أهمية إلى واالنتباه  والصحوة النتائج هذه بين التزامن

 .         الدولتين كلتا في المدارس في STEM والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا
  العلوم  مناهج تعليم على الرسمي البعد  إضفاء تم م1990 عام بدايات  مع .3

 وذلك واحدة؛ كحزمة المدارس في STEM والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا
  مختصر  مصطلح استخدام في (NSF) للعلوم الوطنية المؤسسة بدأت  عندما

  تعديل  وتم ، SMET باالختصار البداية في إليه اإلشارة تم التخصصات  لتلك
  يد  على م2001 عام مرة ألول الصيت  ذائع STEM مصطلح وظهر المسمى
  الوطنية  بالمؤسسة البشرية والموارد  التعليم لقسم السابق المدير رامال. أ جوديث 

  رسمية  بصورة التعليمية الصيغة هذه تبني تم مصر وفي ،(NSF) للعلوم
  وزارة  بين التعاون  خالل من المجال هذا في األمريكية الخبرة من باالستفادة

  ثم  ومن USAID الدولية للتنمية األمريكية والوكالة مصر في والتعليم التربية
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  وتوالى  م2011 عام  والتكنولوجيا  العلوم في المتفوقين مدارس للوجود  ظهرت 
 والدراسة،  االمتحانات  وطبيعة بها القبول لنظام المنظمة الوزارية القرارات  صدور

 . ومهامهم بها للعمل واإلداريين التدريس هيئة أعضاء واختيار
 العلوم  مناهج  تعليم  تقديم عن مسئول المدارس من واحد  نمط يوجد  أنه  حين في .4

  وهي  مصر في تكاملية بطريقة STEM والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا
  من  بداية بإنشائها قرار صدر والتي والتكنولوجيا العلوم في المتفوقين مدارس

  16 البحث  هذا إعداد  تاريخ  حتى المدارس تلك عدد  بلغ حيث  م2011 عام
  نحو  مصر في الفني  والتعليم  والتعليم التربية وزارة  من توجه وجود  مع مدرسة
  محافظات  من محافظة بكل والتكنولوجيا العلوم في للمتفوقين مدرسة إنشاء

  لها  التي المدارس من هائل  عدد  المتحدة الواليات  في يوجد  بينما  الجمهورية،
  والتكنولوجيا  العلوم  مناهج صيغة تتبني  والتي مختلفة ومسميات  وأنماط  صور

 هذه صنفت  الدراسات  أن غير التكاملي، STEM والرياضيات  والهندسة
  االنتقائية  المدارس أو النخبة مدارس: وهي رئيسة، أنماط أربعة إلى المدارس

   تعليم  حول المتمركزة للجميع  الشاملة والمدارس ،STEM تعليم على القائمة
STEM، تعليم حول المتمركز والمهني التقني التعليم  ومدارسSTEM  ، 
 .STEM تعليم  على  تركز ال التي الشامل الثانوي  التعليم ومدارس

  STEM والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا العلوم مدارس إدارة نمط يختلف .5
 على  الالمركزي  النمط يغلب  حيث  مصر، في عنه األمريكية المتحدة بالواليات 

  الفلسفة  توضع حيث  األمريكية المتحدة بالواليات  التعليم  من  النمط هذا إدارة
  من  الكثير تشارك بينما المركزي  المستوى  على العامة واألهداف والمبادرات 

 المدارس هذه لشئون  الفعلية اإلدارة وتتم السياسات  رسم في والمؤسسات الجهات 
  طبيعة  مع يتفق ما وهو نفسها والمدارس والمقاطعات  الواليات  مستوى  على

  الدولة  مساحة لكبر المفرطة بالالمركزية يتسم الذي بأمريكا  التعليم إدارة وتكوين 
  والمجتمع  الدولة وخصوصية ونشأة وتاريخ وطبيعة لها المكونة الواليات  وتعدد 
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  العلوم  في المتفوقين مدارس  إدارة يتم ذلك من النقيض  وعلى  األمريكي،
  ووحدة  والتعليم التربية وزارة  تنفرد  حيث  مركزية بطريقة  بمصر والتكنولوجيا

STEM والمناهج  القبول ونظم  األهداف وتحديد  السياسات  بوضع المركزية  
  حين  في المدارس تلك أمور يخص  ما وكل والتدريسية اإلدارية الهيئة وتعيين

  اختيار  في وللطالب  والتدريسية  الفنية  الجوانب  في  للمعلمين الحرية تتاح
 .         المركزية STEM وحدة من على  ومتابعة إشراف وجود  مع المشروعات 

)ثانيًا( فيما يتعلق ب لس ة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات      
STEM  وأهدافها في كل من الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية مصر
 العر ية.

  األمريكية  المتحدة الواليات  من كل في STEM بمدارس التعليم فلسفة تتفق .1
  في  الجودة فائق تعليم تقديم فكرة على تنبني منهما  كل أن  في ومصر

 والهندسة والتكنولوجيا العلوم  مجاالت  على بالتركيز العلمية التخصصات 
  مقررات  حلوه وتدور عليه تنبني رئيس  ومحتوى  محورية  ككتلة والرياضيات 

 هذه  في المتميزين الطالب  من علمية قاعدة بناء  بهدف مكملة ومناهج
  المستوى  على أقرانهم مع  بالمقارنة والتميز المنافسة على والقادرين المجاالت 
  سوق  إلى وانطالقهم متخرجه بعد  الحقة مرحلة في يكونوا ثم ومن العالمي،

  في  عليها االعتماد  يمكن حربة ورأس  للتطوير، ومقدمة وطليعة قادة العمل
  على  وقادر الفاقة، التكنولوجيا استخدام على قائم متطور  اقتصاد  وبناء تطوير

  ومتغير  تنافسي عالمي اقتصاد  ظل  في المتوافرة المعلومات  نظم توظيف
 .     ومتسارع

  أحقية  على  األمريكية بالمدارس STEM لتعليم المستقبلية  الرؤية تنص  حين في .2
  الحياة،  مدى عالية  بجودة STEM تعليم على الحصول في األمريكيين جميع
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 والموهوبين  للمتفوقين التعليم من النوع هذا توفير على  المصرية الرؤية تركز
 .قدراتهم وتنمية موهبتهم لرعاية

  تشجيع  في  STEM مدارس أهمية في والمصرية األمريكية  الرؤيتين تشترك .3
  حين  في أنه غير بالبلدين، الطالب  قبل من العلمية التخصصات  نحو التوجه
  بكل  الطالب  جميع ليشمل األمريكية الرؤية في التشجيع هذا ومدي دائرة تتسع

  الرؤية  في تلك التشجيع دائرة تنحصر بينما  التعليمية، والمراحل المستويات 
 . العامة الثانوية بالمرحلة الطالب  نحو  وتتوجه المصرية

  األمريكية  المتحدة بالواليات  STEM مدارس أهداف اختالف من بالرغم  .4
  يرجع  ما وهو منهما؛ كل أهداف وتفصيالت  طبيعة في العربية مصر وجمهورية

  والظهير  منهما، كل وطبيعة  وفلسفة نشأة اختالف إلى منه كبير جزء في
  بينهما  اتفاقاً  ثمة  فإن كليهما، أفرز الذي السياق  وكذلك والثقافي، المجتمعي

  مشاركتهم  وزيادة الطالب  ومهارات  ميول وتنمية إكساب  نحو  سعيهما حول
  بين  التكامل تحقق متطورة مناهج وتقديم والرياضيات، العلوم في وتحصيلهم

  على  تعتمد  جديدة تدريس طرق  وتطبيق والتكنولوجيا، والرياضيات  العلوم مناهج
 العمل  مهارات  الطالب  وإكساب  التدريس، في التكاملي والمدخل المشروعات 

  واألجهزة  الحديثة والمعامل واالتصال المعلومات  تكنولوجيا واستخدام التعاوني،
 قاعدة وإعداد  المدارس، بتلك للطالب  متميزة تعليمية خدمة تقديم في  المتطورة

 .العلمي والبحث  الجامعي  للتعليم ومؤهلة متميزة علمية
  القاعدة  توسيع إلى األمريكية  المتحدة بالواليات  STEM مدارس تسعى حين في .5

 مبادرات  خالل من للجميع متميزة  تعليمية  فرص  إتاحة خالل من  بالبالد  العلمية
 العلوم مبدأ على وتقوم األمريكي للمجتمع العلمية األمية محو إلى تهدف

  إتاحة  أن ترى  واقعية رؤية من مصر في STEM مدارس تنطلق بينما للجميع،
  المنال  بعيد  هدف للجميع والرياضيات  العلوم مجاالت  في الجودة فائق  تعليم 

 واإلرادة  وسكانية، واجتماعية اقتصادية ظروف بين ما  ومتشعبة متعددة ألسباب 
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  المنطقي  والحل الهدف كان ثم ومن الالزم، التمويل لتوفير الالزمة السياسية
 للبعض  والرياضيات  العلوم مجال في متميز تعليم توفير هو للتطبيق القابل
 .للكل وليس

  األمريكية  المتحدة الواليات  في  STEM مدارس فلسفة بين  متشابه  جزء  يوجد  .6
  القائمة  االنتقائية المدارس مع مصر في STEM مدارس تتشابه حيث  ومصر

  خدماتها  تقدم منهما كل أن  في  األمريكية المتحدة بالواليات  STEM تعليم على
 الذكاء  من عال   وقدر للتعلم دافع لديهم الذين المتفوقين للطالب  فقط التعليمية

 قد  عالية دراسية مصروفات  يتطلب  األمريكية المدارس من النمط هذا أن غير
 يتطلب  ال الذي المصري  النمط  خالف على  الجميع متناول في تكون  ال

 . باهظة مصروفات 
  نظيرتها  مع مصر في STEM مدارس وأهداف فلسفة  وتشترك تتشابه كما .7

 في STEM  تعليم حول المتمركزة للجميع الشاملة المدارس نمط من األمريكية
  والتكنولوجيا  والرياضيات  العلوم مجاالت  في الجودة فائق تعليم منهما كل إتاحة

  ونظير  مدعومة بصورة التعليم هذا إتاحة خالل من والمهمشة الفقيرة للطبقات 
 في  الفئات  هذه لطالب  الفرصة إلتاحة المتناول وفي مدعمة ومصروفات  رسوم

  شروط  يضع ال األمريكي النمط  أن غير متميزة، تعليمية فرصة على الحصول
 ممن الطالب  مساعدة في المدارس هذه رسالة تتمثل حيث  المدارس بتلك للقبول

  لدراسة  لهم الفرصة وإتاحة المهشمة والمجموعات  األقليات  فئة إلى ينتمون 
  عن  النظر وبغض  STEM والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم مجاالت 
 قد  المدارس تلك نظر وجهة  من  والتي  السابقة المراحل في التحصيلية درجاتهم

 الطالب  هؤالء ألسر االجتماعية  والظروف الثقافية بالخلفية متأثرة تكون 
  فائق  لتعليم الفرصة يتيح المصري  النمط وفق STEM تعليم بينما المهمشين،

  الطبقات  طالب  لبعض  والتكنولوجيا والرياضيات  العلوم مجاالت  في الجودة
  بناء  البعض  هذا اختيار  يكون  حيث  والمتفوقين؛ المتميزين من والمهمشة الفقيرة 
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  بغض  والتفوق  الموهبة على  وترتكز العدالة تحقق ومحددة واضحة معايير على
 .االقتصادي المستوى  أو االجتماعية أو  الثقافية الخلفية عن النظر

 نظيرتها  عن األمريكية المتحدة بالواليات  STEM بمدارس التعليم فلسفة تختلف .8
 ومسميات  وأنماط صور لها مدارس قبل  من  تبنيها  يتم األولى أن في المصرية

  ورؤية  فلسفة  تحقيق  في النهاية  في المدارس تلك جهود  تصب  بحيث  مختلفة 
 له المدارس من واحد  نمط يوجد  مصر في بينما التعليم، من النوع ذلك وأهداف

  أن  وُيالحظ , أهدافها ويحقق الفلسفة هذه يتبني والطبيعة والشكل المسمى  نفس
  األمريكية  المدارس أنماط من محدد  نمط تتبني لم المصرية STEM مدارس

 السمات  بعض  أخذت  وإنما التعليم في STEM فلسفة وتطبق تتبني التي
  التوجه  حيث  من STEM تعليم على القائمة االنتقائية المدارس لنمط المميزة
  والهندسة  والتكنولوجيا العلوم  مجاالت  في والمتفوقين  الموهوبين  للطالب  بالتعليم

  للجميع  الشاملة المدارس نمط من السمات  بعض  وأخذت  والرياضيات،
  المناطق  من للطالب  الفرصة إتاحة حيث  من STEM  تعليم حول المتمركزة

  االجتماعية  أو  الثقافية الخلفية  عن  النظر بغض  بها لاللتحاق والمهمشة الفقيرة 
 .     االقتصادي المستوى  أو

 STEMومن ثم يمكن القول: إن هناك مساحة مشتركة بين فلسفة مدارس 
وأهدافها في كل من الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية مصر العربية، كما توجد 
مسافة واختالف بين فلسفة تلك المدارس وأهدافها في كل من مصر ونظيراتها  

قتصادية، واختالف األمريكية ناتجة عن اختالف النشأة، واختالف الظروف اال
 السياق الثقافي واالجتماعي في كال البلدين عن بعضهما البعض. 
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)ثال ًا( فيما يتعلق بمنهج مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات       
STEM  .في كل من الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية مصر العر ية 

في كل من الواليات المتحدة األمريكية ومصر   STEMترتكز المناهج بمدارس  .1
على مجاالت دراسية أربعة، وهي: العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛  

موضوعات  حيث يتم تدريس تلك المجاالت األربعة بطريقة تكاملية تربط بين 
مشتركة بحيث يتم تناول نفس الموضوع ودراسته من منظور كل مجال من تلك  
المجاالت بما يحقق تكامل المعلومات ووحدة المعرفة، وتعتبر تلك المجاالت  
األربع بمثابة محور وقلب العملية التعليمية بتلك المدارس ويتم استكمال تلك 

اإلنجليزية واألخالق والتاريخ  المجاالت األساسية بمجاالت مكملة في اللغة 
والجغرافيا والفلسفة بالواليات المتحدة األمريكية، واللغة اإلنجليزية كمقرر أساسي  

المصرية حيث تكون لغة الدراسة والتدريس في هذه المدارس  STEMبمدارس 
اللغة اإلنجليزية في مقررات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتتولى  

فع مستوى اللغة اإلنجليزية للطالب الملتحقين بها، وربما يرجع تبني  المدارس ر 
اللغة اإلنجليزية كلغة للدراسة والمقررات والتعامل بتلك المدارس حتى يسهل  
على الطالب بتلك المدارس التعامل واالستفادة من مصادر المعلومات الحديثة 

ول على منح واألجنبية، وكذلك حتى يسهل على طالب تلك المدارس الحص
الستكمال دراستهم بالجامعات األجنبية فيما بعد، مع دراسة مقررات في اللغة 
العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية بهدف غرس االنتماء وربطهم بمجتمعهم  

 المصري بقدر المستطاع.
 اهتماماً  ومصر األمريكية المتحدة الواليات  من كل في STEM مدارس تهتم .2

  مع  التعامل من الطالب  تمكين أجل من  وذلك الذاتي؛ التعلم باستراتيجيات  كبيراً 
 وموجًها ميسًرا المعلم دور  يكون  حيث  والمستقبلية، الحالية العصر متغيرات 

 .التعليمية للعملية
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تتفق الصيغتان في أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية،   .3
وتوفير مصادر التعلم المتعددة، وعمل بروتوكوالت تعاون بين تلك المدارس 
والمؤسسات الصناعية والتجارية والجامعات، حيث يحتاج بعض الطالب 

ة الستكمال إلى أخذ مشورة أساتذة من كليات العلوم والهندس STEMبمدارس 
مشروعاتهم وتحويل بعض األفكار النظرية إلى تطبيقات عملية، وكذلك 
االستفادة من المعامل المتطورة المتاحة في المدرسة في تنفيذ مشروعاتهم،  
وتحويل المعارف النظرية إلى تقنيات تستخدم في حل مشكالت حياتية وبيئية  

 موجودة في مجتمعاتهم المحلية. 
في كل من الواليات المتحدة   STEMالتدريس في مدارس  يتم تبني طريقة في .4

األمريكية ومصر قائمة على المشروعات أو ما يسمى في تلك المدارس 
( وهو ما يمكن ترجمته حرفيًا بمعنى )قمة الحجر Capstoneبالكابستون )

الظاهرة( أو التتويج النهائي، حيث يعني هذا المصطلح من الناحية اللغوية  
ئي الذي يصل إليه الطالب تتويجًا لتحصيله والمهارات التي اكتسبها  المنتج النها 

من خالل التعلم بتلك المدارس، ومن ناحية المدلول التربوي هناك مغذى من  
هذا المصطلح بمعنى أنه القمة الظاهرة للعيان التي يمكن رؤيتها، لكن تحت  

هارات المكتسبة، هذه القمة الظاهرة قاعدة كبيرة من المعلومات والمعارف والم
ومن ثم فمنهج وطريقة التدريس بتلك المدارس يدور حول إكساب الطالب 
مهارة توظيف المعارف العلمية والمهارات المكتسبة وتحويلها بالعمل الجماعي  

 إلى تقنيات عملية يمكن توظيفها في مشروعات تخدم البيئة والمجتمع. 
ق منها المشروعات التي يتقدم  تختلف التحديات أو المجاالت الكبرى التي تنبث .5

بها الطالب كمتطلبات للنجاح واالستمرار بتلك المدارس في الواليات المتحدة 
األمريكية عن نظيرتها في مصر، ويرجع ذلك إلى أن تلك المجاالت والتحديات  
ينبغي أن تكون نابعة من التحديات والمشكالت التي تواجه الدولة التي يتم بها  

، وبطبيعة الحال تختلف تلك التحديات الموجودة  STEMتدريس مناهج 
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بالواليات المتحدة عن التحديات والمشكالت التي تواجه مصر، ومن ثم فإن  
شكل وطبيعة المشروعات التي يقدمها الطالب في مصر تختلف في موضوعها  
وطريقة معالجتها للمشكالت عن المشروعات التي يقدمها الطالب األمريكيين،  

لك المشروعات وموضوعاتها من مدرسة ألخرى وفقًا لطبيعة  بل تختلف ت
التحديات والمشكالت بالمحافظة التي تنتمي لها المدرسة، وهو ما ينطبق على  
الواليات المتحدة األمريكية حيث تتباين المشروعات التي يتم تقديمها من والية  
ألخرى، وبل ومن مقاطعة ألخرى بحيث تعكس تلك المشروعات خصوصية  

 لمشكالت والتحديات لكل مقاطعة أو والية.      ا
)رابعًا( فيما يتعلق بمعلم مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

STEM  وجمهورية مصر العر ية. في كل من الواليات المتحدة األمريكية 

يلعب المعلم في دورًا حيويًا في نجاح منظومة العمل بمدارس العلوم  .1
في كل من الواليات المتحدة  STEMالهندسة والرياضيات والتكنولوجيا و 

؛ حيث تختلف أدوار ومهام المعلم بمدارس وجمهورية مصر العربيةاألمريكية 
STEM  عن تلك المنوطة به في إطار المدرسة التقليدية، إذ يقوم بدور المرشد

والموجه، والميسر والمخطط، وأحيانا الُمصمم للبرامج والوحدات الدراسية، 
والمشرف والمنسق لمجموعات العمل خالل تخطيطها وتنفيذها لمشروعات 

(Capstoneوهو الُمحفز لألداء، والخبير التكنولوجي والمعرفي ،) والُمقوم ،
ألداء طالبه بأساليب وأدوات علمية مقننة، والشريك في صناعة القرار في  

 مدرسته، وصاحب القرار في فصله.
  الواليات  في STEM مدارس معلمي لتدريب  تقديمها يتم التي المبادرات  تختلف .2

 الواليات  في المبادرات  تلك تستهدف حيث  مصر، في نظيرتها عن المتحدة
  نشر  بهدف عامة والرياضيات  العلوم تخصصات  معلمي يةاألمريك المتحدة

  جميع  في المشروعات  على  قائمة تكاملية بطريقة المواد  تلك تدريس ثقافة 
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  المعلم  يقوم التي التعليمية المرحلة عن النظر وبغض  األمريكية المدارس
 تدريس على المعلمين لتدريب  ُتقدم التي التدريبية الدورات  بينما فيها، بالتدريس 

  موجهه  تكون  تكاملية بطريقة  والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم مناهج
  للتدريس  االختيار عليهم وقع الذين العام الثانوي  التعليم بمرحلة للمعلمين
 .بمصر والتكنولوجيا العلوم  في المتفوقين بمدارس

  برامج  إطالق نحو ومصر األمريكية المتحدة الواليات  من كل في توجه يوجد  .3
 للتدريس  وتأهيلهم المعلمين إلعداد  دبلومة صورة في  العليا الدراسات  بمرحلة

  وفق  التدريس مهارة المعلمين إلكساب  برامج خالل من STEM بمدارس
(  Capstone) مشروعات  إعداد  على واإلشراف إدارة وطرق  التكاملي، المنهج
  الدبلوم  الئحة  اعتماد  في ظهر ما وهو  لتنفيذها،  الطالب  مجموعات  وتوجيه 
 وذلك ؛STEM والتكنولوجيا العلوم في المتفوقين مدارس معلم إلعداد  المهنية
  الدبلومة  تلك لتعميم توجه مع والزقازيق شمس عين بجامعتي التربية بكليتي
  من  العديد  إطالق مع يتشابه ما وهو المختلفة، بالجامعات  التربية بكليات 

  المتحدة  بالواليات  المعلمين إلعداد  عليا ودراسات  دبلومات  لبرامج المبادرات 
 .المشروعات  على القائمة المتكاملة المناهج بطريقة STEM بمدارس للتدريس

  عن  مصر في STEM بمدارس المعلمين واستقطاب  اختيار طريقة تختلف .4
  المعلمين  تستقطب  األولى كون  في  األمريكية المتحدة بالواليات  نظيرتها

 المدارس منتسبي من خاصة التدريس، في المتميزة الكفاءة وذوي  المتميزين
  من  أو وخبرات  عليا دراسات  على للحاصلين األفضلية وتكون  للغات، الرسمية

 اختبارات  اجتياز ويشترط الخارج، إلى تعليمية بعثات  في السفر لهم سبق
 بتلك  اإلنجليزية باللغة التدريس لطبيعة نظراً  اإلنجليزية اللغة في المستوى 

  منها  المنتدبين بمدارسهم بمرتباتهم احتفاظهم خالل من تحفيزهم ويتم المدارس،
 المدارس تلك في بالتدريس لجهودهم إضافي حافز إعطائهم إلى باإلضافة

  ما  وهو( منها المنتدبين مدارسهم في مرتباتهم خالف مصري  جنيه 5000)
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 نظراً  المدارس لهذه االنتداب  بهدف باالختبارات  بااللتحاق منهم المتميزين يغري 
 وكذلك التقليدية وغير  الممتعة  التدريس طبيعة وكذلك المشجعة المادية للحوافز

  تعليمية  بيئة يوفر بما المدارس بتلك والتجهيزات  والتسهيالت  اإلمكانات  توافر
  وحسن  والمثابرة بالجد  يتميزون  لطالب  التدريس سهولة وكذلك ومشجعة، جذابة
  أفضل  استقطاب  سبق  ما  ويتيح للتعلم، والدافعية الرغبة عندهم ثم  ومن الخلق

 بينما  المدارس، بتلك كمعلمين  للعمل التعليم منظومة داخل من العناصر
  قائمين  معلمين إما هم األمريكية المتحدة بالواليات  STEM بمدارس المعلمين

  أو  ، STEM مناهج  وفق للعمل تدريبهم ويتم المدارس بتلك العمل رأس على
  ويتم  األخرى  المدارس أو  التربية  كليات  خريجي  من  استقطابهم يتم معلمين
 خالف مسبقة شروط توجد  فال م ومن ، STEM مناهج  وفق للعمل تدريبهم 
  أن  باعتبار اإلنجليزية اللغة اختبارات  اجتياز كشرط واألكاديمي العلمي التميز
  المتحدة  بالواليات  للمعلمين  األولى اللغة الحال بطبيعة هي  اإلنجليزية اللغة

 حيث  الرسمي؛ التعليم لنظام منتسًبا  المعلم  يكون  أن يشترط ال  كما األمريكية،
 كما  األمريكية، المتحدة بالواليات  حكومية ومدارس رسمي نظام أصال يوجد  ال
  المتحدة  بالواليات  STEM  بمدارس االنتداب  بطريقة يكون  ال التعاقد  أن

  المعلمين  تعيين سياسة وفق يكون  وإنما مصر في الحال هو كما األمريكية
  ما  وغالباً  بها، التعليمية والمجالس الوالية قوانين  ووفق والمدرسة بالمنطقة  عامة
 الموجودة  والضوابط الشروط وفق تجديدها  ويتم محددة زمنية لمدد  بعقود  يكون 

 استثناءات  أو خصوصية توجد  ال ثم ومن المعلمين لجميع والمحددة والمعلنة
 .  المضمار هذا في المتحدة بالواليات  STEM لمعلمي
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)خامسًا( فيما يتعلق بقبول الطالب بمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
في كل من الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية مصر   STEMوالرياضيات 

 العر ية.

  مع  بمصر والتكنولوجيا العلوم في المتفوقين بمدارس الطالب  قبول نظم تتشابه .1
  األمريكية  المتحدة بالواليات  االنتقائية  STEM مدارس بنمط  الطالب  قبول نظم 
  في  التحصيلية درجاتهم على بناء والموهوبين  المتفوقين يقبل كالهما أن في

  للقبول  اختبارات  على  كليهما في  االعتماد  يتم كما السابقة، التعليمية  المرحلة
 مجاالت  في اإلبداعي التفكير  مستوي  وقياس الذكاء، مستوى  لقياس بالمدرسة

 . والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  العلوم
  مع  بمصر والتكنولوجيا العلوم في المتفوقين بمدارس الطالب  قبول نظم تتشابه .2

 المتحدة بالواليات  للجميع الشاملة STEM مدارس بنمط الطالب  قبول نظم
 قبول بهدف ومدعمة رمزية بمصروفات  الطالب يقبل كالهما أن في األمريكية

  التعليم  من النمط بهذا لاللتحاق والمهمشة الفقيرة الفئات  من  الطالب  واستقطاب 
  االقتصادي  المستوى  أو االجتماعية أو الثقافية الخلفية  عن النظر بغض 

 .وأسرهم للطالب 
  العلوم  في  المتفوقين بمدارس الطالب  لقبول موحدة نظم  توجد  حين في .3

  ويتم  والقوانين للوائح وفقاً  ومحددة واضحة قواعد  وفق بمصر والتكنولوجيا
  بينما  مصر، في STEM منهجية تطبق التي المدارس جميع على تطبيقها
  المصرية  نظيرتها عن األمريكية  المتحدة بالواليات  الطالب  قبول نظم تختلف

  بل  المتحدة، بالواليات  STEM مدارس ألنماط وفقاً  القبول ونظم قواعد  تنوع في
  الالمركزية  اإلدارة طبيعة  نتيجة ألخرى  والية من كذلك القواعد  تلك وتختلف

 .       المتحدة بالواليات   للتعليم
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 والتكنولوجيا  العلوم في المتفوقين بمدارس الطالب  قبول وآليات  طريقة تختلف .4
  قبول  على تعمل األولى أن  في األمريكية المتحدة بالواليات  نظيرتها عن بمصر

  حين  في المتقدمين، الطالب  بين من الموهوبين والصفوة المتفوقين واستقطاب 
  من  يمكنها بما أنماطها تتنوع األمريكية المتحدة بالواليات  STEM مدارس أن

 العلوم  بمجاالت  لاللتحاق الطالب  من ممكن عدد  ألكبر القبول باب  فتح
  بالواليات  STEM لتعليم رؤية ضوء في والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

 .  للكافة والرياضيات  العلوم تعليم  إتاحة على تعمل المتحدة
 القسم السادس

 مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات رؤية مقترحة لتطوير  
 بالمرحلة ال انوية المصرية ومتطلبات تن يذها ومعوقات التن يذ وسبل التدل  عليها

تناولت األقسام المختلفة لهذا البحث طبيعة مدارس العلوم والتكنولوجيا  
لمنهج  والهندسة والرياضيات من حيث ماهية تلك المدارس وفلسفتها وأهدافها، وا

والمعلم بها، وطبيعة طالب تلك المدارس ونظم قبولهم بهذه المدارس، ومن ثم  
تحديد الخصائص المميزة لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

STEM ومن ثم انتقل البحث إلى الوقوف على نشأة مدارس العلوم والتكنولوجيا ،
اليات المتحدة األمريكية ومصر،  والهندسة والرياضيات وتطورها في كل من الو 

وكذلك فلسفة تلك المدارس وأهدافها طبيعة المنهج وخصائص المعلم وقبول الطالب 
وكذا السمات العامة ليتك المدارس بكال الدولتين، وأتبع ذلك بتحليل مقارن لكل من 
مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 

 مهورية مصر العربية لبيان أوجه التشابه واالختالف بينهما. وج

وعلى هذا يقوم البحث الراهن في سياق هذا القسم بعرض رؤية مقترحة  
لتطوير مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالمرحلة الثانوية  
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ر وسبل  المصرية، وكذا متطلبات تنفيذ تلك الرؤية، ومعوقات التنفيذ التي قد تظه
التغلب عليها؛ بهدف تطوير هذه الصيغة التعليمية ومحاولة تعميمها، واالستفادة 
من مزاياه في تطوير تعليم مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
بالمرحلة الثانوية المصرية كافة، بما ينعكس على تنمية شخصية طالب تلك 

ا تكون تلك التجربة الناجحة مثااًل ونموذًجا المرحلة بصورة متكاملة من ناحية، وربم
يمكن البناء عليه لتطوير باقي المراحل التعليمية؛ بما ينعكس على جودة ومستوى  

 التعليم في مصر من ناحية أخرى. 

وفي ضوء ما سبق يتناول القسم الحالي من البحث الرؤية المقترحة لتطوير  
يات بالمرحلة الثانوية المصرية، وتقديم  مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياض

مجموعة من المتطلبات األساسية التي من شأنها اإلسهام في ضمان تحقيق تلك  
الرؤية، وأخيرا تناول معوقات تنفيذ تلك الرؤية وسبل التغلب عليها؛ وذلك على 

 النحو التالي:

دسدة والرياضديات )أواًل( الرؤية المقترحة لتطدوير مددارس العلدوم والتكنولوجيدا والهن
 بالمرحلة ال انوية في مصر

تتنددددددداول الرؤيدددددددة المقترحدددددددة لتطدددددددوير مددددددددارس العلدددددددوم والتكنولوجيدددددددا والهندسدددددددة 
والرياضددديات بالمرحلدددة الثانويدددة المصدددرية فلسدددفة وأهدددداف تلدددك المددددارس فدددي مصدددر، 

 والمناهج الدراسية بتلك المدارس ومعلميها، وقبول الطالب بها

 

 

 م والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بمصر وأهدافها.( فلس ة مدارس العلو 1)
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يرى البحث الحالي أن فلسفة تعليم منهج العلوم والتقنية والهندسة  
بطريقة تكاملية بالمدارس الثانوية العامة في مصر ينبغي أن  STEMوالرياضيات 

تنتقل من فلسفة تعليمية قائمة على توفير هذا التعليم للبعض إلى فلسفة تعليمية  
قائمة على توفير هذا التعليم للكافة، بمعنى آخر تغيير الفلسفة الحالية لتلك  

م تلك )للبعض( من  المدارس من توفير فرص تعليمية متميزة في مجاالت التعل
المتفوقين تحصيليًا، وتطويرها إلى فلسفة تعليمية قائمة على توفير هذه الصيغة 
التعليمية )للكافة( من الذين لديهم الرغبة واالستعداد لاللتحاق بهذا النمط من 

 التعليم. 

  2014وفي ضوء نص دستور جمهورية مصر العربية الذي تم إقراره عام 
أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية،  على  19في مادته رقم 

والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب  
وتشجيع االبتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة 

ناهج التعليم ووسائله، والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في م
، وأن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة (101)  وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية

الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة 
الحكومي للتعليم  التعليمية وفقًا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق 

% من الناتج القومي اإلجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع 4ال تقل عن 
المعدالت العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد 

 (102)   العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

لوجيا والهندسة  ومن ثم تقترح الرؤية الحالية لتطوير مدارس العلوم والتكنو 
والرياضيات بالمرحلة الثانوية في مصر أن ترتكز فلسفة هذا التعليم على التزام  

المتميز لجميع الطالب في مرحلة التعليم الثانوي بدون  STEMالدولة بتوفير تعليم 
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تمييز وبغض النظر عن المستوى االقتصادي واالجتماعي والخلفية الثقافية ألسرهم،  
تطبيق فكرة هذا التعليم المتميز وتعميمها على جميع المدارس وبناء عليه يمكن 

الثانوي العام المصرية، مع مراعاة توافر جميع االشتراطات واألسس واإلمكانيات 
والتجهيزات والهيئة اإلدارية والتدريسية المؤهلة والمعدة لهذه الصيغة التعليمية بما 

، ووضح  STEMلية لتعليم يضمن تقديم خدمة متميزة تتفق مع المعايير الدو 
حوافز مالية للمدارس واألفراد العاملين بها في حالة وصولهم للحد الالزم للتحول 

 لهذه الصيغة التعليمية، وهو ما يمكن تطبيقه على المدارس التالية: 

 والهندسة  والتكنولوجيا العلوم منهج تدريس مع الحكومية العامة الثانوية المدارس •
 . العربية باللغة فيها تكامليال STEM والرياضيات 

  التدريس  فيها  يتم  التي – المتميزة الرسمية الحكومية العامة  الثانوية المدارس •
 والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا  العلوم منهج تدريس مع - اإلنجليزية باللغة

STEM اإلنجليزية باللغة  فيها التكاملي . 
  منهج  تدريس  مع  - العربية باللغة  تدرس التي – العربية  الخاصة المدارس •

 . العربية باللغة فيها التكاملي STEM والرياضيات   والهندسة والتكنولوجيا العلوم
 باللغة التدريس فيها يتم  التي – لغات  الخاصة العامة الثانوية المدارس •

  والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا  العلوم منهج  تدريس  مع  - اإلنجليزية
STEM اإلنجليزية باللغة  فيها التكاملي . 

  وتطويرها  بمصر والتكنولوجيا العلوم في المتفوقين مدارس تجربة في االستمرار •
  ويتم  للطالب، داخلية إقامة  ذات  للمتفوقين مخصصة مدارس وهي وتعميمها،

 .تدريس ولغة  كتابة لغة اإلنجليزية باللغة STEM مقررات  تدريس فيها
خاصة مع تدريس   - STEMوفي هذا المضمار ينبغي في إطار فلسفة تعليم 

التأكيد على   -مقررات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات باللغة اإلنجليزية 
الهوية الوطنية من خالل عدم إغفال مقررات اللغة العربية والتربية الوطنية والدينية  
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رات العلوم والتكنولوجيا والهندسة  كمقررات أساسية ال تقل أهمية عن مقر 
والرياضيات، حتى ال يتم استنزاف تلك العقول بالهجرة إلى الخارج أو االغتراب في  

 الداخل.

ومن ثم يمكن ترجمة تلك الفلسفة إلى مجموعة من األهداف التي من شأنها  
 نجاح هذه الصيغة التعليمية وتعميم تلك التجربة، والتي من أهمها: 

  نفوس  في واألخالقية الدينية القيم وترسيخ والقومية الوطنية  الهوية على التأكيد  .أ
 .الطالب 

  أن  يعتبر حيث  والرياضيات، والهندسة والتكنولوجيا العلوم بين التكامل تحقيق .ب 
 . مصطنًعا فصاًل  المختلفة العلوم مجاالت  بين الفصل

  االستقصائية  المشروعات  على تعتمد  جديدة تدريس وطرق  مناهج تطبيق .ج
 .التدريس في التكاملي والمدخل

  في  الطالب  من كبيرة نسبة لدى العلمية التخصصات  نحو التوجه تشجيع .د 
 .مصر في العامة الثانوية المرحلة

  مجاالت  في العالية القدرات  ذوي  والمتفوقين النابغين  للطالب  الفرص  توفير .ه
 الدراسة  في  االستمرار من  ليتمكنوا والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  العلوم

 . قدراتهم وتنمي ذاتهم تحقق  متقدمة بمستويات 
  للتعلم  أعمق دعم خالل من والعشرين الحادي القرن  مهارات  الطالب  إكساب  .و

 العصرية، المشكالت  مواجهة  في تساعدهم متكاملة مناهج عبر المعرفة ونقل
 .  والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم مجاالت  في العاملة القوى  وتوفير

  الثقة  وزيادة الجماعي، العمل ومهارات للطالب  والمهنية العامة الثقافة تطوير .ز
 الرؤية وتعزيز المعرفة، إنتاج في المعلومات  استخدام مهارات  وتطوير بالنفس،
  قدرة  ذو متميز تعليم للطالب  يحقق  بما الدولية للمعايير وفًقا للطالب؛ العلمية
 . تنافسية
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 وإكساب  النقدي، واإلبداعي الهندسي التفكير على القدرة لديه طالب  إعداد  .ح
  للتعليم  ومؤهلة متميزة علمية  قاعدة وإعداد  التعاوني، التعلم مهارات  الطالب 

 .العلمي والبحث  الجامعي
  والتكنولوجيا  العلوم تعليم مجال في بشرية وقوي  وإدارية تدريسية هيئة إعداد  .ط

 . التعليم هذا أهداف  فلسفة تحقيق  على قادرة STEM والرياضيات  والهندسة
 ( منهج مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بمصر.2) 

ُتمثل المناهج الدراسية أحد الركائز األساسية المكونة والمميزة لمدارس العلوم 
ذا يجب مراعاة مجموعة من  ، لSTEMوالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

 االعتبارات األساسية عند إعداد تلك المناهج، لعل من أهمها ما يلي:  

 والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا  العلوم بمدارس الدراسية المناهج تعزيز .أ
STEM العربية  اللغة مقررات  خالل  من للطالب  والقومية الوطنية  للهوية  
 . وجغرافيتها مصر وتاريخ والدينية الوطنية والتربية

  دراسية  مجاالت  في متقدم محتوى  تقديم على STEM بمدارس المناهج تركيز .ب 
 تلك  تدريس يتم حيث  والرياضيات؛  والهندسة والتكنولوجيا العلوم: وهي أربعة،

  يتم  بحيث  مشتركة موضوعات  بين  تربط تكاملية بطريقة األربعة المجاالت 
  بما  المجاالت  تلك  من مجال كل  منظور من ودراسته الموضوع نفس  تناول
  بمثابة  األربع المجاالت  تلك وتعتبر المعرفة، ووحدة المعلومات  تكامل يحقق
 .العملية وقلب  محور

  تكاملية  بصورة STEM والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم مناهج بناء .ج
  واالجتماعية  البيئية الكبرى  التحديات  ودراسة فهم  على  الطالب  تساعد 

 . المصري  المجتمع تواجه التي والسكانية واالقتصادية
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  توظيف  مهارة الطالب  إكساب  حول تدور تدريس طرائق على االعتماد  .د 
  تقنيات  إلى الجماعي بالعمل  وتحويلها المكتسبة والمهارات  العلمية المعارف

 .  عملية بطريقة   توظيفها  يمكن  عملية
 المشكالت  حل  خالل من عملي  بشكل العلوم لممارسة للطالب  الفرصة إتاحة .ه

 .المعامل في والتعلم
  مجتمعة  المقررات  من اكتسابها  تم التي والمهارات  والمعلومات المعارف تطبيق .و

  من  المشروعات  بتلك العمل يتم وبحيث  والمجتمع، البيئة تخدم مشروعات  في
 .بالمدرسة  المعلمين أحد  من ومتابعة بإشراف الطالب  من عمل فرق  خالل

وترتكز هذه الصيغة التعليمية على التعلم المستند إلى المشروعات، وهو ما  
 يتطلب:   

  بالعالم  ترتبط  التي الواقعية والمشكالت  القضايا على STEM دروس تركيز .أ
 . المحيطة والبيئة الحقيقي

 . للتعلم المعلم تيسير يتضمن الذي والتفكير البحث  مهارات  ممارسة .ب 
  عمليات  في  االنخراط خالل من  البحثية  مهاراتهم تطوير على الطالب  مساعدة .ج

  واألنشطة  القرار، وصنع المشكالت، وحل المشروع، يتطلبها التي التصميم
 . اإلبداعي التفكير مهارات  واكتساب  االستقصائية،

  وقتهم  وإدارة التعاوني والعمل التواصل مهارات  اكتساب  على الطالب  مساعدة .د 
 .الخاص 

  وتقويم  التعلم عملية لتسهيل ودقة بتعمق الدراسية الفصول مشاريع استخدام .ه
 .الطالب  كفاءة

 .والمدرسة بالطالب   المحيطة المجتمعية والبيئة المدرسة بين الربط .و
 .  بينهم الفردية الفروق  ومراعاة قدراتهم وتطوير الطلبة مواهب  عن الكشف .ز
 . فعالة عمل فرق  في االندماج على الطالب  مساعدة .ح
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 ( معلم مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بمصر.3)

بطريقدة تكامليدة  STEMيتطلب تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضديات 
كفايات ومهارات جديدة للمعلمين بتلك المدارس نتيجة لألدوار الجديدة التي يقوم بها 

في تلك المدارس، ومن ثم إعداد وتنمية مهنية بصورة مغايرة إلعداد المعلمين  المعلم
 للعمل بالمدارس التقليدية؛ وذلك على النحو التالي:

مهارات وكفايات المعلمين بمددارس العلدوم والتكنولوجيدا والهندسدة والرياضديات -أ
STEM:وتتضمن ، 

 . ومتميزة فائقة عقلية بقدرات   STEM معلمو يتمتع أن •
 .طالبه نحو إيجابية باتجاهات   يتمتع أن •
  ومعايير  القادم، الجيل علوم بمعايير دراية على STEM معلمو  يكون  أن •

 . والعلوم التكنولوجيا ومعايير  الحديثة، الرياضيات 
  هو  والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم تعليم أن  STEM معلمو يدرك أن •

  على  قائم مجتمع في العمل على قادر مواطن إعداد إلى يهدف عام تعليم
 . والتكنولوجيا العلوم

  هو  والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم تعليم أن  STEM معلمو يدرك أن •
  التي  األخرى  بالتخصصات  يرتبط  انه أي للتخصصات، عابر  متكامل مدخل

 . والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم تتجاوز
 . والتعلم التعليم  عملية  في الحديثة التقنيات  استخدام  على قادًرا يكون  أن •
  البيئة  مع والمتفاعلة الفعالة  التعليمية العملية إدارة  على قادًرا يكون  أن •

 .  التكنولوجية
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 وإيجاد  المشكالت حل أساليب  من االستفادة مهارة STEM معلمو يكتسب  أن •
  في  والبحث  النقدي، التفكير في واالنخراط  المعقدة، األسئلة  على لإلجابة سبل

 .الواقعي العالم ومشكالت  للتحديات  حلول  وتطوير المجتمعية، القضايا
 االستقصاء  على القائمة التدريس بأساليب  دراية على STEM معلمو يكون  أن •

 STEM .مناهج تعليم  في تطبيقها  وكيفية التعلم ومنهجيات 
  خالل  من الحقيقي العالم ظواهر تجسيد  على القدرة STEM معلمو يمتلك أن •

 . متنوعة هندسية أو تكنولوجية  أو رياضية أو علمية  بنماذج االستعانة

مهددددددددارات وكفايددددددددات المعلمددددددددين بمدددددددددارس العلددددددددوم والتكنولوجيددددددددا والهندسددددددددة -ب 
 ، وتتضمن:STEMوالرياضيات 

  تعلم  نهج بين الدمج تحقيق في تسهم التي الدروس وتطبيق وتخطيط تصميم •
STEM للطالب  المناسبة والتنمية التطوير وأساليب  التكاملي. 

 والبحث  الفيديو، وشرائط الكمبيوترية، والبرامج التقنية استخدام في المعلم دور •
 تم  قد  التعلم من المأمولة الخبرة كامل أن للتأكد  حقيقية حياتية سياقات  في

 .  والتعاوني الجماعي العمل على  التركيز مع اكتسابها
 وحل  العليا التفكير مهارات  تعزز تعلم أنشطة وتطوير وتعديل اختيار •

  العلوم  بين التكامل فهم  تعميق في يسهم مما إبداعية بطرق  المشكالت 
 . والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا

 . العقلية والمخاطرة والتفكير اإلبداع على تشجع آمنة تعلم بيئة خلق •
  قدراتهم  لتنمية التعليم لتكنولوجيا الهادف االستخدام على الطالب  تشجيع •

 .STEM بتعليم  المرتبطة المهارات  واكتساب  المعارف فهم ولتعميق
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  اتخاذ  مجال في مهاراتهم لتنمية للطالب  الفرصة يتيح كميسر المعلم دور •
  وتطبيقها،  جديدة مفاهيم وتعلم اآلخرين، مع  والتفاعل المشكالت، وحل القرارات 

 . متنوعة تعليمية  سياقات  في ومعلوماتهم معارفهم واستخدام
  بإخبار  ذلك ويتحقق الطالب، تخرج مشاريع على اإلشراف في المعلم دور •

 . المشروع من ينجزوه  أو يحققوه أن منهم تتوقع بما الطالب 
  تحقيق  ويمكن حقيقية، ترابطه الواقعية بالحياة الطالب  يقدمه الذي المشروع ربط •

  أن  يتوقع بما بربطه أو الواقعية، الحياتية بالخبرات  له ربط عمل خالل من ذلك
 . الحياة في المجموعات  هذه تواجه

 STEMإعدددداد المعلمدددين بمددددارس العلددددوم والتكنولوجيدددا والهندسدددة والرياضدددديات -ب 
 وتنميتهم مهنيًا، وتتضمن:

علمين وتأهيلهم للتدريس  تعزيز برامج الدراسات العليا في الموجهة نحو إعداد الم
من خالل برامج إلكساب المعلمين مهارة التدريس وفق المنهج   STEMبمدارس 

( وتوجيه  Capstoneالتكاملي، وطرق إدارة واإلشراف على إعداد مشروعات )
 مجموعات الطالب لتنفيذها. 

 حل  على القائمة والمداخل المتكاملة الدراسية المناهج على المعلمين تدريب  •
 .المجال هذا  في الناجحة النماذج من  المزيد  لتحقيق المشكالت 

 ورقة  أو مشروع بتقديم المدارس بتلك للعمل المرشحين  المعلمين تكليف •
  والرياضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم  منهج عن قراءات  تضمن بحثية

STEM بالمدارس  وتطبيقاته التكاملي. 
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  تطابق  وجود  من للتأكد  عليها  واإلشراف تدريسية  خبرات  المعلمين إكساب  •
 .STEM مدارس في الالحقة التدريس ومهام الخبرات  تلك بين

  في  المشروعات  على قائمة تكاملية بطريقة  المواد  تلك تدريس ثقافة نشر •
 . المختلفة بأنواعها المصرية العام  الثانوي  المدارس جميع

 والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بمصر.( قبول الطالب بمدارس العلوم 4)

وفقًا لفلسفة هذه الصيغة التعليمية، ورؤية البحث الحالي في تعميم هذا 
النمط التعليمي المتميز ليتحول في مصر من تعليم للمتفوقين إلى تعليم للكافة بما  

مدارس  فيهم المتفوقين وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم وميولهم، ومن ثم ضرورة تنوع أنماط
في مصر وتوسعها بما يمكنها من فتح باب القبول ألكبر عدد ممكن من الطالب  
لاللتحاق بمجاالت العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا في ضوء رؤية لتعليم  

STEM   .قائمة على إتاحة تعليم العلوم والرياضيات للكافة 

اللتحاق الطالب وفي ضوء ذلك تقترح الرؤية الحالية الضوابط التالية 
 في مصر:  STEMبمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

 للطالب  والتكنولوجيا  العلوم في المتفوقين  بمدارس الطالب  قبول يكون  أن .أ
  وضع  مع  والتكنولوجيا، والهندسة  والرياضيات  العلوم  مجاالت  في المتفوقين 

  على  بناء المدارس بتلك لاللتحاق  وموضوعية  ومحددة واضحة معايير 
  شهادة ) األساسي التعليم إتمام شهادة في للطالب  التحصيلية الدرجات 

 واجتياز  الذكاء اختبارات  في الطالب  درجات  على وبناء ،(اإلعدادية
 . الشخصية المقابلة

  تطبق  التي الحكومية العامة الثانوية بالمدارس الطالب  قبول يكون  أن .ب 
  على  بناء تكاملية بطريقة  والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  العلوم منهج
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  العلوم  مجاالت  دراسة  نحو  وميولهم لرغباتهم ووفقاً  الطالب  رغبة
 العامة  والشروط المتطلبات  فيهم متحقق الطالب  هؤالء دام ما والرياضيات،

  من  األدنى الحد  على الحصول أهمها ومن  العام الثانوي  بالتعليم لاللتحاق
  وفقاً  العام الثانوي  بالتعليم لاللتحاق الالزمة اإلعدادية بالشهادة الدرجات 

 .  والقوانين للوائح طبقاً  والمعلنة المحددة والشروط للقواعد 
  التي  للغات  الحكومية العامة الثانوية  بالمدارس الطالب  قبول  يكون  أن .ج

  بناء  تكاملية بطريقة والتكنولوجيا  والهندسة والرياضيات  العلوم  منهج تطبق 
  العلوم  مجاالت  دراسة نحو وميولهم لرغباتهم ووفقاً  الطالب  رغبة على

 العامة  والشروط المتطلبات  فيهم متحقق الطالب  هؤالء دام ما والرياضيات،
  من  األدنى الحد  على الحصول أهمها ومن  العام الثانوي  بالتعليم لاللتحاق
  وفقاً  العام الثانوي  مبالتعلي  لاللتحاق الالزمة اإلعدادية بالشهادة الدرجات 

 شروط وضع مع والقوانين،  للوائح طبقاً  والمعلنة المحددة والشروط للقواعد 
  لتنمية  تدريبية دورات  اجتياز شرط مثل اإلنجليزية اللغة إجادة توافر لضمان
  STEM منهج تدريس ألن نظراً  الطالب  عند  اإلنجليزية اللغة مهارات 
 .المدارس  بتلك  تدريس ولغة كمقرر اإلنجليزية باللغة  يكون   المقترح

  التي  عربي  الخاصة العامة الثانوية  بالمدارس الطالب  قبول يكون  أن  .د 
  بناء  تكاملية بطريقة والتكنولوجيا  والهندسة والرياضيات  العلوم  منهج تطبق 
  العلوم  مجاالت  دراسة نحو وميولهم لرغباتهم ووفقاً  الطالب  رغبة على

 الالزمة اإلعدادية الشهادة على الحصول باستثناء شروط دون  والرياضيات،
 .العام الثانوي  بالتعليم لاللتحاق

  تطبق  التي  لغات  الخاصة  العامة  الثانوية بالمدارس الطالب  قبول يكون  أن .ه
  على  بناء تكاملية بطريقة  والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  العلوم منهج
  العلوم  مجاالت  دراسة  نحو  وميولهم لرغباتهم ووفقاً  الطالب  رغبة

 لاللتحاق  الالزمة اإلعدادية الشهادة على الحصول وبشروط والرياضيات،
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 اللغة إجادة توافر لضمان شروط  وضع مع  العام،  الثانوي  بالتعليم
  اإلنجليزية  اللغة مهارات  لتنمية تدريبية دورات  اجتياز  شرط مثل اإلنجليزية

  باللغة  يكون  المقترح STEM منهج تدريس ألن نظراً  الطالب  عند 
 .المدارس بتلك تدريس ولغة كمقرر اإلنجليزية

 )ثانيًا( متطلبات تن يذ الرؤية المقترحة.

ينبغي توافر مجموعة من المتطلبات لضمان نجداح تطبيدق الرؤيدة المقترحدة 
والرياضدديات بالمرحلددة الثانويددة لتطددوير وتعمدديم مدددارس العلددوم والتكنولوجيددا والهندسددة 

 في مصر، والتي يمكن اإلشارة ألهمها كما يلي:

( تهيئدددة المنددداخ المجتمعدددي والتعليمدددي الدددداعم والمقتندددع والمؤيدددد لفكدددرة تددددريس 1)
بطريقة تكاملية قائمة على  STEMمناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

وهو ما يتطلب فتح نقاش مجتمعي تشارك فيه المشروعات بالمرحلة الثانوية العامة، 
األحدددزاب السياسدددية، ومنظمدددات المجتمدددع المددددني، ورجدددال األعمدددال، وكليدددات التربيدددة 
حدددول فلسدددفة وفوائدددد وآليدددات هدددذه الصددديغة التعليميدددة، وطدددرح الرؤيدددة المقترحدددة علدددى 

عاد الجمهور بواسطة الوسائط اإلعالمية المتنوعة، وعقد المؤتمرات والندوات لشرح أب
الموضددوع وأهميتدده، وتوعيددة الطددالب وأوليدداء األمددور بفوائددده وآليددات تطبيقدده، وتهيئددة 
المجتمددع المدرسددي مدددن خددالل تعريدددف المعلمددين ومدددراء المددددارس بتبعاتدده وخطدددوات 

 تطبيقه.

( وجدود إرادة سياسدية داعمدة للفكدرة ومقتنعددة بجددواها، لضدمان تدوفير التمويددل 2)
ر القوانين، ومتابعدة التنفيدذ الفعلدي للتجربدة علدى أرض الالزم وجدية التطبيق، وإصدا

 الواقع.
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م والخدددداص بمرحلددددة 1981( تعدددديل البدددداب الثالددددث مددددن قدددانون التعلدددديم لعددددام 3)
التعلدديم الثددانوي العددام بحيددث يتضددمن: طبيعددة مدددارس العلددوم والتكنولوجيددا والهندسددة 

امدددة إلدددى هدددذه وأهددددافها، وشدددروط تحدددول المددددارس الثانويدددة الع STEMوالرياضددديات 
الصددديغة التعليميدددة، وشدددروط قبدددول الطدددالب بهدددا، والمنددداهج التدددي يدددتم تدريسدددها بهدددا، 
وأسدداليب تقددويم الطددالب، ومهددام الهيئددة اإلداريددة والتدريسددية وأسدداليب اختيارهددا وتقددويم 

 أدائها، والمزايا والحوافز المادية المقدمة للعاملين بتلك المدارس.

مددن المدددارس الثانويددة العامددة التقليديددة إلددى ( وضددع معددايير وشددروط للتحددول 4)
، واسدتحداث هيئدة مسدتقلة STEMمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسدة والرياضديات 

مسددئولة عددن مراجعددة ملددف المدددارس المتقدمددة بطلددب للتحددول لهددذه الصدديغة التعليميددة 
الجديددددة، ومددددى اسدددتيفاء المدرسدددة للمعدددايير والشدددروط الموضدددوعة مدددن حيدددث تدددوافر 

إلمكانيدددات والتجهيدددزات والمعامدددل وسدددعة الفصدددول، وكدددذلك الهيئدددة اإلداريدددة والقدددوى ا
 البشرية المؤهلة والمدربة على العمل وفق النمط التعليمي الجديد.

( دعدددم المبدددادرات الموجهدددة نحدددو تددددريب وتأهيدددل معلمدددي تخصصدددات العلدددوم 5)
ائمددددة علددددى والرياضدددديات بهدددددف نشددددر ثقافددددة تدددددريس تلددددك المددددواد بطريقددددة تكامليددددة ق
 المشروعات في جميع المدارس الثانوي العام المصرية بأنواعها المختلفة.

( وضع الئحة مالية تتضمن حوافز للهيئة اإلدارية والتعليمية بالمددارس التدي 6)
تتحددددول لهددددذه الصدددديغة التعليميددددة الجديدددددة، حتددددى يددددتم تشددددجيع المعلمددددين واإلداريددددين 

تيددددداز االختبدددددارات المؤهلدددددة للعمدددددل بتلدددددك بالمددددددارس التقليديدددددة لحضدددددور الددددددورات واج
 المدارس.
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( إعطاء األولوية لخريجي مدارس المتفوقين في العلدوم والتكنولوجيدا للتددريس 7)
بتلددك المدددارس، مددع تددوفير الحددوافز الماليددة واألدبيددة الالزمددة السددتقطابهم للعمددل بتلددك 

 المدارس.

المددارس، سدواء علدى ( استحداث الوحدات التنظيمية المسئولة عن إدارة تلك 8)
 STEMالمسددتوى المركددزي بددديوان عددام وزارة التعلدديم مددن خددالل تطددوير عمددل وحدددة 

المركزيدددة، وكدددذلك اسدددتحداث الوحددددات التنظيميدددة المسدددئولة عدددن إدارة ومتابعدددة أداء 
وعمددل تلددك المدددارس علددى المسددتوى اإلقليمددي بمددديريات التربيددة والتعلدديم، والمسددتوى 

 يمية.المحلى باإلدارات التعل

( تدددددوفير الددددددعم المدددددالي الكدددددافي والمكافدددددآت والحدددددوافز السدددددتقطاب المعلمدددددين 9)
 المتميزين لهذه المدارس واالحتفاظ بهم لتدريب المعلمين الجدد في المدارس.

( تددددددوفير المحافظددددددات لألراضددددددي الالزمددددددة إلنشدددددداء المدددددددارس المسددددددتحدثة، 10)
ا يتوافدددق مدددع شدددروط ومعدددايير والالزمدددة لتقليدددل الكثافدددة بمددددارس التعلددديم الثدددانوي بمددد 

 الدراسة بهذه الصيغة التعليمية.

( تطدددددوير المنددددداهج التعليميدددددة بمدددددا يتدددددواءم مدددددع طبيعدددددة وأهدددددداف المددددددارس 11)
المسددتحدثة، بحيددث تعمددل تلددك المندداهج علددى الددربط بددين الفكددر والتطبيددق، والمعددارف 

يدددق تلدددك النظريدددة والمهدددارات العمليدددة، وتددددريب المعلمدددين والطدددالب علدددى مهدددارة تطب
المعدددارف والمهدددارات فدددي مشدددروعات تدددرتبط بالبيئدددة وتفيدددد المجتمدددع، باإلضدددافة إلدددى 

 اكتساب السلوكيات اإليجابية واألخالقيات.

( وضددع آليددات وفددتح قنددوات اتصددال مباشددرة بددين المدرسددة ورجددال األعمددال 12)
المحليددددين والمؤسسددددات االقتصددددادية والجامعددددات بمددددا يسددددمح بعمددددل الشددددراكة الالزمددددة 

ان مشدداركة تلددك المؤسسددات فددي الدددعم المددالي والفنددي والمعلومدداتي للمشددروعات لضددم
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التي يقدمها الطالب، لضمان نجاح تلك المشروعات وتسويقها وربما تبنيها مدن قبدل 
 المؤسسات المهتمة.

 )ثال ًا(  عو ات تطبيق الرؤية المقترحة وسبل التدل  عليها:

 التدددريس فددي معددين نمددط علددى التعددود  نتيجددة الجديددد  للتغييددر المتوقعددة المقاومددة (1)
 الطدالب  مدن متوقعدة مقاومدة هنداك ثدم ومدن واالسدتظهار الحفظ على قائم والتقويم
 للتدريس الجديد  النظام مع التأقلم من الخوف عن ناتجة والمعلمين األمور وأولياء

 والرياضدددديات  والهندسددددة والتكنولوجيددددا العلددددوم مندددداهج تدددددريسوفقددددًا لفكددددرة  والتقددددويم
STEM ، مدددن المعلمدددين مدددن المصدددالح أصدددحاب  مدددن المتوقعدددة المقاومدددة وكدددذلك 

 تلك على التغلب  ويمكن الخصوصية، الدروس من استفادتهم نتيجة  القائم الوضع
 على وفوائدها  والتقويم التدريس في الجديدة الطريقة أبعاد   شرح خالل  من المقاومة
 والرضددددا الماديددددة الفوائددددد  وكددددذلك واألكاديميددددة، التحصدددديلية الناحيددددة مددددن الطددددالب 
 التقليددددي النظدددام تطدددوير نتيجدددة المعلمدددين عليددده يحصدددل أن يمكدددن الدددذي الدددوظيفي

 ضدددد  الصدددارمة القدددوانين سدددن وكدددذلك متطدددور، تعليمدددي نظدددام إلدددى وتحويلددده القدددائم
 التعلدديم تطددوير نظددام ضددد  يقفددون  قددد  الددذين المعلمددين لددوبي مددن المصددالح أصددحاب 

 .الجديد  العام الثانوي 
 تطبيدددق أمدددام عدددائق تقدددف قدددد  والتدددي العامدددة الثانويدددة بالمددددارس الطدددالب  كثافدددة (2)

 الفصددددول بعدددددد  بالمقارنددددة للطددددالب  مناسددددب  عدددددد  يتطلددددب  والددددذي الجديددددد  النظددددام
 المعلمدددين عددددد  مدددع الطدددالب  تناسدددب  وكدددذلك والمعامدددل، والتجهيدددزات  واإلمكاندددات 

 ذلددك علددى التغلددب  ويمكددن ، STEM والرياضدديات  والهندسددة والتكنولوجيددا بمدددارس
 للنظدددام المددددارس لتحويدددل زمندددي إطدددار لهدددا محدددددة خطدددة وفدددق التددددريج باعتمددداد 
 تسدددتوعب  جديددددة مددددارس إلنشددداء الالزمدددة الماليدددة االعتمدددادات  تدددوفير مدددع الجديدددد،

 والتجهيدزات  والمسداحة الشدكل حيدث  مدن مؤهلدة وتكون  المدارس، تلك على الطلب 
 .الجديد  التعليمي النظام وفق للعمل والمعامل
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 منداهج وفدق للتددريس الحدديث  النظدام لتطبيدق الالزمدة البشرية الخبرات  ضعف (3)
 تلددددك علدددى التغلدددب  ويمكدددن ،STEM والرياضددديات  والهندسدددة والتكنولوجيدددا العلدددوم

 الدوليددة والمنظمددات  والتعلدديم التربيددة وزارة بددين تعدداون  بروتوكددوالت  بعمددل المشددكلة
 التربيدددددة كليدددددات  مثدددددل األكاديميدددددة المؤسسدددددات  مدددددع التنسددددديقو  المانحدددددة، والجهدددددات 

 بددرامج لعمددل المتخصصددة التدددريب  مؤسسددات  وكددذا للمعلمددين المهنيددة واألكاديميددة
 .للتطوير المقترحة الرؤية لتطبيق الالزمة الكوادر لتأهيل تدريبية

 العامددة الثانويددة المدددارس وتحويددل جديدددة مدددارس إلنشدداء الددالزم التمويددل نقددص  (4)
 من  الصعوبة تلك  على التغلب   ويمكن  المقترح، الجديد   النظام وفق للعمل  التقليدية
 وشددددددراء ،ةالمقترحددددد  الرؤيدددددة لتطبيددددددق الالزمدددددة الماليدددددة االعتمددددددادات  زيدددددادة خدددددالل

 المكتظدددة األمددداكن فدددي خاصدددة المقترحدددة المددددارس إلنشددداء األراضدددي وتخصددديص 
 . بالسكان
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