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 السدتخمص:
معمـػ لفت الجراسة الحالية إلى التعخؼ عمى البخامج الجاعسة لمسجارس الثانػية جى 

في كل مغ الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا  STEMالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات ك 
مى السدتػػ االتحادؼ كاقترخت عمى البخامج الحكػمية عكإمكانية اإلفادة مشيا في مرخ، 

التي تقجميا كزارة التخبية األمخيكية ككزارة التخبية كالتجريب االستخالية لجعع معمسي كشبلب 
مجخل حل ، كاستخجمت الجراسة STEMكمجارس العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 

األشخ أقداـ ىي: ،  كتشاكلت أربعة (في دراسة التخبية السقارنة مشيج بخايغ ىػلسد)السذكبلت 
كمتصمباتو في األدبيات التخبػية السعاصخة، كجػانب التغييخ كالبلتغييخ  STEMالشطخية لتعميع 

كالجيػد السرخية في تشسية معمسي كشبلب كمجارس الستفػقيغ لمعمـػ  ؼفي السجتسع السرخ 
لستحجة في كل مغ الػاليات ا STEMكالبخامج الجعسة لسجارس كمعمسي كشبلب كالتكشػلػجيا، 

ستخاليا في ضػء أاألمخيكية كأستخاليا، كالتحميل السقارف بيغ خبختي الػاليات الستحجة األمخيكية ك 
الشطاـ الدياسي كاالقترادؼ كالتاريخي كالتعميسي، كالترػر السقتخح  لمبخامج الجاعسة لسعمسي 

كجػد نقاط  كشبلب كمجارس الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا السرخية، كتػصمت الجراسة إلى
تذابو كاختبلؼ بيغ خبختي دكلتي السقارنة لتتػصل إلى جػانب االستفادة مشيا في كضع 
ترػر مقتخح لمبخامج الجاعسة لسعمسي كشبلب كمجارس الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا السرخية 

ػؼ مكانات السجتسع السرخؼ، ثع الػقإستخاليا ك أفي ضػء خبختي الػاليات الستحجة األمخيكية ك 
 عمى التحجيات كالعؿبات التي يسكغ أف تقف عائقًا أماـ تشفيحه كسبل التغمب عمييا.
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Supportive programs of science, technology, engineering and 
mathematics STEM High schools in USA and Australia and 

the possibility of making use of them in Egypt 
 

Dr. Ashraf Mohmoud Ahmed Mohmoud 
 

Abstract: 
The present study aimed at identifying the supportive programs at 

STEM high schools in USA and Australia and the possibility of 
making use of them in Egypt (Programs were delimited to 
governmental programs on the union level offered by US 
Department of Education and Australian Government Department 
of  Education and Training to support  STEM teachers, students 
and schools). The study utilized the problem solving approach 
(Holmes Methodology in comparative education study). It dealt 
with four sections: Stem theoretical framework and its 

requirements I literature, change and no-changed aspects in the 
Egyptian society and the Egyptian efforts in developing STEM 
teachers and students and the supportive programs of STEM 
schools, teachers and students in both USA and Australia, the 
comparative analysis between the experiences of USA and 
Australia in the light of the educational, historical, economic and 
political regime. It also presented a suggested framework for the 
supportive programs of STEM schools, students and teachers. 

Results showed similarities and differences between the two 
experiences compared and making use of them in setting a 
suggested framework for the supportive programs of STEM 
schools, teachers and students in Egypt in the light of USA and 
Australia and reality of the Egyptian society and identifying the 
challenges and obstacles that hider its execution and means of 
overcoming them. 
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 مقجمة:
اتدع العرخ الحالي بأنو عرخ التشافدية الجكلية القائسة عمى االبجاع كاالبتكار  

كاقتراد السعخفة عبخ تدخيع كتػضيف التقشيات الحجيثة في شتى مجاالت السعخفة، لحا سعت 
دكؿ العالع إلى االىتساـ بالعمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات لتكػف الخكيدة األساسية 

مكانتيا بيغ الداحات الجكلية عبخ سياسات تعميسية تداىع في التكامل بيشيا إلعجاد قػػ  ألخح
عاممة قادرة عمى اإلبجاع كاالبتكار كؾيادة التشسية كاالزدىار االقترادؼ في الحاضخ 

 كالسدتقبل.   
% 50كتذيخ األدلة إلى أف التقجـ في مجاؿ االبتكار التكشػلػجي يداىع بأكثخ مغ 

تج السحمي اإلجسالي لمجكؿ الستقجمة، كأف ىحا االبتكار يذتق إلى حج كبيخ مغ التقجـ مغ الشا
 ,Science, Technology في تخررات العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 

Engineering and Mathematics (STEM) (National Academy of Sciences, 

National Academy of Engineering & Institute of Medicine, 2011, 46), 

الستشػعة كتجاكز التخررات، فيػ عسمية تفاعمية  STEMحيث يرتكس عهى  ديج يهبرات 
كمتعجدة التخررات كالسشتجات القائسة عمى االرتباط الػثيق بالحياة كيشجر تػافخىا في ضل 

الػثيق ، كنطخًا ليحا االرتباط (OECD, 2010a, 133-134)العدلة بيغ ىحه التخررات 
 & STEM  (Laceyفرص انعًم انًتسايذة عهى جًيع انًطتىيبت تتطهب يعرفة ضيخت 

Wright, 2009, 84) كمغ ثع فإف مختمف الجكؿ الستقجمة كالشامية في احتياج متدايج لقػػ ،
مبتكخة كمؤىمة لسقابمة ىحه الفخص كقادرة عمى السشافدة في القخف الحادؼ  STEMعاممة 

 كالعذخيغ. 
لخغع مغ اعتبار أف امتبلؾ ميارات العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضات كعمى ا

أساس القجرة التشافدية الػششية مشح الحخب العالسية الثانية، إال أف التقاريخ أشارت إلى اخفاقات 
الشطع التعميسية الحالية في مداعجة الصبلب عمى فيع كيؽية حل مذكبلت العالع الحؿيقي 

ارؼ السكتدبة عبخ دراسة العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات، فقج الحطت باستخجاـ السع
أف الصبلب يفتقجكف القجرة التشافدية السحتسمة القترادات قائسة عمى السعخفة ذات التقشيات 

، كليحا (Bybee 2013, 23; National Governors Association 2007, 3)العالية 
تعميع مػضػعًا لمشقاش كالسبادرات الستسيدة في األكساط إلصبلح ال STEMأصبحت فكخة 
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، حيث (Ritz & Fan, 2015, 430)الدياسية كاالقترادية كالتعميسية في جسيع أنحاء العالع
يعكذ احتياجات القػػ العاممة الستخررة لمقخف الحادؼ كالعذخيغ،  STEMأف تعميع 

جساعي كتشسية السيارات الؿيادية، كيجمج السعخفة كالسيارات السكتدبة عغ شخيق العسل ال
كيداعج الصبلب عمى تصػيخ السيارات لمتعامل مع تحجيات القخف الحادؼ كالعذخيغ 

(Salinger & Zuga, 2009, 5)   . 
عمى التكامل بيغ العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة  STEMكتقـػ فدمفة تعميع 

لسػقف التعميسي محػر نذاط متدع كالخياضات ارتكازًا عمى مبجأ كحجة السعخفة، حيث يكػف ا
، كبالتالي تحقيق التعمع التكاممي الحؼ يدعى لتػفيخ بيئة  تختفي ؼيو الحػاجد بيغ ىحه العمـػ
التعمع بصخيقة تسكغ الستعمسيغ مغ تشسية معارفيع كمياراتيع لفيع كإدراؾ العمـػ السختمفة بصخيقة 

خفة الذاممة كالستخابصة لمسػضػعات ميدخة كسيمة كبأسمػب تعميع مستع، كالػصػؿ إلى السع
الستعمقة بيا، بعيجًا عغ السفاـيع الشطخية التي يتمقػنيا برػرة تقميجية داخل الفرػؿ الجراسية 

عمى نطخيات تكامل السشاىج  STEM(، حيث يدتشج تعميع 18، 2014)سياـ الديج مخاد ،
في سياقاتيا  STEMالجراسية عبخ كجػد مشيج مخف يداعج السعمسيغ عمى تجريذ مػاد 

 ,Jardine)الصبيعية كالستكاممة عمى الشؿيس مغ السشاىج الستبايشة كالسشفرمة التخررات 

، كذلظ عبخ ترسيع األنذصة كاالستخاتيجيات السبشية عمى التعميع التكاممي (172 ,2006
STEM قة بصخيقة عمسية مبتكخة تداعج الصالب عمى فيع كإدراؾ مفاتيح العمـػ السختمفة بصخي

ميدخة كبأسمػب تفاعمي مشجمج كمشفتح مع البيئة، بحيث تذكل لجػ الستعمع ميارات نػعية 
يع عبج هللا السحيدغ، كبارعة بيجت خجا،  (، كىحا 2015يستج أثخىا في نذاشاتو الحياتية)إبخـا

يسكغ السعمسيغ مغ دمج السػاضيع الستخابصة دكف تجاىل الخرائز الفخيجة كعسق كصخامة 
كتشسية خبخة  ،(National Research Council, 2011, 12)خئيدي ليحه العمـػ الشطاـ ال

 & Furner)السعمسيغ لبلنتقاؿ بشجاح مغ نسػذج التجريذ السشفرل إلى التجريذ الستكامل 

Kumar, 2007, 188) كليحا يتصمب تعميع ،STEM  معمسيغ متسيديغ في تػضيف التغيخات
 STEMلسعخفة كالسيارات كالسعتقجات بيغ تخررات الشذصة كالصبيعية كالستكاممة في ا

(Corlu, Capararo & Capararo, 2014, 75)..  
بارتفاع ميارات  STEM ستاز الصبلب الحيغ يجرسػف كفق نطاـ التعميعكبػجو عاـ، ي

التفكيخ االستشباشي كاالستقخائي، كميارات التفكيخ الشاقج كاإلبجاعي، كالقجرة عمى حل 



في كل من الهاليات  STEMالبخامج الجاعسة لمسجارس الثانهية لمعمهم والتكشهلهجيا واليشجسة والخياضيات 
 د. أشخف محسهد أحسج محسهد           أستخاليا  وإمكانية اإلفادة مشيا في مرخالستحجة األمخيكية و 

 

 

ٌ                                                                                                       يُبيزانعدد                     2017  انثالثى

              - 177 - 

)عبج هللا خسيذ سعيجؼ، كأمل  خ عمى السسارسات البحثية كالعسل السيشيالسذكبلت، كالرب
ىػ السفيـػ العالسي الحؼ  STEM(، فتعميع 2015دمحم الحارثي، كأحبلـ عسخ الذحيسية، 

يذسل عسميات التفكيخ الشاقج كالتحميل كالتعاكف في دمج العسميات كالسفاـيع في العالع الحؿيقي 
 ,Ndinechi & Okafor)فاءات السيشية كالحياة بذكل عاـ بيجؼ تصػيخ السيارات كالك

. ككحلظ تصػيخ السعارؼ كالسيارات البلزمة لتحجيج السذكبلت في العالع الحؿيقي (24 ,2016
كتفديخه، كاكتداب االستعجاد لمسذاركة كالتفكيخ مميًا في القزايا الستعمقة بالعمـػ كالتكشػلػجيا 

في  STEMسي عبخ فيع كاستخجاـ حقائق كمبادغ كتقشيات كاليشجسة كالخياضيات كسػاشغ عال
لتقييع السذكمة، كتحجيج  STEMتشسية التفكيخ الشاقج لمتعخؼ عمى السذكمة، كاستخجاـ مفاـيع 

. كىحا يتصمب االىتساـ (Thomasian, 2011, 12)الخصػات البلزمة لحميا بذكل صحيح 
لظ البخامج السجرسية الخسسية كالبخامج بسا في ذ STEMبكافة البخامج السختكد عمييا تعميع 

العبلجية كاالثخائية سػاء داخل أك بعج السجرسة أك العصبلت الريؽية، حيث أف ىحه البخامج 
التي تجار بعج السجرسة كأثشاء فتخة الريف تكامل مختمف جػانب التعمع التي تقـػ عمييا 

الذباب في السجتسعات السجرسة، كتداعج في سج الفجػة كالفخصة بيغ جسيع الصبلب ك 
السحخكمة كالسسثمة تسثيبًل ناقزًا كتمظ السجتسعات السسثمة تسثيبًل كامبًل ، كزيادة قجرات 

 .    (Afterschool Alliance, 2011, 4)الصبلب كسج الفجػة بيغ السجرسة كالعالع الحؿيقي 
 كتشسيتيع STEMكمغ ناحية أخخػ، أصبح مغ الزخكرة االىتساـ بإعجاد معمسي 

ميشيًا قبل كأثشاء الخجمة باعتبارىع يقػمػف بالجكر الحاسع في إعجاد كتذجيع الصبلب 
(Benken & Stevenson, 2014, 4; National Science Board, 2007) ، فالسعمسػف 

مختمف عمييع تعميع مجسػعة متشػعة مغ الصبلب كإرشادىع إلى تصػيخ   STEM في تعميع
 ,STEM (Farringtonلمشجاح في مجاالت  السدتػػمياراتيع لتمبية معاييخ عالية 

Roderick, Allensworth, Nagaoka, Keyes, Johnson, & Beechum, 2012, 

64; Johnson, 2009, 11) كسا أف األدلة تجعع فكخة أف تعمع الصالب يتأثخ إيجابيًا مغ قبل ،
 Community for)في السدتقبل  STEMالسعمسيغ السؤىميغ، كىع األساس لتعميع 

Advancing Discovery Research in Education, n.d)  كليحا فإف تشسية السعمسيغ ،
 السيشية ىي الػسيمة لسػاجية التحجيات الحخجة ؼيسا يتعمق بالتشافدية العالسية في بخامج تعميع

STEM ، فتحديغ تعميعSTEM  كسًا كنػعًا يتصمب بالزخكرة التشسية السيشية السدتسخة
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كليحا تخػ كزارة التخبية  .(Nadelson, Seifert, Moll & Coats, 2012, 69)لسعمسييا 
األمخيكية أف عجـ كفاية عسميات إعجاد كتشسية السعمع ليستمظ السيارات العالية في مجاالت 

STEM  يفاقع مذكمة قمة متابعة الصبلب لمخبخة كالسيشية في مجاالت العمـػ كالتكشػلػجيا
ييجد الذخكات الخائجة عالسيا التي تعتسج عمى العمساء كاليشجسة كالخياضات مسا 

كليحا فإف معالجة التشاقز في ، (U.S. Department of Education, 2015)كالسبجعيغ
القػػ العاممة السؤىمة كتشسية االقتراد العالسي يتصمب تػاصل متدامغ بيغ األشخ التخبػية ذات 

كإعجاد كتشسية كرعاية معمسيغ فعاليغ في  مع جحب STEMالجػدة العالية مغ معاييخ محتػػ 
 ,STEM (National Research Council of the National Academiesمجاالت 

كبشاًء عميو أصبحت التشسية السيشية لمسعمسيغ جدًءا ال يتجدأ مغ نجاحات مجارس  .(2013,7
STEM سبلتخ كديفيد كبػرجيد حيث تػصمت دراسة (Slater, Davies, & Burgess, 

إلى االرتباط الػثيق بيغ األداء األكاديسي لمصالب كأداء السعمع، كسا أف  (631 ,2012
السيشية كشياداتو الجامعية ليا تأثيخ عاؿ عمى أداء الصبلب بذكل  توخرائز السعمع كتشسي

أف  إلى (Desimone, 2009)تػصمت دراسة ديديسػني  ، كساSTEMعاـ في تعميع 
عدز مػاقف السعمسيغ كمعتقجاتيع كمياراتيع ي STEMتعميع  التصػيخ السيشي في مجاالت

  .كمعارفيع كمياراتيع الرؽية
كضعت العجيج مغ حكػمات العالع التدامات بأجشجة  STEMكنطخًا ألىسية تعميع   
STEM  في سياساتيا الػششية، كتخكيد ىحه الدياسات مباشخة عمى تعميعSTEM  في

لى القػة العامة في ىحا السجاؿ باعتبارىا في غاية األىسية السجارس كالجامعات نتيجة التػجو إ
، كليحا فإف ىشاؾ كتابات متعجدة (Ahmed, 2016, 133)في تحقيق الشسػ االقترادؼ 

كتشفيح ىحه السسارسات بيحه  STEMكمتشػعة تخكد عمى مسارسات إصبلح التعميع باستخجاـ 
ىػ التخكيد التعميسي في جسيع  STEMالجكؿ، حيث أف السشاقذات الػششية أضيخت اعتبار 

كتعج الػاليات الستحجة األمخيكية  .(Bybee 2013, 13; Williams, 2011, 27)أنحاء العالع
 Theمغ أكائل الجكؿ التي اىتست بيحا الشػع مغ التعميع، فسشح صجكر القانػف السيشي 

Vocational Act  يشة كالتعميع ـ قجمت الحكػمة الفيجرالية الجعع السالي لمس1917عاـ
 ـ في تعميع 1950التقشي، كسا شاركت السؤسدة الػششية لمعمـػ كالبحػث مشح تأسيديا عاـ 
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STEM (Salinger & Zuga, 2009, 4) كنتيجة إلشبلؽ االتحاد الدػفيتي لمقسخ ،
ـ شػرت الػاليات 1957عاـ  Soviet Union’s Sputnik satelliteالرشاعي سبػتشيظ 
، كفي عاـ STEM (Gonzalez & Kuenzi, 2012, 2)ياسات تعميع الستحجة األمخيكية س

السجيخ الدابق لقدع التعميع كالسػارد البذخية  Judith A. Ramaleyـ، ساىع 2001
، ثع نسى عجد السجارس السختكدة عمى STEMكالسؤسدة الػششية لمعمـػ في صياغة تعميع 

االىتساـ مغ قبل مبادرات الخئيذ نسػًا مصخدًا في الدشػات األخيخة، نتيجة  STEMتعميع 
أكباما كالدياسة التعميسية التي ىجفت إلى زيادة أعجاد الصبلب في ىحا الشػع مغ التعميع 

(Lynch, Means, Behrend, & Peters-Burton, 2011, 13) 2010، ففي سبتسبخ 
إلياـ التعميع اعتبخ مجمذ مدتذارؼ الخئيذ لمعمـػ كالتكشػلػجيا في تقخيخه تحت عشػاف "إعجاد ك 

 Prepare andقبل الجامعي في العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات لسدتقبل أمخيكا 

Inspire: K-12 Education in Science, Technology, Engineering and 

Mathematics (STEM) for America’s Future  أف أىع أىجافو الخئيدة ىػ إعجاد
 ,STEM (PCAST, 2010األقميات ليكػنػا بارعيغ في مجاالت الصبلب بسغ فييع الفتيات ك 

، كىحا يعج إعادة دعع ترسيع السجارس الثانػية مع التخكيد عمى قصاعات العسل في (11
 STEM (Office of Science and Technology Policyمجاالت 

(OSTP), 2014, 1) فزبًل عغ اىتساميا بإعجاد كتشسية معمسي ،STEM يع ما كتأىيميع لف
ذات الرمة كبجػدة عالية لتػفيخ الفخص لسعخفة كيؽية  STEMىػ مصمػب لتصػيخ بخامج 

دمج السشاىج التعميسية السختمقة بذكل فعاؿ في بيئات التعميع كالتعمع، كيداعج الػاليات الستحجة 
، كما زالت تجعع الػاليات (ABET, 2011,5)عمى السشافدة عالسيًا في اإلبجاع كاالبتكار 

ألىسيتو لرجارتيا لمعالع، فحكخت أكاديسية  STEMستحجة كافة البخامج البلزمة لتصػيخ تعميع ال
العمـػ كأكاديسية اليشجسة كمعيج الصب بأمخيكا أف ىحا الشػع مغ التعميع يختبط باستسخارية ؾيادة 

 ,Bicer, Navruz)الػاليات الستحجة األمخيكية لعالع العمع كالحفاظ عمى قػتيا االقترادية

Capraro & Capraro, 2014, 8). 
 Australian Council ofأما بالشدبة إلى أستخاليا، فقج أكسل السجمذ االستخالي     

Learned Academies  ـ دراسة استسخت لسجة ثبلث سشػات لتحميل 2013في عاـ
الجكلية، كأنتج ىحا البحث التقخيخ الحؼ تع استخجامو لػضع  STEMاستخاتيجيات تعميع 
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 ,Marginson, Tytler))الػششية كالبخامج التعميسية في أستخاليا  STEMياسات تعميع س

Freeman & Roberts, 2013, 52 فعمى سبيل السثاؿ كضعت األكاديسية االستخالية لمعمـػ ،
 STEM (The Science and Technologyالتكشػلػجية كاليشجسة بخنامج مبادرة 

Education Leveraging Relevance)  الحؼ يعالج السذكبلت داخل تعميع العمـػ
 The)كالخياضيات عمى مدتػػ السجارس، كفي الػقت نفدو، كضع مكتب كبيخ العمساء 

Office of the Chief Scientist, 2013,6)  نيجًا أستخاليًا لتعميعSTEM  الػششي يدمط
لشيج يؤكج عمى االستخالي، كىحا ا STEMالزػء عمى اليجؼ األساسي كاستخاتيجيات تعميع 

كالحؼ يعج ركيدة  STEMأربعة عشاصخ )التعميع كالسعارؼ كاالبتكار كالتأثيخ( في تعميع 
أساسية في بخامج إعجاد كتشسية السعمسيغ، كمغ السؤمل أف يداعج الصبلب االستخالييغ في 

 مػاجية التحجيات االجتساعية الكبخػ.
ػد، فقج مػلت الػكالة األمخيكية كبالشدبة لسرخ، فإنيا لع تكغ بعيجة عغ ىحه الجي 

كمعيج فخانكميغ  World Learningالذخاكة مع مشطسة تعمع العالع  USAIDلمتشسية الجكلية 
The Franklin Institute (TFI)  كشخاكة القخف الػاحج كالعذخيغ لتعميعSTEM 21st 

Century Partnership for STEM Education (21PSTEM)  مذخكع إنذاء مجارس
STEM  تع افتتاح ـ 2011مميػف دكالر أمخيكي، كبجأ السذخكع في عاـ  25في مرخ بسبمغ(

مغ أجل ترسيع مجارس أكؿ مجرسة لمستفػقيغ بالقخية الكػنية بسجيشة الدادس مغ أكتػبخ( 
STEM  كتجشيج ككضع السشاىج كالدياسات كتشسية الثقاؼية السجرسية كالتصػيخ السيشي

سل عقج السذخكع أربعة أعػاـ إلنجاز خسذ مجارس في السشاشق السػاىب كقبػؿ الصبلب، كش
القصخ السرخؼ، كيتخؾ السجاؿ لػزارة التخبية كالتعميع لخفع مدتػػ الشسػذج في بالخئيدة 
كتع اختيار السعمسيغ مغ ضسغ السعيشيغ في كزارة  .(World Learning, 2015) السدتقبل

المغة اإلنجميدية كالقجرة عمى حل السذكبلت كاإلبجاع  التخبية كالتعميع ذكؼ السؤىل العالي كإجادة
(، كسا تع تجريب السعمسيغ عغ شخيق مشطسة تعمع العالع كمعيج 2013)كزارة التخبية كالتعميع، 

 , ,STEM (Institute for Excellence in STEM Education التسيد في تعميع 

2012, 3)  . 
في ضل ارتفاع  STEMكشبلب تعميع  كعمى الخغع مغ أىسية تشسية مجارس كمعمسي

مشح بجاية القخف الحادؼ كالعذخيغ برػرة  STEMالسشاىج الجراسية ذات الرمة بتخررات 
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متدايجة، كتخكيد الجيػد مغ قبل القائسيغ في إصبلح التعميع عمى زيادة أعجاد الصبلب 
العجيج مغ كاىتساماتيع بيحه السػضػعات لجكرىا في تشسية االقتراد العالسي، إال أف 

االصبلحات لع تتصخؽ إلى استكذاؼ التحجيات الفخيجة التي يػاجييا السعمسػف كالصبلب 
كالسجارس كالتي تؤثخ عمى جيػد التحريل العمسي شػيل األجل لمصبلب، كليحا ىشاؾ حاجة 

في كافة الجكؿ لتقميل  STEMماسة كممحة لجراسة بخامج دعع معمسي كشبلب كمجارس 
 ,Goldberg)مغ قجراتيع كتجػيج كجػدتيع في الفرػؿ الجراسية كخارجيا  الحػاجد التي تحج

. كليحا تدعى الجراسة الحالية إلى التعخؼ عمى البخامج الجاعسة لمسجارس الثانػية (3 ,2012
في الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا، لػضع ترػر مقتخح لجعع تعميع  STEMلتعميع 

STEM ـػ كالتكشػلػجيا السرخية عمى ضػء  الخبختيغ األمخيكية بسجارس الستفػقيغ لمعم
 كاالستخالية كاإلمكانات الستاحة كمتصمبات السجتسع السرخؼ.

 يشكهخ اندراسخ:
مخت حخكة االقتراد العالسي بسخاحل انتقمت خبلليا مغ االقتراد كثيف االستخجاـ 

معجالت االبتكار كتشػع لخأس الساؿ البذخؼ إلى اقتراد يقـػ عمى السعخفة، كيتدع بدخعة 
كعسق السعارؼ كالسيارات لتحقيق التشافذ كالقجرة عمى التغييخ، كاالستجابة ليحا التحػؿ 
يتصمب أف يكػف نطاـ التعميع السرخؼ مرجرًا لمسدتػيات السختفعة مغ السيارات البلزمة لمقػػ 

لػجيا السعمػمات العاممة، مغ خبلؿ تػفيخ أنطسة تعميسية عالية السدتػػ كتعتسج عمى تكشػ 
كاالتراالت، كإعادة الشطخ في مجاالت الجراسة كالسػاد التعميسية السختمفة، كمخاجعة السشاىج 
لغخس ميارات حل السذكبلت، كتحقيق تػافق أفزل بيغ مخخجات السؤسدات التعميسية 

 (.  7، 2014كمتصمبات سػؽ العسل )كزارة التخبية كالتعميع، 
، STEMاالصبلحات في الدياسات التعميسية في تعميع كعمى الخغع مغ العجيج مغ 

كفي مجاؿ التشسية السيشية لمسعمع، كالصسػحات لجػ القائسيغ عمى ىحا التعميع  )مجارس 
الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا( في مرخ، إال أف ىحه االصبلحات كانت أقل مغ مدتػػ 

بػجو عاـ، مسا يجؿ عمى كجػد الصسػحات في ضل السذكبلت الستجحرة في التعميع السرخؼ 
فجػة تتسثل في عجـ التدامغ في درجة التغييخات عمى مدتػػ الدياسات كاالصبلحات الشطخية، 
كبيغ التصبيق الفعمي ليا عمى أرض الػاقع، نتيجة بخكز العجيج مغ السذكبلت التي تتصمب 
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ختمف القائسيغ عميو، كبػجو زيادة االىتساـ بيحا الشػع مغ التعميع كالتشسية السيشية السدتسخة لس
ـ كيتخؾ 2017خاص أف السعػنة األمخيكية ليحا الشػع مغ التعميع ستشتيي في أغدصذ 

السجاؿ لمجانب السرخؼ تشسية ىحه السجارس كتشسيتيا كتعسيسيا، كتتسثل بعس ىحه السذكبلت 
 في:
تيغ تعاني مجارس الستفػقيغ مغ ضعف اإلمكانات كالسخررات السالية، كسيصخة الخك  -

كالبيخكقخاشية عمى العسميات اإلدارية، كالعجد في السجرسيغ الستخرريغ كالسسيديغ، كعجـ 
كجػد معاييخ عمسية الختيارىع، كتجني مدتػػ تأىيميع في التعامل مع الستفػقيغ دراسيًا، 
كعجـ كجػد خصة كاضحة لمتعامل معيع، كقرػر التجييدات السعسمية، كقرػر في البشية 

 (.  381 -380، 2015ة السعمػمات )عقيل محسػد رفاعي، التحتية لذبك
لعجـ كجػد قدع أكاديسي في الجامعات السرخية  STEMنجرة تػافخ معمسيغ مؤىميغ لتعميع  -

 ,Khadri)بصخؽ ممسػسة  STEMإلعجاد ىؤالء السعمسيغ يتشاسب مع التػسع في تعميع 

2014, 281) . 

يتزح عجـ كجػد معاييخ كؾياسات  2012 /10/ 2بتاريخ  283بسخاجعة القخار الػزارؼ  -
أك تشسيتيع السيشية أك اختيارىع كفقًا  STEMكخصط كاضحة إلعجاد معمسي مجارس 

لمسعاييخ العالسية، كاالعتساد عمى معمسي مجارس كزارة التخبية كالتعميع الحيغ يقػمػف 
ع كفق لجشة بالتجريذ التقميجؼ القائع عمى العدلة بيغ التخررات، كالحيغ يتع اختيارى

محجدة كعغ شخيق اإلعبلف بشطاـ التعاقج لسجة عاـ قابل لمتججيج، كيتع تجريب الججد مشيع 
عمى التجريذ القائع عمى االستقراء بشطاـ السذخكعات كعمى السجخل التكاممي بشطاـ 

Capstone  ،(.  2012كالعسل التعاكني كالمغة اإلنجميدية )كزارة التخبية كالتعميع 
إلدارة السجرسية عمى تػضيف السػارد كاإلمكانات الستاحة لتصػيخ األداء ضعف قجرة ا -

التعميسي، كاستغبلؿ السػارد السالية لتشطيع بخامج أكاديسية ججيجة، ككضع خصط كبخامج 
لتصػيخ مرادر التسػيل، كتػضيف السػارد السالية لتحديغ نػاتج التعمع، كالتحقيق في 

داعع لتحديغ أداء السعمسيغ كتذجيعيع عمى التشسية  شكاكػ الصبلب كحميا، كتػفيخ مشاخ
السيشية، كتقييع عسميات التعمع كالشسػ السيشي باستسخار، كتذجيع جحب السعمسيغ الستسيديغ 
كاستسخارىع في العسل بالسجرسة، ككاف أداؤىع متػسصًا في العجيج مغ األمػر مشيا: رضا 

ل مع أكلياء األمػر، كتػفيخ السرادر الصبلب كالسداعجة  في تمبية شسػحاتيع، كالتػاص
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العمسية، كتػفيخ االحتياجات التجريدية كاألكاديسية لمسجرسة، كمتابعة السذخكعات كالعمسيات 
التجريدية، كتصػيخ بيئة التعمع لتشسية اإلبجاع كاالبتكار، كتصػيخ لػائح العسل لديادة االنتاجية 

 (.   431 -421، 2015)عقيل محسػد رفاعي، 
ار مجارس الستفػقيغ عمى السخحمة الثانػية فقط، كبالتالي فإف الصبلب السمتحقيغ بيحه اقتر -

السجارس اعتادكا عمى الصخؽ التقميجية في التعميع، مع صعػبة الجراسة بالمغة اإلنجميدية ألف 
 (.34، 2015معطع الصبلب غيخ ممسيغ بسياراتيا)نيمة سيج أبػ عميػة، 

عمـػ كالتكشػلػجيا السرخية شخاكات دكلية أك شخاكة مع لع يكغ لسجارس الستفػقيغ لم -
القصاعيغ الخاص كالسجني كالجامعات كالسخاكد البحثية كاضحة كمحجدة لتحقيق اثارًا 

كمتابعة ميغ  STEMإيجابية عمى التحريل العمسي لمصبلب كالتقجـ كالشجاح في مجاالت 
STEM ي بعج التخخج، كىحا يؤثخ سمبًا عمى االقتراد الػشش(Abd Elaziz, 2015, 

2658) . 

مغ خبلؿ عزػية الباحث بسجمذ أمشاء مجرسة الستفػقيغ بالغخدقة الحع شكػػ الصبلب  -
)خاصة الحكػر( مغ ضعف شبكة اإلنتخنت، كضعف مدتػػ المغة االنجميدية لجػ بعس 
السعمسيغ كالصبلب، كعجد في بعس السجرسيغ نتيجة تأخيخ نجب معمسي بعس السػاد مثل 

ػلػجيا كالخياضيات، كعمى الخغع مغ شكػػ بعس الصبلب مغ أداء بعس السعمسيغ إال الجي
 STEMأنو يرعب التخمي عشيع لعجـ كجػد بجائل مشاسبة تع إعجادىا لمتجريذ بسجارس 

كسػؼ تدتغخؽ عسمية تػفيخ بجيل فتخة كبيخة قج تعػؽ العسمية التعميسية، كافتقار بعس 
كدكرىع كسيدخ لمعسمية التعميسية لقشاعتيع أف دكرىع فقط  STEM السعمسيغ لفمدفة تعميع 

في تحجيج مػضػعات الجرس كمخخجات التعمع السدتيجفة دكف كجػد التػجيو الكافي لتشسية 
 ميارات التعمع الحاتي.   

كبشاء عمى ما سبق، يتزح أف تعميع العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 
STEM فػقيغ يعػقو بعس السذكبلت بػجو عاـ، كسا أف ىشاؾ بعس بالسجارس الثانػية لمست

القرػر في كجػد بخامج كششية محجدة لتشسية الصبلب كالسعمسيغ كالسجارس بػجو عاـ، مسا قج 
تؤثخ سمبيًا عمى مدتػيات الخخيجيغ كتحقيق الصسػحات السخجػة مغ ىحا الشػع مغ التعميع، 

ى البخامج الجاعسة لمسجارس الثانػية لتعميع  كليحا تدعى الجراسة الحالية إلى التعخؼ عم
STEM  السجارس كالسعمسيغ كالصبلب( لبلستفادة مشيا في دعع ىحا الشػع مغ التعميع بسجارس(
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الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا السرخية في ضػء إمكانات السجتسع السرخؼ، كيسكغ صياغة 
 مذكمة الجراسة في األسئمة التالية:

كمتصمباتو في  STEMة لتعميع العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات ما األشخ الشطخي -1
 األدبيات التخبػية السعاصخة؟

ما جػانب التغييخ كالتغييخ في السجتسع السرخؼ كالجيػد السرخية في تشسية معمسي  -2
 كشبلب كمجارس الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا؟

اليا في البخامج الجعسة لمسجارس الثانػية ما خبخات الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخ   -3
 ؟ STEMلمعمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 

ما أكجو الذبو كاالختبلؼ بيغ خبخات الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا في البخامج  -4
 ؟ STEMالجعسة لمسجارس الثانػية  لمعمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 

بسجارس الستػفيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا  STEMخح لمبخامج الجعسة لتعميع ما الترػر السقت -5
 بسرخ في خبختي الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا كإمكانات السجتسع السرخؼ؟   

 أهداف اندراسخ:
 STEMالتعخؼ عمى األشخ الشطخية لتعميع العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات  -1

 ات التخبػية السعاصخة.كمتصمباتو في األدبي
الكذف عغ جػانب التغييخ كالبلتغييخ في السجتسع السرخؼ كالجيػد السرخية في تشسية  -2

 معمسي كشبلب كمجارس الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا؟
الكذف عغ خبخات الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا في البخامج الجعسة لمسجارس   -3

 . STEMا كاليشجسة كالخياضيات الثانػية  لمعمـػ كالتكشػلػجي
التعخؼ عمى الذبو كاالختبلؼ بيغ خبخات الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا في البخامج  -4

 . STEMالجعسة لمسجارس الثانػية  لمعمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 
شػلػجيا بسجارس الستػفيغ لمعمـػ كالتك STEMكضع ترػر مقتخح لمبخامج الجعسة لتعميع  -5

 بسرخ في خبختي الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا كإمكانات السجتسع السرخؼ.   
 أهًيخ اندراسخ:

 تشبع أىسية الجراسة مغ عجة اعتبارات أىسيا:  
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حجاثة السػضػع كأىسيتو ألنو يخكد عمى تعميع العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات  -
STEM تباره تػجيًا عالسيًا كمحػر تشسية االبتكار كحل السذكبلت كالبخامج الجاعسة لو باع

 STEMاالقترادية كاالجتساعية في مختمف دكؿ العالع، كتشسية قػػ عاممة في مجاالت 
كمؤىمة كفقًا لستصمبات القخف الحادؼ كالعذخيغ، مسا قج يفيج السكتبة السرخية كالعخبية بػجو 

كبخامج تشسية معمسي كشبلب مجارس  STEMعاـ في تػفيخ تأصيل نطخؼ حػؿ تعميع 
STEM  .كمتصمباتيا 

قج تفيج الجراسة صشاع القخار كالقائسيغ عمى التعميع في مرخ بػجو عاـ كالقائسيغ عمى  -
تعميع مجارس الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا بػجو خاص في التعخؼ عمى الخبخات العالسية 

ستحجة األمخيكية كأستخاليا( لمتعخؼ )الػاليات ال STEMفي تشسية معمسي كشبلب مجارس 
عمى أفزل السسارسات في تصبيق ىحه البخامج كدكرىا في تشسية معمسي كشبلب مجارس 

STEM كتفعيل الذخاكة مع الجامعات كالرشاعة كاألعساؿ كالسجتسع ككل لتعديد ىحا ،
 الشػع مغ التعميع.

في كضع خصة استخاتيجية قج يؤدؼ االستفادة مغ الترػر السقتخح مغ قبل صشاع القخار  -
تتبشى بخامج داعسة لصبلب كمعمسي كمجارس الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا بػجو عاـ، مسا 

 كاالقتراد السرخؼ كالحياة كالسجتسع بػجو عاـ. STEMيؤثخ إيجابيًا عمى تعميع 
 STEMقج تفيج الجراسة صشاع القخار بالجامعات السرخية في فتح شعب ججيجة لسجاالت  -

بػجو خاص، ككحلظ التعاكف مع السجارس كالرشاعة  STEMو عاـ كإعجاد معمع بػج
 STEMكالسجتسع في تصػيخ البحػث كالذخاكات السختبصة بتشسية معمسي كشبلب مجارس 

 عمى كافة السدتػيات.   
، STEMقج تفتج السجاؿ أماـ الباحثيغ في تخكيد االىتساـ كالبحػث كالجراسات حػؿ تعميع  -

يا كمخاحل تعميسية أخخػ تفيج في حل مذكبلت التعميع كاالقتراد السرخؼ كمعالجة قزا
 الستخاكسة كالستعاؾبة.

 يُهج اندراسخ وخطىاته:
نطخًا ألف شبيعة الجراسة ضسغ نصاؽ الجراسات السقارنة التي تتشاكؿ نطع التعميع في عجد 

 Problems Solvingمغ الجكؿ سػؼ تعتسج الجراسة الحالية عمى مجخل حل السذكبلت 
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Approach بخايغ ىػلسد في دراسة التخبية السقارنة  مشيجHolmes Methodology 
أحسج اسساعيل حجي، السشاسب لصبيعة كأىجاؼ الجراسة كالحؼ يذتسل عمى الخصػات التالية: )

نبيل سعج خميل،  ؛159-157، 2003ىساـ بجراكؼ زيجاف، ك شاكخ دمحم فتحي، ؛ 59، 1998
2009 ،200-208.) 

كفي ىحه الخصػة : Problem Selection and Analysisتيار السذكمة كتحميميا: اخ -
مبلمح مذكمة الجراسة الحالية في ضػء تحميل الستغيخات العالسية كالسحمية في  يبخز الباحث

ليحا الشػع قابل ذلظ مغ مذكبلت آنية يكما ، STEMدعع مجارس كمعمسي كشبلب مجاؿ 
تحجيج أىسية السذكمة بالشدبة لمسجتسع، كتع عخض ذلظ  مغ التعميع في مرخ، كمغ السيع

 . في مذكمة الجراسة كالقدع الثاني مغ الجراسة
كفي ىحه :  Formulation of Policy Proposalصياغة مقتخحات الدياسة التعميسية:  -

في  STEMلمبخامج الجاعسة لمسجارس الثانػية بصخح الدياسة التعميسية  الباحثالخصػة قاـ 
كسجخل تصػيخؼ إصبلحي يسكغ االستفادة الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا، كل مغ 

، كذلظ مغ خبلؿ عخض الجيات السشػط بيا مشيا في تقجيع حمػؿ مشاسبة لمسذكمة القائسة
صياغة الدياسة التعميسية كالبخامج الجاعسة ليحه السجارس سػاء لمسجارس بػجو عاـ أك 

بيتيا الحتياجاتيع، كىحا ما تع عخضو في القدع الثالث مغ السعمسيغ أك الصبلب كمجػ تم
 .الجراسة

كتختز ىحه : :Identification of Relevant Factorsانًتصهةتحجيج العػامل  -
السقارنة كالحؼ  تيالخصػة بالتحميل الدياسي كاالقترادؼ كاالجتساعي كالتعميسي في دكل

تع عخضو في القدع الخابع مغ  كىحا ما، STEMدعع مجارس  يؤثخ عمى تصبيق سياسات
 .الجراسة

كىي تعتبخ ىحه الخصػة مغ أىع خصػات أسمػب حل السذكبلت، : Predictionالتشبؤ:  -
كذلظ ألنيا ُتعشي بسجػ نجاح الحل السقتخح إذا كضع مػضع التصبيق، أؼ الخصػة األخيخة 

بية كبسا يتػافق مجػ قابمية تصبيق الترػر السقتخح  في ضػء االستفادة مغ الخبخات األجش
، كيجعل لمجراسة السقارنة فائجة أكبخ بقرج إصبلح التعميع، مع شبيعة السجتسع السرخؼ

حيث أكج ىػلسد عمى أىسية التشبؤ في الجراسات السقارنة، بسا يتزسشو ذلظ مغ رسع 
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سياسات تخبػية كالػقػؼ عمى أىسية تصبيقيا، كتع مغ خبلؿ كضع ترػر مقتخح يقـػ عمى 
ػمية كعالسية كركائد متػافخة في السجتسع السرخؼ تداىع في نجاح البخامج مشصمقات ق

 .في مرخ، كىحا ما تع عخضو في القدع الخامذ مغ الجراسة STEMالجاعع لتعميع 
 حدود اندراسخ

 تتحجد الجراسة في الحجكد التالية:
الجاعسة الحجكد السػضػعية: كتذسل البخامج الحكػمية عمى مدتػػ الجكلة )الفيجرالية(  - أ

شبلب( سػاء السختبصة  –معمسيغ –في السخحمة الثانػية )مجارس STEMلسجارس تعميع 
باألنذصة السجرسية الخسسية أك خارجيا في كل مغ الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا 

 كاإلفادة مشيا في مرخ.
تعميع لتعميع الحجكد السكانية: كركدت الجراسة عمى البخامج االتحادية/ الفيجرالية لجعع  - ب

STEM  بالسجارس الثانػية في كل مغ الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا، كذلظ نطخًا
 لمسبخرات التالية: 

، كمغ أكثخ STEM: ألنيا مغ أكائل الجكؿ التي بجأت تعميع الهاليات الستحجة األمخيكية -
لقائع عمى السعخفة كفقًا الجكؿ اىتسامًا بيحا الشػع مغ التعميع لتشسية االقتراد األمخيكي ا

لتحجيات القخف الحادؼ كالعذخيغ، كمغ أكثخ الجكؿ في مجاؿ االبتكار كاالىتساـ بالتعميع 
لحرػليا عمى السخكد الخامذ في السؤشخ العالسي  لبلبتكار، كالسخكد األكؿ في السؤشخ 

ة لمكميات العالسي لخيادة األعساؿ، كالعسل إعجاد الصبلب األمخيكييغ بالسجارس الثانػي
كاالستعجاد الػضيفي بغس الشطخ عغ السكاف كالخمؽية الثقاؼية، كاالىتساـ بو عمى السدتػػ 
االقترادؼ كالدياسي كاالجتساعي، كسغ التذخيعات السذجعة لو سػاء عمى مدتػػ التعميع 

، PISAأك السيشة، كخاصة بعج حرػليا عمى مخاكد متجنية في االختبارات الجكلية 
ألف معمع خبلؿ العقج القادـ، ككجػد العجيج مغ السبادرات  100عجاد كتشسية كالتخصيط إل

، كتشػع كتكامل الجيات السدئػلة  عغ STEMكالبخامج كالسعاييخ التي تذجع كتشسي تعميع 
بالسجارس الثانػية، كالتكامل مع الجامعات كاألعساؿ في إنجاح ىحا الشػع  STEMتعميع 

السرخية قائسة عمى الخبخة األمخيكية بالتعاكف مع الػكالة مغ التعميع، كسا أف التجخبة 
 األمخيكية لمتشسية في مرخ. 
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في أستخاليا كزيادة الفخص لمصبلب لمحرػؿ  STEM: تشػع االقتراد كميغ أستخاليا -
متكامل يختكد عمى العالع  STEMعمييا، كضيػر السشيج االستخالي الججيج لتصػيخ مذخكع 

% مغ 68الػششية، كيسثل قصاع الخجمات  STEMية تعميع الحؿيقي، كنذخ استخاتيج
الشاتج السحمي االجسالي )تكشػلػجيا السعمػمات كالخجمات السيشية كالتقشية(، كسا تسثل الدابع 
في مجاؿ ريادة األعساؿ القائسة عمى االبتكار، كأصبح التعميع السجرسي كالعمـػ كاالبتكار 

لث، مغ أجل تحديغ السجارس كالػصػؿ إلى جػدة ىي األكلػيات الػششية لحكػمة الكػمشػ 
عالية، ككضعت أكلػيات الحكػمة في ججكؿ األعساؿ الػششي لمتعميع كالعمـػ كاالبتكار نيج 

STEM كحرػليا عمى السخكد الثامغ عذخ في السؤشخ العالسي  لبلبتكار، كتشػع ،
سسارسة كالذخاكة مع البخامج سػاء لمصبلب أك السعمسيغ أك السجارس السختبصة بسجتسع ال

الجامعات كالرشاعة، كترشيف شخكة بيخسػف التعميع في أستخاليا في السخكد الثالث عذخ 
ـ،  كثاني 2016 -2015في تقخيخ التشافدية العالسية  17عمى العالع، كسا احتمت السخكد 

، العـ، كثاني أسخع اقتراد في الع2011دكلة في مؤشخ األمع الستحجة لمتشسية البذخية عاـ 

% مغ إجسالي االقتراد في 14في االقتراد االستخالي  STEMكتبمغ ندبة مداىسة 
 .مجاالت الفيدياء كالكيسياء كالخياضيات كعمـػ األرض كالعمـػ البيػلػجية
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 اندراسبد انسبثقخ:
الجراسات األجشبية في مقابل نجرة الجراسات العخبية سػاء تمظ التي تشاكلت  تشػعت   

جو عاـ، أك تمظ التي تشاكلت إعجاد كتشسية مجارس كمعمسي كشبلب بػ  STEMتعميع 
STEMفيجفت دراسة ريديساف ما بالشدبة الجراسات التي ركدت عمى الحالة السرخية،، فأ-

إلى التعخؼ عمى الجركس   (Rissmann-Joyce & El Nagdi, 2013)جػسي كنججؼ
شيج الػصفي لخصج األكلى السرخية، كاستخجمت الس STEMالسدتفادة مغ مجارس 

السرخية، كأكصت بزخكرة أف يتمقى السعمسػف  STEMاالصبلحات السجرسية في مجارس 
تجريبًا كاؼيًا في التعمع كالتقييع القائع عمى السذخكعات، كالتخصيط االستخاتيجي لمتشسية السيشية، 

 كالتخكيد عمى دكر السجرسة في بشاء خبخات التعمع السيشية كقجرة السعمع.    
( إلى التػصل إلى ترػر مقتخح 2013يشسا ىجفت دراسة لبشى محسػد عبج الكخيع )ب

لتعديد التشافدية في التعميع قبل الجامعي السرخؼ عمى ضػء خبخات الجكؿ األجشبية )صيغتي 
في الػاليات الستحجة األمخيكية كالياباف كأستخاليا(،  STEMاالختيار السجرسي كتعميع 

ف، كتػصمت إلى كجػد مذكبلت تعػؽ قجرة التعميع قبل الجامعي كاستخجمت السشيج السقار 
عمى تعديد التشافدية، كتػصمت لترػر مقتخح لتعديد التشافدية يتزسغ األىجاؼ كالسبادغ 

 كالقبػؿ كالتدػيق السجرسي كالسعمسيغ كالبخامج كالتجريذ كالتعمع كالتقييع. 
 STEMنذاء قدع تعميع فيجفت إلى التخصيط إل (Kadri, 2014)أما دراسة قجرؼ 

بكمية التخبية بجامعة عيغ شسذ كشسػذج متعجد التخررات، كاستخجمت السشيج الػصفي 
عبخ تحميل األدبيات كالجراسات ذات الرمة، كتػصمت إلى أف السعمسيغ يفتقخكف لمجعع الكافي 

التخبية بسا في ذلظ تصػيخ التشسية السيشية، كأف نػعية السعمسيغ ال تتشاسب مع ىجؼ كزارة 
خبلؿ خسذ سشػات، كتػصمت إلى كضع  STEMمجرسة  27كالتعميع السرخية في إقامة 

بالكمية إلعجاد السعمسيغ كتػفيخ التشسية السيشية  STEMترػر مقتخح لخصة إنذاء قدع تعميع 
 في مرخ بصخؽ ممسػسة.  STEMالسشاسبة ليع، كتعديد تعميع 

إلى كضع استخاتيجية  (Abd El Aziz, 2015)كسا ىجفت دراسة عبج العديد 
لتحقيق التشسية السدتجامة كتغييخ السجارس التقميجية  STEAMلمذخاكات السرخية الجكلية في 

إلى مجارس نذصة، كاستخجمت السشيج الػصفي،  كتػصمت إلى غياب ىحا الشػع مغ 
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ليتحػؿ إلى  STEMالذخاكات في مرخ، كأكصت بزخكرة إضافة اآلداب إلى مرصمح 
STEAM التػسع في ىحه الذخاكات، كأف تتبشى السجارس الشيج الذسػلي لبلنتباه إلى تشػع ، ك

في أماكغ  STEMالصبلب في السجتسع عبخ التجخبلت التخبػية السصبقة داخل كخارج مجارس 
اإلقامة كمػاقع العسل، كأف تخكد أكلػيات الذخاكة عمى: اإلعجاد لمجامعة كاالستعجاد لمسيشة، 

خ السيشي كاالحتفاظ بيع، ككعي أصحاب السرمحة كمذاركتيع، كاالستثسار كالسخبيغ كالتصػي
، مع اعتساد التقػيع السختكد عمى السعاييخ في تقػيع ىحه الذخاكة STEMكالتحػؿ إلى 

 كالتخصيط لشجاحيا عمى السجػ الصػيل.  
( فيجفت إلى تصبيق بصاقة األداء الستػازف 2015أما دراسة عقيل محسػد رفاعي )

بجسيػرية  STEMيع األداء اإلدارؼ لسجيخؼ مجارس الستفػقيغ في العمـػ كالتكشػلػجيا لتقي
( معمسًا، 43مرخ العخبية، كاستخجمت السشيج الػصفي، كشبقت االستبانة عمى عيشة قجرىا )

( شالبًا، كتػصمت إلى ضعف األداء اإلدارؼ ؼيسا يتعمق باألبعاد: السالي، كرضا 97ك)
لجاخمية، كالتعمع كالشسػ، كأكصت بزخكرة تجريب كتأىيل السعمسيغ عمى الصبلب، كالعسميات ا

استخاتيجيات التعمع الحجيثة لمتعامل مع الستفػقيغ لتشسية القجرات العقمية كميارات التفكيخ 
 اإلبجاعي كالشاقج.

( إلى مقارنة بعس تصبيقات نطخية 2015بيشسا ىجفت دراسة نيمة سيج أبػ عميػة )
في كل مغ الػاليات الستحجة األمخيكية  STEMفي التشسية السيشية لسعمسي مجتسع السسارسة 

ككػريا الجشػبية لبلستفادة مشيا في مرخ، كاستخجمت مجخل السذكمة في مجاؿ الجراسات 
السقارنة )مشيج ىػلسد(، كتػصمت إلى رصج بعس السعػقات مثل: جسػد المػائح كالتذخيعات 

، كمقاكمة التغييخ مغ جانب العامميغ في STEMعمسي لتصػيخ بخامج التشسية السيشية لس
السجارس ككميات التخبية، كضعف اإلمكانات السادية كالتكشػلػجية، كتػصمت لسجسػعة مغ 
اإلجخاءات كالتػصيات لتصبيق نطخيتي مجتسع السسارسة كشبكات السسارسة في بخامج التشسية 

 .     STEMالسيشية لسعمسي 
فيجفت إلى كضع تػجيات استخاتيجية مدتقبمية  (Ahmed, 2016)أما دراسة أحسج 

في التعميع العالي في مرخ كدفع عجمة االقتراد االبتكارؼ،  STEMلتصػيخ تعميع 
، كمسيداتو STEMكاستخجمت السشيج الػصفي لتمخيز السشطػر التاريخي بذأف جحكر تعميع 
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ثع تحميل الجيػد السبحكلة  ،STEMباعتباره أكلػية كششية، كالػضع الحالي السعاصخ لتعميع 
، كاقتخاح بعس التػجيات االستخاتيجية SWOTفي مرخ مغ خبلؿ االستفادة مغ تحميل 

 بالتعميع العالي السرخؼ.   STEMالسدتقبمية لتصػيخ تعميع 
، فيجفت دراسة سياـ الديج أما بالشدبة لمجراسات التي أجخيت من الباحثين العخب

تخح لبخنامج تجريبي لتشسية ميارات التجريذ لجػ معمسات ( إلى كضع ترػر مق2014مخاد )
الفيدياء بالسخحمة الثانػية في ضػء مبادغ كمتصمبات التكامل بيغ العمـػ كالتقشية كاليشجسة 

بسجيشة حائل بالسسمكة العخبية الدعػدية، كاستخجمت السشيج الػصفي،  STEMكالخياضيات 
لتحجيج االحتياجات التجريبية، ككضعت ترػرًا  ( معمسة30كشبعت استبانة عمى عيشة قجرىا )

مقتخحًا لمبخنامج التجريبي يتزسغ قائسة السبادغ كمتصمبات التكامل الػاجب تػافخىا في األداء 
 التجريدي.
يع عبج هللا السحيدغ كبارعة بيجت خجا )  ( إلى إلقاء 2015بيشسا ىجفت دراسة إبخـا

في ضػء اتجاه تكامل العمـػ كالتقشية كاليشجسة الزػء عمى التصػيخ السيشي لسعمسي العمـػ 
، كاستخجمت السشيج الػصفي، كتػصمت إلى ترػر مقتخح تكػف مغ STEMكالخياضيات 

أربعة مبادغ أساسية ىي: التصػيخ السيشي لسعمسي العمـػ كشطاـ، كتصػيخ السحتػػ السعخفي، 
يخ السيشي لمسعمسيغ ضسغ ، كدعع كمدانجة التصػ STEMكاستخاتيجيات التصػيخ السيشي لتعمع 

إشار السجرسة مغ خبلؿ مجتسعات التعمع السيشي كبشاء الذخاكات بيغ كزارة التعميع كمؤسدات 
 السجتسع السحمي كالجكلي.

إلى  (El-Deghaidy & Mansour, 2015)بيشسا ىجفت دراسة الجغيجؼ كمشرػر 
خص كالتحجيات، ، كالتعخؼ عمى الفSTEMالتعخؼ عمى ترػرات معمسي العمـػ لتعميع 

( معمسًا مغ السجارس الستػسصة بالسسمكة 21كاستخجمت السشيج الػصفي، كشبقت األداة عمى )
مع شبلبيع،  STEMالعخبية الدعػدية، كتػصمت إلى قمق السعمسيغ مغ استخجاـ تصبيقات 

ػجيا كعجـ إعجاد السعمسيغ لتشفيح ىحه السسارسات، كعجـ كجػد فيع كاضح لصبيعة العمـػ كالتكشػل
كالتفاعبلت بيغ ىحه التخررات، كأف ثقافة السجرسة تمعب دكرًا ميسًا في تشفيح تعميع 

STEM.كأىسية التشسية كالسيشية كبخامجيا القائسة عمى تكامل ، 



في كل من الهاليات  STEMالبخامج الجاعسة لمسجارس الثانهية لمعمهم والتكشهلهجيا واليشجسة والخياضيات 
 د. أشخف محسهد أحسج محسهد           أستخاليا  وإمكانية اإلفادة مشيا في مرخالستحجة األمخيكية و 

 

 

ٌ                                                                                                       يُبيزانعدد                     2017  انثالثى

              - 111 - 

( إلى التعخؼ عمى احتياجات 2015بيشسا ىجفت دراسة إيساف عسخ العبج الكخيع )
التقػيع مغ أجل التعمع في تػجو العمـػ كالتقشية التصػيخ السيشي لسعمسات العمـػ الستخاتيجيات 

، كاستخجمت السشيج الػصفي كشبقت االستبانة عمى عيشة STEMكاليشجسة كالخياضيات 
( معمسة، كتػصمت إلى كجػد ضعف في استعانة معمسات العمـػ بالتقشية في تصبيق 34قجرىا )

تتخكد في استخاتيجية تحجيج أىجاؼ استخاتيجيات التقػيع مغ أجل التعمع، كأف أكثخ االحتياجات 
  التعمع كمحكات الشجاح مع الصالبات، ككحلظ التقػيع الحاتي.          

كسا ىجفت دراسة عبج هللا خسيذ سعيجؼ كأمل دمحم الحارثي كأحبلـ عسخ الذحيسية 
( إلى التعخؼ عمى معتقجات معمسي العمـػ بدمصشة عساف نحػ مشحى العمـػ كالتقانة 2015)

كعبلقتيا ببعس الستغيخات، كاستخجمت السشيج الػصفي  STEMشجسة كالخياضيات كالي
( معمسًا كمعمسة، كتػصمت إلى كجػد معتقجات عالية 139كشبقت االستبانة عمى عيشة قجرىا )

، كأكصت بزخكرة عقج دكرات تجريبية ككرش عسل لسعمسي العمـػ STEMلجػ السعمسيغ نحػ 
 ة تػضيفو في التجريذ.لتعخيفيع بسشحى التكامل ككيؽي

( فيجفت إلى التعخؼ عمى أىسية مجارس 2015أما دراسة مي عسخ الدبيل )
STEM  كذلظ عبخ دراسة نطخية في إعجاد السعمع، كاستخجمت ، في تصػيخ تعميع العمـػ

السشيج الػصفي، كتػصمت إلى مجسػعة مغ التػصيات لمسسمكة العخبية الدعػدية مشيا: إعادة 
بخامج إعجاد السعمسيغ كتصػيخىا،  كتصػيخ مشاىج العمـػ كالخياضيات حدب الشطخ في جسيع 

، كتػفيخ البيئة الرؽية الغشية بكافة السػاد كالػسائل التعميسية، كفتح STEMتػجيات تعميع 
، كعسل السدابقات كالسؤتسخات العمسية STEMمدارات في مخحمة الساجدتيخ بتخرز 

 األعساؿ كمؤسدات السجتسع السختمفة.   لمصبلب، كالخبط بيغ السجرسة كقصاع
إلى دراسة  (Scott, 2009)، فيجؼ دراسة سكػت لمجراسات األجشبيةأما بالشدبة 

في الػاليات الستحجة األمخيكية،  STEMحالة مقارنة لخرائز السجارس الثانػية لعميا 
ىشاؾ  ، كتػصمت إلى أفSTEMكاستخجمت مشيج دراسة الحالة السقارف لػضع عذخة مجارس 

الثانػية لديادة قجرة الصبلب عمى متابعة دراستيع  STEMمجسػعة متشػعة مغ بخامج مجارس 
الجامعية في مجاالت اليشجسة كالخياضيات، كزيادة عجد الصبلب الدػد مقارنة بالصبلب 
البيس، كأنيا تخجـ نفذ العجد مغ الصبلب السحخكميغ اقتراديًا، كاعتساد متصمبات الجراسة 
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، كتجار أنذصة التشسية السيشية لمسعمسيغ بانتطاـ مع Capstoneع الصبلب مذخكع عمى تقجي
كالتجريذ، كيقجـ السعمسػف الؿيادة  في تقجيع كتصػيخ أنذصة  STEMالتخكيد عمى محتػػ 

 التصػيخ السيشي.  
فيجفت إلى تحميل مقارف لخصػط االتراؿ بيغ  (Chow, 2011)أما دراسة شاك 

لعاممة ذات الرمة كالسشافدة لمػاليات الستحجة األمخيكية كىسا الريغ كالقػػ ا STEMتعميع 
كتايػاف، كاستخجمت السشيج السقارف، كتػصمت إلى تخكيد اقتراديات الجكؿ األسيػية عمى 

كالػعي بو، حيث تع بشاء القجرات عغ شخيق أنطسة السجارس التقميجية  STEMدراسة 
االبتجائية كالثانػية في كقت مبكخ بشى عمى  كالسيشية، كأف السشيج في سشػات الجراسة

الخياضيات كالسيارات العمسية التي تخجست إلى األداء العالي في التقييسات كالسدابقات الجكلية، 
كأف خيارات السجارس الثانػية كالسيشية كالكميات التقشية كالبخامج التقشية متبايشة كتبجأ بعج فتخة 

جػىخ السشيج عمى السعاييخ األكاديسية، كأف السكافآت ، كاعتساد STEMكجيدة في مجاالت 
كالحػافد كالسشح في صمب الشطع السجرسية، كتجشيج الصبلب الستفػقيغ في اليشجسة كالخياضيات 

قادرة عمى السشافدة في الدػؽ العالسية، كزيادة الػعي بستصمبات الدػؽ  STEMفي مجاالت 
 العالسية،.    

إلى دراسة حالة كالية إيميشػؼ  (Gardner, 2011)كسا ىجفت دراسة جاردنيخ 
Illinois  في تحديغ مشح تعمع الػالية لجػدة السعمع عبخ شخاكاتSTEM كاستخجمت ،

( كمشيج الحالة السقارف، كتػصمت إلى أف ىحه 2009 -2004السشيج التاريخي لمفتخة مغ )
خ فخص تصػيخ السعمسيغ، الفتخة متقجمة في الذخاكة كالتعاكف بيغ الجامعة كالسجرسة لتػفي

كتسذ ىحه السبادرات اليياكل كالعسميات كالتقييع كالقجرة عمى التقييع، كشسمت كرش عسل كجيًا 
لػجو كالذبكات، كالحرػؿ عمى درجات الساجدتيخ كالجكتػراه، كمذخكعات حػؿ تعديد دكر 

حديغ جػدة السجرسة في التحديغ، كالؿيادة التػزيعية، كدعع مػارد الذبكات البلزمة لت
 السعمسيغ. 

 ,Hayden)بيشسا ىجفت دراسة ىايجف كأكيانج كسيشيدكي كأكلدكيدكي كبيميفيجلت 

Ouyang, Scinski, Olszewski & Bielefeldt 2011)  إلى التعخؼ عمى آليات زيادة
مغ خبلؿ التشسية كاألنذصة السيشية إلشخاؾ كإلياـ  STEMاىتساـ الصبلب كاىتساميع نحػ 
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غ خبلؿ معيج فحػصات جػدة الفيع كالسذاركة لمصبلب كالسعمسيغ الستعمسيغ م
investigations for Quality Understanding and Engagement for Students 

and Teachers- iQUEST كاستخجمت السشيج الػصفي، كتػصمت إلى أف بخنامج السخيع ،
تجاىات لجػ الصبلب مغ الحكػر الريفي كنسػذج التشسية السيشية أدػ إلى زيادة الفػائج كاال

مغ الدكاف السحخكميغ كاإلناث نحػ العمـػ كالتكشػلػجيا، كتحػيل معمسي العمـػ نحػ 
التكشػلػجيا الخقسية كتشسية مذاركة الصبلب في االستقراء كالتجريب العسمي كفيع أعسق لمعمع، 

 . STEMكتحديغ إمكانات الصبلب في مجاالت 
فيجفت إلى التعخؼ عمى  (Thirty & Laursen, 2011)أما دراسة ثيختي كلػرسيغ 

الخبخات التي تداعج الصبلب ليكػنػا عمساء مغ خبلؿ دراسة مقارنة لسرادر البحث كغيخىا 
الجامعييغ، كاستخجمت السشيج الػصفي،  STEMمغ السكاسب السيشية كالذخرية لصبلب 

 STEMيذاركػا في مشاىج مغ خخيجي الجامعات الحيغ شاركػا كلع  62كأجخيت مقاببلت مع 
في أربع كميات لمفشػف الحخة، كتػصمت إلى أف السذاركيغ يخخجػف بخبخات عدزت السكاسب 
الفكخية كالذخرية كالسيشية، كأف األبحاث الجامعية عدزت تذكيل اليػية العمسية كاالجتساعية 

ب أمخ بالغ في ميشة عمسية، كاقتخحت أف السذاركة في العسل الحؿيقي مع التػجيو السشاس
 األىسية لتشسية قجرات الصبلب في الدياقات التجخيبية.   

فيجفت إلى كضع نسػذج لمتشسية السيشية لتعديد  (Donna, 2012)أما دراسة دكنا 
، كاستخجمت السشيج الػصفي، STEMالترسيع اليشجسي باعتبارىا مشيج متكامل مغ تعميع 

عمى األبحاث لتعديد التخبية اليشجسية يجعع تعمع  كتػصمت إلى أف نسػذج التشسية السيشية القائع
داخل كعبخ مجاالتو، حيث يسكغ ليا مداعجة السعمسيغ في تصبيق السفاـيع  STEMمفاـيع 

، كتعدز التعاكف كتحػيل ثقافة السجرسة إلى دمج STEMكالعسميات داخل كعبخ مجاالت 
ة لجسع السعمسيغ مغ مختمف ، كىحا يدتجعي الحاجة لمتشسية السيشية الجساعيSTEMمفاـيع 

 السجاالت لبلنخخاط في األنذصة القائسة عمى الترسيع.
إلى  ((Nadelson & Seifert, 2012بيشسا ىجفت دراسة نادليدػف كسيفيخت 

التعخؼ عمى ترػرات كمذاركة كمسارسات السعمسيغ الباحثيغ عغ التشسية السيشية في مكاف 
الػصفي، كشبقت األداة عمى عيشة قجرىا  ، كاستخجمت السشيجSTEMقائع عمى تكامل 

( معمسًا في السعيج الريفي لمتشسية السيشية، كتػصمت إلى أىسية ىحه السعاىج في 350)
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في السجتسع السحمي،  STEMكاستغبلؿ مػارد كفخص  STEMالتصػيخ السيشي لتعديد تعمع 
 .  STEMكتشسية الجافع لجػ الصبلب لفيع ميغ 

 Nadelson, Seifert, Moll)دػف كسيفيخت كمػؿ ككػتذ بيشسا ىجفت دراسة نادلي

& Coats, 2012)  إلى الكذف عغ جيػد السعيج الريفيi-STEM  كشيج متكامل لمتشسية
، كاستخجمت السشيج الػصفي كالتجخيبي، كشبقت االختبار عمى عيشة STEMالسيشية لسعمسي 

التعاكف بيغ قصاع األعساؿ  ( معمسًا قبل كبعج االلتحاؽ بالسعيج القائع عمى230قجرىا )
كالرشاعة كالحكػمة كالسجارس كالتعميع العالي، كتػصمت إلى أف السذاركيغ شعخكا بالتقبل 

، كأف مفاـيع STEMالتخبػؼ كتشفيح االستقراءات بفعالية، كمعخفة السحتػؼ في سياؽ 
STEM لعامة تحققت برػرة كبيخة عبخ معخفة السحتػػ كالتكامل بيغ معاييخه كالجمدات ا

 كالخحبلت السيجانية.
 Schuster)بيشسا ىجفت دراسة سكػستخ كبػكػالتخ كبخيتذيت كسيبيشذ كحيات 

,Buckwalter, Pritchett, Sebens, Hiatt,, 2012)   إلى كضع استخاتيجيات لمسحاذاة
الججيج، كاستخجمت السشيج  STEMبيغ إعجاد السعمع السختكد عمى الجامعة كدعع معمع 

صمت إلى ضخكرة دعع التعاكف كالذخاكات بيغ مجارس السشاشق التعميسية كبخامج الػصفي، كتػ 
إعجاد السعمع عمى السدتػػ الجامعي، كإعصاء األكلػية لؤلفخاد كالسرادر السختكدة عمى الجامعة 
لجعع التصػر السيشي، كاستخجاـ السػارد الجامعية لسداعجة السعمع الججيج في استخجاـ السػارد 

فعالية، كتصػيخ فخص مدتسخة لمسعمسيغ لمعسل مع أساتحتيع كمذخفييع في التخصيط السجرسية ب
 كالتجريذ التعاكني.    

إلى تصػيخ بخامج  ((Avery & Reeve, 2013كسا ىجفت دراسة أفيخؼ كريفي 
بعجد مغ الجامعات األمخيكية بخعاية السخكد  STEMالتشسية السيشية  الفعالة حػؿ تعميع 

اليشجسة كالتكشػلػجيا، كاستخجمت السشيج الػصفي، كجسعت البيانات مغ خبلؿ الػششي لتعميع 
كرش العسل ببخامج التشسية السيشية كمقاببلت السعمسيغ ككثائق السعمع كالسبلحطة الرفة ألربعة 
معمسيغ شاركػا في البخامج، كتػصمت إلى أىسية ىحه البخامج في تصػيخ التعميع اليشجسي، 

، كأكصت بتػفيخ بيئة داعسة لمتعمع السيشي، STEMيغ عمى تصػيخ بخامج كتػفيخ معمسيغ قادر 
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كتػفيخ التجريب عمى إدارة السذخكعات، كتجريب السعمسيغ عمى التصػيخ السدتشج عمى السعاييخ 
 في السػاد التعميسية.  STEMككيؽية دمج مفاـيع 

كع إقامة إلى تقييع حالة مذخ  (Lim & Son, 2013)بيشسا ىجفت دراسة ليع كسػف 
القائع بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية ككػريا الجشػبية لتشسية  STEMمجتسع دكلي لسعمسي 

السعمسيغ قبل كأثشاء الخجمة في تخصيط السشاىج كالتجريذ كتبادؿ مبلحطات الدمبلء مغ خبلؿ 
(  معمساً  67أدكات التػاصل غيخ الستدامغ، كاستخجمت السشيج الػصفي كبمغ عجد السذاركيغ )

مغ الجانبيغ، كتػصمت إلى أىسية ىحا السجتسع في نسػ كجية الشطخ العالسية، كتشسية مجتسع 
 السعمسيغ الستعاكنيغ، كارتفاع مدتػػ التذابظ بيغ الثقافات.   

فيجفت إلى دراسة درجة مسارسات تذغيل الفرػؿ  (Lin, 2013)أما دراسة ليغ 
، كاستخجمت السشيج STEMشية لسعمسي مجارس الجراسية كتعمع الصالب كشتائج لمتشسية السي

( مذخكعًا 12( معمسًا مغ السجارس الستػسصة كالعالية أتسػا )71الػصفي، كتحميل مسارسات )
باستخجاـ اإلنداف اآللي كالسخكبات لبشاء تكشػلػجيا السيارات  STEM حىللمتشسية السيشية 

صمت إلى ارتباط حالة السجرسة ( شالبًا، كتػ 396كميارات قبل اليشجسة، كتحميل نتائج )
االجتساعية كاالقترادية كحجع الفرػؿ كدعع مجيخ السجرسة كنػع الجعع كخبخات السعمع 

كقجرة الصبلب العمسية كالتصػيخ السيشي مع درجة تذغيل الفرػؿ  STEMالدابقة كتعميع 
غ السعخفة الجراسية، كأكصت بزخكرة تعديد تذغيل السعمسيغ لمفرػؿ الجراسية مغ خبلؿ تحدي

كالسيارات السيشية عبخ تبادؿ التعمع السيشي، كتخكيد سياسات التصػيخ السيشي عمى التػافق بيغ 
 التجريب كالتخررات.  

إلى التعخؼ عمى استخاتيجيات  ((Roberts, 2013بيشسا ىجفت دراسة ركبختد 
لسشيج الستكامل، كاستخجمت ا STEM الترسيع التعميسي السفزمة إلعجاد معمسي تعميع 

( خبيخًا مغ أعزاء ىيئة التجريذ بالكميات التي تعج 21الػصفي، كاتبعت جػالت دلفاؼ عمى )
الستكامل، كبياف  STEM، كأسفخت الشتائج عغ التعخيف السقتخح لتعميع STEMمعمع 

األىجاؼ العامة السقتخحة، كتدعة استخاتيجيات ترسيع تعميسي تداعج بخامج إعجاد كتشسية 
في السدتقبل في التخصيط كالتقػيع لتعديد تعمع الصالب  STEMيخ معمسي السعمع في تصػ 

 عبخ السحتػػ كالعسميات البلزمة لحل السذكبلت السعقجة كالستكاممة.       
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فيجفت إلى تقييع ترػرات السعمسيغ لمتصػيخ السيشي  (Keil, 2014)أما دراسة كيل 
لسجرسة كالسجتسع، كاستخجمت السشيج عبخ اإلنتخنت التابع لػكالة ناسا عبخ شخاكة بيغ ا

( معمسًا، كتػصمت إلى أف بخنامج ناسا أكثخ إيجابية، كرضا 32الػصفي، كشبقت األداة عمى )
السعمسيغ عغ التفاعل مع اآلخخيغ كالسػارد كالجعع كالسحتػػ كتقجيع السحتػػ، مسا أحجث 

كذافات الصبلب كالسشاقذة تغيخات إيجابية في الفرػؿ الجراسية، كقجمت أفكارًا لتذجيع است
 كالسذاركة. 

إلى التعخؼ عمى التشسية السيشية  (Spillane, 2014)بيشسا ىجفت دراسة سبيبلني 
، كاستخجمت السشيج الػصفي، كالسقاببلت STEMفي السجارس الثانػية الذاممة السختكدة عمى 

ى أف السدئػليغ مع أعزاء أربع مجارس حققت نجاحًا كبيخًا في إعجاد الصبلب، كتػصمت إل
عغ ىحه السجارس لجييع الحكع الحاتي لتػضيف السعمسيغ مع خمؿيات قػية، كاالستعجاد لمعسل 
الجساعي كالتعاكني، كأف بخامج التشسية السيشية مخنة كتبجأ مع السجرسة كتدتسخ شػاؿ العاـ 

ات الجراسي مغ خبلؿ التعمع الشذط السكثف الخسسي كغيخ الخسسي، كاالنحياز لئلصبلح
السجرسية كاحتياجات السعمع كالصالب، كإنذاء خصػط اتراؿ مفتػحة تجعع مذاركة مشتطسة مع 

 اآلخخيغ كالتجقيق الحخ لؤلفكار كالسسارسات كالسخاكؼ. 
إلى تحميل مقارف لحالة االبتكار في  (Griffin, 2015)كسا ىجفت دراسة جخيفيغ 

لمترشيف الجكلي   Zhao's Frameworkعمى أساس إشار زىاك  STEMخسذ مجارس 
لمستعمسيغ لمقخف الحادؼ كالعذخيغ، كاستخجمت مشيج الحالة السقارف لخسذ مجارس أمخيكية، 
كتػصمت إلى أف ىحه السجارس ىي مجارس مختمصة كمبتكخة عبخ التعمع السختكد عمى السشتج، 

السشتجات ، كالتفخد كالسحمية ك STEMكاالرتكاز عمى السعمسيغ كالسعاييخ كالسجتسع كتكامل 
األصيمة كالتخريز كاإلرشاد، كالجعع كاستقبللية الصبلب كالتػجيات كالتشافدية العالسية، 

 كأكصت بزخكرة تصبيق جػىخ االبتكار عبخ تػفيخ تعميع عمى الصخاز العالسي السبتكخ.  
 ,Miles, Van Tryon & Mensah) أما دراسة ميمد كفاف تخيػف كميشداه 

عمى التشسية السيشية لسعمسي العمـػ كالخياضات مع الذخكات فيجفت إلى التعخؼ (2015
، كاستخجمت STEMالسحمية لتعخيف الصبلب بالسجارس الستػسصة كالثانػية بفخص كضائف 

، كتػصمت إلى TechMathالسشيج الػصفي كالتجخيبي قبل االلتحاؽ كبعج االلتحاؽ ببخنامج 
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يغ الذخكات كالكميات كالسجارس قج كفخ أف بخنامج التصػيخ السيشي القائع عمى التعاكف ب
استخاتيجيات لخمق تصػيخ ميشي عالي الجػدة، كتسكيغ السعمسيغ مغ ترسيع كحجات تعمع 
مبشية عمى حل السذكبلت، كتعديد الفيع الحي لتصبيقات األعساؿ في تجريذ الخياضيات 

   .  كالعمـػ
 (Sahin, Gulacar & Stuessy, 2015)أما دراسة شاىيغ كجػالسار كستػيدي 

فيجفت إلى التعخؼ عمى ترػرات شبلب السجارس الثانػية نحػ آثار أكلسبياد العمـػ الجكلية 
كتشسية ميارات القخف الحادؼ كالعذخيغ، كاستخجمت  STEMعمى تصمعاتيع لتصػيخ كضيفة 

دكلة، كأضيخت الشتائج أف  31( مذاركًا مغ 172السشيج الػصفي كشبقت االستبانة عمى )
ات السيشية لمصبلب تأثخت أكثخ مغ قبل معمسييع، كتصػرت مياراتيع لمقخف الحادؼ الصسػح

في الكمية، كأف خيارات الصالبات لتخررات اليشجسة  STEMكالعذخيغ كاختيار تخررات 
 كالبيئة كالصاقة أقل مغ الصبلب.    

إلى الكذف عغ تقييع  (Yang et al., 2015)كسا ىجفت دراسة كانج كآخخكف 
السؤىميغ لسقابمة االحتياجات العالية لمسجارس بجشػب تكداس،  STEM يعهًيجات احتيا

كاستخجمت السشيج الػصفي كتحميل استصبلع رأؼ مجيخية التخبية كالتعميع في جشػب تكداس 
% مغ الصبلب أبجكا اىتسامًا ليكػنػا معمسيغ، 56لمصبلب كالسعمسيغ، كتػصمت إلى أف 

% عمى استعجاد لمتجريذ بالسجارس 99.9، كSTEM% يخغبػف في تجريذ مػاد 72ك
% مغ 50% يحتاجػف مداعجة مالية الستكساؿ بخنامج إعجاد السعمسيغ، ك99.8الثانػية، ك

% يعتقجكف أف بخامج التشسية السيشية 40غيخ كاؼ، ك STEMالسعمسيغ يعتقجكف أف تسػيل 
ق التعميسية في تجريب غيخ كاؼية، كأف السعمسيغ يفزمػف الذخاكة بيغ الجامعات كالسشاش

 كتصػيخ السعمع ميشيًا.    
 ,Capraro, Capraro)كببرارو وكببرارو وببروزو ويرجبٌ  بيشسا ىجفت دراسة

Barroso & Morgan, 2016)  إلى التعخؼ عمى أثخ التشسية السيشية السدتجامة فيSTEM 
عمى مقاييذ الشتائج لعجد مغ السشاشق الحزخية الستشػعة بالػاليات الستحجة األمخيكية، 
كاستخجمت السشيج الػصفي لػصف ثبلث سشػات مغ التصػيخ السيشي السدتسخ لثبلثة مجارس 

ية متشػعة، كأضيخت الشتائج أف التشسية السيشية ساعجت في إضيار مكاسب عمى نتائج حزخ 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Capraro,+Robert+M/$N?accountid=30641
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Capraro,+Robert+M/$N?accountid=30641
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Capraro,+Robert+M/$N?accountid=30641
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االختبارات السػحجة، كأكضحت بأف ىشاؾ فػائج متعجدة مغ تشفيح التعمع القائع عمى 
 السذخكعات، كضخكرة االىتساـ بتصػيخ مجتسعات التعمع السيشية.    

 & Chonkaew, Sukhummek)شىنكبو وضىخىييك وفيخبيته  أما دراسة

Faikhamta, 2016)  فيجفت إلى التعخؼ عمى قجرات التفكيخ التحميمي كالسػاقف نحػ تعمع
القائع عمى حل السذكبلت،  STEMالعمـػ في الرف الحادؼ عذخ مغ خبلؿ تعميع 

عمى أساس تعمع قجرات  STEMكاستخجمت السشيج التجخيبي، كتػصمت إلى أف أنذصة 
، كالقجرة عمى دمج التفكيخ التحميمي القا ئع عمى حل السذكبلت نجح في مػاقف تعمع العمـػ

معارفيع في مختمف السجاالت لحل السذكبلت كخمق ابتكارات ججيجة، كتشسية القجرة عمى 
التفكيخ كبشاء السعخفة، كذلظ أدػ إلى فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ التصبيقيغ القبمي كالبعجؼ 

 لرالح التصبيق البعجؼ.   
إلى تقييع تجشيج معمسي  (Jones et al., 2016)ا ىجفت دراسة جػند كآخخكف بيشس

STEM  بفمػريجا كمبادرة دعع التشسية لسعمسي التعميع الثانػؼ السبتجئيغ التي أشمقت في شخاكة
مجيخية لمتخبية كالتعميع بػالية فمػريجا، كاستخجمت السشيج الػصفي، كشبقت عمى عيشة  18مع 

، كتػصمت إلى أف ىحه السبادرة تداىع في خجمة السعمع في التقييع األكلي ( معمساً 91قجرىا )
كتعديد مسارسة السعمع، كأف ىحه السشرات تػفخ الخجمات التعميسية كالسيشية لمسؤسدات 

في  STEMالسذاركة كششيًا كدكليًا، كتداىع بفعالية في إعجاد السعمسيغ الججد في مجاالت 
 في مختمف الشػاحي.  السجارس الستػسصة كالثانػية

 تعقيب عام عمى الجراسات الدابقة:
 STEMمغ خبلؿ تحميل الجراسات الدابقة يتزح أف ىشاؾ اىتسامًا كاضحًا بتعميع 
 STEMبػجو عاـ، كأىسية تشسية السعمسيغ كالصبلب بالسجارس لتحقيق الشجاح سػاء في ميغ 

السرخية كالعخبية برفة  في الجامعات، كركدت الجراسات STEMأك االلتحاؽ بتخررات 
رئيدة عمى أىسية التشسية السيشية لمسعمسيغ بػجو عاـ  كفقا نطخية مجتسع السسارسة في التشسية 

(، أك االىتساـ بتشسية معمسي العمـػ كاحتياجاتيع كأىسيتو 2015السيشية )نيمة سيج أبػ عميػة، 
محسػد عبج الكخيع، الستكامل برػر مختمفة )لبشى  STEMليع بػجو خاص في ضػء مجخل 

يع عبج هللا السحيدغ كبارعة بيجت خجا، 2014؛ سياـ الديج مخاد، 2013 ؛  2015؛  إبخـا
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)عبج هللا  STEM( أك التعخؼ عمى معتقجاتيع نحػ تعميع 2015إيساف عسخ العبج الكخيع، 
(، بيشسا ركدت دراسة عقيل 2015خسيذ سعيجؼ كأمل دمحم الحارثي كأحبلـ عسخ الذحيسية، 

( عمى األداء اإلدارؼ لسجيخؼ مجارس الستفػقيغ في العمـػ كالتكشػلػجيا 2015حسػد رفاعي )م
( تعميع 2013باستخجاـ بصاقة األداء الستػازف، كتشاكلت دراسة لبشى محسػد عبج الكخيع )

STEM  كسحػر مغ محاكر دراستيا لمتػصل إلى ترػر مقتخح لتعديد التشافدية في التعميع
سرخؼ. كسا ركدت بعس الجراسات السشذػرة في الجكريات األجشبية عمى تعميع قبل الجامعي ال

STEM  في مرخ، مثل دراسة(Rissmann-Joyce & El Nagdi, 2013)  التي تشاكلت
التي  (Kadri, 2014)األكلى السرخية، كدراسة  STEMالجركس السدتفادة مغ مجارس 

 Abd)خبية بجامعة عيغ شسذ، كدراسة بكمية الت STEMتشاكلت التخصيط إلنذاء قدع تعميع 

El Aziz, 2015)  التي تبشت كضع استخاتيجية لمذخاكات السرخية الجكلية فيSTEAM ،
التي ىجفت إلى كضع ترػر لتػجيات استخاتيجية مدتقبمية  (Ahmed, 2016)كدراسة 

 في التعميع العالي في مرخ. STEMلتصػيخ تعميع 
شبية السختبصة بتشسية معمسي كشبلب كمجارس بيشسا تشػعت مجاالت الجراسات األج

STEM كتشػعت بيغ السشيج الػصفي كالتجخيبي كدراسة الحالة السقارف، فتشاكلت دراسة ،
(Scott, 2009)  دراسة حالة مقارنة لخرائز السجارس الثانػية لعمياSTEM  في الػاليات

ارف لخصػط االتراؿ فدعت إلى تحميل مق (Chow, 2011)الستحجة األمخيكية، أما دراسة 
 & Thirty)كالقػػ العاممة في الريغ كتايػاف، بيشسا ركدت دراسة  STEMبيغ تعميع 

Laursen, 2011)  عمى مقارنة لسرادر البحث كغيخه مغ السكاسب السيشية كالذخرية
التي سعت إلى تحميل مقارف لحالة  (Griffin, 2015)الجامعييغ، كدراسة  STEMلصبلب 

  Zhao's Frameworkعمى أساس إشار زىاك  STEMذ مجارس االبتكار في خس
 لمترشيف الجكلي لمستعمسيغ لمقخف الحادؼ كالعذخيغ. 

كركدت بعس الجراسات األخخػ عمى  أثخ التشسية لسيشية عمى نتائج الصبلب أك 
 ,Lin, 2013; Capraro, Capraro, Barroso & Morgan)السيارات ألساسية لمسعمع 

 Sahin, Gulacar)اكلت دراسات أخخػ التخكيد عمى بخامج تشسية الصبلب ، بيشسا تش(2016

& Stuessy, 2015; Chonkaew, Sukhummek & Faikhamta, 2016) بيشسا ،
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ركدت دراسات أخخػ عمى التشسية السيشية لمسعمع عبخ الذخاكات السحمية أك التعمع عمى 
 ,Gardner)سيتيع بػجو عاـ مثل اإلنتخنت أك مجتسعات السسارسة أك تجشيج السعمسيغ كتش

2011; Lim & Son, 2013; Keil, 2014; Miles, Van Tryon & Mensah, 

2015; Donna, 2012; Avery & Reeve, 2013; Jones et al., 2016) بيشسا ،
ركدت دراسات أخخػ عمى الذخاكة بيغ السعمسيغ كالصبلب في التشسية خارج اإلشار السجرسي 

 & Hayden, Ouyang, Scinski, Olszewski)ىج الريؽية مثل الخسسي  عبخ السعا

Bielefeldt 2011; Nadelson, Seifert, Moll & Coats, 2012; Nadelson & 

Seifert, 2012 ) بيشسا ركدت دراسة ،(Spillane, 2014)  عمى التعخؼ عمى التشسية
 ,.Yang et al)دراسة  ، كتشاكلتSTEMالسيشية في السجارس الثانػية الذاممة السختكدة عمى 

السؤىميغ لسقابمة االحتياجات العالية  STEMالكذف عغ تقييع احتياجات معمسي  (2015
 ,Schuster,Buckwalter, Pritchett, Sebens)لمسجارس بجشػب تكداس، ككضعت دراسة 

Hiat., 2012)   استخاتيجيات لمسحاذاة بيغ إعجاد السعمع السختكد عمى الجامعة كدعع معمع
STEM بينما ركزت دراسة الججيج ،Roberts, 2013))  عمى إعجاد معمسيSTEM  باستخجاـ

 & El-Deghaidy)استخاتيجيات الترسيع التعميسي السفزمة، بيشسا ىجفت دراسة 

Mansour, 2015)  إلى  التعخؼ عمى ترػرات معمسي العمـػ لتعميعSTEM كالتعخؼ ،
 عمى الفخص كالتحجيات التي يػاجيػنيا.

فق الجراسة الحالية مع نتائج كتػصيات الجراسات الدابقة في اىتساميا بتعميع كتت 
STEM  بالسجارس الثانػية بػجو عاـ، كتػفيخ بخامج لتشسية معمسي كشبلبSTEM  خارج

الفرػؿ الجراسية، كتختمف مع الجراسات الدابقة في اىتساميا ببخامج تشسية معمسي كشبلب 
جة األمخيكية كأستخاليا كاالفادة مشيا في كضع ترػر مقتخح في الػاليات الستح STEMمجارس 

لبلستفادة مشيا في تشسية معمسي كشبلب كمجارس الستفػقيغ الثانػية لمعمـػ كالتكشػلػجيا 
السرخية كنجاحيا في تحقيق أىجافيا، كعمى الخغع مغ اختبلؼ الجراسة الحالية عغ الجراسات 

إال أنيا استفادت مشيا ؼيسا يتعمق باإلشار الشطخؼ الدابقة في األىجاؼ كاألىسية كالسشيج 
 كالتحميل السقارف ككضع الترػر السقتخح.

 يصطهحبد اندراسخ: 
 تسثمت مرمحات الجراسة في: 
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 : STEM Educationتعميم العمهم والتكشهلهجيا واليشجسة والخياضيات -1
شػلػجيا اخترارًا إلى التخررات األكاديسية لمعمـػ كالتك STEMيسثل مرصمح 
 science, technology, engineering, and mathematicsكاليشجسة كالخياضيات 

، كليحا يذيخ مرصمح (U.S. Department of Education, 2016d)برػرة متكاممة 
إلى التكامل بيغ السجاالت األربعة )العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات(   STEMتعميع 

رس الثانػية كخارجيا لغخض تػفيخ فخصًا لمصبلب لتصبيق السعخفة في مشاىج كأنذصة السجا
، أك ىػ نيج في Bybee, 2013, 15)كالسيارات السختبصة بتعمع القخف الحادؼ كالعذخيغ 

التعميع الحؼ يجسع بيغ العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات مغ خبلؿ شخيق التجريذ 
كاالستكذاؼ، كالتعمع االستكذافي، كيتصمب مغ القائسة عمى السذخكعات كحل السذكبلت، 

، بيشسا تعخفو كزارة (Fioriello, 2010)الصبلب عمى السذاركة بشذاط إليجاد حل لسذكمة 
التخبية كالتعميع السرخية بأنيا اخترار لمعمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات في التعمع 

 .  (Ministry of Education, 2016, 4)الحؼ يشعكذ في مجخل تكامل السشيج الجراسي 
كبشاء عميو تعخفو الجراسة الحالية إجخائيًا بأنو تعميع متعجد التخررات تقتخف ؼيو 
السفاـيع األكاديسية الرارمة بالتصبيقات في العالع، كيذسل األحخؼ األكلى مغ تخررات 

بذكل  STEMعميع العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات التي تجرس السجارس الثانية لت
متكامل مختكدة عمى كحجة السعخفة كتصميقيا في العالع الحؿيقي، مغ خبلؿ التكامل بيغ السشاىج 
كشخؽ التجريذ كلتخررات كعمع كاحج، كاتراالت قػية بيغ السجرسة كالسجتسع لسختمف 
مؤسداتو ذات الرمة، كذلظ لتحقيق القجرة التشافدية في االقتراد الججيج السختكد عمى 

 السعخفة.   
كىي السجارس : STEMالسجارس الثانهية لمعمهم والتكشهلهجيا واليشجسة والخياضيات  -2

 ,Dugger, 2012)التي لجييا تخكيد خاص عمى العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 

كتعخؼ في مرخ بأنيا مجارس أنذأتيا كزرة التخبية كالتعميع، تسشح شيادة الثانػية  ،(5
ة في العمـػ كالتكشػلػجيا مغ مجارس الستفػقيغ في العمـػ كالتكشػلػجيا، كمعادلة في السرخي

مشاىجيا لمرفػؼ الثبلثة بالذيادة الثانػية العامة السرخية، كتقـػ الجراسة عمى أساس 
استخجاـ شخيقة السذخكعات كالػحجات التكاممية القائسة عمى البحث كاالستقراء عبخ السػاد 
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مفة ، باإلضافة إلى السعخض، كيقـػ عمى أساس دمج الفكخة الكبيخة كترسع الجراسية السخت
الػحجات التعميسية في ضػء ىحه الفكخة لمتكامل بيغ السػاد الجراسية إلشخاؾ الصبلب في 

ب: كزارة التخبية كالتعميع، 2011االستفدار كاالستكذاؼ كالتعمع الحاتي )كزارة التخبية كالتعميع، 
2013.) 

لجراسة إجخائيًا بأنيا مجارس الستفػقيغ في العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كتعخفيا ا
كالخياضيات، كالتي يتع القبػؿ بيا كفقًا لذخكط، كتخكد عمى إعجاد الصالب لمجاىدية لمسيغ 

، كتذسل السجارس العميا لمعمـػ كالتكشػلػجيا STEMكالجامعات التي ليا عبلقة بسجاالت 
)مغ الرف العاشخ حتى الثاني  K10-12كل مغ أستخاليا كأمخيكا  كاليشجسة كالخياضيات في

عذخ( كمجارس الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا في مرخ، كالتي تختكد عمى تكامل التخررات 
الحؼ يكامل يغ  Interdisciplinary approachاألربعة بسجخل ما بيغ التخررات 

بيغ السشاىج كشخؽ التجريذ، التخررات مع الحفاظ عمى حجكد كل تخرز، كالتكامل 
    كالخبط بيغ السجرسة كالعالع الحؿيقي.

 : STEMالبخامج الجاعسة لمسجارس الثانهية لتعميم  -3
عجد مغ السذخكعات كاألنذصة التي يتع البخامج في المغة ىػ جسع بخنامج كىػ 

مجسػعة مغ ة، ك تخصيصيا كإدارتيا معًا لتحقيق مجسػعة مغ األىجاؼ كالشتائج األخخػ الستخابص
التي تختبط ارتباًشا كثيًقا بسجاٍؿ ما كتخّتب كتشّطع مدبًقا كفًقا لييكل معّيغ تتَّبع ؼيو العسميات 

عجاد كلكشيا مازالت لع تحرل بعج خصة عسل كاممة اإل، كبخنامج العسل ىي القػاعج التعميسّية
فيػ  الجعما، أما منيج مػضػع أك خصَّة مخسػمة لغخٍض ، أك عمى السػافقة عمى التشفيح

، كنرخه أْسَشَجُه ِلَيَطلَّ َقاِئساً  كثبتو أعاَنو كقػَّاه كسانجهمرجر الفعل دعع، كدعسو يعشي 
َدَعَسُو َدْعًسا: أسشجه بذيٍء يسشعو مغ ،  ك أْسَشَجُه ِلَيَطلَّ َقاِئساً أؼ  الِجَجاَر ِبَجَعاِئَع ِمْغ َحِجيج َدَععَ ك 

 ت(.)معجع السعاني الجامع، د. الدقػط
عمى مدتػػ  STEMكتعخؼ كزارة التخبية األمخيكية البخامج الجاعسة لسجارس تعميع 

 STEMالجكلة بأنيا حدمة مغ البخامج االتحادية التي تجعل التعميع كالتعمع في مجاالت 
عشرخًا حاسسًا في القجرة التشافدية، كتجعع السجارس لتمبية احتياجات الصبلب كتحديغ 

عع السخبيغ في جسيع أنحاء الػاليات بالسػارد كالتجريب عبخ التقشيات مخخجات التعميع، كتج
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كتدييل نذخ كاعتساد مسارساتيا برػرة  STEMالسبتكخة لتشفيح نيج فعاؿ لتحديغ تعميع كتعمع 
التعميسية لديادة مذاركة كانجاز الصبلب،  STEMفعالة عمى السدتػػ الػششي كتعديد خبخات 

سجرسة الخسسية لتشسية مياراتيع لمقخف الحادؼ كالعذخيغ كدعع الصبلب داخل كخارج ال
 .    STEM (U.S Department of Education, 2016d)كتجييدييع لػضائف كجامعات 

بأنيا   STEMكتعخؼ الجراسة الحالية البخامج الجاعسة لمسجارس الثانػية لتعميع 
ط عاـ شامل كدقيق مجسػعة متكاممة مغ السياـ كاإلجخاءات الحكػمية السقتخحة كسخص

كمتػازف كمتدامغ كذؼ أىجاؼ محجدة كمحتػػ مشطع كخصػات متتابعة، لتسثل مجسػعة مغ 
االستخاتيجيات كاألساليب كاألنذصة اليادفة كالسخصصة كالسقرػدة يتصمب إنجازىا ضسغ 
تدمدل دقيق كذلظ لتشسية مجارس كمعمسي كشبلب السجارس الثانػية لمعمـػ كالتكشػلػجيا في 

، شاممة األنذصة الرؽية كالبلصؽية داخل السجرسة كخارجيا في ضػء خبختي كزارة مرخ
التخبية األمخيكية ككزارة التخبية كالتجريب االستخالية لسداعجة السجارس السرخية ذات الرمة 

في الجامعات  STEMكمجاالت  STEMلتحقيق أىجافيا في تجييد الصبلب لػضائف 
حجيات الكبخػ التي تػاجو السجتسع لسرخؼ، كتحقيق التشافدية كالحياة بػجو عاـ لسػاجية الت

 في االقتراد الججيج القائع عمى السعخفة.   
 خطىاد انسري يف اندراسخ:

بخايغ ىػلسد في دراسة ل Problems Solving Approachسجخل حل السذكبلت كفقًا ل -
كأسئمة الجراسة الستبع في الجراسة الحالية  Holmes Methodologyالتخبية السقارنة 

 تديخ الجراسة في خسدة أقداـ ىي:
كمتصمباتو في األدبيات التخبػية  STEMالقدع األكؿ: كيذسل األشخ الشطخية لتعميع  -

الستكامل في  STEM، كمفيـػ STEMكمحػ أمية  STEMالسعاصخة مغ حيث: مفيـػ 
 STEM،  سبل تشسية كدعع تعميع STEM، كمبخرات كأىجاؼ تعميع STEMضػء أنطسة 

 بالسجارس الثانػية.
كالجيػد السرخية في القدع الثاني: كيذسل جػانب التغييخ كالبلتغييخ في السجتسع السرخؼ  -

تشسية معمسي كشبلب كمجارس الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا، كىحا الختيار السذكمة 
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يج كخصػة أكلى مغ خصػات السشفي ضػء تحميل الستغيخات العالسية كالسحمية كتحميميا 
 الستبع.

السجارس  القدع الثالث: كيذسل إلقاء الزػء عمى لبخامج الجعسة لسجارس كمعمسي كشبلب -
في كل مغ الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا، كتذسل الخصػة الثانية  STEM الثانػية

 صياغة مقتخحات الدياسة التعميسية.مغ السشيج الستبع كىي 
قارف بيغ خبختي الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا في القدع الخابع: كيذسل التحميل الس -

ضػء الشطاـ الدياسي كاالقترادؼ كالتاريخي كالتعميسي، كىي الخصة الثالثة مغ مشيج 
 .تحجيج العػامل السترمةىػلسد كىي 

القدع الخامذ: كيذسل القدع الخامذ: الترػر السقتخح  لمبخامج الجاعسة لسعمسي كشبلب  -
ػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا السرخية في ضػء خبختي الػاليات الستحجة األمخيكية كمجارس الستف

كأستخاليا كإمكانات السجتسع السرخؼ، كتسثل مخحمة التشبؤ كىي السخحمة األخيخة مغ مشيج 
 بخايغ ىػلسد.

 ويتطهجبته يف األدثيبد انرتثىيخ املعبصزح STEMانقسى األول: األطز انُظزيخ نتعهيى 
إلى مدتػػ غيخ مدبػؽ مغ األىسية نتيجة ضيػر العػلسة  STEMع كصل تعمي 

التي شػرت كزادت بذكل كبيخ السشافدة االقترادية، عبلكة عمى ذلظ فقج تصػر ىحا الشػع مغ 
التعميع كشطاـ متعجد متكامل يخكد عمى كضع حمػؿ إلصبلح السذكبلت السعقجة، كمػاجية 

اجة إلى نيج تعميسي يدتخجـ التخررات األربعة القزايا العالسية الخاىشة، حيث باتت الح
، التكشػلػجيا، اليشجسة، الخياضيات( لتأشيخ كفيع السذكبلت أمخًا ممحًا، كيسكغ تشاكؿ  )العمـػ

 كآليات دعسو عمى الشحػ التالي:  STEMاألشخ الشطخية لتعميع 
 :STEMمفيهم تعميم  -1

 التالي:مغ خبلؿ تشاكؿ الجػانب  STEMيسكغ التعخض لسفيـػ  
 :STEMومحه أمية  STEMمفيهم  -أ

باستخجاـ  The National Science Foundationبجأت مؤسدة الػششية لمعمـػ  
في التدعيشات كاختداؿ لمعمـػ كالخياضيات كاليشجسة كالتكشػلػجيا، كعشجما  SMETمرصمح 

)كبلـ  smutاشتكى أحج مػضفي بخنامج السؤسدة بأف ىحه الكمسة تذبو إلى حج كبيخ كمسة 
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كمشح ذلظ  ،(Sanders, 2009, 20)كشيج متكامل  STEMبحؼء(، فتع اخترارىا إلى 
الحؼ شػرتو كػريا الجشػبية كأضافت إليو اآلداب ليربح  STEMالػقت ضيخ مرصمح 

STEAM كيدتخجـ ىحا السرصمح تعميع ،STEM  كشيج متكامل لمسشاىج كشخؽ التجريذ
ػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات كإداراتيا كعمع كاحج كإزالة أيو حجكد بيغ العمـػ كالتكش
(Morrison & Bartlett, 2009, 29) كسا يسكغ الشطخ إلى مفاـيع .STEM  كتجريب قائع

عمى االستقراء في العالع الحؿيقي كبخامج متعجد التخررات مختكدة عمى السذخكعات في 
لتخررات كتصعيع معاييخ تجريذ السػضػعات ذات الرمة، كيكػف أكبخ مغ بخنامج متعجد ا

، فيػ جيج (Shaughnessy, 2013, 324)التكشػلػجيا في مشاىج العمـػ كالخياضيات 
كتجريذ شامل كمتساسظ كنسػذج تعمع يقجـ أكجو متعجدة كمعقجة لسجاالت ججيجة مغ التفاىع 
يتع فييا إزالة الحػاجد التقميجية بيغ السجاالت األربعة مع إدماج جسيع تخررات 

 .STEMعات كمػضػ 
 STEM (STEMأك معخفة  STEMكبشاء عميو ضيخ مفيـػ محػ أمية 

literacy)  مشصمقًا مغ مفيـػ اليػندكػ لسحػ األمية بػجو عاـ، حيث يشصػؼ مفيـػ محػ
األمية عمى استسخارية التعمع في تسكيغ األفخاد في تحقيق أىجافيع، كتصػيخ تصػيخ معارفيع 

مة في السجتسع كالسجتسع األكسع، كيختكد السفيـػ عمى أربع كإمكاناتاتيع، كالسذاركة الكام
ركائد لمتعمع ىي: تعمع لتعخؼ، تعمع لتفعل، تعمع لمعير معًا، تعمع لتكػف عارفًا لمقخاءة كالكتابة 
كالحؼ ارتبط ارتباشًا كثيقًا بتعجؼ السعالجة التقميجية لمغة إلى تكشػلػجيا الػسائط الستعجدة 

محاكلة لخأب التخررات الستسيدة التي تقجـ  STEMمفيـػ محػ أمية  الخؾيسة، كليحا يسثل
نطخة شسػلية لمعالع تتيح السفاـيع األكاديسية الرارمة لمعمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 
التي يتع تصبيقيا أثشاء إجخاء تػاصل بيغ عالع متعػلع كشبلب لجييع القجرة عمى السشافدة، 

 Hoffman)لتتكامل بذكل متشاسق  STEMميجية بيغ السجاالت األربعة كإزالة الحػاجد التق

& Zollman, 2016, 78) ، 
بأنيا مشصقة متعجدة التخررات مغ الجراسة تدج  STEMكتعخؼ محػ أمية 

السجاالت األربعة لمعمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات، كال تعشي ببداشة محػ األمية في 
كلكغ االنتقاؿ بالصبلب بعيجًا عغ التعمع السشفرل إلى االستقراء  ىحه السجاالت األربعة،
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 National Governors)كاالستفدار في جػانب متكاممة متخابصة مغ العالع 

Association, 2007, 7) أك ىي تحجيج كتصبيق كدمج مفاـيع مغ العمـػ كالتكشػلػجيا ،
أك   ،(Balka, 2011, 7)يقة مبتكخة كاليشجسة كالخياضيات لفيع السذكبلت السعقجة كحميا بصخ 

ىي القجرة عمى فيع اإلجخاءات كالقجرة عمى حل السذكبلت عمى الرعيج العالسي التي تؤثخ 
عمى جسيع البذخ، ككحلظ التحجيات الذخرية كاالجتساعية التي تؤثخ عمى السجتسع ككل مثل 

 National)كنػعية اليػاء  السياه الشطيفة كالرحة العامة كالشقل كاالنتاج الغحائي السدتجاـ

Aeronautics and Space Administration "NASA", 2007,5; Bybee, 2010, 

. أك ىي السعخفة كالسيارات البلزمة لترشيف االستفدارات كالسذكبلت في مػاقف الحياة (77
كتفديخ العالع كترػر االفتخاضات السبشية عمى األدلة حػؿ االستقراءات السختبصة بسجاالت 

STEM كفيع التخررات السسيدة ألنطسة ،STEM  كريغ السعخفة البذخية كالترسيع
لجػ الفخد البيئات السادية كالثقاؼية كالفكخية،  STEMكاالستقراء، كفيع كيؽية تذكيل أنطسة 

 ,STEM (Milliken, & Adams,2010كتشسية استعجاد الفخد في القزايا الستعمقة بأنطسة 

إضافة  (Hoffman & Zollman, 2016, 82)لفساف كزكلساف . كأخيخًا يخؼ ىػ (13-14
لتذسل الجانب االجتساعي مع  STEMتعمع لتعخؼ كتعسل كلمعير معًا في مفيـػ محػ أمية 

 الجػانب االقترادية السذار إلييا في التعخيفات السختمفة. 
ىي سسة ميسة شبلب القخف الحادؼ كالعذخيغ  STEMكمغ ثع، فإف محػ أمية 

السدتقبمية كالحجيثة، فبجكنيا ىشاؾ صعػبة في التعامل  STEMناجحيغ في كضائف  ليكػنػا
مع عالع قاعجتو ىي العمـػ كالتكشػلػجيا، فيي تداعجىع عمى اإلبجاع في التعمع، كتداعج الجكلة 
عمى تحديغ مكانتيا في الدػؽ العالسية كفي الترشيفات الجكلية لجػدة السجرسة، كالفيع 

، كتػجيو تصػيخ STEMفيـػ يداعج السخبيغ في كضع كصف محجد لتعميع الػاضح ليحا الس
في الكميات  STEM، كخمق االىتساـ بيغ شبلب السجارس لسػاصمة مشاشق STEMبخامج 

في السجارس كإعجاد السعمسيغ كتشسيتيع  STEMكالعسل كالحياة، كجعل أىجاؼ كنتائج تعميع 
كأساليب كأنساط التعمع بجقة لمػفاء بيحه  كاضحة ككاؼية، ككصف بخامج التعميع السختمفة

 الستصمبات.
 :STEMالستكامل في ضهء أنغسة  STEMمفيهم تعميم  -ب
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ليذ مفيػمًا ججيجًا، إال أف كثيخًا مغ الباحثيغ  STEMعمى الخغع مغ أف تعميع 
مػجػدًا،  STEMمع شظ أنو ال يػجج تعخيف كاحج لتعميع  STEMاقتخبػا مغ مفيـػ تعميع 

 ,STEM Breiner, Harknessخ ليذ لجيو فيع متعجد التخررات لػتعميع كالكثي

Johnson & Koehler, 2012,6) كأصبح مغ الزخكرة لجسع أصحاب السرمحة كذكؼ ،)
كالكيؽية التي يسكغ إدخاليا في البيئات  STEMالذأف لمتػصل إلى اتفاؽ عمى ماـية تعميع 

 التعميسية.
 STEMفي ضػء تكامل أنطسة  STEMعميع كبػجو عاـ، لمتعخؼ عمى مفيـػ ت  

كنطاميا الستجاخل بذكل كامل يجب اإلشارة إلى مجسػعة مغ األمػر كالتعخؼ عمى أنػاع 
كىػ يعشي كفقًا لقامػس  disciplinaاألنطسة، فسرصمح الشطاـ مذتق مغ السرصمح البلتيشي 

 Oxford Universityاكدفػرد بأنو فخع التجريذ أك التعميع أك قدع لمتعمع أك السعخفة 

Press, 1989,734–735 كالتخررات كيانات شبو مدتقخة ألنيا مشفحتو باستسخار الفتتاح ،
 ,Aramأساليب ججيجة، كمتكاممة جدئيًا تتألف مغ السذكبلت كالشطخيات كشخؽ االستقراء 

، كمعطع التخررات ليا عشاصخ أساسية كشخؼية كمجاالت فخعية متخررة 380 ,2004
اممة جدئيًا، كىحه الفخكع تتستع بحكع شبو ذاتي ألف حجكد كل تخرز ال يسكغ أف لمغاية كمتك

، كيجب ىشا التفخقة بيغ عجد مغ السرصمحات (Khadri, 2014, 289)تكػف محجدة بػضػح 
، multidisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinaryاالنجميدية ىي 

أؼ  multusإلى الكمسة البلتيشية  multiؼيذيخ مقصع لمتعخؼ عمى بعس االختبلفات بيشيا، 
متعجد أك كثيخ )مبلييغ( أك أكثخ مغ أك متكخر، لحلظ يذيخ مرصمح متعجد التخررات 

multidisciplinary  إلى نذاط يختبط مع العجيج كالعجيج أك الكثيخ مغ األنطسة، أما مقصع
inter  يعشي "بيغ" كسا في كمسة الجكليةInternational  ًأك معا together  أك التبادلية

mutually   أك معاممة بالسثلreciprocally  أك تقاشع الصخؽinterchange كمغ ىشا ،
إلى الشذاط القائع بيغ التخررات الحالية أك في  interdisciplinaryيذيخ مرصمح 

ار سيادة كل عبلقات متبادلة بيشيا لكغ مثل العبلقات الجكلية بيغ الجكؿ السختمفة ال تعشي إنك
)كسا في عابخ  beyond أك ما كراء  acrossؼيعشي عبخ  transمشيسا، أما مرصمح 

)تحػيل لغة  change، أك التغييخ translationأك التجاكزية  transoceanicالسحيصات 
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يعشي  transdisciplinary(، ككفقًا ليحه السعاني فإف transliterateلحخكؼ لغة أخخػ 
اكز التخررات كالحىاب عبخ كمغ خبلؿ مختمف التخررات ككراء كل تجاكز األنطسة كتج

عمى رسع  multidisciplinary. كليحا يخكد (khadari, 2014, 290)تخرز عمى حجة 
ؼيحمل  interdisciplinaryالسعخفة مغ مختمف التخررات كلكغ يبقييا داخل حجكدىا، أما 

دق كمتساسظ، أما كيجسع كيػائع الخكابط بيغ التخررات في كل كاحج مش
transdisciplinary  فيجمج العمـػ الصبيعية كاالجتساعية كالرحية في سياؽ العمـػ االندانية

 .  (Choi & Pak 2006, 351)كيتجاكز الحجكد التقميجية 
ىػ  STEMإلى أف تعميع  (Morrison, 2006, 4)كبشاء عميو، دعا مػريدػف  

تػليج نطاـ عمى أساس تكامل السعخفة الشطامية  أك A meta-disciplineنطاـ متعجد األكجو 
في نطاـ كاحج ججيج ، كىحا التعخيف الخاص باستخجاـ نيج  STEMالخاصة بسجاالت 

متكامل يذيخ إلى الجسع بيغ السػضػعات بجاًل مغ تجريذ كل مشيا عمى حجة، كقج نذأ ىحا 
 ,Ahmed, 2016)مغ نطخيات تكامل السشاىج الجراسية  STEMالتبخيخ الشطخؼ لتعميع 

مغ حيث  STEM. كالتكامل بيغ السشاىج أك شخؽ التجريذ يبجك حاسسًا في تعميع (130
 & Corlu, Capararo)التعامل مع الصبيعة السخكبة لمتخررات األربعة كالحياة الفعمية 

Capararo, ,2014, 76) . 
نيج  عمى أنو STEMكمغ ناحية أخخػ يرف قدع التخبية بػالية كػلػرادك تعميع 

في التعميع حيث تقتخف السفاـيع  interdisciplinary approachمتجاخل التخررات 
األكاديسية الرارمة مع الجركس في العالع الحؿيقي، كيصبق الصبلب العمـػ كالتكشػلػجيا 
كاليشجسة كالخياضيات في سياؽ يرشع اتراالت بيغ السجرسة كالعسل كالسذخكعات العالسية 

 ,Tsupros)كالقجرة عمى السشافدة في االقتراد الججيج  STEMػ أمية مسا يتيح تصػيخ مح

Kohler, & Hallinen, 2009,6) أك تذجيع االبتكار مغ خبلؿ الجسع بيغ السجاالت ،
الستكاممة التي تداعج الصبلب عمى إجخاءات اتراالت ججيجة بيغ التخررات كتػليج حمػاًل 

 ,Council on Competitiveness)الحؿيقي  ججيجة تسامًا لمسذكبلت القائسة في العالع

، أك تػليج فخص تعمع حياتي كاقعي لمصبلب، كتذجيع بيئة التعمع لتعمع ميارات القخف (2005
، أك ىػ نيج في التعميع يجسع بيغ (Narum, 2008)الحادؼ كالعذخيغ كخمق ميارات ججيجة 
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شخؽ التجريذ القائسة عمى العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات مغ خبلؿ استخجاـ 
السذخكعات كحل السذكبلت الحؿيؿية كالتػضيح كالتعمع االستكذافي، كانخخاط الصبلب بشذاط 

، كبالتالي لفت االنتباه إلى العبلقات (Fioriello, 2010)في السػقف لػضع حل لمسذكمة 
كىحا  ككياف كاحج، STEMالسختمفة لعبلج تعمع  STEMالسشصؿية كالسفاـيع في مجاالت 

 ,Honey)السختمفة  STEMالتعخيف مصمػب لػحجة السشاىج  كشخؽ التجريذ في مجاالت 

Pearson & Schweingruber, 2014,7) كىحه التعخيفات تخكد عمى نيج متجاخل ،
التخررات يذيخ إلى الجسع بيغ الجػانب الشطخية كالتصبيقات في العالع الحؿيقي لتصػيخ 

 االقتراد.
يعخؼ عمى أنو التجريب العسمي عمى/ كفي العالع الحؿيقي، كمغ ناحية ثالثة، 

كالبخنامج القائع عمى السذخكعات السختكدة عمى االستقراء عمى أف يكػف البخنامج متعجد 
 ,Nathan, Tran, Atwood)ذات الرمة  STEMالتخررات كيجاخل بيغ مػضػعات 

Prevost, & Phelps, 2010, 410)ع عمى كحجة السشاىج ، أؼ أنو متعجد التخررات قائ
كشخؽ التجريذ في نيج متكامل، كفي نفذ الػقت متجاخل التخررات ليجسع بيغ الجػانب 
الشطخية كالتصبيقات في العالع الحؿيقي، كسا يحىب البعس إلى أبعج مغ ذلظ عمى اعتبار أنو 

ات بخنامج عابخ لمتخررات كحل السذكبلت كاالبتكار كمشصؿية التفكيخ كاالعتساد عمى الح
، فيػ تعميع عابخ لمتخررات يداىع في تشسية (Lantz, 2009)كمحػ األمية التكشػلػجية 

حل السذكبلت كاالبتكار كاإلبجاع كالتفكيخ السشصقي كاالعتساد عمى الحات كمحػ األمية 
في السجارس الثانػية يتع  STEMالتكشػلػجية، فسغ خبلؿ التكامل بيغ السػضػعات األربعة 

لسقارنة بيغ األدلة كالتػفيق بيغ كجيات الشطخ الستعارضة إلعجاد الصبلب حل السذكبلت كا
 & Bequette)في الكميات كمسارسة السيغ ذات الرمة  STEMلجراسة مجاالت 

Bequette, 2012,42) أؼ  أف تعميع ،STEM  ،ىػ أكبخ مغ نسػذج متجاخل التخررات
عقيجات أكبخ كمجاالت ججيجة مغ فيػ عبخ التخررات في أنو يقجـ ككل متعجد األكجو مع ت

 التفاىع التي تزسغ تكامل التخررات.
كبشاء عميو، فإنو عمى الخغع مغ العجيج مغ السجارس كالجامعات تجعع فكخة متجاخل 

، إال أف تعميع (Zarin, Kainer, Putz, Schmink Jacobson, 2003, 32)التخررات 
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STEM  عالع بذكل كمي كليذ في أجداء أك قصع، يقجـ لمصبلب كاحجًا مغ أىع الفخص لفيع ال
فيػ يديل الحػاجد التقميجية التي أؾيست بيغ التخررات األربعة، عغ شخيق ادماجيا في 

ىػ اخترار لمعمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة  S.T.E.Mتعميع كاحج متساسظ، كليحا يعج 
، كىي Science, Technology, Engineering and Mathematicsكالخياضيات 

محتػػ أربعة مجاالت يشطخ إلييا كسجسػعة حاسسة لمقجرة التشافدية االقترادية لمببلد كقجرة 
الذباب عمى تحقيق الشجاح في القخف الحادؼ كالعذخيغ، كىي نيج متجاخل التخررات 
لمتعمع حيث تقتخف السفاـيع األكاديسية الرارمة مع الجركس في العالع الحؿيقي، كيصبق 

اؽ إجخاء التػاصل بيغ السجرسة كالسجتسع كالعسل كالسؤسدة العالسية، في سي STEMالصبلب 
كالقجرة عمى السشافدة في االقتراد الججيج، كسا أنو  أكبخ مغ  STEMمسا يتيح محػ أمية 

نسػذج متجاخل التخررات، فيػ في الػاقع عبخ التخررات ألنو يقجـ كشطاـ  متعجد 
 ,Tsupros)تزسغ تكامل التخررات  األكجو مع مجاالت ججيجة مغ التفاىع التي

Kohler, & Hallinen, 2009, 13) في، فالتػاصل بيغ السجاالت األربعة STEM  قػيًا
ججًا كتجعل مغ الديل بشاء قزية مشصؿية لسعالجتيع معًا كػحجة متجاخمة األنطسة 

(Thornburg , 2008,7) كمغ الشاحية السثالية يشبغي أف يكػف تعميع ،STEM  أكثخ مغ
متعجد التخررات كمتجاخل التخررات، بل أكثخ مغ عبخ التخررات، ؼيجب أف يكػف 
متعجد التخررات أك تعبيخًا عغ شيء متساسظ كشامل كأبعج مغ مجسػع أجدائو، كعشجما 
تكػف السشاىج كشخؽ التجريذ متجاخمة كمتعجدة كعبخ التخررات  فإنيا تسدج بيغ العشاصخ 

ك جدئيًا، كسا أنو نطاـ متعجد لمتعميع كالتعمع يكذف ؼيو مغ التخررات التقميجية كميًا أ
الصالب كيكتدب مجسػعة متساسكة مغ السفاـيع كالكفاءات كالترخفات في العمـػ كالتكشػلػجيا 
كاليشجسة كالخياضيات التي يتع نقميا كتصبيقيا في كل مغ الدياقات األكاديسية كالعالع الحؿيقي 

شافدة عمى الرعيج العالسي في القخف الحادؼ كالعذخيغ مغ أجل أف يكػف قادرًا عمى الس
(The Arizona STEM Network, 2013) كىحا يجعع ما أشار إليو البعس مغ أنو في .

شخشًا أساسيًا مغ  STEMضل التغيخ الدخيع كعػلسة االقتراد فإف القجرة عمى دمج مفاـيع 
 Johnson)تي تػاجو السجتسع أجل حل السذكبلت السعقجة كالسذكبلت متعجدة التخررات ال

2013, 368, Roehrig, Moore, Wang  & Park , 2012, 32) . 
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صػرة ذىشية  (Lederman & Niess, 1997, 57)كفي الشياية يقجـ ليجرماف كنايدي 
باستخجاـ االستعارة، مغ خبلؿ التفخقة بيغ حداء الججاج  STEMتػضح شخيقة تكامل 

مغ الديل التسييد بيغ األشياء، كفي حداء الصساشع  كحداء الصساشع، ففي حداء الججاج
أف  (Bybee, 2013, 74-79)ترعب التفخقة بيغ السكػنات الفخدية، كسا يزيف بيبي 

تعشي دمج اثشيغ أك أكثخ مغ السشتجات القجيسة سػيًا، بيشسا  STEMاألنطسة الستعجدة في 
اذؼ يقػد مغ نطاـ إلى  يكػف ما بيغ التخررات أك تجاخل التخررات ىػ اتباع السدار

أخخ فالتخررات تحتاج إلى بعزيا البعس كلكغ ال تداؿ مدتقمة، أما الشطاـ عابخ 
فيػ مشطػر يذبو عازفي السػسيقى لرشاعة أغشية يأتي كل ذلظ  STEMالتخررات في 

نطامًا عابخًا  STEMمعًا في نفذ الػقت كيرعب فرميا. كليحا حيث يعتقج البعس أف 
في تشسية حل السذكبلت كاالبتكار كاإلبجاع كالتفكيخ السشصقي كاالعتساد  لمتخررات يداىع

 STEMعمى الحات كمحػ األمية التكشػلػجية، فسغ خبلؿ التكامل بيغ السػضػعات األربعة 
في السجارس الثانػية يتع حل السذكبلت كالسقارنة بيغ األدلة كالتػفيق بيغ كجيات الشطخ 

في الكميات كمسارسة السيغ ذات الرمة  STEMاسة مجاالت الستعارضة إلعجاد الصبلب لجر 
(Bequette & Bequette, 2012, 41) ،. 

كشيج متكامل إلزالة الحػاجد بيغ تخرراتو  STEMكمغ ثع يشبغي تعخيف تعميع 
كالتعامل معيا كعمع كاحج، كذلظ لسداعجة الصالب عمى نقل التعمع إلى العالع الحؿيقي، حيث 

ح حمػاًل ججيجة لمسذكبلت متعجدة األبعاد تقـػ عمى مبادغ كأساسيات يسكغ لمصالب اقتخا
، كتشفيح استخاتيجيات التجريذ مثل التعمع القائع عمى السذخكعات كحل STEMمجاالت 

كاشخاكيع في التجريذ  STEMالسذكبلت كغيخىا مغ االستخاتيجيات التي تتػافق مع مشيج 
 غ مياديغ العالع الحؿيقي.كالسشاقذات في الفرػؿ الجراسية كخارجيا م
ىػ أكثخ مغ تفكيظ  STEMإلى أف  STEMكبػجو عاـ، تذيخ تعخيفات تعميع 

ليتع تعميع كل كاحجة عمى حجة، أك تعميسيا بصخيقة تكاممية، فيػ  S.T.E.Mالسجاالت إلى 
كدائق لبلبتكار كاكتداب ميارات ججيجة، فيػ أكثخ  STEMيدمط الزػء عمى أىسية تعميع 

و األساسية باعتباره ضاىخة اجتساعية معقجة، كيسكغ الشطخ إلييا عمى أنيا حقل معقج مغ أجدائ
متعجد التخررات في مجاالت عسمية، كالجسع بيغ العمـػ التي تجرس في شخؽ مبتكخة 
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لمتفكيخ في إنذاء مذخكعات ججيجة كمتخابصة كمتعجدة كعابخة لمتخررات لحل السذكبلت في 
تعهيى ، كمغ ثع فإنو لتػضيح ما يعشيو كما ال يعشيو (Ahmed, 2016, 130)الدياؽ السعقج 

STEM يسكغ تػضيح ذلظ مغ خبلؿ الججكؿ التالي ،(Sorenson, Bernie 2010 ,3)   
 STEM( ما يعشيو وما ال يعشيو تعميم 1ججول )

 ال يكهن  STEMتعميم  يكهن  STEMتعميم 
اتباع نيج متعجد التخررات ومتجاخل لتعمم صارم 

 تعمم الظالب مع تحجيات العالم الحكيقي.يخبط 
مدسى ججيج لألساليب التقميجية لتجريذ العمهم 
والخياضيات التي تعتسج في السقام األول عمى السحاضخة 

 وأوراق العسل. 
الشيج الحي يؤكج العسمية والترسيم الحي ييجف إلى 

 حل السذكالت والتفكيخ الشقجي في مهاقع ججيجة.
واليشجسة في مشاىج العمهم  تظعيم التكشهلهجيا

 والخياضيات التقميجية.
طخيقة التجريذ السدتخجمة لخمق بيئة تعميسية 

 تذجع عمى االكتذاف واالستكذاف وحل السذكمة
 التخكيد عمى الحل وتكخار معمهمات واقعية.

في الفرهل  S.T.E.Mخظهة لتشفيح محه أمية 
 الجراسية

ن فرهل حخكة لتثكيف األفزل واألذكى، ومديج م
 الخياضيات والعمهم.

السذار إلييا سابقًا يمخز فاسكػيد  STEMإضافة لسا سبق، فإنو بشاء عمى أنطسة 
(Vasquez, 2014,11-12)  ( 1ىحا التكامل في الذكل التالي شكل)  حيث يخػ أف مجتسع

STEM  يتصمع إلى التكامل بيغ تخرراتو في مذكبلت العسل الحؿيقي كػسيمة إلشخاؾ
في الخياؿ كالتعاكف كحل السذكبلت كالتفكيخ، ؼيجب أف تكػف مسارساتو شاممة لتػليج الصبلب 

السعخفة في التخررات الفخدية كما ىػ مذتخؾ بيشيا، حيث أنو ليذ مشيجًا كلكغ نيج لمتعمع 
يديل الحػاجد التقميجية بيغ التخررات األربعة كيكامميا في العالع الحؿيقي، فسغ السسكغ أف 

كأنو نطاـ متعجد يتعمق فقط بالتجاخل بيغ التخررات )نسػذج دمج  STEMيقجـ 
(malgamated model  أؼ تػحيج كيانات في نسػذج كاحج يذيخ إلى السيارات العامة أك

السيارات الشاعسة التي تذتخؾ بيغ جسيع التخررات األربعة، كلكغ بجاًل مغ ذلظ فإف 
STEM  لمتخررات فزبًل عغ السسارسات الفخدية، يعج شامبًل لمتخابط بيغ التعاكف الجاخمي

(، كمغ ثع تشطع السجارس برفة أساسية مػضػعًا محجدًا Holistic model)الشسػذج الكمي 
لمجراسة مع اتباع الخصػات الستقجمة نحػ قجر مغ التكامل بيغ التخررات، كلكي تتحقق 

ي االعتبار أف ىشاؾ فإنو يحتاج األخح ف STEMالذسػلية كالتكامل مغ السعمسيغ في مجارس 
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صمة كتخابط بيغ الخياضيات كالعمـػ كاليشجسة كالتكشػلػجيا الخقسية التي تسثل مجاالت السشاىج 
الكبخػ لمتعمع، فزبًل عغ تػفيخ كسيمة لتحقيق التكامل بيشيا مغ خبلؿ تقجيع مذكبلت العسل 

        الحؿيؿية التي تتصمب حمػاًل مغ مختمف التخررات األربعة الستكاممة.  

 
 STEM( الفخق بين نسهذج الجمج والشسهذج الذامل في تعميم 1شكل )

في  STEMيتصمب تػفيخ نيج متكامل لتعميع  STEMكبشاء عميو، فإف نجاح تعميع 
السجارس مغ رياض األشفاؿ حتى الثانػية العامة في سياؽ القزايا في العالع الحؿيقي عبخ 

 The Arizona STEM)رة متكاممة برػ  STEMكضع نطاـ تعميسي لسحػ أمية 

Network, 2013)  :عمى الشحػ التالي 
: استخجاـ السعخفة العمسية ليذ فقط في الفيدياء كالكيسياء كالعمـػ  - محػ أمية العمـػ

البيػلػجية كعمـػ األرض كالفزاء لفيع العالع الصبيعي، لكغ إدراؾ االحتياجات العمسية 
ًا، ككيف يكػف التقجـ الججيج ىشجسيًا، ككيؽية استخجاـ لمتكشػلػجيات القائسة كالججيجة أيز

 الخياضيات لتػضيح كحل السذكبلت.
محػ أمية التكشػلػجيا: كتتصمب فيع أف التكشػلػجيا ىي االبتكار مع أك السعالجة البارعة  -

لسػاردنا الصبيعية لمسداعجة عمى خمق كتمبية االحتياجات اإلندانية، كمعخفة كؽية 
ستفادة كإدارة األدكات التكشػلػجية لحل مذكبلت العمـػ كالخياضيات الحرػؿ عمى اال

 كاليشجسة.
محػ أمية اليشجسة: فيع كيؽية تصػيخ التقشيات في الساضي كالحاضخ كالسدتقبل مغ  -

خبلؿ الترسيع اليشجسي لحل السذكبلت، ككيؽية استخجاـ العمـػ كالخياضيات في تػليج 
 ىحه التقشيات.
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: معخفة كيؽية التحميل كالتحقيق كتػصيل األفكار عمى نحػ فعاؿ، محػ أمية الخياضيات -
كسا أنيا يسكغ أف تراغ كتذكل كتحل كتشسحج رياضيًا، كتفديخ األسئمة كالحمػؿ في 

 مجاؿ العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة.   
 : STEMمبخرات وأىجاف تعميم  -2

قخف الحادؼ كالعذخيغ كاحجًا مغ التصػرات السيسة في تعميع ال STEMيعج تعميع  
باعتباره نيجًا متكامبًل يداعج الصبلب عمى فيع العالع ككل كليذ في أجداء، فشطخًا لمتصػرات 
االقترادية كاالجتساعية كالعمسية كالتكشػلػجية الدخيعة في العرخ الحاضخ، كاف البج مغ رفع 

كميارات اتخاذ القخار كالكتابة  كفاءة األفخاد في اإلبجاع كاالبتكار كالتفكيخ الشاقج كحل السذكبلت
كالقخاءة العمسية كالحياة الػضيؽية كالذعػر بالسدئػلية كغيخىا مغ السيارات التي ال يسكغ 
تعميسيا في نيج التعميع التقميجؼ، كسا أف دراسة العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 

عشج اتخاذ القخارات االجتساعية  برػرة متكاممة تمعب دكرًا أساسيًا في تصبيق ىحه السيارات
 .     (Cinar, Pirasa, Sadoglu, 2016, 1479)كاالقترادية كالدياسية 

كبػجو عاـ رجع ىحا الشػع مغ التعميع إلى حخكة إصبلحية دعا إلييا القادة الدياسيػف  
يث كرجاؿ األعساؿ عمى مدتػػ العالع، كذلظ لعبلج اآلثار الشاجسة عغ الخكػد االقترادؼ، ح

أف كجػد الصبلب في ىحه التخررات سيديع بذكل كبيخ في انتاج األفكار السبتكخة 
كاالبتكارات العمسية التي تؤدؼ إلى اقتراد أقػػ كمديج مغ فخص العسل في السجاالت العمسية 
كالتكشػلػجية، كبجأ االىتساـ بيا مشح نياية الحخب العالسية الثانية كزاد خبلؿ العقج األكؿ مغ 

العذخيغ في ضل التػجو إلى االقتراد القائع عمى السعخفة كعجد الشطع التقميجية عغ  القخف 
لديادة القجرة عمى تصبيق السعخفة  STEMالػفاء بيحه االحتياجات، كبالتالي التػجو إلى تعميع 

 (.57، 2015في جل السذكبلت السعقجة في مػاقف الحياة الػاقعية)نيمة سيج أبػ عميػة، 
الجكؿ تدتثسخ في مجاؿ االبتكار لتعديد الشسػ االقترادؼ السدتجاـ،  كليحا أصبحت 

فيشاؾ عجد مغ الجكؿ ما زالت تعاني مغ آثار الرعػبات االقترادية العالسية مثل ارتفاع 
معجالت البصالة كارتفاع الجيغ العاـ كتخاجع دكر مجخبلت العسل في اقتراد القخف الحادؼ 

لسجتسعية كاالقترادية السختبصة بالصاقة كالرحة العامة كالعذخيغ، فزبًل عغ السذكبلت ا
كاألمغ كالغحاء كغيخىا، فالشسػ القائع عمى االبتكار ىػ الػحيج الحؼ لجيو القجرة عمى خمق 
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، كاالبتكار يذتق إلى (OECD, 2010a, 16)فخص العسل كالرشاعات ذات الؿيسة السزافة 
 STEMلػجيا كاليشجسة كالخياضيات حج كبيخ مغ التقجـ في تخررات العمـػ كالتكشػ 

(National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, & 

Institute of Medicine, 2011,13)  كسا تحتاج األمع قػػ عاممة ،STEM  مبتكخة
(. (Lacey & Wright, 2009, 83لتكػف قادرة عمى السشافدة في القخف الحادؼ كالعذخيغ

في االبتكار  STEMاجساع كاسع بيغ أصحاب السرمحة عمى أىسية تعميع  كليحا ىشاؾ
في  STEM، كمغ ثع فإف تعميع (Kuenzi, 2008; OECD, 2010c, 142)االقترادؼ 

التعميع قبل الجامعي ذؼ أىسية كبيخة في تعديد السعارؼ كالسيارات ذات الرمة في الحياة 
 National Research)عمى السعخفة  كإعجاد الصبلب القتراد متعجد التخررات كقائع

Council, 2011, 16) . 
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 عمى الشحه التالي:         STEMوبشاء عمى ما سبق، حجد البعض أىجاف تعميم 
ىػ تػليج الجيل الججيج ذؼ العقميات السبتكخة  STEMاليجؼ األسسى مغ تعميع  -

(Corlu, Capraro & Capraro, 2014, 74) عبخ تصػيخ الصبلب ليربحػا 
مفكخيغ كناقجيغ كمبتكخيغ كقادريغ عمى حل السذكبلت بصخؽ مبتكخة كخبلقة كتشسية 

 North)االعتساد عمى الشفذ كزيادة االىتساـ العاشفي نحػ التعمع في بيئة تعاكنية

Carolina Schools, 2013). 
مداعجة الصبلب عمى اكتداب ميارات القخف الحادؼ كالعذخيغ مغ خبلؿ دعع أعسق  -

قل السعخفة عبخ مشاىج دراسية متكاممة تداعجىع عمى العسل بسذاركة لمتعمع كن
، كتحقيق STEMكاىتساـ كفخيق لحل مذكبلت العالع الحؿيقي العرخية، كمحػ أمية 

كااللتحاؽ بالجامعات ذات الرمة  STEMجاىدية القػػ العاممة في مجاالت 
(NASA, 2012, 35; Bybee, 2010, 72) . 

السجتسع الحجيث، كاأللفة مع بعس السفاـيع األساسية في  في STEMالتػعية بجكر  -
كل مجاؿ عمى األقل، كتحقيق مدتػػ أساسي في شبلقة التصبيق في الحياة 

 . (NASA, 2012, 13)كالعسل
، كتصػيخ السديج مغ السختبخات لديادة السعخفة  - تشسية قجرة كذكاء الصبلب في العمـػ

التصػيخ، كتدكيجىع بالسعخفة كالسيارات البلزمة العمسية لمصبلب ليكػنػا ركيدة لمبحث ك 
 ,Colakoglu)في العالع الحؿيقي STEMلمتحزيخ لمسدتقبل كتصبيق مفاـيع 

2016, 176). 
إعجاد الصبلب في السخحمة الثانػية لسجػ الحياة مغ خبلؿ تػفيخ الثقافة العامة  -

كميارات العسل السذتخكة كالسيشية، كزيادة الثقة بالشفذ، كتحديغ عادات الصبلب 
الجساعي، كالجعع لتصػيخ مذخكعات تداعجىع في استخجاـ معمػماتيع في إنتاج 
السغخفة كالسيارات الججيجة، كاالستفادة مغ التكشػلػجيا في تحديغ نػعية التعميع، 

لتحقيق  STEMكتعديد الخؤية العمسية لمصبلب كفقًا لمسعاييخ الجكلية كمحػ أمية 
 .   (Colakoglu, 2016, 176- 177)دتقبميةالستصمبات الحالية كالس

، كتػسيع كصػؿ الصبلب إلى معمسي STEMزيادة مذاركة كانجاز الصبلب في  -
كزيادة السػاىب عمى  STEMبرػرة فعالة، كتخؽيس فجػة ميارات  STEMكقادة 
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مغ خبلؿ بشاء قاعجة متشػعة  STEMمدتػػ الجكلة، كبشاء الػعي السجتسعي لجعع 
جاعسيغ لمتػاصل حػؿ أىسيتو في تشسية القػػ العاممة كتػفيخ فخص مغ الذخكاء كال

 .(OCED, 2010b, 13)العسل كالتجريب كالتسػيل 
تحقيق جػدة الحياة كالتخكيد عمى السدتقبل عبخ التكشػلػجيا كاالبتكارات العمسية لحل  -

ي السذكبلت كالقزايا السؤثخة عمى حياة اإلنداف، كتػفيخ فخص متشػعة لمشسػ السيش
السدتسخ لمسعمسيغ، كتبشي مبادرات إصبلح التعميع في ضػء نتائج االختبارات الجكلية 

(OCED, 2010b, 13)     . 
إعجاد جسيع الصبلب لمشجاح في االقتراد التكشػلػجي لمقخف الحادؼ كالعذخيغ،  -

كزيادة معخفة السحتػػ لسعمسي  STEMكتػضيف كاستيفاء السعمسيغ في مجاؿ 
STEM  ،كزيادة ترػرات الصبلب في ؾيستو لحياتيعالحالييغ(U.S. Department 

of Edu cation, 2007,13)..  
امتبلؾ الصبلب لمخبخة كميارات البحث التصبيقي في مجاالت ذات أىسية كششية،  -

كإعجاد مػاشغ صالح مغ خبلؿ تصػيخ السعارؼ كالسيارات كالسػاقف البلزمة لتصػيخ 
 قترادية السختبصة بتحقيق الرالح العاـ لمسجتسع.الحمػؿ لمقزايا االجتساعية كاال

تصػيخ الصبلب ليكػنػا مبتكخيغ في حل السذكبلت كمدتعجيغ لسػاجية تحجيات  -
االقتراد العالسي، كبشاء مجتسع تعمع قابل لمتحجؼ يختبخ الصبلب ؼيو العمـػ 
كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات مغ خبلؿ مجسػعة متشػعة مغ التخررات، 

نخخاط في االبتكار كالتفكيخ كحل السذكمة أثشاء الشطخ في القزايا البيئية كاال
كاالجتساعية لؤلجياؿ الحالية كالسدتقبمية، كالتكيف مع عالع دائع التغييخ، كإعجاد 

 الصبلب لمعالع كالتعاكف حػؿ قزايا العالع الحؿيقي في عرخ العػلسة. 
 ثانهية:  بالسجارس ال STEMآليات دعم وتشسية تعميم  -3

بالسجارس الثانػية ليذ بالعسمية الديمة كسا يحجث في السجارس  STEMيعج تعميع  
في تشسية أداء الصبلب في تقجيع شخيقة التعمع القائع  STEMالتقميجية، فيتسثل دكر مجارس 

عمى السذخكعات كاشخاؾ الصبلب في السدابقات العمسية لتػليج الخغبة لمعسل بػضائف ذات 
تخررات العمسية كالتقشية، كتعميع الصالب مغ خبلؿ مشاىج مبشية عمى التكامل بيغ عبلقة بال

، كتخكد عمى تشسية ميارات القخف الحادؼ كالعذخيغ، كالتخكيد عمى مبجأ التعمع السختكد  العمـػ
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حػؿ الصالب، كتقجيع الفخصة لمسذاركة الصبلبية باألنذصة السبلئسة الىتساماتيع كميػليع، 
 (.274، 2015ب ميارات البحث العمسي )مي عسخ الدبيل، كاكداب الصبل

أربع مسارسات تخبػية معتخؼ بيا في جسيع  (Clarke, 2015)كقج حجد كبلرؾ 
التخررات لمخبط بيشيا، ككحلظ مسارسات التجريذ كالتعمع ذات الرمة التي يسكغ أف تجعع 

 تشسيتيا، كذلظ كفقًا لمججكؿ التالي:
 STEMبين التخررات ومسارسات تجريذ وتعمم ( الخبط الجاخمي 2ججول )

الخبط الجاخمي ين 
 السسارسات

  STEMمسارسات تجريذ وتعمم  

 حل السذكالت، واإلبجاع، تهليج التداؤالت الخاصة بالظالب، االستقراء. ميارات التفكيخ السخنة
االستخجام الفعال والتكيف 

 مع الحكيقة الجسيمة
فاليسية، واستكذاف واستقراء الحقائق،، واستخجام مجسهعة من األدوات السادية والخقسية والس

األدوات الحجيثة والخقسية، والقجرة عمى استخجام مهضع وقرج الشغام بظخيقة مخنة مثل الغهاىخ 
الظبيعية وتسثيل الغهاىخ واألدوات التي يتم استخجاميا لفيم الغهاىخ أو السذكالت السعقجة، 

 وتظبيق سياقات ججيجة.  
فاءة في الحجيث الفشي الك

 والسيشي
الفيم والتعامل مع التهضيحات والترهيخات واالحتجاجات الرارمة، ومعخفة المغة، والتبادل 

 والتهاصل، والعسل في فخيق.
فيم طبيعة األدلة في 

 بيئات مختمفة
جسع بيانات حكيكية في مجسهعة متشهعة من الحاالت، واستخجام األدلة لمتحقق من صحة الحل 

 ذكمة أو تبخيخ قخار، وإصجار أحكام حهل دقة ومهثهقية السعمهمات.لس
عمى: االستقراء مغ خبلؿ إعادة  STEM تذريصكليحا يجب أف تخكد شخؽ 

العخكض كالتسثيل )دمج الصبلب في التعمع الشذط كتحديغ نتائج التعمع، كىحه السسارسات 
كضخب أمثمة  STEMعارؼ السجرسية مع مسارسات بشاء م STEMتكػف في محاذاة مشاىج 

مشصؿية لتجديجىا، كاستخجاـ أدكات تسثيل الحقائق الحيػية مثل الخسع كالشسحجة كالخسـػ 
الستحخكة كمجسػعة مغ األدكات كالسػارد الخقسية التي تدػد السسارسات السيشية كالبحثية في 

، كدعع الصبلب بذكل كاضح لمتعامل مع عسميات االستقراء كحل STEM)مجاالت 
لسذكبلت، كاشخاؾ الصبلب في التفكيخ العمسي كالخياضي كالسشاقذات، كتصػيخ الفيع إليجاد ا

الحمػؿ لمسذكبلت كعسميات الترسيع، كتشسية التحجؼ كدعسيع لتصػيخ معمػماتيع الخاصة 
كػسيمة لذخح كتبخيخ فيسيع، كاستخجاـ مجسػعة كاسعة مغ كسائل التقػيع لخصج كدعع 

بذكل فخدؼ، كرصج شكاكػ التعمع الفخدؼ لمصبلب كمعالجتيا، كتمقي تفاىسات تصػيخ الصبلب 
الصاب تغحية راجعة لجعع مديج مغ التعمع، كاستخجاـ تقشيات التعمع لتعديد تعمع الصبلب، 
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كترسيع محتػػ لمخبط مع حياة الصبلب كالتخصي داخل استخخاج مرالحيع كاىتساماتيع، 
كالسسارسة خارج الفرل الجراسي، كمذاركة الصبلب كربط التعمع بقػة مع السجتسعات السحمية 

. كسا يجب عمى السعمسيغ العسل في STEMمع رؤية غشية كمعاصخة لسعارؼ كمسارسات 
مجسػعة متشػعة مغ الصخؽ مغ خبلؿ العسل كسجرسيغ فخادػ، أك في فخؽ مغ السعمسيغ أك 

سل التي تدسح لشساذج فخؽ متعجدة التخررات، كىشاؾ حاجة لمسجارس لتصػيخ استخاتيجية الع
، كليحا (Benuzzi, 2015; Education Council, 2015)تعاكنية محجدة بيغ العامميغ

بأنو يجب أف تخاعي بخامج التشسية السيشية لمسعمع في تعميع  (Roberts, 2013)أكصت دراسة 
STEM  تصػيخ مجسػعة  مغ االستخاتيجيات السختبصة بخصة لجرسSTEM  ،الستكامل

جيات الترسيع الحؼ يجمج السحتػػ، كتػليج حمػؿ لسذكبلت استخجاـ عسميات كتحجيج تح
، كدعع بيئة العسل التجخيبي، STEMالترسيع، ككضع الجرس القائع عمى السذخكعات، 

 .STEMكتختيب التعاكف في حل مذكبلت تصبيق مفاـيع 
ل ال يقترخ عمى البخامج الجراسية الخسسية داخ STEMىحا فزبًل عغ أف تعميع 

السجرسة، كإنسا يقـػ كحلظ عمى البخامج االثخائية كبخامج ما بعج السجرسة ألنيا تبشي نطسًا أقػػ 
، كتحقيق التشسية السدتسخة لمصبلب كالسعمسيغ، كتشفيح STEMكعالية الجػدة في مجاالت 

بجرجة عالية، كتسكيغ الصبلب كتذجيع العسل الجساعي كالقجرة عمى  STEMمشاىج 
بتكار، كزيادة مذاركة الصبلب كتقميل االغتخاب كتحقيق الستعة مع التجريب االستكذاؼ كاال

العسمي، كمداعجة الصبلب مغ ذكؼ األقميات كالسسثميغ تسثيبًل ناقرًا لمسذاركة في تعميع 
STEM كالتفػؽ في مجاال ،STEM  كالسسارسات السيشية، كتػفيخ كقتًا إضاؼيًا لتعميع
STEM لخبط بيغ مجاالتو، كالسذاركة الحيػية في تعميع كاإلبجاع كاالبتكار في اSTEM ،

. كليحا STEMكمداعجة الصبلب عمى تصبيق ما تعمسػه كزيادة السشافدة بيشيع في مجاالت 
يكػف ضسغ ، ك ضسغ إشار السشيج السقخر ككفق السعاييخ السحجدة STEM لتعميع كفقيكػف ا
ألساسي في الحرز الجراسية، كسا السجرسية برػرة مشفرمة عغ التعمع ا السذخكعاتإشار 

التخصيط  يتعيكػف ضسغ البخامج الريؽية كالسخيسات في إجازة نياية العاـ، كفي كل حالة 
 & Stohlmann, Moore)كفقًا ألىجاؼ كل مشيا كاألدكاتكأسمػب التشفيح كالسرادر 

Roehrig, 2012, 29). 



في كل من الهاليات  STEMالبخامج الجاعسة لمسجارس الثانهية لمعمهم والتكشهلهجيا واليشجسة والخياضيات 
 د. أشخف محسهد أحسج محسهد           أستخاليا  وإمكانية اإلفادة مشيا في مرخالستحجة األمخيكية و 

 

 

ٌ                                                                                                       يُبيزانعدد                     2017  انثالثى

              - 111 - 

سجتسع كالجامعة كغيخ يقـػ عمى الذخاكة مع الرشاعة كال STEMكليحا فإف تعميع 
مغ الجيات ذات الرمة، كذلظ لبلعتخاؼ بالجػانب االجتساعية كالثقاؼية كاالقترادية 
لمتخررات، كإشخاؾ السجتسع السحمي في مداعجة الصبلب كالسعمسيغ عمى إجخاء اتراالت 
بيغ األفكار داخل األنطسة كالتخررات األخخػ في العالع الحؿيقي، كذلظ مغ خبلؿ 

مع الرشاعة أك التشقيب في عسق القزايا كالسذكبلت في سياقيا، ككحلظ التعخؼ محادثات 
مثل بحػث مدتقبل التكشػلػجيا الشاشئة، كتػفيخ  STEMكإجخاء أحجث األبحاث داخل مجتسع 

مػارد قػية لمسجارس كتخجسة العالع الحؿيقي في فرػؿ الجراسة، كتػفيخ تسثيبلت ذات صمة 
اتيجيات التجريذ، كتػفيخ سياقات ذات معشى الستكذاؼ ، كتصػيخ استخ STEMبسشاىج 

، كاتاحة الفخصة لحل مذكبلت العالع الحؿيقي، كتدكيج STEMالتقشيات الخؾيسة كتصبيقات 
السعمسيغ بالسػاد كالتجريبات في العسميات البلزمة لفيع الدياقات في العالع الحؿيقي، فزبًل عغ 

جراسية  كمسارسات التقييع التي تتعمق بكل مغ مخخجات تقجيع السذػرة لخبط الػاقع بالسشاىج ال
 التعمع كالسعخفة كمسارسات السعمع.                 

كبشاء عميو، يسكغ تحجيج بعس الستصمبات التي يجب أف تقـػ بيا الجكلة      
الثانػية بػجو  STEMكمؤسداتيا كالرشاعة كالجامعة  لجعع معمسي كشبلب كمجارس  

 خاص في: 
في ججكؿ أعساؿ الدياسة الػششية،  STEMة التداـ حكػمي كششي لتعميع صياغ -

الػششية كاالستخاتيجيات التي تؤكج عمى الخبط بيغ السجرسة  STEMكتذكيل سياسة 
كالرشاعة كالتعميع العالي التي تجعع االقتراد الػششي، كتػسيع أشخ التذخيعات 

ة نقز تسثيل األقميات ، كمعالجSTEMكالدياسات التي تجعع المخكدية تعميع 
، كالتشديق بيغ الػزارات STEMكالقاششيغ في أماكغ جغخاؼية نائية في تعميع 
، كجحب السػاىب الػششية STEMكالسشطسات كأصحاب السرمة في مجاالت تعميع 

 ,Ahmed)، ككجػد معاييخ كمؤشخات كاضحة لتعميسوSTEMكالجكلية إلى تعميع 

2016, 136)    
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مع التخكيد عمى  STEMلمسجرسة تعكذ إعجاد شبلب كجػد رسالة كاضحة  -
 STEMاستقصاب الفئات السيسذة، كتػافخ الييكل اإلدارؼ الذامل لسجاالت 

(Scott, 2009)  . 
تصػيخ رؤية متساسكة بيغ أصحاب السرمحة كالسجرسة، كالؿيادة السجرسية ىي  -

صػت الصالب السفتاح لمشجاح في جمب ثقة عالية كتحقق تكمفة مشخفزة، مع إدراج 
في اتخاذ القخارات كسياسات مجمذ إدارة السجرسة، مع مخاعاة كجػد اتراؿ بيغ 

كمبادلة مياـ التجريذ بيشيع كبشاء الخبخات السيشية كمجتسعات  STEMمجارس 
   (Rissmann-Joyce & El Nagdi, 2013, 49)التعمع لديادة قجرات السعمسيغ 

مغ خبلؿ زيادة انتاجية األفخاد  STEMدمج اقتراد كمذكبلت الببلد في تعميع  -
السجريغ حػؿ االبتكارات العمسية كإنتاج التقشية كالػضائف كثيفة السعخفة كالسذخكعات 

 Rissmann-Joyce & El).السبتكخة التي تؤدؼ إلى اكتذاؼ التكشػلػجيات الشاشئة

Nagdi, 2013, 49)   
أصحاب العسل بفخص التي تدكد السؤسدات ك  STEMالذخاكات الجكلية في تعميع  -

فخيجة لمتػضيف كاستيفاء الصبلب لدػؽ العسل مغ ذكؼ السيارات العالية كالكفاءة 
في حاجة لمذخاكات الجكلية مع السجارس كمخاكد البحػث  STEMالفشية،  فسجارس 

كالجامعات كالسشطسات لديادة االستعجاد الػضيفي كالجامعي كالتصػيخ السيشي لمصبلب 
 .(Abd Elaziz, 2015, 2658)كالسعمسيغ 

 STEMلتقجيع السحتػػ كالخبخة العسمية في ميغ  STEMإعجاد جيج لييئة تجريذ  -

(Subotnik, Tai, Rickoff & Almarode, 2010,8) كفتح مدارات فعالة ،،
، مع  STEMيخشح ليا الستسيدكف ليربحػا مجربيغ كمذخفيغ لمسعمسيغ في مجارس

سعمسيغ كتصػيخىا بحدب التصػرات الكبيخة إعادة الشطخ في جسيع بخامج إعجاد ال
 (.275، 2015السختبصة بتبشي مجخل التكامل بيغ العمـػ )مي عبج العديد الدبيل، 

التصػيخ السيشي السدتسخ لمسعمسيغ مغ خبلؿ دكرات مكثفة أك التفاعل السدتسخ  -
أف كالتخاكسي عمى مخ الدمغ، حيث أف تعمع السعمع ىػ عسمية متعجدة األكجو، كيسكغ 

تذسل: تحجيج مجاالت االىتساـ/ الحاجة لمتعمع:، كتأميغ الػصػؿ إلى السػارد 
التي يسكغ ربصيا بالسشاىج  STEMكمعارؼ محتػػ كاستخاتيجيات كمسارسات 
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الجراسية، كالجعع مغ الستخرريغ لتصػيخ السسارسة الشطخية السػجية سػاء في مخكد 
سختمط ليشفح مسارسات ججيجة عشج متخرز أك عبخ اإلنتخنت أك مغ خبلؿ التعمع ال

العػدة إلى السجرسة، كالتفكيخ في كالتحميل الجقيق لمسسارسات لمتعامل مع السشاىج 
الججيجة كإعادة تقييع الشتائج كمخاجعة السعتقجات حػؿ أغخاض التعمع كجػىخ 

STEM كتشسية السسارسة التأممية كجدء ال يتجدأ في السشاىج كتقجيع تقخيخ عغ ،
الججيجة كأساليب التجريذ كالتعمع، كتحػيل السسارسة كاليػية عبخ زيادة قجرة  السشاىج

السعمسيغ لجعع كبشاء قجرات السعمسيغ اآلخخيغ في السجرسة، كمداعجة السعمسيغ عمى 
بسا يحقق التكامل كزيادة التأمل في  STEMبشاء القجرات البلزمة لتشفيح مشيج 

شبكة السعمع عبخ السجارس كالتشسية السيشية العسمية التعميسية مغ خبلؿ اجتساعات 
السكثفة كالسدتسخة، كتػفيخ فخصة حؿيؿية لمسعمسيغ لتصػيخ السشاىج الجراسية 

(Benuzzi, 2015) . 
تػفيخ البيئة كالستصمبات البلزمة لشجاح الصبلب مثل: السشاىج الجراسية التي تخكد  -

القائع عمى السذخكعات، ، كاستخاتيجيات اإلصبلح التعميسية كالتعمع STEMعمى 
كاستخجاـ التكشػلػجية السبتكخة كالستكاممة، كالسدج بيغ التعمع الخسسي كالتعمع خارج 

في العالع الحؿيقي، ككجػد ىيئة تجريذ  STEMالفرػؿ الجراسية، كشخاكات 
الذاممة، كتػفيخ الييكل اإلدارؼ  STEMمدتعجة كمعجة إعجادًا جيجًا، كتذجيع مياـ 

، كالبحث السختكد عمى االىتساـ STEMتشافدية كمخنة لتعمع  الجاعع لبيئة
Capstone  لتعديد التفكيخ كاالنخخاط مع العمساء كعمساء الخياضيات كاليشجسة

كالتكشػلػجيا في تجارب أصيمة ككاقعية تشسي ممكاتيع كقجراتيع، كتػفيخ مخصط 
 ;Lynch et al., 2013, 5-7)التجريذ كمقاييذ التقجيخ كالسؤشخات كالسعاييخ 

Bruce-Davis etal., 2014, 296) كتػفيخ البيئة الرؽية الغشية بكافة السػارد ،
كالػسائل التعميسية كالتكشػلػجية لمؿياـ بالتجارب كاألنذصة كالعمساء كالسيشجسيغ في 
السػاقع، كعسل السؤتسخات كالسدابقات العمسية لمصبلب كإتاحة الفخصة ليع لمسذاركة 

    (.275، 2015بج العديد الدبيل، كاالبتكار )مي ع
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كالتخكيد عمى التغييخ كتعديد التعمع عمى الذبكة العالسية  STEMإعادة ـيكمة تعميع  -
كالتعمع الشذط كتذجيع التعمع كإنتاجية الصالب كالتقييسات ذات الرمة بيحه 

 ,Subotnik, Tai, Rickoff & Almarode, 2010,9; Scott)التخررات 

تكشػلػجيا مبتكخة كمتكاممة لخبط الصبلب مع نطع السعمػمات  ، كاستخجاـ(2009
 .(New Tech High, 2010)كالشساذج كقػاعج البيانات 

إصبلح االستخاتيجيات التجريدية كالتعمع السعتسج عمى السذخكعات مغ خبلؿ التعمع  -
غيخ الخسسي في العالع الحؿيقي، ػ كتػفيخ التعمع الخسسي كغيخ الخسسي السختمصيغ 

ؿ يـػ مجرسي نسػذجي  مسا يداىع في تكػيغ ركابط كثيقة بيغ الصالب كالسعمع خبل
كالسعخفة كتغييخ كبيخ في األدكار التقميجية ليسا كالسػارد التعميسية في بيئة التعمع، 

في العالع الحؿيقي عبخ اتراؿ الصبلب بالرشاعة كاألعساؿ  STEMكشخاكات 
، لجاخمي كالسذخكعات داخل كخارج السجرسةكعالع العسل لتقجيع االرشاد كالتجريب ا

كتػفيخ كقت مبكخ لمكمية عبخ ججكؿ مجرسي مخف كمرسع لتػفيخ الفخص لتمقي 
 ,NSF DR-K12, 2010)دركس في مؤسدات التعميع العالي أك عبخ اإلنتخنت 

7). 
عبخ مقخرات قػية في جسيع مجاالت  STEMإعجاد السشاىج التي تخكد عمى  -

STEMػجيا في جسيع السقخرات، كدمج التكشػلSubotnik, Tai, Rickoff & 

Almarode, 2010,9)  كأف يخاعى في ترسيع مشاىج ،)STEM  االستشاد إلى
معاييخ قػمية لتكامل لعمـػ كالخياضيات كربصيا بتصبيقاتيسا التكشػلػجية في السجرسة 

تصبيؿية  الثانػية، كاعتساد السشاىج عمى التعمع االلكتخكني، كترسيع أنذصة عسمية
تعتسج عمى الفعل كالتفكيخ، كتجريذ يختكد عمى االستقراء كالبحث حػؿ السذكبلت 
كحميا، كالتصبيق العسمي كالسسارسة السكثفة لؤلنذصة البحثية كاالستكذاؼية بتػجيو 
ذاتي أك في مجسػعات مػجية عغ شخيق مخشج أك فخؽ تعاكنية، كربط التجريذ في 

تاج التكشػلػجي، كتصبيق استخاتيجيات التعمع بعج السجرسة السجرسة بسػاقع الخبخة كاالن
لتصبيق أنذصة تتسخكد حػؿ البحث، كتصبيق السشاىج مغ خبلؿ بخامج حاسػبية في 
اليشجسة كالخياضيات، كتصبيق أنذصة معسمية ككرش عسل لمتجريب عمى السيارات 
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كإنذاء  ، كربط الصالب ببيئتو كمجتسعو السحمي،STEMكعسل أبحاث في مجاالت 
عبلقة بيغ الصالب كالخبخاء، كتػفيخ تجييدات ككرش معسمية تكشػلػجية )تفيجة سيج 

 (.  139-138، 133، 2011غانع، 
معامل كتجييدات مادية لتػفيخ متصمبات التجريذ الفعاؿ مغ  لتخصيط شػيل السجػا -

تجريب خاص كمختبخات ككرش كغيخىا، ك  كآالت كأجيدة كسبيػتخ كشبكة انتخنت
تقييع كسي كنػعي فاعل ، ك مسيغ كميارات تجسع بيغ التسكغ العمسي كالبعج التخبػؼلمسع

الجيػد اإلدارية لتػفيخ  يع، كتزافخالصبلب بسا يحقق السخجػ مشالسعمسيغ ك ألداءات 
جخػؿ مشذآت أك لمتػاصل مع مدئػليغ لكسائل السػاصبلت كالحرػؿ عمى األذكنات 

 .(Stohlmann, Moore & Roehrig, 2012, 29)كعمساء 
تػافخ ؾيادة مجرسية تتجو نحػ التصػيخ كتستمظ تفكيخًا استخاتيجيًا كتذارؾ جسيع  -

العامميغ في العسل الؿيادؼ كمؤمشة بأىسية التغييخ كالتصػيخ السدتسخ كالعسل 
الجساعي، كتػفخ بيئة مجرسية داعسة لمتػاصل البشاء مع األسخة كالسؤسدات ذات 

ة حػؿ الصالب، كتػفخ ارشادات كتعميسيات كاضحة الرمة، كبيئة تعمع متسخكد 
 National)لمتجريذ كتشطيع السشيج كتػفيخ السػارد كالػسائل كالتقشيات السشاسبة

Research Council, 2011, 9-10). 

تػفيخ التعمع القائع عمى حل السذكبلت مع ضساف استقبللية الصبلب، كدقة محتػػ  -
ثقة كاالحتخاـ بسجتسع السجرسة، كالتخكيد عمى السشيج كارتباشو بالػاقع، كسيادة ال

السيارات الحياتية كالتقشية كببعس األنذصة الجامعية أثشاء السخحمة الثانػية، كمخاعاة 
 .   (Koppes, 2015)الفخكؽ الفخدية، كالتخكيد عمى اسيامات األسخة كغيخىا

كشػلػجية كبشاء دعع مختمف السشطػمة التعميسية بتػفيخ كاستخجاـ أفزل األساليب الت -
بسا في  STEMمجتسعات التعمع، كالسداعجة في تقجيع أفزل السسارسات لتجريذ 

ذلظ التعمع القائع عمى السذخكعات كاالستقراء، كإنذاء تبادؿ التعمع السيشي لجعع 
السجارس كاألنذصة السجرسية كتبادؿ أفزل السسارسات كتعديد ثقة السعمع كالقجرات في 

 STEMثل البخمجة كتحميل البيانات، كمػاصمة دعع مجارس السجارس الثانػية م
 .STEMلمػصػؿ إلى متخرريغ في مجاالت 
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 STEMالخبط بيغ السجرسة كالرشاعة كالجامعة مغ خبلؿ إنذاء مشتجػ شخاكات  -
لتدييل شخاكات أكثخ كفاءة كفعالية لجعع السعمسيغ كالصبلب كالسجارس كخاصة 

ذلظ عبخ: كضع إرشادات كمػاد الجعع ألفزل نساذج الفئات السسثمة تسثيبًل ناقرًا، ك 
السسارسات مغ الذخاكات بسا في ذلظ أنذصة اإلرشاد كالتػعية كالسذاركة في دعع 

، كزيادة الذخاكات القائسة عمى السجرسة الفعالة، كضساف مديج STEMمخخجات تعمع 
قجيع لمجسيع، كت STEMمغ التشديق لسبادرات رفع مدتػػ الػعي بأىسية تعميع 

السذػرة بذأف أفزل شخيقة لتقجيع السذػرة السيشية عمى أىسية كججكػ ميارات 
STEM .لكافة عشاصخ السشطػمة التعميسية كأكلياء األمػر 

 STEMانقسى انثبَي: جىاَت انتغيري وانالتغيري واجلهىد املصزيخ يف تعهيى  
 مبدارس املتفىقني نهعهىو وانتكُىنىجيب 

 Problems solvingمجخل حل السذكبلت )لسد نطخًا التباع مشيج ىػ  

Approach ،)( تصمب تحميل السذكمة بعج تحجيجىا في اإلشار العاـ لمجراسة )مذكمة الجراسة
كيتشاكؿ ىحا القدع مغ الجراسة جػانب التغييخ كالبلتغييخ في السجتسع السرخؼ كالتي دعت إلى 

، كالتعخؼ عمى الجيػد السرخية STEMمبادرات فعالة إلصبلح التعميع كدعسو في مجاالت 
بسجارس الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا، كيسكغ تشاكؿ ذلظ عمى الشحػ  STEMفي دعع تعميع 

 التالي:
 أواًل: جهانب التغييخ والالتغييخ في السجتسع السرخي: 

تذسل جػانب التغييخ كالبلتغييخ في السجاالت الدياسية كاالقترادية كالتعميسية في مرخ 
في ضػء التػجيات  STEMػؼ عمى السعػقات كاإليجابيات التي تصمبت التػجو إلى تعميع لمػق

 العالسية، كىي عمى الشحػ التالي:
 السجال الدياسي: -أ

يختبط تصػر الشطاـ الدياسي بتصػر نطاـ الحكع الجيسقخاشي أك الخشيج، كالحؼ  
سجني لزساف ديسػمة التشسية يتزسغ عبلقة متكاممة بيغ الجكلة كالقصاع الخاص كالسجتسع ال

البذخية، فالجكلة تبشي بيئة سياسية كقانػنية مقبػلة، كالقصاع الخاص يخمق فخص عسل، أما 
السجتسع السجني ؼيديل تقاشع الفعل الدياسي كاالجتساعي كتعبئة الجساعات لمسذاركة في 

كط ىحا (، كمغ شخ 2006األنذصة الدياسية كاالجتساعية )األخزخ عدػ، كغانع جمصي، 
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الحكع الخشيج: استقبلؿ مؤسدة القزاء، كاالنتخابات الجكرية ألجيدة الحكػمة كالسداءلة ليا 
مغ الذعب، كؾياـ السؤسدات السجتسعية كالعبلقات الرحيحة بيشيا )ياسسيغ خزخؼ، 

(، أؼ االرتكاز عمى حق التعبيخ كالسداءلة كالخقابة كالذفاؼية كالسحاسبية 55-57، 2016
لسداكاة كالعجالة كاالستقخار الدياسي كالفعالية الحكػمية كجػدة األشخ التشطيسية كالحخية كا

كسيادة القانػف كالديصخة عمى الفداد كالتكامل بيغ عسل الجكلة كمؤسداتيا لتحديغ الجػانب 
الدياسية كاالجتساعية كتشسية السػاششيغ، كإعادة الدمصة لمذعب، ككدخ احتكار الشخب 

لسشطسة لمشفػذ الدياسي عبخ ؾيادات سياسية مشتخبة تزع الدياسة كجساعات السرالح ا
 الػششية كتشفحىا بعجالة لتحقيق رفاـية السجتسع. 

ـ مغ التيسير كاالقراء الستعسج 2011يشايخ  25كعانت مرخ مغ الثسانيشات حتى 
السصاردة، لمقػػ الدياسية كالحدبية كالشقابية كالحج مغ حخيتيا كحخكتيا الجساىيخية كالتخػيغ ك 

كالتجسيل اإلعبلمي لػجو الشطاـ، كاختداؿ الػشغ في شخز الحاكع كالخمط الستعسج بيغ 
الػشغ كالحكػمة، كسغ القػانيغ كتجاكزىا، كبشاء ـياكل السؤسدات الجيسقخاشية شكبًل كتفخيغيا 
مغ أؼ مزسػف حؿيقي لسعشى السسارسة الجيسقخاشية، كقخب مرخ مغ الجكلة الفاشمة )عبج 

(، كالتيسير الكامل لمخأؼ العاـ الذعبي )أحسج 235-234، ، 2011صيف محسػد دمحم، الم
يع حامج،  (، كغياب الذفاؼية كآليات السداءلة الدياسية كاإلدارية الفعالة 357، 2015إبخـا

كتحػؿ الفداد إمغ دارؼ إلى سياسي، ككاف القسع الدياسي ىػ أداة الدمصة لمحج مغ اتداع 
(،   كتدكيخ نتائج 204، 2014ي الستدايج )كساؿ أميغ الػصاؿ، رقعة الغزب الذعب

(، فزبًل عغ 806-804، 2011انتخابات السجالذ الشيابية كالسحمية )شيساء أحسج الذاعخ، 
تداكج الدمصة كالثخكة، كاندجاد قشػات التجاكؿ الدمسي لمدمصة كاالتجاه نحػ التػريث. كأدت ىحه 

سياسية ميسة في الدشػات األخيخة، لتفعيل ثقافة حقػؽ  األمػر كغيخىا إلى ضيػر  تحػالت
اإلنداف كقزايا الحخيات كأشكاؿ السذاركة الدياسية، كارتبصت بعجد غيخ مدبػؽ مغ 

 25الحخكات االجتساعية كاالحتجاجية الفئػية عمى نحػ أدػ في تصػرىا إلى انجالع ثػرة 
ىحا الرجد أنيا تعتبخ مغ أىع ( في 95، 2013ـ، كيذيخ فاركؽ جعفخ مخزكؽ )2011يشايخ 

األحجاث التي مخت بيا مرخ في تاريخيا الحجيث، فيحه السخة األكلى التي يخخج فييا لذعب 
بكل شػائفو كىيئاتو ليدقط نطامًا ضل ثبلثيغ عاما، كأصبحت الدسة السسيدة لمتغيخ في 
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تئراؿ جحكر السجتسع السرخؼ عبخت عغ الخغبة الجامحة في اإلصبلح الذامل لمسجتسع كاس
الفداد لتحقيق العير كالحخية كالعجالة االجتساعية كالكخامة اإلندانية، كالسصالبة باإلصبلح 

 الجيسقخاشي كالحخية الدياسية.
كعمى الخغع مغ تصمعات الثػرة السرخية، إال أف الثػرة ارتكبت أخصاء جديسة عقب 

خار، كفذمت رمػز الشخبة السجنية اسقاط حكع مبارؾ، كانتذخت الفػضى بجاًل مغ استعادة االستق
في تقجيع مذخكع سياسي متكامل يجدج مبادغ الثػرة، كعجـ كضع القػاعج الجستػرية كالقانػنية 
السشطسة لمعسمية الدياسية قبل تدميع الدمصة مغ السجمذ العدكخؼ، كربط بعس التيارات 

، 2016سخك الذػبكي، الثػرية تحقيق اىجاؼ الثػرة باالحتجاج كدعاكػ اليجـ كالتفكيظ )ع
(، فزبًل عغ إشاعة العشف مغ جانب أعجاء الثػرة كمذاركة السيسذيغ كسكاف 26-28

العذػائيات في بعس مسارسات العشف مثل أعساؿ البمصجة كالدمب كالشيب لمسؤسدات كاألفخاد 
(، كسا أف صعػد اإلخػاف السدمسيغ لمحكع أدػ إلى انقداـ 199، 2015)دمحم أحسج العجكؼ، 

لخأؼ العاـ بيغ مؤيج كمعارض مسا زاد مغ ضبابية السػقف الدياسي السرخؼ، كاتباع سياسة ا
التسكيغ الستدارع، كالتحػؿ ندبيًا لمجيكتاتػرية الجيشية، كالعجاء مع جسيع مؤسدات الجكلة، كغل 
يج القػات السدمحة في القزاء عمى اإلرىاب في سيشاء، كاإلفخاج عغ السدجػنيغ األمشييغ مسا 

يع حامج،  (، فزبًل عغ االستقصاب 367، 357، 2015زاد مغ التػتخ األمشي )أحسج إبخـا
الدياسي كأحجاث مثل االتحادية كإىانة الجكلة مغ بعس أعزاء البخلساف )الييئة العامة 

ـ 2012نػفسبخ لعاـ  21(، إضافة إلى إصجار اإلعبلف الجستػرؼ في 2014لبلستعبلمات، 
نات الجستػرية كالقػانيغ كالقخارات كتحريغ الجسعية التأسيدية الحؼ تزسغ تحريغ اإلعبل

لمجستػر كمجمذ الذػرػ مغ الحل، مسا أثار ججاًل كبيخًا بيغ كافة القػػ كالتيارات الدياسية 
(، كضيػر قػػ ججيجة سعت لسػاجية حكع اإلخػاف سػاء 87، 2013كالقزائية )حدغ دمحم، 

، 2015خكة تسخد )عمى الجيغ ىبلؿ، كإيساف رجب، جبية االنقاذ أك التيار الذعبي أك ح
(، كضيػر أزمات الخبد كالبشديغ كاالعترامات كاالضخابات كالثػرة السزادة كاالحتقاف 210

( األمخ 778-777، 2014الدياسي كسيصخة فريل كاحج عمى الدمصة )أميغ دمحم إسساعيل، 
ر دكر الخأؼ العاـ كسحجد فاعل ـ كاستسخا2013يػنيػ  30الحػ أدػ إلى استكساؿ الثػرة في 
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في القخار السرخؼ داخميًا كخارجيًا، كإقامة عبلقات متشػعة مع الجكؿ الكبخػ مثل الريغ 
 (.25-24، 2013كركسيا بجاًل مغ االعتساد عمى السعػنة األمخيكية )عبلء عبج الحؽيع، 

مشيا:  كعمى الخغع مغ ذلظ فإف لمثػرة كما تبعيا مغ مػجات ثػرية نجاحات عجيجة
تسثيل مختمف القػػ الدياسية بسجمذ الذعب، كتعجيل قانػف األحداب كقانػف االنتخابات 
كتغييخ مشيج السسارسة الحدبية، كضيػر أكثخ مغ ثسانيغ حدبًا سياسيًا بسجخد االخصار )أميغ 

(، كتغيخ مبلمح الشطاـ الدياسي )رئاسي بخلساني( في 777، 764، 2014دمحم اسساعيل، 
سيخ مبجأ تجاكؿ الدمصة كتحجيج مجة الخئاسة في فتختيغ مجة كل مشيا أربع سشػات مرخ، كتخ 

ـ العجيج مغ السدايا مشيا: فتح 2014(، كسا تزسغ دستػر 765، 2014)أميغ دمحم إسساعيل، 
الباب كاسعًا أماـ السرالحة الػششية كألغى كل ما يتعمق بالعدؿ الدياسي، كرسخ فكخة 

ـ القانػف كفي الحقػؽ كالػاجبات العامة، كألغى ندبة الخسديغ في السائة السػاششة كالسداكاة أما
لمعساؿ كالفبلحيغ التي تصػعيا األنطسة لسرالحيا، كجعل الكخامة حقًا لكل إنداف، كالتداـ 
الجكلة بتػفيخ الحياة األمشة لكل إنداف، كحخية تجاكؿ السعمػمات، كإلغاء الحبذ في قزايا 

يس عمى العشف أك التسييد، كإلغاء مشرب كزيخ اإلعبلـ، كإلغاء السحاكع الشذخ باستثشاء التحخ 
االستثشائية كالثػرية كمحاكسة السػاشغ أماـ قاضيو الصبيعي، كفتح الباب أماـ انتخاب 
السحافطيغ كرؤساء الػحجات اإلدارية كتحجيج اختراصاتيع، كإنياء حالة التيسير الدياسي 

، 2014؛ مرصفى تساـ الجيغ رضا، 124، 2014صػيل، كاالجتساعي كالثقافي )أماني ال
( مغ الجستػر عمى أف الشطاـ الدياسي يقـػ عمى 5، 4(، كأكجت  السادتاف )14 -12

التعجدية الدياسية كالحدبية كالفرل بيغ الدمصات، كتبلـز السدئػلية مع الدمصة كاحتخاـ حقػؽ 
حسييا كيرػف كحجتو الػششية التي تقـػ اإلنداف كحخياتو، كأف الديادة لمذعب كحجه يسارسيا كي

عمى مبادغ العجؿ كالسداكاة كتكافؤ الفخص بيغ جسيع السػاششيغ )دستػر جسيػرية مرخ 
 (.4، مادة 2014العخبية، 

في السجاؿ  من الالتغييخكعمى الخغع مغ ىحه التغيخات إال أف ىشاؾ جػانب كثيخة 
ضع مرخ عمى الصخيق إلى دكلة ديسقخاشية الدياسي مشيا: أف الثػرة كتبعاتيا لع تفمح في ك 

عادلة، ككضع مرخ بيغ مفتخؽ شخيقيغ ىسا الجكلة األمشية كالجكلة اإلخػانية، كرغع أف مػجة 
ـ حالت دكف إكساؿ عسمية بشاء دكلة اإلخػاف لع تجج مرخ شخيقيا إلى 2013يػنيػ  30
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عادة مرخ إلى ما قبل الجكلة الجيسقخاشية العادلة، كضيخ استغبلؿ أصحاب السرمحة في إ 
يشايخ، كانرخاؼ عجد ال بأس مشو مغ القػػ الميبخالية عغ شخيق الجعػة إلى  25ثػرة 

(، ككجػد 41-40 2014الجيسقخاشية في غسار السعخكة ضج اإلخػاف )كحيج عبج السجيج، 
حالة مغ الرخاع بيغ التيارات الدياسية حػؿ ىػية الجكلة السرخية، كمع صجكر بياف القػات 

ـ اختفى الحجيث عغ الجكلة الجيشية كانتقل إلى الحجيث عغ الجكلة 2013يػليػ  3السدمحة في 
ـ لع يحجث تغييخًا في ىػية 2014السجنية مقابل الجكلة العدكخية، عمى الخغع مغ أف دستػر 

الجكلة كبالتالي فإف ىحه الخبلفات تختبط بعػامل أخخػ مثل مرالح بيخكقخاشية الجكلة 
(، كالبلفت 62-60، 2014القترادية كاالجتساعية لمشخبة التقميجية )خيخؼ عسخ، كالذبكات ا

لمشطخ في ىحا الرخاع الدياسي ىػ استجعاء مؤسدات الجكلة لمترادـ كاستجعاء مؤسدات 
الذخشة كالجير كالقزاء لمجخػؿ مباشخة في ىحا الرخاع، كسا تع استجعاء مؤسدات أخخػ 

(، كضيػر أزمة 112، 2013كشيدة )أحسج عبج ربو، لمرخاع خاصة مؤسدتي األزىخ كال
الشخبة الدياسية السرخية كما تعانيو مغ تذػىات فكخية كسياسية كأخبلؾية، فيي عاجدة عغ 
بشاء تػافق كششي حؿيقي حػؿ القزايا السرخية الكبخػ يمتف الذعب حػليا، كأثبتت أنيا 

كتشطيسيًا لسسارسة الحكع أك السعارضة يشقريا السرجاؾية ككجػد كػادر مؤىمة فكخيًا كإداريًا 
يع،  (، كسا تفذي التعرب في السجتسع السرخؼ 31-25، 2014)حدشيغ تػفيق إبخـا

كالتحيد اإلعبلمي كضعف االنتساء كاالستقصاب الدياسي كالخبلؼ الدياسي حتى داخل 
يشايخ  (، كتسكشت ثػرة يػنيػ مغ مقايزة ثػرة198، 2014األسخة الػاحجة )أميخة البخبخؼ، 

عمى خسذ قزايا متتالية ىي: إصبلح اقترادؼ كاستقخار أمشي عمى حداب اإلصبلح 
الدياسي، كالجير كحاكع مقابل تسكيغ القػػ السجنية، كمرخ مقابل الثػرة، كالتخمز مغ 
اإلسبلمييغ مقابل بجاية ججيجة لمجكلة كالسجتسع، كاإلصبلح مغ أعمى مقابل الجيسقخاشية )أحسج 

(، ككحلظ ضيػر الزعف في الحخكات االحتجاجية عمى تشػعيا 37 -32، 2015عبج ربو، 
نتيجة اىتساـ الدمصة التشفيحية بإصجار التذخيعات التي تقششيا مثل قانػف التطاىخ )عمى الجيغ 

(، كليحا فالبجيل الدياسي الحؼ تحتاجو مرخ ىػ بجيل إصبلحي 2011، 2015ىبلؿ، 
، كيعسل عمى تحقيق الجيسقخاشية كدكلة القانػف )عسخك ديسقخاشي مؤمغ بؿيع الثػرة كمبادئيا
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(، كىحا يتصمب التشذئة الدياسية الدميسة كالػعي الدياسي لجػ الذباب 29، 2016الذبكي، 
 السرخؼ، ككجػد مشاخ ديسقخاشي يذجع عمى السذاركة الدياسية.   

 السجال االقترادي:  -ب
عشاصخ اإلنتاج في العرخ الخاىغ، أصبح العمع كالسعخفة ىسا العشرخ الخئيدي بيغ  

حيث جاء التحػؿ الثالث )ما بعج التحػؿ إلى االقتراد الدراعي ثع االقتراد الرشاعي( كالحؼ 
يعخؼ باقتراد السعخفة، فشتيجة لمثػرة في العمـػ كالسعمػمات كاالتراالت كالتكشػلػجيا الفائقة 

لسعادلة التشافدية التي تخكد عمى أصبح االقتراد القائع عمى السعخفة عامبًل رئيدًا في ا
مجسػعة كاسعة مغ الدياسات القائسة عمى السعخفة زيادة االنتاجية كنسػ الثػرة الػششية كرفع 

. كمغ ثع أصبحت  (Tosici & Iordan, 2016, 220)مدتػػ السعيذة لكافة الدكاف 
ػيخ الستدسخ القػػ األفكار كالسعخفة كاإلبجاع كاالبتكار كالتصػر التكشػلػجي كالبحث كالتص

السحخكة لبلقتراد الحؼ يختكد عمى عسالة مؤىمة كمجربة، كنطاـ ابتكار فعاؿ، كبشية معمػماتية 
يع عبج هللا عبج الخءكؼ،  ، 2014حجيثة، كإشار مؤسدي كمشاخ اقترادؼ مشاسب )إبخـا

الشذاط (، كىحا يتصمب اعتساد التعميع لسػاكبة التصػرات في مياديغ السعخفة، كانتقاؿ 103
االقترادؼ إلى إنتاج كصشاعة خجمات السعخفة، كتفعيل عسميات البحث كالتصػيخ كسحخؾ 

(. كمغ ثع أصبح رأس 359-358، 2008لمتغييخ كالتشسية كتػضيفيا )يحيي مرصفى عمياف، 
الساؿ البذخؼ ىػ السرجر الػحيج السدتجاـ عمى السجػ الصػيل لمسيدة التشافدية لمببلد مشح 

العذخيغ كالحادؼ كالعذخيغ، كأصبح نسػ مفاـيع االبتكار في التشسية االقترادية مصمع القخف 
 .(Grochowska,2015, 8)كاالجتساعية يختكد عمى فيع رأس الساؿ البذخؼ كتشسيتو 

كبالشدبة لسرخ فإنيا لع تكغ بعيجة عغ االقتراد القائع عمى السعخفة، فقج تع تجسع 
ريب في مجاؿ السعمػماتية كاالتراالت في مذخكع القخية مختمف نذاشات تصػيخ البخامج كالتج

أكتػبخ، كافتتاح مخاكد الحكػمة االلكتخكنية كإنذاء عجد مغ السعاىج  6الحكية في مجيشة 
التكشػلػجية التابعة لػزارة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات، كإشبلؽ مبادرة لتصػيخ أدكات 

لػزارة االتراالت كالسعمػمات السرخية  2017-2012التػؾيع االلكتخكني، ككجػد استخاتيجية 
يع عبج هللا عبج الخءكؼ،  بعشػاف السجتسع السرخؼ الخقسي في ضل اقتراد السعخفة )إبخـا

لتعديد االبتكار كالتي تتسثل في أف مرخ الججيجة  2030(، كجػد كرؤية مرخ 164، 2014
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يتسيد أف ك بتكار كالسعخفة، ستكػف ذات اقتراد تشافدي كمتػازف كمتشػع يعتسج عمى اال
بالتشافدية كالتشّػع كيعتسج عمى السعخفة، كيكػف مشزبط اقتراد سػؽ كاالقتراد السرخؼ 

قادرا عمى التكّيف مع الستغّيخات العالسية، كيرل نريب ك العبًا فاعبًل في االقتراد العالسي، 
 خل الستػسط السختفعالفخد مغ الشاتج السحمي اإلجسالي الحؿيقي إلى مراؼ الجكؿ ذات الج

(، كتػافخ مذخكعات قػمية كبخػ مثل مذخكع قشاة الدػيذ 2015)كزارة التخصيط كالستابعة، 
كمذخكع تشسية الداحل الذسالي الغخبي كمذخكع السثمث الحىبي كمذخكع بشاء السميػف كحجة 
 سكشية كمذخكع استربلح مميػف فجاف كمذخكع العاصة الججيجة كمذخكع الزبعة الشػكؼ،

ـ الحؼ تعمقت عميو اآلماؿ لسػاجية 2015باإلضافة إلى عقج السؤتسخ االقترادؼ في مارس 
(، كغيخىا مغ الدياسات كالسبادرات 5، 2015التحجيات العالسية )دمحم كساؿ الديادؼ، 

كالسذخكعات التي تحتاج إلى إلعجاد القػػ العاممة الساىخة كالسجربة كفقًا لستصمبات اقتراد 
 السعخفة.

ـ عمى كفالة الجكلة حخية 2014( مغ دستػر 23ضافة لسا سبق تزسشت السادة )إ 
البحث العمسي كتذجيع مؤسداتو، كبشاء اقتراد السعخفة، كرعاية الباحثيغ كالسختخعيغ، 

% مغ الشاتج القػمي االجسالي 1كتخريز ندبة لو مغ االنفاؽ الحكػمي ال تقل عغ 
( أف الشطاـ 27العالسية، كسا تزسشت السادة ) تتراعج تجريجيًا حتى تتفق مع السعجالت

االقترادؼ ييجؼ إلى تحقيق الخخاء في الببلد مغ خبلؿ التشسية السدتجامة كالعجالة 
االجتساعية بسا يكفل معجؿ الشسػ الحؿيقي كرفع مدتػػ السعيذة كزيادة فخص العسل كتقميل 

فاؼية كالحػكسة كدعع محاكر معجالت البصالة كالقزاء عمى الفقخ، كالتدامو بسعاييخ الذ
التشافدية كتذجيع االستثسار كالشسػ الستػازف كمشع السسارسات االحتكارية، كااللتداـ  بتكافؤ 
الفخص كالتػزيع العادؿ لعػائج التشسية كتقميل الفػارؽ بيغ الجخػؿ كااللتداـ بحج أدنى كأقرى 

( أف األنذصة االقترادية 28) لؤلجػر كالسعاشات يزسغ الحياة الكخيسة، كسا تزسشت السادة
كاالنتاجية كالخجمية كالسعمػماتية مقػمات أساسية لبلقتراد الػششي، كتمتـد الجكلة بحسايتيا 
كزيادة تشافديتيا كتػفيخ السشاخ الجاذب لبلستثسار، كتػلي الجكلة اىتسامًا خاصًا بالسذخكعات 

تػر جسيػرية مرخ العخبية، الرغيخة كالستػسصة كمتشاـية الرغخ في كافة السجاالت )دس
لتخؽيس الزخيبة  2015لدشة  17(، كسا صجر القانػف 28، 26، 23، السػاد 2014
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الجسخكية عمى اآلالت كالسعجات السدتخجمة في اإلنتاج ككحلظ ضخيبة السبيعات، كإنذاء لجشة 
 (.   2015كزارية لفس مشازعات االستثسار)الجخيجة الخسسية، 

في السجاؿ االقترادؼ، فتسثمت في أف التحػالت األخيخة التي أما جػانب البلتغييخ  
شيجتيا الجكلة قج أدت إلى أكضاع اقترادية متأزمة، ككاف أبخزىا: مػاجية االقتراد لمعجيج 
مغ الرجمات االقترادية السحمية كالخارجية التي انعكدت آثارىا عمى القصاعات االقترادية 

لتذغيل كارتفاع معجالت البصالة )جيياف دمحم الديج، كاألسػاؽ السختمفة كانخفاض مدتػػ ا
(، كزيادة الفجػة االقترادية بيغ قصاعات السجتسع كانتياؾ ؾيع العجالة )نيى 44، 2015

(، كسا أدػ عجـ االستقخار الدياسي في الفتخة ما بعج الثػرة 200، 2016شارؽ حدغ، 
غمق الكثيخ مغ السذخكعات كتدخيح  كغياب األمغ كالتدايج السدتسخ في السصالب الفئػية إلى

(، كسا أف الجستػر السرخؼ لع 214-213، 2013أعجاد مغ العسالة )حمسي سبلمة قشجيل، 
يحجد الشطاـ االقترادؼ اإلجسالي لمجكلة كلع يشز عمى ركائد الشطاـ االقترادؼ االجتساعي 

كاإلحراء  لعامةلمتعبئة ا ؼعمغ الجياز السخكد (، كأ 17، 2014)مرصفى تساـ الجيغ رضا، 
( بمغ سشة 29 -15معجؿ البصالة بيغ الذباب )ـ شيج ارتفاع 2016لخبع األكؿ لعاـ أف ا

% كمغ الستػقع أف يختفع إلى 14.1ـ 2016، كبمغ معجؿ التزخع في سبتسبخ 27.3%
(، كذلظ نتيجة ارتفاع 2016ـ )الجياز السخكدؼ لمسحاسبات، 2017% في أكائل 16.3

الرخؼ كاليبػط الحاد لمجشيو مقابل الجكالر في البشػؾ السرخية األسعار كتحخيخ سعخ 
كتخؽيس دعع السحخكقات كفخض ضخيبة الؿيسة السزافة كذخكط لرشجكؽ الشقج الجكلي، 

 يبكافة آجالو لسرخ بشياية العاـ السال يارتفاع حجع الجيغ الخارج ؼعمغ البشظ السخكد كأ 
مغ ، كبمميار دكالر 55.8% ليرل إلى 16مميار دكالر بسعجؿ  7.7بسقجار  2015/2016

ندبة الجيغ العاـ لمشاتج السحمي كأف  ،2016تخيميػف جشيو بشياية مارس  2.49الجيغ الجاخمي 
خاجع صافى % مغ الشاتج السحمي، كت60، في حيغ أف الشدبة األمشة ىي %103.66بمغت 

السخكدؼ  )البشظ %4.5متحربلت قشاة الدػيذ بسعجؿ تحػيبلت السرخيغ، كانخفاض 
(، فزبًل عغ مداىسة عجد السػازنة غي زيادة معجؿ التزخع في االقتراد 2016السرخؼ، 

(، كضعف قجرات الحكػمة اإلدارية عمى تشفيح 486، 2015السرخؼ )رمزاف الديج معغ، 
األىجاؼ اإلصبلحية السشذػدة، كتخكيدىا عمى حمػؿ اقترادية سيمة التشفيح، كعجـ كجػد رؤية 
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ية في قمب اإلجخاءات السالية التي تخكد عمى تقميز نفقات الحكػمة أكثخ مغ كاضحة لمتشس
(، فزبًل عغ ىخكب العجيج مغ 135، 2016اىتساميا بتحديغ حياة السػاششيغ )دمحم جاد، 

االستثسارات مغ مرخ كانخفاض عائجات الدياحة نتيجة اإلرىاب كتحصع الصائخة الخكسية. 
مشيا:  2017-2016متأخخة في تقخيخ التشافدية الجكلية مسا نتج عشو احتبلؿ مرخ مخاتب 
دكلة مسا يفخض تكاليف كبيخة عمى  138مغ بيغ  133احتبلؿ الػضع األمشي العاـ السختبة 

في  112في بيئة االقتراد الكمي، ك 134في البشية التحتية، ك 87رجاؿ األعساؿ، كالسختبة 
في فعالية سػؽ  135دػقي، كالسختبة في تصػيخ التسػيل ال 111فعالية سػؽ البزائع، ك

 .  (World Economic Forum, 2016, 168)العسل 

 السجال التعميسي: -ج 
نتيجة عجـ انفراؿ التعميع عغ الجػانب االقترادية كالدياسية، أصبحت الدياسة 
التخبػية كبخامج إصبلح التعميع كالتجريب متذابية إلى حج كبيخ عمى مدتػػ العالع، فقج سعت 

تمف دكؿ العالع إلى االستثسار في مجاؿ االبتكار لتعديد الشسػ االقترادؼ السدتجاـ، ألنو مخ
الػحيج القادر عمى خمق فخص العسل كالرشاعات ذات الؿيسة السزافة. كليحا بخز مفيـػ 

 ,STEM Education (Scienceتعميع العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات

Technology, Engineering & Mathematics)  كجعػة لئلصبلح التخبػؼ لتمبية
متصمبات سػؽ العسل كتحقيق األىجاؼ االقترادية الستػقعة، كذلظ نتيجة عجـ قجرة الشطع 

 ,Williams 2011التعميسية التقميجية عمى تحقيق األىجاؼ التي أنذئت لتعميع الصبلب )

26) . 
بلح التعميع القائع عمى في ىحا الذأف أف اص (Bybee 2013, 25)كيزيف بايبي 

STEM  يتسيد عغ جيػد اإلصبلح التخبػؼ األخخػ في أنو يدعى لمخد عمى التحجيات
االقترادية العالسية التي تػاجييا العجيج مغ دكؿ العالع، كمداعجة الصالب عمى محػ أمية 

STEM ميع مغ أجل حل السذكبلت التكشػلػجية كالبيئية العالسية، كمغ ثع فقج ناؿ ىحا التع
اىتساـ التخبػييغ ألنو يػفخ نجاح الصبلب في العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات في 

. (Chen, 2011, 3)تدمدل مبشي عمى بعزو البعس كيػضف التصبيقات في العالع الحؿيقي 

في االبتكار  STEMكليحا فإف ىشاؾ اجساع كاضح بيغ أصحاب السرمحة عمى أىسية تعميع 
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عجاد الصبلب لبلقتراد القائع عمى السعخفة، كتكػيغ العقميات االقترادؼ، كإ 
 ,Kuenzi, 2008; OECD, 2010b; National Research Council, 2011)السبتكخة

16) 
كبشاء عمى ما سبق، تػجيت معطع بمجاف العالع عمى التخكيد عمى مدتػيات مختمفة  

يجاد سبل لتحديغ فيع الصبلب ، حيث تأمل العجيج مغ البمجاف في إSTEMفي تجخبة تعميع 
كتقجـ تعميسيع لمسػاصمة في التعميع العالي أك سػؽ العسل،  STEMلسحتػػ مػضػعات 

كيأمل آخخكف إلى زيادة درجات اختبارات الصبلب في ىحا السجاؿ لتختفع درجات ببلدىع فػؽ 
بلب الحيغ تع الجكؿ األخخػ في تقاريخ التقييع السجرسي، كسا تأمل بعس الجكؿ زيادة عجد الص

في السدتقبل  STEM، كمغ ثع االنتقاؿ إلى سػؽ عسل STEMاختيارىع لجراسة تخررات 
 كاستخجاـ ىحه السعخفة في العالع الحؿيقي.

كبالشدبة لسرخ فمع تكغ بعيجة عغ ىحه التحػالت، فقج شسمت جػانب التغييخ بالسجاؿ  
 التعميسي في ىحا الذأف الجػانب التالية:

( مغ الجستػر أف التعميع حق لكل 28، 25، 23، 22، 21، 20، 19)تزسشت السػاد  -
مػاشغ ىجفو بشاء الذخرية السرخية كتأصيل السشيج العمسي في التفكيخ كتذجيع االبتكار 
كتخسيخ الؿيع الحزارية كعجـ التسييد، كالتداـ الجكلة بسخاعاة أىجافو كتػفيخه كفقًا لسعاييخ 

% 4ة بتخريز ندبة مغ اإلنفاؽ الحكػمي لمتعميع ال تقل عغ الجػدة العالسية، كالتداـ الجكل
مغ الشاتج القػمي اإلجسالي تتراعج تجريجيًا حتى تتفق مع السعجالت العالسية، كأف السعمسيغ 
الخكيدة األساسية لمتعميع تكفل الجكلة تشسية كفاءتيع العمسية كمياراتيع السيشية كرعاية حقػقيع 

الجكلة رعاية الذباب كالشرء كاكتذاؼ مػاىبيع كتشسية قجراتيع العمسية السادية كاألدبية، ككفالة 
 (. 28، 25، 22، 21، 20، 19، السػاد 2014كاإلبجاعية )دستػر جسيػرية مرخ العخبية، 

ـد بتصػيخ نطاـ التعميع قبل متتأشارت كزارة التخبية كالتعميع في رؤيتيا كرسالتيا إلى أنيا  -
في السشصقة, كإعجاد كل األشفاؿ كالذباب لسػاششة مدتشيخة في  الجامعي لتقجيع نسػذج رائج

عمى ، كالعسل يجعع السذاركة السجتسعية ؼكتأسيذ نطاـ تعميسي المخكد ، مجتسع السعخفة
لمحرػؿ عمى تعميع يسكشيع مغ القجرة عمى التفكيخ  الصبلبتػفيخ فخص عادلة لجسيع 

يكػنػا لجػ الحياة كالتدكد بالسيارات البلزمة الشقجؼ كحل السذكبلت كالتعمع م يالعمسي االبجاع
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)كزارة التخبية كالتعميع،  مػاششيغ نذصاء كمذاركيغ فعاليغ في مجتسع عالسي دائع التغيخ
2015.) 

مجتسعا  2030يكػف السجتسع السرخؼ بحمػؿ عاـ أف  2030حجدت رؤية مرخ   -
د بػجػد نطاـ متكامل يزسغ كيتسي، مبجعا، كمبتكخا، كمشتجا لمعمـػ كالتكشػلػجيا كالسعارؼ

الؿيسة التشسػية لبلبتكار كالسعخفة، كيخبط تصبيقات السعخفة كمخخجات االبتكار باألىجاؼ 
 .(2015)كزارة التخصيط كالستابعة،  كالتحجيات الػششية

لمبحػث كالتكشػلػجيا أف الكميات العمسية )العمـػ  يسخصج العمستقخيخ الأكضح  -
، كىحا يجعع االىتساـ ندبيًا بالتػسع ٪ مغ إجسالي عجد الكميات53كالتكشػلػجيا( تسثل ندبة 

 (.2014في ىحه الكميات لتكػف ركيدة لبلقتراد السرخؼ )أكاديسية البحث العمسي، 
ضع الخصط كالدياسات كمعاييخ إنذاء األكاديسية السيشية لمسعمسيغ التي تيجؼ إلى ك  -

ذات  عع البحػث كالجراساتصمباتيا، كدكتججيج متالتشسية السيشية ببخامج الجػدة الخاصة 
متابعة التقجـ السيشي كالتخبػؼ عمي السدتػؼ الجكلي في مشيا، ك كتذجيع االستفادة الرمة 

دارة بخامج تجريبية متقجمة مغ خبلؿ شخاكة فاعمة مع ، كإمجاؿ التشسية السيشية لبلستفادة مشو
السيشية كالجسعيات األىمية ذات الجامعات كالسخاكد البحثية كالتجريبية كىيئات التشسية 

 )كزارة التخبية كالتعميع، د.ت(.الرمة
ـ التخكيد عمى االرتقاء 2030-2014شسمت الخصة االستخاتيجية لمتعميع قبل الجامعي  -

بسدتػػ تحريل الصبلب في العمـػ كالتكشػلػجيا كالخياضيات، كتقػيع مجارس تعميع العمـػ 
ت فعاليتو، كتػفيخ البشية التكشػلػجية كالفرػؿ كالخياضيات لمستفػقيغ كتبشى ما تثب

االفتخاضية، كتصػيخ السشاىج الستكاممة كمعاييخ السحتػػ كشخؽ التعميع كاإلبجاع، كاألخح 
بالسشاىج العالسية مثل الخياضيات كالعمـػ كالمغات، كتشسية قجرات التبلميح لمتسكغ مغ 

ل مع التقشية، كتعمع لغة أجشبية عالسية أساسيات الحداب كميارات الكتابة كالقخاءة كالتعام
كاحجة عمى األقل، كالػتأكيج في مشطػمة السشاىج عمى تشسية السعخفة كإنتاجيا، كالتػصل إلى 
الريغ التكشػلػجية األكثخ فعالية في العخض كالتجاكؿ بيغ الصبلب كالسعمسيغ، كتحقيق ميدات 

الت العمـػ كالخياضيات، كأفزل شبلب تشافدية عمى السدتػيات اإلقميسية كالعالسية في مجا
عمى السدتػػ اإلقميسي كمشافديغ عالسيًا عمى السخاكد الخسدة عذخ في العمـػ كالخياضيات، 
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كالتشسية السيشية الذاممة السدتجامة كالسخصصة لمسعمسيغ كفقًا لمسعاييخ العالسية كإكدابو 
ػجو إلى نطاـ تعميسي متػازف بيغ الكفايات األساسية لسجتسع السعخفة كالتعمع السدتسخ، كالت

السخكدية كالبلمخكدية، كدعع كتعديد تحديغ التعميع خبلؿ االستخجاـ األفزل لؤلبحاث 
 (.  81-70، 2014كالتقػيع كالتحجيث كالتكشػلػجيا )كزارة التخبية كالتعميع، 

ء بالتعاكف مع الػكالة األمخيكية لمتشسية في مرخ عبخ إنذا STEMالتػجو إلى تعميع  -
 27ـ، كالتػجو إلنذاء 2011كالتػسع في مجارس الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا بجاية مغ عاـ 

مجرسة في جسيع محافطات مرخ لبلستثسار في تعميع السػىػبيغ لتحديغ االقتراد السرخؼ 
 يعقج مدابقة كششية ف كحل مذكبلت السجتسع السرخؼ السمحة. كإعبلف الػزارة مؤخخًا تقخيخ

الثانػية بكل محافطة ، كتتع السذاركة مغ  عمى مدتػػ شمبة كشالبات السخحمة الخياضيات
 (    2016)كزارة التخبية كالتعميع،  جسيع السجارس الثانػية بكل إدارة مغ اإلدارات التعميسية

 
 أما بالشدبة لجهانب الالتغييخ في السجال التعميسي فيتسثل أىسيا في:    

مقة التعميع اإلعجادؼ ال يجيجكف القخاءة كالكتابة، كىع لع % أك يديج مغ تبلميح ح35أف  -
يحققػا الحج األدنى مغ السيارات األساسية السصمػبة بشياية الحمقة )كزارة التخبية كالتعميع، 

(، كىحا يعكذ ضعف مدتػػ الخجمة التعميسية بالسخحمة السشػط بيا إعجاد 43، 2014
 الصبلب لسجارس الستفػقيغ.

في العمـػ في  41في الخياضيات، كاؿ  38ة حققت مرخ السختبة اؿدكل 48مغ بيغ  -
، ككاف أداء الغالبية العطسى مغ التبلميح في 2007في عاـ  TIMSSالسدابقة العالسية 

مادتي الخياضيات كالعمـػ عشج مدتػػ أقل مغ الستػسط الجكلي السشخفس )كزارة التخبية 
 (.43، 2014كالتعميع، 

، كاف متػسط تحريل التبلميح في SAT 2010ر القػمي السقشغ كفقًا لشتائج االختبا -
، الخياضيات(، كسا أف ىشاؾ 50مجارس العيشة أقل مغ  % في مػاد )المغة العخبية، العمـػ

عدكفًا مغ خخيجي التعميع اإلعجادؼ عغ االلتحاؽ بالسدار العمسي بالتعميع الثانػؼ العاـ، 
 -43، 2014دار )كزارة التخبية كالتعميع، % فقط مغ خخيجيو يدمكػف ىحا الس10كىشاؾ 

43  .) 
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ضعف انتقاؿ أثخ تجريب السعمسيغ إلى القاعات الجراسية، فسا زالت شخائق التجريذ تدتشج  -
عمى مفيـػ التجريذ التقميجؼ، كىي أساليب تكخس الحفع كالتمقيغ كاإلذعاف كالصاعة الدمبية 

يسشة ثقافة الرست في السجتسع )كزارة التخبية   (.    40، 2014كالتعميع، ـك
، ، 2015تجني في مدتػػ خخيج كميات التخبية بػجو عاـ )عدة عبج اليادؼ الديج،  -

(، أما إعجاد معمع الخياضيات فإف مقخرات الخياضيات السقجمة ال يػجج أؼ صمة بيشيا 232
صالب كبيغ السقخرات التخبػية كتكشػلػجيا التعميع، كتقجـ كل مشيسا عمى حجه مسا يذعخ ال

السعمع بانفراؿ عغ كاقعو السيشي )دمحم أميغ السفتي، كعدة دمحم عبج الدسيع، ككالء عبج 
(، كضعف تسكيغ معمع الخياضيات مغ مػاكبة مدتججات 570، 2015الحسيج الديج، 

العرخ كضعف القجرة عمى مػاجية الستغيخات العرخية في ضل العػلسة كتكشػلػجيا 
(، كأف بخنامج إعجاد معمع 280، 2010كزكخيا جابخ حشاكؼ، السعمػمات )عساد شػقي ممقي، 

الخياضيات يذتسل بعس القػاعج الشطخية غيخ السختبصة بالجانب التصبيقي بسجاؿ ميشية 
السعمع، كال يكدب الصالب السعمع السعاييخ السصمػبة في ىحا السجاؿ )رباب دمحم السخسي، 

ة إعجاد معمع الحاسب اآللي في إنتاج (، كسا أف ىشاؾ قرػرًا لجػ شعب512 -511، 2010
البخامج التعميسية ذات السعاييخ التقشية الدميسة التي يتصمب تشفيحىا استخجاـ استخاتيجية لتشسية 
ميارات التفكيخ العميا )صبلح الجيغ الستبػلي عبج العاشي، كىشاء عبجه عباس، ككساؿ أحسج 

لظ عجد معمسي العمـػ عغ تجريذ (، ككح452، 2010الذشاكؼ، كرانيا محفػظ العخاقي، 
بعس السػضػعات التكشػلػجية بالخغع مغ أنيا كثيقة الرمة بفخكع العمـػ الصبيعية 

 (.23، 2005كالبيػلػجية لمقرػر في تثؿيفيع تكشػلػجيًا بكميات التخبية )بجرية دمحم حدانيغ، 
ة لمسعمسيغ في أما بخرػص التشسية السيشية لمسعمع، فإف معاييخ بخامج التشسية السيشي -

مرخ تعتسج عمى السعمع بذكل كبيخ أكثخ مغ اىتساميا بسحتػيات البخامج كالسخاحل التي تسخ 
بيا كإدارتيا، كتزارب أدكار كتخررات األكاديسية مع بعس السؤسدات األخخػ )أحسج 

يع أحسج، كسبلمة عبج العطيع حدغ، كفاشسة الديج صادؽ،  (. كضعف 39، 2012إبخـا
ة السيشية في إكداب السعمع بعس السيارات البلزمة لفيع أثخ خبخات الستعمع عمى بخامج التشسي

عسمية التعمع، كتحجيج الخبخات الجاعسة لشسػ الستعمع، كصياغة كتشفيح األنذصة الرؽية 
(، كقمة تػافخ األعجاد السشاسبة مغ الكػادر القادرة 438، 2010كالبلصؽية )أفخاح دمحم صياد، 
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لتجريب، كنجرة الؿيادات التخبػية كاإلدارية السؤىمة القادرة عمى ؾيادة بخامج عمى أداء ميسة ا
(، كقرػر بخامج التشسية السيشية 592، 2014تصػيخ كإصبلح التعميع )سسية يػسف نعيع، 

لسعمسي الخياضيات لتحقيق السعاييخ القػمية لسعمع الخياضيات، كسا أنيا تعاني مغ نجرة تػافخ 
سيشية القائسة عمى التعاكف بيغ السعمسيغ بعزيع البعس )عبج الخحسغ دمحم أساليب التشسية ال

 (. 593 -592،  2008عبج الجػاد، 
أما بالشدبة لؤلكاديسية السيشية لمسعمع، فإنو لع يحجث أؼ تصػيخ ممسػس في أىجاؼ  -

ال يتع  كخصط كبخامج كأساليب التشسية السيشية داخل األكاديسية السيشية لمسعمسيغ، كأف بخامجيا
اختيارىا في ضػء دراسة شاممة الحتياجات السعمسيغ يتعاكف فييا الستخررػف كاألجيدة 
السعشية مع األكاديسية، كاعتساد أغمبيا عمى األساليب التجريبية التقميجية، كضعف التعاكف مع 

ية كميات التخبية، كعجـ مدايخة البخامج لمتصػرات الستبلحقة في التعميع كاالتجاىات التخبػ 
بة،  ، 2013السعاصخة في مجاؿ التشسية السيشية لمسعمع محميًا كعالسيًا )عساد صسػئيل ـك

422- 423 .) 
ـ في بشاء قاعجة عمسية كتكشػلػجية متقجمة بدبب 2030أف ىشاؾ تيجيجات تػاجو مرخ  -

تجىػر حاؿ التعميع بذكل عاـ، كتخاجع تعمع الخياضيات كالعمـػ األساسية بذكل خاص، كأف 
خصػرة حػؿ مدتقبل تجريذ الخياضيات كالعمـػ في القخف الحادؼ كالعذخيغ نتيجة  ىشاؾ

تجني مرخ في الترشيفات كالسدابقات الجكلية كابتعاد شبلب التعميع العاـ عغ تعمسيا 
 -136، 2015، كاالنرخاؼ إلى دراسة السػاد األدبية)رضا مدعج الدعيج، ككسيع دمحم عبجه

137.) 
كدمج التكشػلػجيا في التعميع مشيا: افتقاد بعس السعمسيغ كالصبلب كجػد معػقات لتصبيق  -

كاإلدارييغ لسيارات التعامل مع التكشػلػجيا الحجيثة، كعجـ تػافخ فشييغ متخرريغ، كالتخػؼ 
 (.545، 2012مغ تأثيخ التكشػلػجيا عمى أدكارىع )رانيا عبج السعد الجساؿ، 

لػجيا أف أكبخ ندبة مغ الصبلب مقيجيغ في لمبحػث كالتكشػ  يلسخصج العمستقخيخ اأكضح  -
٪ في العمـػ اإلندانية، ثع في مجاؿ العمـػ 20٪، تمييا 51مجاؿ العمـػ االجتساعية 

%، كفي  9%، كفي اليشجسية 12٪، كفي مجاؿ العمـػ الصبية بشدبة 9الصبيعية بشدبة 
سمبيًا  تعج مؤشخًا  كأف تمظ الشدب القميمة لمتخررات العمسية، .%2العمـػ الدراعية بشدبة 
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مؤشخ االبتكار العالسي الحؼ  يف 99حتمت مرخ السختبة العرخية، كسا ا لرشاعةلسدتقبل ا
)أكاديسية البحث  دكلة مغ ذكؼ االقتراديات السختمفة في جسيع أنحاء العالع 143يغصي 

 (.2014العمسي، 
عجؿ الحخماف مغ عجـ السػاءمة بيغ مخخجات التعميع كاحتياجات سػؽ العسل، كارتفاع م -

 (.215، 2013فخص التعميع لفئات الفقخاء كمحجكدؼ الجخل )لبشى محسػد عبج الكخيع، 
في  134في التصػر كاالبتكار كالسختبة  111ـ السختبة 2017-2016احتمت مرخ عاـ  -

دكلة، كذلظ يجؿ  138في الجاىدية التكشػلػجية مغ بيغ  99جػدة التعميع األساسي، كالسختبة
ض كفاءة التعميع كالتجريب كاالستعجاد التكشػلػجي كانخفاض مدتػػ تعميع عمى انخفا

الخياضيات كالعمـػ كضعف القجرة البحثية كالتشسية، لحا تسثل القػة غيخ الجاىدة لمعسل كفق 
في القجرة  103اقتراد السعخفة مغ أخصخ السذكبلت التي تػاجو مرخ حيث احتمت السختبة 

مغ األكلػيات مسا يؤشخ  112سثمت التخبية كالتعميع في السختبة عمى استقصاب السػىػبيغ، كت
 . (World Economic Forum, 2016, 168-169)القتراد ضعيف 

معاناة التعميع السرخؼ بػجو عاـ مغ العجيج مغ السذكبلت مشيا: تجني نػعية التعميع  -
العمـػ  كضعف السكػف التكشػلػجي، كغياب التحديغ الكيفي لمسشاىج كخاصة في مجاؿ

الخياضيات كالمغات، كضعف التعامل مع السشاشق األكثخ فقخًا كاألدكار الججيجة الستػقعة 
لمتعميع فييا، كضعف التخكيد عمى القزايا األكثخ احتياجًا، كضعف االنتاجية كالكفاءة 
التعميسية، كانخفاض جاذبية السجرسة، كغياب إعادة الييكمة كضعف تصبيق السخكدية 

، كعجـ التخكيد عمى االستخجاـ األمثل لمسػارد البذخية، كجسػد السشاىج التعميسية كالبلمخكدية
 (.    53-52، 2014التقميجية )كزارة التخبية كالتعميع، 

إال أنو لع يكغ ىشاؾ تػجيات استخاتيجية  STEMعمى الخغع مغ الحاجة الستدايجة لسيشي  -
خصة شاممة لػصػؿ الصبلب إلى تعميع مدتقبمية لكيؽية اعتداـ مرخ تحقيق ذلظ، فبل يػجج 

STEM  كبخامج لفخص سػؽ العسل، فيي تحتاج لجيػد عالية كمرجر ثابت لعسلSTEM 
في السدتقبل يجعع تصػيخ التػجيات االستخاتيجية السدتقبمية لتػجيو الجيػد الػششية الستشاثخة 

 . (Ahmed, 2016, 128)مسكغ لجسيع السرخييغ  STEMالخامية إلى تقجيع أفزل تعميع 
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كبشاء عمى ما سبق، يتزح أنو عمى الخغع مغ كجػد فجػة بيغ السدتػػ السعيارؼ الحؼ تشذجه 
الؿيادات الدياسية كاالقترادية كالتعميسية كالػاقع، كىحا ما تسثل في جػانب التغييخ كالبلتغييخ 

ح ؼيو في السجتسع السرخؼ السذار إلييا سابقًا سػاء في السجاؿ الدياسي الحؼ ال تتز
آليات تشفيح الحكع الجيسقخاشي كالرخاع الدياسي القائع؛ أك في السجاؿ االقترادؼ الحؼ 
يعاني مغ مذكبلت متعجدة كتجني مدتػاه رغع السبادرات كالتذخيعات الجاعسة لو؛ أك في 
السجاؿ التعميسي الحؼ ما زاؿ يعاني مغ تجني مدتػاه عالسيًا ككجػد قرػر في تعميع 

STEM أعجاد السعمسيغ كبخامج تشسيتيع لتحقيق التكامل بيغ مجاالت  كقرػر فيSTEM 
كضعف بخامج التشسية لمصبلب، إال أف الباحث يخػ أف البيئة مػاتية لمتػسع ؼيو كتبشي 
السبادرات الشاجحة في تحديغ مدتػاه مسا قج يؤثخ إيجابيًا في نسػ االقتراد السرخؼ كتحقيق 

اليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا مغ بعس ىحه السذكبلت التشافدية عالسيا، فقج عانت الػ 
مثل: تجني مدتػػ الصبلب في االختيارات الجكلية في العمـػ كالخياضيات، كنقز أعجاد 

كضعف االحتفاظ بالسؤىميغ مشيع، فزبًل عغ قمة  STEMالسعمسيغ السؤىميغ في مجاالت 
كالسخأة في االلتحاؽ بيحا الشػع مغ  أعجاد األقميات كالفئات السيسذة كالسحخمة اقترادياً 

ما دفع ىحه  STEMالتعميع، كضعف مدتػػ السجارس التقميجية في تػفيخ مؤىميغ لػضائف 
مغ رياض األشفاؿ حتى التعميع العالي، كبشاًء عميو فإنو  STEMالجكؿ إلى االىتساـ بتعميع 

لقائع عمى االبتكار تػجب لكي تدتعيج مرخ مكانتيا كتديخ باقترادىا نحػ اقتراد السعخفة ا
في مخحمة التعميع قبل الجامعي لسداعجة الصبلب عمى  STEMعمييا االىتساـ بتعميع 
بالجامعات أك سػؽ العسل عبخ امتبلؾ ميارات التفكيخ  STEMااللتحاؽ بتخررات 

الشاقج كحل السذكبلت في العالع الحؿيقي، كىحا يتصمب التعخؼ عمى خبختي الػاليات الستحجة 
لبلستفادة مشيا في  STEMمخيكية كأستخاليا في إعجاد بخامج تشسية معمسي كشبلب مجارس األ

مرخ بسا يتشاسب مع إمكانات السجتسع السرخؼ لدج الفجػة بيغ الدياسات كتصبيقيا عمى 
 أرض الػاقع.      

املتفىقني نهعهىو وانتكُىنىجيب: STEMثبَيًب: دعى تعهيى   مبدارس 
تسع السرخؼ كالحكػمة عمى مدتقبل الببلد االقترادؼ كالحؼ نتيجة لقمق السج    

يعتسج بذكل كبيخ عمى السعخفة، األمخ الحؼ أدػ إلى تبشي كزارة التخبية كالتعميع مبادرة التعميع 
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، التي تػفخ تخررات العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة 2011عاـ  STEMالفتتاح مجارس 
ع كالتعمع التي تعتسج عمى التعمع القائع عمى السذخكع كالخياضيات مغ خبلؿ استخاتيجية التعمي

(، كلمتعخؼ عمى الجيػد السرخية في دعع تعميع 100، 2015)نيمة سيج أبػ عميػة، 
STEM  :بالسجارس الثانػية يسكغ تشاكؿ الجػانب التالية 

 مدسى السجرسة والذيادة الحاصل عمييا الظالب: -1
ـ بأف تشذأ مجارس مرخية تدسى 11/10/2011بتاريخ  369أشار القخار الػزارؼ  

مجارس الستفػقيغ في العمـػ كالتكشػلػجيا تتبع كزارة التخبية كالتعميع )كزارة التخبية كالتعميع، 
ـ مشح خخيجي ىحه السجارس 2012/ 21/4بتاريخ  202ب(، كتزسغ القخار الػزارؼ 2011

لة لمذيادة الثانػية العامة السرخية شيادة الثانػية السرخية في العمـػ كالتكشػلػجيا كىي معاد
 ب(.2012)كزارة التخبية كالتعميع، 

 األىجاف والسبادئ التهجييية لسجارس الستفهقين في العمهم والتكشهلهجيا: -2
ـ أىجاؼ مجارس الستفػقيغ في 11/10/2011بتاريخ  369حجد القخار الػزارؼ  

ـ، 2/10/2012بتاريخ  382ػزارؼ خسدة أىجاؼ تع تعجيميا إلى تدعة أىجاؼ في القخار ال
ب، السادة 2012؛ كزارة التخبية كالتعميع، 2ب، السادة 2011كشسمت )كزارة التخبية كالتعميع، 

1 :) 
 رعاية الستفػقيغ في العمـػ كالخياضيات كاليشجسة كالتكشػلػجيا كاالىتساـ بيع. -
 لسرخؼ.تعطيع دكر العمـػ كالخياضيات كاليشجسة كالتكشػلػجيا في التعميع ا -
 في السجارس السرخية. STEMنذخ نطاـ تعميسي حجيث كىػ نطاـ  -
تذجيع التػجو نحػ التخررات العمسية لجػ ندبة كبيخة مغ الصبلب في السخحمة  -

 الثانػية.
تصبيق مشاىج كشخؽ تجريذ ججيجة تعتسج عمى السذخكعات االستقرائية كالسجخل  -

 التكاممي في التجريذ.
ت الصبلب كزيادة مذاركتيع كتحريميع في العمـػ إكداب كتشسية ميػؿ كميارا -

 كالخياضيات.
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تحقيق التكامل بيغ مشيج العمـػ كالخياضيات كالتكشػلػجيا كاليشجسة بسا يكمف عغ  -
مجػ االرتباط بيغ ىحه السجاالت إلعجاد شالب لجيو القجرة عمى الترسيع كاإلبجاع 

 كالتفكيخ الشقجؼ.
 ني.إكداب الصبلب ميارات التعمع التعاك  -
 إعجاد قاعجة عمسية متسيدة كمؤىمة لمتعميع الجامعي كالبحث العمسي. -

كسا حجدت كزارة التخبية كالتعميع عجدًا مغ السبادغ التػجييية لترسيع نسػذج مجارس 
STEM  ىي: إعجاد الصبلب ليكػنػا مثقفيغ عمسيًا كتكشػلػجيًا كرياضيًا كميشيًا، كقادريغ عمى

ي اإلبجاع كاالبتكار كاالختخاع مع رؤية العالع الحؿيقي، كتعديد تصبيق فيسيع لمسزي قجمًا ف
بيئة مغ االستفدار كالتعاكف كمدتػػ عاؿ مغ االتراالت، كتقجيخ كتعديد التحفيد الحاتي 
كالتػجيو الحاتي كالتعمع مجػ الحياة، كإشخاؾ الذخاكات لتدخيع قجرة السجرسة كتػسيع فخص 

أنو سيتع قبػؿ جسيع الصبلب الستخخجيغ قادريغ عمى القبػؿ الصالب كالسعمع كاإلدارة، كضساف 
كالسشافدة في الجامعات كسػؽ العسل السرخؼ كسػؽ العسل العالسي، كتعديد كتصػيخ القادة 

حل السدتقبل مع معالجة أكبخ  –السدئػليغ اجتساعيًا مع الػعي لتكػف مرخ أكثخ معاصخة 
 .  (Ministry of Education, 2012, 4)لمتحجيات الكبخػ 

 نغام قبهل واستسخار الظالب في مجارس الستفهقين في العمهم والتكشهلهجيا: -3
ـ بأنو يذتخط في مغ يقبل في ىحه 2/10/2012بتاريخ  382أشار القخار الػزارؼ  

% مغ السجسػع 98السجرسة: أال يقل مجسػع الجرجات في شيادة السخحمة اإلعجادية عغ 
اصبًل عمى الجرجات الشيائية في مادتيغ عمى األقل مغ مػاد الكمي لمجرجات، كأف يكػف ح

(، كأف يجتاز الكذف الصبي كاختبار التفكيخ  -الخياضيات -)المغة االنجميدية العمـػ
اإلبجاعي الشػعي في العمـػ كالخياضيات كاليشجسة كالتكشػلػجيا كاختبار مدتػػ الحكاء 

د،، كتع تغييخ البشج األكؿ في 2012ميع، كالسقابمة الذخرية بشجاح )كزارة التخبية كالتع
% 95ـ لخفس السجسػع إلى 2016/ 5/8بتاريخ  219القخار الدابق بالقخار الػزارؼ 

(، كتذكل لجشة القبػؿ التي تحجد مػاعيج االختبارات كتجخؼ 2016)كزارة التخبية كالتعميع، 
اـ، كمجيخ عاـ التعميع السقابمة الذخرية مغ رئيذ اإلدارة السخكدية لمتعميع الثانػؼ الع

الثانػؼ العاـ، كمدتذارؼ مػاد العمـػ كالخياضيات كالمغة اإلنجميدية، كمسثل مجمذ إدارة 
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السجرسة، كمجيخ السجرسة. كيقبل بالسجرسة الصبلب الحاصمػف عمى أعمى الجرجات بػاقع 
 X 1شالبًا لكل فرل، كيتع احتداب السجسػع الكمي لكل شالب كفقًا لمسعادلة: )س 25
= السجسػع الكمي في شيادة 1)حيث س X 20  / )100 3+ س X 40 2+ س 40

= السقابمة الذخرية 3= اختبارات القجرات اإلبجاعية، س2السخحمة اإلعجادية، س
، STEMلمصبلب(، كيذتخط الستسخار الصبلب في الجراسة أف يحقق نجاحًا في مقخرات 

ىحه السجارس إلى غيخىا مغ السجارس  كيتع نقل الصبلب غيخ القادريغ عمى مػاكبة شخكط
 د(.2012التجخيبية أك الحكػمية في نياية العاـ الجراسي))كزارة التخبية كالتعميع، 

 
 إدارة مجارس الستفهقين في العمهم والتكشهلهجيا: -4

ـ أف كزارة التخبة كالتعميع تتػلى 11/10/2011بتاريخ  369أشار القخار الػزارؼ  
المتحانات كشئػف الصبلب كاعتساد الذيادات )كزارة التخبية كالتعميع، اإلشخاؼ عمى أعساؿ ا

ب(، كيكػف ترسيع السجارس قائسًا عمى الحكػمة كالتعاكف، كيتكػف الييكل الؿيادؼ 2011
 مغ:

في جسيع  STEM: مغ أىجافو: تعديد تعميع STEMالسجمذ القػمي لشسػذج مجارس  -
لتكشػلػجيا كاليشجسة في مرخ لتكػف رائجة، كالعثػر أنحاء مرخ مع نسػ العمـػ كالخياضيات كا

عمى الجعع الفكخؼ كاألكاديسي لمػصػؿ بالسجارس إلى تحقيق رؤية مرخ لمتشسية االقترادية 
لمقخف الحادؼ كالعذخيغ، كتػفيخ مشرة يسكغ مغ خبلليا مخاجعة القخارات الحيػية لشسػذج 

افح قػية لمجامعات كضساف أف لجييع مش STEM، كضساف أف شبلب مجارس STEMمجرسة 
، كيتكػف STEMجسيع السجارس في جسيع أنحاء مرخ تصبق أفزل السسارسات لتعميع 

السجمذ مغ مسثميغ مغ الػزارة كقادة السجارس كالجامعات كالسشطسات العمسية كاالقترادية 
  .(Ministry of Education, 2012,7)كمجيشة زكيل كصحفييغ كؾيادات مغ الجكلة كغيخىع

 172: حيث صجر القخار الػزارؼ STEMكحجة مجارس الستفػقيغ في العمـػ كالتكشػلػجيا  -
ـ إلنذائيا بحيث تتبع اإلدارة السخكدية لمتعميع الثانػؼ بقصاع التعميع العاـ 14/4/2014بتاريخ 

، كتختز الػحجة بالتشديق مع الخبخاء كنقل خبخاتيع في STEMحتى يتع إنذاء شبكة 
سختمفة بسذخكع دعع مجارس الستفػقيغ، كتذكيل فخيق عسل مغ الجيات السعشية السجاالت ال
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مغ الػزارة بيجؼ تشديق الخبخات كإعجاد الكػادر السدئػلة عغ ىحا الشػع مغ التعميع، كبشاء 
الذخاكات مع الجيات السختمفة مغ الجامعات كالييئات كالذخكات، كمتابعة سيخ العسمية 

ات السشاسبة كمقتخحات تصػيخ العسل كالخصط العبلجية مغ خبلؿ التخبػية كإصجار التػجيي
الديارات السيجانية كإعجاد التقاريخ الجكرية لمستابعة كالتقػيع كالسداعجة في تحقيق رسالة ىحه 

كاالىتساـ بقجراتيع، كاتخاذ اإلجخاءات البلزمة لتفعيل  STEMالسجارس كرعاية الستفػقيغ في 
امج التصػيخ كالتحجيث، كصياغة نطع كأدكات تقػيع مجارس مجالذ األمشاء في بشاء بخ 

STEM  كتػفيخ متصمبات التقػيع الحاتي كالخارجي كاستسخار تصػيخىا مغ خبلؿ تقػيع التجارب
الخائجة في ىحا السجاؿ كمحاكلة تعسيسيا، كاتخاذ اإلجخاءات البلزمة لؿياس قجرة السجارس عمى 

حاتي السدتسخ، كالتشديق مع اإلدارات السخترة حػؿ إعجاد الؿياـ بجكرىا كمسارستيا لمتججيج ال
بخامج األنذصة كمتابعة تشفيحىا كتدكيجىا باحتياجاتيا مغ الكتب كالسػاد الدسعية كالبرخية 

( STEMيطئىل كغيخىا، كيتعيغ عمى الجيات ذات الرمة بالػزارة تعييغ عزػ ثابت بيا )
(. ثع 2014لتي تصمبيا )كزارة التخبية كالتعميع، كشقصة اتراؿ لمػحجة كتػفخ كافة سبل الجعع ا

ـ بإنذاء المجاف الفخعية لمػحجة في محافطات 2/8/2015بتاريخ  313صجر القخار الػزارؼ 
الجسيػرية ذات الرمة لتقـػ بالػضائف كالسياـ السشػشة بيا الػحجة السخكدية كتؤدؼ ما تكمفيا 

اـ، كمػجو عاـ مادة العمـػ كالسػجو األكؿ في بو مغ مياـ، كتتكػف مغ: مجيخ عاـ التعميع الع
كل مغ الفيدياء كالكيسياء كاألحياء كالجيػلػجيا، كمػجو عاـ الخياضيات كالمغة االنجميدية 
كالتخبية االجتساعية، كمجيخ عاـ التصػيخ التكشػلػجي، كمغ تخػ المجشة إضافتو، كتكػف تحت 

 (.  2015 إدارة مجيخ السجيخية )كزارة التخبية كالتعميع،
ـ أنو يكػف لكل 11/10/2011بتاريخ  369مجمذ إدارة السجرسة: أشار القخار الػزارؼ  -

مجرسة مجمذ إدارة لػضع الخصط كمشاىج العسل إداريًا كفشيًا كماليًا بسا يكفل رعاية السػىػبيغ 
رات العقمية كالستفػقيغ، كالتقػيع السدتسخ لؤلداء، كتصػيخ األداء التعميسي بسا يحقق تشسية القج

كاالبتكار، كتػفيخ أحجث األدكات لتعميسية كالتكشػلػجية الستصػرة، كتحجيج سبل تحقيق فكخة 
السجرسة الحكية التي تقـػ عمى اإلبجاع كاالختخاع كالتػاصل مع مخاكد االمتياز العمسي عمى 

 ب(.  2011السدتػييغ السحمي كالعالسي)كزارة التخبية كالتعميع، 
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عزػًا )معيشيغ كمشتخبيغ(، كيغيخ السجمذ سشػيًا،  12كاآلباء: كيتكػف مغ  مجمذ األمشاء -
كيقخر كفقًا لمقػاعج التي حجدىا مجمذ إدارة السجرسة أكجو الرخؼ مغ حريمة الخسـػ كمقابل 

 أ(.2011الخجمات كالتبخعات كاليبات )كزارة التخبية كالتعميع، 
ـ تذكيل لجشة مخترة 2/10/2012يخ بتار  382مجيخ السجرسة: كحجد القخار الػزارؼ  -

الختيار مجيخؼ مجارس الستفػقيغ عغ شخيق اإلعبلف السفتػح الختيار الستسيديغ في 
تخررات العمـػ كالخياضيات كالمغة االنجميدية، كيفزل الحاصميغ عمى الساجدتيخ أك 

اسي كفقًا لمجاف الجكتػراه في السجاالت الدابقة، كيتع تقييع أداء العامميغ في نياية كل عاـ در 
متخررة مغ األكاديسية السيشية لمسعمسيغ كالخبخاء الستخرريغ، كلكل مغ مجيخ السجرسة 

 د(. 2012كالسعمسيغ كالعامميغ بالسجرسة لجاف معيشة لمتقييع )كزارة التخبية كالتعميع، 
 اختيار معمسي مجارس الستفهقين لمعمهم والتكشهلهجيا وتشسيتيم:-5

ـ بأنو يتع تذكيل لجاف بقخار مغ كزيخ 2/10/2012بتاريخ  382ؼحجد القخار الػزار  
التخبية كالتعميع بخئاسة رئيذ قصاع التعميع العاـ كعزػية كل مغ: رئيذ األكاديسية السيشية 
لمسعمسيغ، كرئيذ اإلدارة السخكدية لمتعميع الثانػؼ، كمسثل لسجمذ إدارة السجرسة، كالديج األستاذ 

مجيخ السجرسة الختيار أعزاء ىيئة التجريذ في التخررات السختمفة  مدتذار السادة، كالديج
بسجارس الستفػقيغ عغ شخيق اإلعبلف بشطاـ التعاقج لسجة عاـ قابل لمتقييع، كيذتخط فييع: مغ 
سبق ليع الدفخ بالخارج في بعثات تعميسية كقامػا باالشبلع عمى أحجث الصخؽ الستقجمة في 

ة الساجدتيخ أك الجكتػراه مغ السجرسيغ العامميغ في كزارة التجريذ، كالحاصميغ عمى درج
التخبية كالتعميع كأعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية، كذكؼ الكفاءة الستسيدة في التجريذ 
في السجارس التجخيبية، كالستخررػف في المغة اإلنجميدية كيفزل مغ اجتاز اختبارات 

جريب أعزاء ىيئة التجريذ الججد عمى التجريذ القائع السدتػػ في المغة اإلنجميدية، كيتع ت
كالعسل  Capstoneعمى االستقراء بشطاـ السذخكعات كعمى السجخل التكاممي بشطاـ 

التعاكني كالمغة اإلنجميدية كذلظ قبل بجء عسميع، كتذكل لجشة مغ مجيخ السجرسة كمدتذار 
زػ مجمذ األمشاء لتقييع أداء السادة كمخشح متخرز مغ األكاديسية السيشية لمسعمسيغ كع

 ،د(.2012)كزارة التخبية كالتعميع، السعمسيغ 
 نغام الجراسة والسشاىج وتقييم الظالب: -6
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ـ )كزارة التخبية كالتعميع، 2/10/2012بتاريخ  382بشاء عميو حجد القخار الػزارؼ
ب(، 2012ع، ـ )كزارة التخبية كالتعمي2011/ 11/10بتاريخ  369د(، كالقخار الػزارؼ 2012

( نطاـ الجراسة 2013)كزارة التخبية كالتعميع،  2013/ 27/8بتاريخ  308كالقخار الػزارؼ 
 كالسشاىج كتقييع الصبلب عمى الشحػ التالي:

تقـػ الجراسة عمى أساس استخجاـ شخيقة السذخكعات كالػحجات التكاممية القائسة عمى  -
، باإلضافة إلى السعخض، كيقـػ  البحث كاالستقراء عبخ السػاد الجراسية السختمفة

عمى أساس دمج الفكخة الكبيخة كترسع الػحجات التعميسية في ضػء ىحه الفكخة 
لمتكامل بيغ السػاد الجراسية إلشخاؾ الصبلب في االستفدار كاالستكذاؼ كالتعمع 

 الحاتي.
طاـ يتع اختيار السقخرات الجراسية في إشار السعاييخ القػمية كالسعاييخ العمسية لش -

STEM. 
يجػز لسجمذ إدارة السجرسة إضافة بعس السقخرات اإلثخائية كاألنذصة بعج العخض  -

عمى كزيخ التخبية كالتعميع، كيحجد السعمسػف في كل مادة السػضػعات الجراسية التي 
تحقق أىجاؼ السشيج كالسذخكعات عمى أف يتدمع الصالب في بجاية الفرل الجراسي 

بيع الجراسية، باإلضافة إلى كتيب السذخكعات كمعاييخ تػصيفًا مػزعًا عمى األسا
 تقييع السذخكعات.

يتع مقارنة السذخكعات في كل السػاد الجراسية لمتػصل إلى السذخكعات السذتخكة بيغ  -
السػاد السختمفة كتحػيل السذخكعات إلى أفكار محػرية كبخػ تجكر حػؿ السذخكعات 

)ىػ جدء مغ السشيج الجراسي يجعل  Capstoneالتكاممية )مادة السذخكع( تحت اسع 
السجرسة أكثخ ارتباشًا بحياة الصالب مغ خبلؿ اشخاكيع في مجسػعات صغيخة عمى 
حل مذكبلت العالع الحؿيقي التي تتعمق بالتحجيات الكبخػ في  مرخ، كيتزسغ 

"بيشسا ىشاؾ مذخكع كاحج  STEMالعاـ الجراسي مذخكعيغ يحجداف مغ قبل كحجة 
الرف الثالث، كيدتخجـ الخحبلت السيجانية كعسمية الترسيع اليشجسي  يختاره شبلب

كشيج مشطع لعسمية حل السذكمة، كبشاء نساذج قابمة لبلختبار، كاستخجاـ معسل فاب 
كمختبخات السجرسة إلجخاء العسل(، كيتجرج التقػيع التكػيشي لمفخد  Fablabالب 
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جعع أعساؿ الصبلب، باإلضافة كالسجسػعة، الصبلب، كيذارؾ الذخكاء الخارجييغ ل
إلى األفكار السحػرية األخخػ التي تشاسب شبلب السجرسة )كيكػف التقػيع لمصبلب 

كيتع تقييع الصالب أسبػعيًا بشاء عمى التصبيق كالعسل الجساعي الحؼ  عسمية مدتسخة
يطيخ السيارات الفخدية كالقجرة عمى التكيف في العسل الجساعي، كالتقييع مغ خبلؿ 

عسل الجساعي كالعخض الذفػؼ داخل الفخيق كتقييع السذخكع كالعخض كاالمتحانات ال
 كامتحاف تحخيخؼ في نياية الفرل(. Journalالخصية 

تقـػ السجرسة بتػفيخ مرادر متشػعة لتعمع الصبلب أثشاء الجراسة داخل السكتبة كعمى  -
 كالجامعات السرخية.شبكة السعمػمات كيتع االستعانة بسكتبة أكاديسية البحث العمسي 

يعتسج السعمع عمى السجخل االستقرائي القائع عمى السذخكعات التكاممية مغ خبلؿ  -
العسل التعاكني في مجسػعات صغيخة )كل مجسػعة مذخكع محجد( باإلضافة إلى 

 التعمع االلكتخكني مغ خبلؿ الكسبيػتخ السحسػؿ الحؼ يتدمسو الصالب مغ السجرسة.
مغ األنذصة السختبصة بالسذخكعات البحثية التي يقػمػف بيا يتع التجريذ بسجسػعة  -

كذلظ مغ خبلؿ زيارات كرحبلت عمسية لبعس الجامعات كمخاكد البحػث العمسية، 
 كيحجد ليا يـػ كل اسبػع في الججكؿ الجراسي.

يتع التقييع السدتسخ لمصبلب أسبػعيًا كشيخيًا بسا يتشاسب مع شبيعة السادة لؿياس تقجـ  -
في التعميع كإجخاء السذخكعات داخل السعامل كالحجخات الجراسية كتحفع الصالب 

 نتائج ىحا التقييع في ممف خاص بكل شالب.
يتع تقييع الصبلب في كل مادة دراسية مغ خبلؿ مشطػمة تقػيع تعتسج السعاييخ:  -

% ؾياس ميارات التعمع التي يكتدبيا 60% اختبار ذك مػاصفات خاصة، 30
% أداء الصبلب أثشاء العاـ الجراسي، كتذكل لجشة 10سذخكعات، الصبلب كتقييع ال

كأستاذيغ  STEMفشية لتقييع مذخكعات الصبلب مغ مدتذار السادة كخبيخ في نطاـ 
مغ الجامعة كالسخاكد البحثية، كيعصى الصالب مجسػعًا اعتباريًا في ضػء: اختبار 

نيا الصالب في العمـػ االستعجاد لمقبػؿ بالجامعات، كمقاييذ لمسفاـيع التي كػ 
، كحزػر كمذاركة الصبلب Capstoneكالخياضيات، كأداء الصبلب في السذخكعات 
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% في كل مكػف مغ السكػنات األربعة. 60%(، كيذتخط لمشجاح الحرػؿ عمى 10)
. 

كتمتـد السجرسة بخفع مدتػاىا لمصبلب  STEMتكػف الجراسة بالمغة االنجميدية لسػاد  -
 السمتحقيغ بيا.   

( حرة مع عجـ إضافة التخبية الجيشية 37خرز لمصبلب في الفخقة األكلى )ت -
( حرة، كيػزع الصبلب 35كاألنذصة التخبػية لمسجسػع، كتخرز لمفخقة الثانية )
حرة(، كالعمـػ اليشجسية  36في الفخقة الثالث إلى شعبة العمـػ األساسية كالصبية )

لجيشية كاألنذصة التخبػية كالسػاششة ( حرة، مع عجـ إضافة التخبية ا39كالحاسبات )
كحقػؽ اإلنداف لمسجسػع في الفخقتيغ الثانية كالثالثة كتكػف لبعس السػاد حررًا 
أساسية كحررًا إثخائية، كيكػف لسادة السذخكع ثبلثة خرز ككحلظ يكػف ىشاؾ 
يػمًا لمصبلب أسبػعيًا كديارة ميجانية لمجامعات كالسخاكد البحثية في جسيع الفخؽ 

 الجراسية.  
 : STEMالجيهد السبحولة لجعم وتشسية مجارس ومعمسي وطالب  -7

جخت مشاقذات بيغ كزارة التخبية كالتعميع كالػكالة األمخيكية لمتشسية لػضع خصة 
استشادًا عمى الشسػذج األمخيكي، كتع تقجيع البخنامج خبلؿ الفرل  STEMلتأسيذ مجارس 

ذات جػدة عالية مغ أحجث السعجات، كتصػيخ  ـ كإنذاء مختبخات2012-2011الجراسي 
كصيانة مشيجًا قابل لمحياة، كتػفيخ التصػيخ السيشي لمسعمسيغ، كتع التسػيل لبجء السذخكع مغ 

مميػف دكالر، كمشحة مغ شخكة مػبيل  25قبل الػكالة األمخيكية لمتشسية عبخ مشحة تقجر بسبمغ 
مع مؤسدة تعمع العالع لتػفيخ السشاىج ألف دكالر، كتع التعاقج  400اكدػف مرخ بسبمغ 

كالتصػيخ السيشي، كتقـػ مؤسدة مرخ الخيخ في مرخ كشخكة مػبيل اكدػف مرخ  بتسػيل 
ركاتب السعمسيغ، كسا أف ىشاؾ عجدًا مغ السداىسيغ اآلخخيغ مثل أكاديسية البحث العمسي، 

اىخة، كالسجمذ الثقافي كالجامعة البخيصانية، كجامعة القاىخة، كالجامعة األمخيكية في الق
 & Rissmann-Joyce)البخيصاني، كالجكتػر أحسج زكيل السرخؼ الحائد عمى جائدة نػبل 

El Nagdi, 2013, 42-43). 

كعسمت الػكالة األمخيكية لمتشسية عمى تعديد السػاىب كالتشافدية السرخية عغ شخيق 
في السجارس  STEMالخياضيات تجخيب كتػسيع مجاالت تعميع العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة ك 
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أكتػبخ، كعسمت الحكػمة عمى تكثيف 6الثانػية، كساىست في إنذاء مجرستيغ في السعادؼ ك
ىحا البخنامج عمى الرعيج الػششي بشدخ ىحا الشسػذج في تدع محافطات أخخػ، ككضع خصة 

-2015لمتػسع عمى الرعيج الػششي في جسيع محافطات مرخ، ليذسل العاـ الجراسي 
( شالب كشالبة، لتػفخ السجارس، كسا تػفخ الػكالة التجريب كبشاء القجرات 4300ـ )2016

لػزارة التخبية كالتعميع لجعع ىحا البخنامج، ككحلظ تقجـ السشاىج كتقييع التشسية كتػفيخ مختبخات 
يغ العمـػ كالبشية التحتية التكشػلػجية األساسية لجعع التعمع التجخيبي، كيجرب السذخكع السعمس

كمجيخؼ السجارس لتصػيخ كاختبار أساليب تجريدية مبتكخة، كبشاء السشاىج الجراسية، كنطاـ تقييع 
التعاكنية كحافد لمتغييخ،  STEMالصبلب، ككحلظ الدعي لجمج كافة السجارس في شبكة 

 ,USAID)مميػف دكالر  25ـ بتكمفة إجسالية 2017كسػؼ يشتيي السذخكع في أغدصذ 

2016) 
الجراسة في مرخ عمى الجراسة الدكشية، كتجريب الصبلب في الجامعات  كتقـػ فكخة

كمخاكد البحػث كالسختبخات كالػرش كالذخكات كل أسبػع لسجة يـػ كنرف مع مداعجة شبكة 
STEM  في الػصػؿ لقادة األعساؿ التجارية كالرشاعة كاألكساط األكاديسية، كتع تجييد

باستخجاـ بخامج الكسبيػتخ كعخض كاحج مغ الصبلب  الفرػؿ الجراسية باإلدارة االلكتخكنية
كإدارة الشقاش كالتقييع كالتقجيخ االلكتخكني، كتجييد الفرػؿ مع عخض البيانات كالدبػرة الحكية 
كاإلنتخنت، كمتابعة األنذصة الرؽية مغ قبل السجيخ مغ خبلؿ كسبيػتخ في مكتبو، كتػفيخ 

شخكة مايكخكسػفت كجػجل، كتقجيع دليل  كسبيػتخ محسػؿ لكل شالب كتجريبيع مغ خبلؿ
لمصالب كالسعمع كأكلياء األمػر، كبخيج الكتخكني لمصالب لسداعجة السعمسيغ كالصبلب عمى 

، كممف انجاز السذخكع، Capstonالتػاصل، كتػفيخ األدلة لمصبلب كالسعمسيغ عغ مذخكع 
لترسيع كىكحا، كدليل كتحجيات السذخكع لمتعخؼ عمى كتابة السذخكعات الكبخػ كالفكخة كا

ؾياس الصبلب لمتعخؼ عمى مخخجات التعمع السقاسة كزمغ االمتحاف كنػعية األسئمة كىكحا، 
كدليل السعمع كالصالب لمسذخكع، كدليل السقخرات الجراسية كمخخجات التعمع كمقايذ التقجيخ 

 .(Ministry of Education, 2012, 6-8)لمسذخكع 
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جعع لمصبلب كالسعمسيغ كاإلدارييغ كصانعي الدياسات لديادة ال مؤسدة تعمع العالعتقجـ ك 
 ، السحمييغ كالسشدقيغ  STEMكانتجاب خبخاء مذاركة الصبلب في الخياضيات كالعمـػ

االقميسييغ لبجء تذغيل السجارس الججيجة، كذلظ ألداء عجد مغ الػاجبات مشيا: إدارة أنذصة 
تشديق داخل السحافطات كتجريب السعمسيغ كالجعع السذخكع كتقجيع الجعع الكامل مغ القاىخة، كال

الكامل لمتجريب عمى المغة اإلنجميدية كاالجتساع مع مجيخؼ السجارس لسشاقذة االحتياجات 
المػجدتية كتشفيحىا، كعسميات الجعع لمػزارة كؾياس األثخ كتػفيخ التغحية الخاجعة، كدعع تصػيخ 

ألداء السسارسات الفعالة، كاالجتساع مع فخد أك  الؿيادة السجرسية، كمخاؾبة كتجريب السعمسيغ
مجسػعة مغ السعمسيغ لتخصيط التعمع كحل القزايا كالسذكبلت التعميسية، كضساف القجرة عمى 
تحقيق التشسية السيشية كالسشاىج كالتجريب االستذارؼ في القصخ السصخؼ كعمى شبكة اإلنتخنت 

(The Word Learning, 2015) ،ذأت الػكالة األمخيكية مذخكع كلتحقيق ذلظ كأن
Education Consortium for the Advancement of STEM in Egypt 

(ECASE) كتتسثل أىع أىجاؼ السذخكع كما تع انجازه في كل ىجؼ عمى الشحػ التالي ،
(World Learning, 2012; 4-39; World Learning, 3014; 15-32; USAID, 

2015, 2-16; World Learning, 2015, 15-16): 

زيادة اىتساـ الصبلب كالسذاركة كاالنجاز في العمـػ كالخياضيات مع جيج خاص لمفئات  -أ
السيسذة مثل الفتيات كالصبلب السيسذيغ اقتراديًا. كتتسثل أىع األنذصة الخاصة بيحا 
اليجؼ: كرش عسل لسجة ثبلثة أياـ لػضع معاييخ شفافة كمتكاممة لشطاـ قبػؿ الصبلب 

غ، كعسميات مخاجعة سشػية لسعاييخ القبػؿ مع الػزارة كمجيخؼ السجارس لسجة يـػ كاحج، كالسعمسي
في  STEMككرش عسل كرحبلت ميجانية لؤلعساؿ كالرشاعة كالجامعات لتعديد مجارس 

السجتسع السحمي، كشسمت الػرش تػجيو كتصػيخ مجمذ إدارة السجرسة كإدارة السجرسة 
جاد  STEMكأكلياء األمػر، كإعجاد الصبلب لتعميع  STEMكالسرخييغ السختبصيغ بتعميع 

كصاـر كاألدكار الؿيادية، كسا شسمت عجة أنذصة لتعديد كفاءة المغة االنجميدية، ككضع اختبار 
لكفاءة المغة االنجميدية، كعسل معدكخ صيفي لسجة ثبلثة أسابيع لمغة اإلنجميدية كؾيادة 

STEMخبلؿ شخاكة القصاع العاـ كالخاص مع  ، كتجريب السعمسيغ عمى تجريذ العمـػ
labaids كفزبًل عغ انعقاد العجيج مغ الفعاليات التي يذارؾ فييا الصبلب كذكؼ الخبخة ،

 .  STEMكرجاؿ الرشاعة كغيخىع مع الصبلب لديادة الػعي بتصبيقات 
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مغ خبلؿ تصػيخ نسػذج فعاؿ مغ السجارس  STEMتعديد السبادرة السحمية لسجرسة  -ب
لمصبلب السػىػبيغ: كشسمت عجدًا مغ األنذصة  STEMػية الستخررة التي تخكد عمى الثان

كالسجتسع السحيط مغ خبلؿ التخررات السجرسية،  STEMككرش العسل لمخبط بيغ مجارس 
لػضع خخائط السجتسع كإشار العبلقات مع السجتسع مغ خبلؿ مشدق الذخاكة بيغ القصاعيغ 

لتعميسية التحتية الزخكرية )البشية التحتية لمعمـػ كالكسبيػتخ  العاـ كالخاص، كتػفيخ البشية ا
( لجعع الشذاشات الرؽية، مع تجريب لسجة ثبلثة أياـ Fablabsوكتكشػلػجيا السعمػمات 

 Fablabsمتزسشة ترسيع السشيج كصيانة  Fablabsلمسعمسيغ كالسجيخيغ الستخجاـ تكشػلػجيا 
ت القصاعيغ العاـ كالخاص السدتجامة مغ خبلؿ كاكتذاؼ األخصاء كإصبلحيا، كخمق شخاكا

مقاببلت ككرش عسل، كمداعجة الػزارة عمى بشاء نطاـ يجعع الذخاكة كعقج بختػكػالت، كتقجيع 
مػديػالت تجريبية مبشية عمى قجرة ؾيادة السجرسة لتصػيخ الذخاكة السدتجامة، كتشطيع األنذصة 

كتخررات السجارس، ككضع مقخرات  البلمشيجية التي تكامل محتػػ الفرػؿ الجراسية
األنذصة البلصؽية السرغخة شسمت: بخامج التصػيخ لمسعمسيغ السيشي لسجة خسدة أياـ لكل عاـ 

، كإنذاء مخكد التعمع التصبيقي في STEMمغ السذخكع، كدكرات مرغخة كسشرة لتعميع 
كسا شجعت مؤسدة السجارس القائسة، كإرساؿ بعس الصبلب إلى الػاليات الستحجة األمخيكية، 

ألف دكالر، كالتعاكف مع شخكة بيبدي لتسػيل  14األلفي عمى تسػيل السجارس بسبمغ 
لجعع  AL Korra Foundationالسذخكعات الخيادية الرغيخة، كالتعاكف مع مؤسدة الكػرة 

دكالر لذخاء كسبيػتخات  21.500لمسداىسة بسبمغ  EMC2استجامة السجرسة، كالتعاكف مع 
 محسػلة.

كتػفيخ فخص التجريب السدتسخ  STEMبشاء قجرات كػادر مؤىمة تأـيبًل عاليًا مغ ميغ  -ج
لمتعمع السيشي الراـر فكخيًا، كلتحقيق ذلظ قاـ السذخكع بسجسػعة مغ السياـ مشيا: تكييف 

، كبشاء قجرات السعمع مغ أجل التشفيح STEMمعاييخ أداء السعمع كاإلدارة مع سياؽ مجرسة 
ج في الفرػؿ الجراسية، كتؿيع التقجـ السحخز مغ خبلؿ السبلحطات الرؽية، الفعاؿ لمسشاى

، STEMكتشسية قجرة مجيخؼ السجارس عمى كضع كتشفيح أشخ استخاتيجية التخصيط لعسل 
كتحجيج كبشاء قجرات مجربي السعمسيغ، كإنذاء مشرة افتخاضية لمتصػيخ السيشي لتعميع 

STEMيات الستحجة لتحقيق أفزل السسارسات، كقاـ ، كجػالت دراسة تفاعمية في الػال
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السذخكع بالعجيج مغ األنذصة أك الخصط لتحقيق ذلظ مثل:  دمج لسحات مغ السعمسيغ 
السثاليغ كاإلدارييغ في معاييخ أداء السعمع كاإلدارة،  كدراسة معاييخ أداء السعمع، ككضع 

االنجميدية، كتفعيل أفزل  امتحاف كفاءة المغة االنجميدية، كتجريب السعمسيغ عمى المغة
مغ خبلؿ تجريب لسجة أربع أسابيع بالسعيج  STEMالسسارسات في تجريذ كتكشػلػجيا 

الريفي لمتشسية السيشية كاسبػع مدتسخ لتجريب السعمع كمشتجيات الشقاش عمى اإلنتخنت 
كرش كمؤتسخات الفيجيػ مع السعمسيغ األمخيكييغ، كدعع التقػيع التكػيشي لمصبلب مغ خبلؿ 

كإنذاء  PARLOعسل عغ بعج عشو كتصػيخ تجريب مخخجات التعمع ككرش عسل عغ تقشية 
عمى اإلنتخنت كتجريب لسجة  PARLOفي كل مجرسة كدعع تقشية  PARLOتقشيات 

، كمقخر لسجة ثبلثة شيػر عمى االنتخنت، TELICأسبػعيغ كجيًا لػجو مغ خبلؿ تجريب 
كأسبػع تجريب إعجاد مجرب في الذتاء كالخبيع، كأسبػعيغ لتجريب صيفي إلعجاد السجرب، 

، Qiditiكتعاكف عبخ اإلنتخنت كتجريب تعاكني مع السجربيغ األمخيكييغ، كعسل مشرة لمتعمع 
كجػالت دراسية لمسعمسيغ في أمخيكا، كيتع تجريبات مشفرمة لمسعمسيغ القجامى كالججد لسجة 

معمسًا ،  230ـ إلى 2014جربيغ عاـ أسبػعيغ كضسيع في تجريب مجة أسبػع، كبمغ عجد الست
 STEMكسا يتع تشفيح بخامج لمتشسية السيشية لمسعمسيغ كمجيخؼ السجارس بصخؽ مبتكخة لتعميع 

، كذلظ في إحجػ السجارس STEMكذلظ باالشتخاؾ مع معيج التجريذ لمتسيد في تعميع 
مشتجيات الشقاش  في كميفبلنج بػالية أكىايػ، مع عسل STEMالثانػية الستسيدة في تعميع 

 World)في مرخ STEMلسشاقذة االنجازات كالتحجيات كخصػات تعديد مدتقبل تعميع 

Learning, 2013). 
د. تعديد قجرة كزارة التخبية كالتعميع عمى مدتػػ الشطع كالدياسات لمحفاظ عمى كتكخار ىحه 

أدكات تقييع شاممة السجارس، كمغ أىع السياـ: ترسيع مشاىج دراسية كدفعيا لمسجاس، كتصػيخ 
، كيتع ذلظ مغ خبلؿ عجد STEM، كبشاء قجرات السجمذ القػمي STEMمختبصة بسشاىج 

مغ الشذصة مشيا: كرش عسل سشػية لسجة خسدة أياـ مع السعمسيغ كالػزارة لمتكيف شػيل 
، Capstoneكالتحجيات الكبخػ، كتصػيخ مذخكعات  STEMاألجل مع إشار مشاىج 

لؿيادات لتشفيح االستخاتيجية كتقجيع الجعع التقشي، كمقاببلت شيخية عبخ كمقاببلت فرمية مع ا
 مؤتسخات الفيجيػ كالسشرة الخؾيسة.
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دعع كزارة التخبية كالتعميع في تصػيخ معاييخ مشاىج العمـػ كالخياضيات كتقييع الصبلب  -ق
عميع كإعجاد السعمسيغ، كذلظ مغ خبلؿ عجد مغ السياـ ىي: جسع أفزل السسارسات في ت

STEM كبشاء القجرات حػؿ تصبيق أفزل السسارسات السرخية لتعميع ،STEM  كبشاء مشاىج
العمـػ كالخياضيات، كيذسل ذلظ عجدًا مغ األنذصة مثل: مؤتسخات لسجة ثبلثة أياـ، ككرش 

في  STEMعسل لسجة ثبلثة اياـ حػؿ السشيج، كاألحجاث اإلعبلمية كالرحؽية لتعديد 
 مرخ.       

 جعة الجيهد السرخية الحع الباحث:وبسخا 
اقترار مذاركة رجالة الرشاعة  كالسجتسع السحمي كالجامعة كالسيتسيغ بالتعميع عمى  -

، ككحجة مجارس الستفػقيغ في العمـػ STEMالسجمذ القػمي لشسػذج مجارس 
كالتكشػلػجيا السخكدية، أما الػحجات داخل السحافطات فبل تتسثل ىحه الفئات، فزبًل 

 جـ كجػد معاييخ الختيار أعزائيا.عغ ع
تع االقترار عمى السعمسيغ مغ كزارة التخبية كالتعميع مغ ذكؼ الكفاءة، إال أف ىؤالء  -

السعمسيغ تحجد كفاءتيع كفقًا لتقاريخىع الدشػية التي ال تعبخ عغ كاقعيع، كسا أنيع ال 
كسا أف ، STEMيجرسػف في مجارس بأساليب التجريذ الػاجب تػافخىا في مجارس 

الػزارة لع تزع الحػافد كالسختبات البلزمة الستقصاب الكفاءات مغ بيغ أساتحة 
 الجامعات عمى الخغع مغ تزسيغ القخارات الػزارية ذلظ.

ال تػجج معاييخ الختيار لجاف السقابمة الخاصة باختيار الصبلب كغياب السكػف  -
 التكشػلػجي بيا.

ب في السجرسة اإلعجادية كذخط أساسي االعتساد برػرة أساسية عمى مجسػع الصبل  -
لمتقجـ الختبارات القبػؿ، كىي ليدت معيارًا لترشيف الصبلب، كلكغ تع اتباعيا لتقميل 
بة األكاديسية، فاألكلى ؾياس  عجد الستقجميغ، فقج يكػف الصالب مبتكخًا كتشقرو السـػ

 قجرات الصبلب ثع التػجو إلى درجاتيع لمتفزيل بيشيع.
اختيار معمسي مجارس الستفػقيغ مغ خبلؿ الػحجة السخكدية كىحا يجؿ السخكدية في  -

 عمى نقز الكفاءات الخاصة بمجاف األقاليع.
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اىساؿ اليشجسة كالخياضيات في مدسى السجرسة، فيي مجرسة الستفػقيغ لمعمـػ  -
في مختمف دكؿ العالع، باستثشاء  STEMكالتكشػلػجيا، كلكشيا تعخؼ بأنيا مجارس 

إلضافة اآلداب لمسكػف، كمرخ غشية بالفشػف  STEAMصمق عمييا كػريا التي ي
 كاآلداب عبخ التاريخ.

معطع القخارات الػزارية إما صجرت فػر إنذاء السجارس أك بعج إنذائيا بفتخة، كىحا  -
يجؿ عمى غياب الخؤية السرخية كالتخصيط االستخاتيجي ليحه الشػعية مغ السجارس، 

بعج مجارس العمـػ كالتكشػلػجيا  STEMصمح كسا أف بعس القخارات تتزسغ مر
كبعزيا ال يتزسشيا، عمى الخغع أف مدسى السجارس ال يتزسغ اليشجسة 

.  كالخياضيات، مسا يعشي إلى غسػض في كضع السفيـػ
معطع التجريبات الستعمقة بالسعمسيغ كالصبلب تتع مغ خبلؿ السعػنة األمخيكية  -

يسيات السيشية لمسعمع السشتذخة في كمؤسدة تعمع العالع، كإىساؿ دكر األكاد
السحافطات، كعجـ كجػد خصة استخاتيجية إلحبلؿ ىحه األكاديسيات محميسا، مسا 

 يشحر بالخصخ فػر االنتياء مغ السذخكع.
االعتساد عمى الشدبة السخنة في اختيار خخيجي ىحه السجارس بالجامعات، كىحا يجؿ  -

لسجارس كالتعمع الدكشي كالتعمع القائع عمى غياب الخؤية حػؿ نػعية الجراسة بيحه ا
عمى السذخكعات عمى مدتػػ الػزارة فتتزاعف مجيػدات الصبلب مقارنة بدمبلئيع 
بالسخحمة الثانػية حيث ال تتػافخ لجييع مشاىج كإنسا فقط مخخجات تعمع مدتيجفة 

مغ كاالعتساد كميًا عمى التعمع الحاتي، كىحا أدػ إلى قمق الصبلب كأكلياء األمػر 
 السدتقبل.

نجرة أعجاد السعمسيغ السعجيغ كالسجربيغ، كعجـ كجػد خصة لبلحتفاظ بيع، ىحا يسثل  -
صعػبة في استبجاؿ مغ تثبت ضعف كفاءتيع، كىحا نتيجة قرػر التخصيط كإنذاء 

 السجارس قبل اإلعجاد الكافي لمسعمسيغ. 
حمة الجراسات أك في مخ  STEMغياب دكر كميات التخبية في إعجاد أك تشسية معمسي  -

العميا باستثشاء جامعة حمػاف التي شخحت بخنامج الجبمػمة السيشية في التخبية 
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بإضافة اآلداب كالفشػف كعمع الرحة أك الصب، إال أنيا في  STEAMMتخرز 
 حاجة إلى تجريب كػادرىا. 

عجـ كجػد معاييخ كاضحة كمحجدة الختيار مجمذ إدارة السجرسة، كخاصة أف ىحا  -
اختراصاتو إضافة بعس السقخرات االثخائية كاألنذصة بعج العخض  السجمذ مغ

 عمى كزيخ التخبية كالتعميع. 
عجـ كجػد معاييخ كاضحة الختيار أعزاء مجمذ األمشاء، كخاصة أف مغ بيغ  -

أعزائو معمسيغ كأعزاء يختارىع ككيل كزارة التخبية كالتعميع بالسحافطة، كيتع كفقًا 
 سػاء بيغ السعمسيغ أك أكلياء أمػر الصبلب.آلراء شخرية أك انتخابات 

في  STEM نتعهيىضعف االىتساـ بػجػد خصة استخاتيجية عمى مدتػػ الجكلة  -
، كاالعتساد عمى المحطة STEMالسدتقبل سػاء لمجامعات أك السجارس أك كضائف 

الخاىشة، كىحا يسثل خصخًا عمى ىحه السجرس كخاصة أف تسػيل السذخكع سيشتيي في 
 STEMـ، فبل تػجج خصة استخاتيجية تحقق الخؤية مغ تعميع 2007عاـ أكاخخ 

كذلظ لػياب التكامل بيغ  ،سػاء تمظ الستعمقة بالجاىدية لمعسل أك االلتحاؽ بالجامعات
 سػؽ العسل كالتعمع كالتعميع العاـ كالجامعي.

عمى القخارات الػزارية، كعجـ إصجار قػانيغ  STEMاعتساد إدارة كتشديق تعميع  -
 كغيخىا. STEMككضائف  STEMكتذخيعات مرخية تعالج تعميع 

غياب التخصيط كالتشديق الحؼ يخبط بيغ مجارس الستفػقيغ كالرشاعة سػاء في  -
 التعميع أك التجريب أك التػضيف.

بسجارس الستفػقيغ قاصخة عمى  STEMمعطع البخامج كالجكرات السقجمة لجعع تعميع  -
الستعمقة بجراستو، كعجـ تبشي بخامج ما بعج السجرسة دكرات تجريبية لمسعمع أك الصالب 

 كالبخامج اإلضاؼية أك التشافدية لتشسية سػاء الصبلب أك السعمسيغ.
ضعف االىتساـ بػجػد خصط أك تذخيعات خاصة بالسيسذيغ كاألقاليع كالقخػ كالفئات  -

 .STEMالسحخكمة اقتراديًا لبللتحاؽ بتعميع 
لجػ السجتسع كالسؤسدات كأكلياء  STEMتعميع  ضعف التػعية الخاصة بشذخ ثقافة -

األمػر كشبلب السخاحل قبل التعميع الثانػؼ لمتحفيد عمى االلتحاؽ بيحا لشػع مغ 
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التعميع، أك قشػات تعميسية كإرشادية في ىحا السجاؿ عمى الخغع مغ أىسيتو لبلقتراد 
 السرخؼ.

فطات مرخ دكف التخصيط فقط إلنذاء ىحه الشػعية مغ السجارس في جسيع محا -
دراسة كفاءة البيئة السحيصة بيحه السجارس، فالصبلب مغ السفتخض تجريبيع في مػاقع 
العسل كبعس السحافطات ال تتػافخ فييا ىحه اإلمكانات، كخاصة أف السذخكعات 

Capstone  تحجد مخكديًا في الرفيغ األكؿ كالثاني الثانػؼ، كىحا يؤدؼ إلى التفاكت
أكتػبخ لمستفػقيغ تقع في القخية الكػنية كتحيط  6جارس، فسجرسة بيغ إمكانات ىحه الس

بيا معطع السرانع كحجائق العمـػ كالتكشػلػجيا كالحاضشات، كىحا قج ال يتػفخ في 
ـ الحؼ 2/10/2012بتاريخ  382بعس السجارس، كسا يتشافى مع القخار الػزارؼ 

ية كالتي ال تػافخ في بعس يتصمب يػمًا في األسبػع زيارة لمجامعات كالسخاكد البحث
السشاشق مثل محافطتي البحخ األحسخ كاألقرخ، كىحا يسثل عبئًا ماليًا كدراسيًا إذا ما 

 تع نقل الصبلب لؤلماكغ الستػافخ بيا ىحه الجيات.
مع مجمذ األمشاء كجج أف ىشاؾ  STEMمغ خبلؿ لقاء بعس القائسيغ مع تعميع  -

كفاءة بعس معمسي السذخكع، كنقس بعس األماكغ تعاني مغ قرػر مثل: ضعف 
محػالت الكيخباء البلزمة لتذغيل الػرش كالسعامل في بعس السجارس، كنجرة تػصيل 
مخصصات السشاىج في بعس السجارس أك تػصيل بعس الكتب السختبصة بالسػاد 
الثقاؼية، كنقز إمكانات السكتبة باستثشاء العمـػ كالخياضيات كاليشجسة، أف بعس 

عيجة عغ الجامعات كالسخاكد البحثية أك قصاعات الرشاعة ذات الرمة لع السجارس الب
 تتػافخ الصبلب أؼ رحمة ميجانية كخاصة شبلب الرف األكؿ الثانػؼ.

 369ـ كالقخار الػزارؼ 2/10/2012بتاريخ  382عمى الخغع مغ تحجيج القخار الػزارؼ -
الكسبيػتخ السحسػؿ  ـ إلى تػافخ التعمع االلكتخكني مغ خبلؿ2011/ 11/10بتاريخ 

الحؼ يتدمسو الصالب مغ السجرسة، إال أف ذلظ ال يتع كال تػجج مشرات لمتعمع 
االلكتخكني، كسا أنو بالخغع مغ تأكيج ىحيغ القخاريغ عمى التداـ السجرسة بخفع مدتػاىا 
لمصبلب السمتحقيغ بيا في المغة االنجميدية إال أف ذلظ في الغالب ال يتع إال لسجة 

 في بجاية الجراسة لصبلب الفخقة األكلى.أسبػع 



في كل من الهاليات  STEMالبخامج الجاعسة لمسجارس الثانهية لمعمهم والتكشهلهجيا واليشجسة والخياضيات 
 د. أشخف محسهد أحسج محسهد           أستخاليا  وإمكانية اإلفادة مشيا في مرخالستحجة األمخيكية و 

 

 

ٌ                                                                                                       يُبيزانعدد                     2017  انثالثى

              - 111 - 

ضعف التخصيط لشذخ ىحا الشػع مغ التعميع في السجارس االبتجائية كاالعجادية لتعجيل  -
في السجارس الثانػية، حيث ال يتػاجج في مرخ إال  STEMضخكؼ االلتحاؽ بتعميع 

عجادية، كىسا السجارس الثانػية لمستفػقيغ كالقادـ شبلبيا مغ السخحمتيغ االبتجائية اإل
يختمفاف كميًا في نػعية الجراسة، مسا يسثل صعػبة كبيخة في تكيف الصبلب مع ىحه 
الشػعية مغ السجارس، كسا أنو عمى الخغع مغ اعتساد مدتقبل الخخيجيغ عمى السشح 
الخارجية، إال أف معطع الصبلب يمتحقػف بالتعمع الجامعي السرخؼ الحؼ يختمف 

، كىحا قج يسثل تحجيًا STEMعغ لتجريذ في مجارس تجريدو في معطع كمياتو 
 ججيجًا لمصبلب يفقج الؿيسة مغ ىحا الشػع مغ التعميع.

معطع البخامج التي تقجميا الػكالة األمخيكية لمتشسية في مرخ قيج التخصيط، كتع تشفيح  -
معطسيا كالبعس لع يشفح بعج كلع تطيخ لو مخخجات، كىحا قج يؤثخ بالدمب عمى ىحه 

 ـ.2011رس، كخاصة أف ىحه السجارس تع إنذاؤىا مشح عاـ السجا
ٍ انىاليبد  STEMانقسى انثبنث: انربايج انداعًخ ملدارس ويعهًي وطالة  يف كم ي

 املتحدح األيزيكيخ وأسرتانيب
تقترخ الجراسة الحالية عمى التعخؼ عمى بخامج تشسية السجارس الثانػية لتعميع  
STEM تػػ الحكػمي/ الفيجرالي، كالستسثل في البخامج السجعػمة كمعمسييا كشبلبيا عمى السد

مغ كزارة التخبية بالػاليات الستحجة األمخيكية، ككزارة التخبية كالتجريب بالحكػمة االستخالية )مع 
اإلشارة ىشا إلى تعجد البخامج السقجمة عمى مدتػػ الػاليات كالسحميات كفقًا الحتياجات كل 

 ي كل مشيسا(، كيسكغ تشاكؿ ذلظ عمى الشحػ التالي:مشيا لتػافخ البلمخكدية ف
والً: انىاليبد املتحدح األيزيكيخ:  أ

عمى مدتػػ التعميع  STEMقبل تشاكؿ البخامج الجاعسة لسجارس كمعمسي كشبلب  
 الثانػؼ، فإنو يتصمب عمى الطخكؼ الجعسة لحلظ، كذلظ عمى الشحػ التالي:

 بالهاليات الستحجة األمخيكية: STEM)أ( القهى والعهامل السؤثخة في تعميم 
تعج الػاليات الستحجة ثالث أك رابع أكبخ دكلة في العالع مغ حيث السداحة الكمية بعج   

ركسيا ككشجا كقبل أك بعج الريغ )نتيجة كجػد مشاشق متشازع عمييا بيغ الريغ كاليشج(، 
لذسالية حيث يحجىا شسااًل كالية كمشصقة العاصسة االتحادية، كتقع في قارة أمخيكا ا 50كتزع 
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كالية  48كشجا كجشػبًا السكديظ كشخقًا السحيط األشمشصي كغخبًا السحيط اليادؼ )بالشدبة إلى 
كالعاصسة االتحادية(، أما كالية ىاكاؼ فتقع في مشترف السحيط اليادؼ، فزبًل عغ بعس 

، 2مميػف كع 9.83الجحر كاألراضي في السحيط اليادؼ كالكاريبي، كتبمغ مداحتيا تقخيبًا 
كشبيعتيا جبمية في الذخؽ لػجػد جباؿ األببلش، كجبمية في الغخب أيزًا لػجػد جباؿ رككي، 

ميدػرؼ،  -أما في الػسط كالغخب تػجج الديػؿ التي تقـػ فييا الدراعة عبخ نيخ السديديبي
غابات، كسا تستج سيػؿ البخارؼ الخربة إلى الغخب، كيػجج عمى الديل الداحمي لؤلشمشصي ال

كتستمظ معطع أنػاع السشاخ لسداحتيا الكبيخة كتشػعيا الجغخافي، ؼيكػف قاريًا رشبًا في الذساؿ، 
كرشبًا شبو مجارؼ في الجشػب، كاستػائي في جشػب كالية فمػريجا كىاكاؼ، كشبو قاحل في 

درجة، كمعطع كالية أالسكا يكػف السشاخ قصبيًا  100الديػؿ الذاسعة غخب خط الصػؿ 
(National Wildlife Federation, 2016). 

ـ، بسا 2016أبخيل  25مميػف ندسة حتى  323.425.550كسا يبمغ عجد سكانيا  
في ذلظ السياجخيغ غيخ الذخعييغ كأكثخىع مغ السكديظ كالريغ كاليشج كالفمبيغ، كتعج الثقافة 

كتسثل المغة  % مشيع في السشاشق الحزخية،82الغخبية األساسية بيغ األمخيكييغ، كيعير 
% مغ الدكاف، كتعج أمخيكا متعجدة 12اإلنجميدية المغة الػششية، كالمغة اإلسبانية تسثل 

ساعج التحزخ كاليجخة الحخاؾ االجتساعية، ك  الثقافات ألنيا جاذبة لمسياجخيغ نتيجة ارتفاع
( مجسػعة 31، كتستمظ أكثخ مغ )رة الرشاعية لمببلدعمى زيادة القج كشخؽ أكركبا جشػب مغ

 ;National Wildlife Federation, 2016)% مغ الدكاف 34كتسثل األقميات 

Worldometers, 2016)     . 
كيتسيد نطع الحكع األمخيكي بأنو نطاـ جسيػرؼ اتحادؼ، فيي أقجـ جسيػرية دستػرية  

ػرية يراف فييا القانػف كحقػؽ األقميات، كذلظ اتحادية حية في العالع، كىي ديسقخاشية دست
ـ التي انتيت بيديسة السدتعسخ البخيصاني، 1781-1775بعج حخب االستقبلؿ األمخيكية 

ـ لتي تسشع تقييج الحخيات 1791ـ كتبشي كثيقة الحقػؽ في عاـ 1788كصجكر الجستػر عاـ 
مصات ثبلث ىي: الدمصة الذخرية كضساف الحساية القانػنية، كيعتسج نطاـ الحكع عمى س

، كالدمصة التذخيعية كبتكػف الكػنجخس مغ مجمديغ ىسا يسثميا البيت األبيسالتشفيحية ك 
عزػ بػاقع اثشيغ لكل كالية(، كالدمصة  100عزػًا( كمجمذ الذيػخ ) 435مجمذ الشػاب )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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، التذخيعيةتعتبخ أداة رقابية لمفرل بيغ الدمصتيغ التشفيحية ك القزائية كىي السحكسة العميا ك 
كتصػرت األحداب األمخيكية كأصبحت قػية مع نياية القخف العذخيغ، كتحكع مشح زمغ بعيج 
بشطاـ الحدبيغ كىسا الحدب الجيسقخاشي )مغ يدار الػسط أك ليبخالي(، كالحدب الجسيػرؼ )مغ 

ؾيع يسيغ الػسط أك محافع(، كيجعع ذلظ اإلجساع الػاسع الحؼ يجعع الثقافة الدياسية حيث أف 
الجيسقخاشية كالخأسسالية كالسذخكع الحخ كحخية الفخد كالحخية الجيشية كتكافؤ الفخص ىي القاسع 

(، أما بالشدبة لمتعميع 59-7السذتخؾ عشج غالبية األمخيكييغ )حدغ سيج اسساعيل، د.ت، 
عمى فتجيخه الجكلة كالحكػمات السحمية، كتشطسو كزارة التخبية األمخيكية مغ خبلؿ فخض القيػد 

 .         (U.S. Department. of Education, 214)السشح االتحادية 
كتستمظ الػاليات الستحجة أضخع كأقػػ اقتراد كششي رأسسالي مختمط في العالع،  

 ,Wikipedans, 2016)لتػافخ البشية التحتية الستصػرة كاالنتاجية العالية كالسػارد الصبيعية 

ـ كاف الشاتج السحمي يذكل اجسالي ليا حػالي 2016كلي ، كشبقًا لسجسػعة البشظ الج(24
% مغ الشاتج العالسي(، كتتبشى االقتراد الحخ القائع عمى 22تخيميػف دكالر ) 18.04

السشافدة التجارية كاالستثسار، كسا أنيا تترجر مخاكد متقجمة عمى العالع في الثخكات الصبيعية 
انيـػ كالصاقة الستججدة كالكيخباء كالصاقة الشػكية، مثل الغاز الصبيعي كالبتخكؿ كالفحع كاليػر 

كأكبخ دكلة مدتػردة لمدمع كثالث دكلة مرجرة ليا،  كأكبخ سػؽ داخمي لمبزائع، كتييسغ 
عمى التجارة في الخجمات، كتعج أكؿ قػة زراعية في العالع مغ حيث االنتاج كالترجيخ، كتسثل 

خ تػأثيخًا في األسػاؽ السالية في العالع، كسا تعج بػرصة نيػيػرؾ أكبخ بػرصة في العالع كاألكث
مغ أكثخ الجكؿ جحبًا لبلستثسار لقجرتيا عمى التججيج كالتشػع في السشتجات كتػافخ القػػ 
البذخية السؤىمة كالسجربة )حيث تسثل السخكد الثالث مغ حيث إنتاجية العسل لمذخز الػاحج 

جة(، كمدتػيات عالية مغ البحػث كرأس الساؿ كالخابعة مغ حيث اإلنتاجية في الداعة الػاح
االستثسارؼ كتسػيل التشسية كالبشية التحتية الستصػرة، كتتسثل أىع الرشاعات في: البتخكؿ 
كالرمب كالديارات كآالت البشاء كالفزاء كاآلالت الدراعية كاالتراالت كالسػاد الكيساكية 

كية كالخذب كالتعجيغ، كتعج الخائجة في كااللكتخكنيات كالرشاعات الغحائية كالدمع االستيبل
% مغ االقتراد، كتسثل 55.3البحث العمسي كاالبتكار التكشػلػجي، كيذكل القصاع الخاص 

% مغ اجسالي الشاتج السحمي، كتعج مغ أكائل الجكؿ في التػضيف 67.8صشاعة الخجمات 
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خيبًا مغ العسالة في % تق9كاالستغشاء عغ السػضفيغ في حالة نقز الكفاءة، كتػضف الحكػمة 
% بالذخكات الكبيخة، كأكثخ مغ نرف الذخكات 38% في الذخكات الرغيخة، ك53مقابل 

% مغ كضائف 11الرغيخة قادرة عمى البقاء عمى قيج الحياة أكثخ مغ خسذ سشػات، كأف 
القصاع الخاص تأتي مغ الذخكات كالسذخكعات السجعػمة مغ رأس الساؿ االستثسارؼ، كتػرد 

% مغ الشاتج 21ذخكات القائسة عمى مجاالت العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات ىحه ال
 .  (The World Bank, 2016; Wikipedans, 2016, 12- 42)السحمي االجسالي 

كبشاء عمى ما سبق، يتزح تػافخ الطخكؼ السبلئسة اقتراديا كجغخاؼيًا كاقتراديا 
مخيكية، مع تػافخ اإلرادة الدياسية كانعكاس ذلظ عمى في الػاليات الستحجة األ STEMلتعميع 

التذخيعات الرادرة  بيحا الذأف، ككضعيا مػضع التشفيح سػاء عمى مدتػػ الجكلة أك الػاليات 
أك الدمصات السحمية، فقج أدركت الػاليات الستحجة أف نجاحيا في القخف الحادؼ كالعذخيغ 

قادرة عمى حل التحجيات في مجاالت مثل سػؼ يعتسج عمى األفكار كالسيارات، لتكػف 
الرحة كالصاقة كحساية البيئة كاألمغ القػمي، كانتاج قػة عاممة قادرة كمخنة لمسشافدة في 
الدػؽ العالسية، كتػليج العمساء كالسيشجسيغ كالتقشييغ كعمساء الخياضيات لخمق أفكار 

مػاششيغ يتخحكف قخارات كصشاعات كمشتجات ججيجة، كتعديد الجيسقخاشية مغ خبلؿ إعجاد 
مجركسة في عالع التكشػلػجيا عمى نحػ متدايج، مغ خبلؿ زيادة التػضيف في مجاالت 

STEM (PCAST, 2010, i) فشتيجة ذلظ أيقشت أنيا في حاجة إلى السختخعيغ، كالسفتاح .
-Kلكل شالب مغ مخحمة رياض حتى الرف الثاني عذخ  STEMلحلظ ىػ تعديد كفاءات 

12 (Toulmin & Groome, 2007) فقج دفع تعميع .STEM  الػاليات الستحجة األمخيكية
إلى االبتكار كالقجرة التشافدية كتػليج األفكار كالذخكات كالرشاعات الججيجة، كزاد الشسػ في 

 20حػالى  2010ثبلث مخات مقارنة بالػضائف األخخػ، فقج كاف في  STEMكضائف 
 U.S)% 17تػقع زيادة ىحه السيغ بشدبة ، كمغ السSTEMمميػف شخز يحسل شيادة 

Department of Commerce, 2011, 1; PCAST, 2010, 3)   . 

 بالهاليات الستحجة األمخيكية:  STEM)ب( تظهر تعميم 
في الػاليات  STEMانعكدت كل ىحه العػامل الدابقة عمى الحاجة إلى تعميع 

لى الحاجة إلى ما يقخب مغ مميػف إ (PCAST, 2012, I)الستحجة األمخيكية، ؼيذيخ تقخيخ 
( لئلبقاء عمى 2020-2010خبلؿ الدشػات العذخ التالية ) STEMميشي متخرز في 
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التفػؽ التاريخي في العمـػ كالتكشػلػجيا في الجكلة، أؼ زيادة عجد الصبلب الحيغ يحرمػف 
في ألف  300% سشػيًا، فتخخج الػاليات حػالي 34بشدبة  STEMعمى درجات جامعية في 

 ىحا السجاؿ سشػيًا مسا كفخ ثبلثة أرباع السدتيجؼ خبلؿ العقج السقبل.
ـ 1957عع  Sputnikكيسثل إشبلؽ االتحاد الدػفيتي القسخ الرشاعي سبػتشيظ 

نقصة االنصبلؽ لسختمف االصبلحات التعميسية في الػاليات الستحجة األمخيكية، كالتصػرات 
ء الػكالة الػششية لمسبلحة الجػية كالفزاء )ناسا( الدياسية كالتكشػلػجية كالعمسية، كإنذا

(NASA, 2007, 2) ـ التحاؽ شبلب 1958، كبعجىا مػؿ قانػف تعميع الجفاع الػششي عاـ
العمـػ كاليشجسة بالتعميع العالي، كزيادة تجفق السػاىب في السيغ العمسية كاليشجسية إلعادة 

 ,Flattau et al., 2006)كالتكشػلػجية الييسشة لمػاليات الستحجة في التخررات العمسية 

. كقجـ التسػيل الججيج إلصبلح التعميع في الػاليات الستحجة األمخيكية في العمـػ (13
كالخياضيات كالتخبية الفشية الرشاعية بخامج ججيجة، كأصبح ىحا التعميع الفشي الرشاعي 

بعج(، ثع زاد التػسع ؼيسا  STEMالتكاممي )الحؼ تحػؿ إلى  SMETالرػت الخائج لتعميع 
 .(Sanders, 2012, 102)  في بخامجو

كخاصة بعج أف حرل الصبلب  STEMكسعت الػاليات الستحجة إلى تصػيخ تعميع 
في العمـػ مغ بيغ أربع كثبلثيغ دكلة في نتائج  17في الخياضيات كالسخكد  25عمى السخكد 

سشغافػرة كىػنج كػنج  مغئيع أماـ نطخا، كتخاجعيع PISAالبخنامج الجكلي لتقييع الصبلب 
، مسا أثار القمق مغ ضعف مشافدة االىتساـ بالتػجو نحػ التعمع التكامميضعف كالياباف نتيجة 

الصبلب في السجتسع العالسي لمقخف الحادؼ كالعذخيغ بعج االنتياء مغ التعميع قبل الجامعي، 
مسا يؤثخ  STEMككذفت التقاريخ عغ ضعف إؾباؿ الصبلب عمى االلتحاؽ بتخررات 

 .U.S)مدتؿببًل عمى تػافخ العسالة السبتكخة لؿيادة االقتراد األمخيكي السختكد عمى السعخفة 

Congress Joint Economic Committee, 2012) فزبًل عغ نقز تسثيل األقميات ،
نتيجة اتداع الفجػة االجتساعية كاالقترادية مشح عقػد شػيمة،  STEMكالسخأة في مجاالت 

في الشطاـ التعميسي قبل الجامعي  STEMصبلب يفذمػف في اتقاف كاالىتساـ بتعميع كأف ال
(PCAST, 2010, 36) كسا أف معجؿ الشسػ الدشػؼ في ميغ العمـػ كاليشجسة لع يديج خبلؿ ،

 ,National Science Foundation [NSF])% 5.9إال بشدبة  2009-1950الفتخة مغ 
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% مغ شبلب 33ـ أف 2009الػششي لمتقجـ التعميسي عاـ ، كسا تػصمت نتائج التقييع (2012
 National)% فقط مغ شبلب الرف الثامغ يتقشػف الخياضيات 26الرف الخابع ك

Research Council, 2011, 11) كىحا قج يؤثخ سمبًا عمى االقتراد األمخيكي في ،
ستحجة قادرة ، فعمى الخغع مغ أف الػاليات ال(Erdogan & Stuessy, 2015, 77)السدتقبل

عمى تػليج االقتراد األكثخ ابتكارًا كتقجمًا مغ الشاحية التكشػلػجية في العالع إال أف نطاـ التعميع 
بيغ  STEM، كأكجج فجػة في اإلنجاز في K-12في مشاىج  STEMفذل في دمج محتػػ 

 ;National Science Board, 2007, 12)الػاليات الستحجة كالجكؿ الرشاعية األخخػ 

PCAST, 2010; U.S. Congress Joint Economic Committee, 2012,11). 

كمغ ناحية أخخػ، دلت التقاريخ أنو تػجج فجػة داخل قػة العسل بيغ معمسي الػاليات 
 STEMالستحجة ؼيسا يتعمق بعجد السعمسيغ الحيغ يستمكػف الخبخة البلزمة لجمج مسارسات 

 National Research Council, 2010, 7; National)بشجاح في السشاىج الجراسية 

Science Board, 2007,8; PCAST, 2010,12) كأف جػدة السعمع كانت مغ بيغ أكبخ .
في  STEMالسخاكؼ مغ قبل الباحثيغ الحيغ يجافعػف عغ إدراج السسارسات القائسة عمى 

خصابو  كليحا دعا الخئيذ أكباما في. (Gonzalez & Kuenzi, 2012, 2)الفرػؿ الجراسية 
حػؿ "ما ىػ مسكغ ألشفالشا" إلى أنو "إذا كشا نخيج ألشفالشا أف يربحػا مختخعيغ برػرة كبيخة 
في حل مذكبلت الغج يجب عمى مجارسشا أف تخمق االبتكار، كما يثيخ القمق أف الريغ تستمظ 

ف ثسانية أضعاؼ العجد مغ السيشجسيغ الستخخجيغ مقارنة بالػاليات الستحجة األمخيكية، كأ
الصبلب حتى الرف الثاني عذخ يدجمػف انخفاضًا عمى اختبارات الخياضيات كالعمـػ مقارنة 
بسعطع الصبلب اآلخخيغ في العالع، كأف تجخبة التحريل الجراسي في ىحه السجاالت تعتسج إلى 

 ,Obama)حج كبيخ عمى كجػد معمسيغ فعاليغ مغ أكؿ خصػة لصبلبشا في الفرػؿ الجراسية 

2008, para. 20; Obama, 2012) ـ أف العمع 2015مارس  23، كأشار في خصابو في
ىػ نيج لمعالع ككسيمة حاسسة لمفيع كاالستكذاؼ كاالنخخاط كالقجرة عمى تغييخ ىحا العالع، 
فالشجاح ليذ فقط مغ خبلؿ ما تعخفو، كلكغ ما يسكشظ الؿياـ بو بسا تعخفو، كأصبح أكثخ مغ 

مجيديغ بالسعخفة كالسيارات البلزمة لحل السذكبلت الرعبة أؼ كقت مزى لذبابشا أف يكػنػا 
 ,STEM  (US Department of Educationكجسع كتقييع األدلة مغ خبلؿ تعميع 

2016d)  . 
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 The President’sكمغ قبل أكصى مجمذ مدتذارؼ الخئيذ لمعمـػ كالتكشػلػجيا   

Council of Advisors on Science and Technology (PCAST, 2010, viii-x) 
، كتجشيج  بعجد مغ التػصيات مشيا: دعع معاييخ مذتخكة لمػاليات في الخياضيات كالعمـػ

% مغ 5فعاؿ خبلؿ العقج السقبل، كتكخيع كمكافأة أعمى  STEMألف معمع  100كتجريب 
في )معمع السعمع( في الػاليات مغ خبلؿ إنذاء الييئة القػمية لمسعمع األكؿ  STEMمعمسي 
، كاستخجاـ التكشػلػجيا لجعع االبتكار مغ خبلؿ إنذاء ككالة لمسذخكعات STEMمجاؿ 

البحثية الستقجمة في التعميع، كخمق فخص إللياـ الصبلب مغ خبلؿ الخبخات الفخدية كالجساعية 
، كمختبخات الترشيع، كالبخامج الريؽية، STEMخارج الفرػؿ الجراسية )مثل: مدابقات 

خبلؿ العقج السقبل،  STEMمجرسة تخكد عمى تعميع  1000شاء كاألنذصة السساثمة(، كب
كضساف ؾيادة كششية استخاتيجية كقػية )مغ خبلؿ إنذاء آليات ججيجة لتػفيخ الؿيادة في كزارة 
التخبية كالسؤسدة الػششية لمعمـػ كإقامة شخاكة رؼيعة السدتػػ مع الػكاالت، كإنذاء لجشة 

دية ليحا التعميع، كإنذاء لجشة رئاسية مدتقمة حػؿ تعميع لخمق استخاتيجية اتحا STEMلتعميع 
STEM  بالتعاكف مع مؤسدة الحكاـ الػششية لتعديد كرصج التقجـ نحػ تحديغ تعميع
(STEM ـ لتعميع 2018-2013. كسا تع كضع الخصة الخسديةSTEM  :كالتي تزسشت

كدعع قػػ  ـ2020ألف معمع ججيج كماىخ حتى عاـ  100بإعجاد  STEMتحديغ تعميع 
% مغ 50مغ خبلؿ دعع  STEMالسعمع القائسة، كزيادة دعع الذباب كالسذاركة العامة في 

أصيمة إلكساؿ السخحمة الثانػية، كتحديغ خجمات  STEMالذباب الحيغ لجييع خبخة 
في الدشػات العذخ  STEMالسجسػعات السيسذة كالسسثمة تسثيبًل ناقرًا كالسخأة في تعميع 

ع الجراسات العميا في تخبية قػػ الغج لمعسالة في مجاالت العمـػ كالتكشػلػجيا القادمة، كترسي
 .    STEM (PCAST, 2013)كاليشجسة كالخياضيات 

كل ىحه األسباب كالتػصيات دعت الحكػمة إلى ضساف جػدة كتحديغ تعميع 
STEM  في مجارسK-12 (PCAST, 2010,11; U.S. Congress Joint 

Economic Committee, 2012,1)  كذلظ مع اشبلؽ معاييخ عمـػ الجيل التالي ،Next 

Generation Science Standards (NGSS)   التي رتبت بصخيقة متساسكة في مختمف
 ,NGSS)التخررات كالجرجات لسداعجة الصبلب عمى تعميع العمـػ كفقًا لمسعاييخ الجكلية
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2015; Achieve, Inc., 2013) لسعاييخ األساسية السذتخكة ، كصسست لتكػف متكاممة ا
التي تيجؼ إلى إعجاد الصبلب لمكميات  Common Core State Standardsلمجكلة 

كاالستعجاد الػضيفي عبخ مجسػعة مغ السعاييخ األكاديسية ذات الجػدة العالية في الخياضيات 
ع األمخيكي كفشػف المغة اإلنجميدية مغ خبلؿ تشسية ميارات التفكيخ العميا لمشجاح في السجتس

كاالقتراد العالسي، كالدعي لتشسية معاييخ حل السذكمة كالسشصق كالبخىاف كالتسثيل 
 CCSS Initiative, 2015b,5, CCSS Initiative, 2015a,7; National)كاالتراالت 

Governors Association, 2012,1)،   كسا كضع مجمذ العمـػ القػمي عجدًا مغ
تتشاكؿ مؤشخاتيا: السفاـيع عغ اليشجسة كعسل  K-12لصبلب  السعاييخ السختبصة باليشجسة

السيشجسيغ، كالقزايا كالحمػؿ كاآلثار، كاألخبلؾيات، كالعسل كفخيق، كاالتراالت السختبصة 
 . (National Research Council, 2010, 18-12)باليشجسة

ي الدشػات كقج كاف التقجـ الدياسي في الػاليات الستحجة كاحجًا مغ أىع التصػرات ف
األخيخة نتيجة ضيػر إجساع كاضح مغ الحدبيغ الجيسقخاشي كالجسيػرؼ حػؿ الحاجة إلى 

عمى كجو الخرػص، كبشاء عميو فقجر  STEMإصبلح التعميع بذكل عاـ كأىسية تعميع 
، فقج صجر STEMأك تعميع  STEMصجرت التذخيعات كالقػانيغ سػاء السختبصة بػضائف 

ـ بيجؼ تحديغ إنجاز الصبلب 2002عاـ  No child left behind (NCLB)قانػف 
في العمـػ  k-12كثقافة السجرسة، كتع بشاء عميو تغييخ مشاىج رياض األشفاؿ كحتى 

، كمشح قانػف (AAUW, 2009, 3; AAUW, 2010,5)كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 
مغ  K-12عميع العاـ ـ لتحديغ نطاـ الت2009االنعاش كإعادة االستثسار األمخيكي لعاـ 

خبلؿ تحديغ السعمسيغ كالفعالية السؤسدية كتشفيح معاييخ الجاىدية لمكميات كالسيغ كتصػيخ 
السقاييذ السختبصة بيحه السعاييخ كإعادة تفعيل الجكر الفيجرالي في تصػيخ السجارس مغ خبلؿ 

ت السحمية ـ عسمت الجكلة كالػاليات كالدمصا2008تقجيع السشح التشافدية، كمشح عاـ 
. (PCAST, 2010, 6)كالكػنجخس عمى تحقيق التساسظ في بخامج إعجاد كدعع السعمسيغ 

عمى كافة السدتػيات مغ  STEMـ لتعميع 2012عاـ  STEMكسا صجر قانػف فخص تعميع 
التعميع االبتجائي حتى الجامعة، لتػفيخ السداىسات في تجريب السعمع كالصالب كغيخىا، ثع 

 STEMلتعجيل ىحه السداىسات، ثع قانػف تعميع  2013عاـ  STEM قانػف فخص تعميع
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كإدخاؿ عمـػ الكسبيػتخ إلى التعخيف، كاالستسخار في  STEMـ الحؼ عخؼ تعميع 2015عاـ 
السشح التشافدية، كاستخجاـ األمػاؿ في البحث كالتصػيخ كترسيع نساذج تعمع مبتكخة لبيئة التعمع 

بجاية مغ  STEMي الرفػؼ كسا صجر قانػف كضائف الخسسية كغيخ الخسسية كدعع معمس
ـ كيعجؿ سشػيًا لتعجيل قانػف اليجخة كالجشدية كتحجيج التأشيخات السختبصة 2013عاـ 

لخجمة السجتسع األمخيكي، كسا صجرت  STEMبالحاصميغ عمى مؤىبلت في مجاؿ 
اء كاألقميات لجػ الشد STEMالتذخيعات الخاصة بتسثل الفئات السيسذة مثل: قانػف تعديد 

ـ، كسا صجرت قػانيغ لتػضيف كاستيفاء السعمسيغ عالي الجػدة مثل: قانػف مجرب 2013عاـ 
ـ، كقانػف الييئة القػمية 2013األساسييغ عاـ  STEMتعميع  نًعهًي STEMمحتػػ 

 STEMـ، كقانػف الحػافد الزخيبية لتعميع 2013عاـ  STEMلمسعمع األكؿ في مجاؿ 
مثل:  STEMـ، كعجد مغ القػانيغ لسذاركة الصبلب في تعميع 2013ـ الػششي لمسعمسيغ عا

لسشح جػائد لمسشطسات أك السبادرات التي تقجـ تعميع  2013عاـ  STEMقانػف ترعيج 
STEM كقانػف جاىدية مذخكع ،STEM  ـ لتذجيع السذخكعات القائسة في 2013عاـ

 .   ..(Congress. GOV, n.d)السجارس كالبخامج الريؽية كالعصبلت األسبػعية 
 STEMمجرسة تقجـ تعميع  1000ـ عغ إنذاء 2010كسا أعمغ الخئيذ أكباما عاـ 

 Lynch et)خبلؿ عذخ سشػات لسقابمة متصمبات القخف الحادؼ كالعذخيغ كاقتراد السعخفة 

al., 2013, 3) ـ لتحفيد 2020ألف معمسًا ججيجًا عمى األقل بحمػؿ  100، كتجشيج كإعجاد
. كبجأ التخكيد (National Science Board, 2007)تشافذ االقترادؼ العالسية الشسػ كال

مؤخخًا مغ قبل صشاع القخار كالتخبػييغ كفقًا لجعػة إدارة الخئيذ أكباما إلى دمج كاضح لمعمـػ 
لديادة التحريل  K-12كاليشجسة كالتكشػلػجيا كالخياضيات في السشاىج الجراسية في مجارس 

، (National Research Council, 2011, 13; PCAST, 2010,9)العمسي لمصبلب 
كبجأت االقتخاحات لسشاىج السجارس األمخيكية تشداب مغ الحكػمة إلى السجارس، كالجعػة 
إلعجاد كتشسية السعمسيغ، كبجأت تشداب البخامج اإلضاؼية الخاصة بتشسية كل مغ السعمسيغ 

 .(Bybee, 2013, 44)كالصبلب
ـ أف الييئة الػششية لخجمة 2013أبخيل عاـ  22يذ أكباما في ككحلظ أعمغ الخئ

استجابة لسبادرة التعميع  STEM AmeriCorps initiativeالسجتسع  ستصمق مبادرة 
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ـ،  كذلظ لبشاء شخاكات بيغ القصاعيغ العاـ كالخاص لتػسيع فخص 2009لئلبجاع عاـ 
األمة األمخيكية، كتيجؼ السبادرة إلى األمخيكييغ لمعسل كزيادة تأثيخ السػاششيغ في السجتسع ك 

، كزيادة عجد K-12لصبلب مجارس  STEMتحديغ األداء األكاديسي كالسذاركة في دكرات 
بسا في  STEMالصبلب في السدار الرحيح لمتخخج كالجاىدية لمسيغ كالكميات في مجاالت 
ي الحرػؿ عمى ذلظ الدكاف الحيغ يذاركػف في معجالت مشخفزة، كمداعجة األمة لمتشافذ ف

 ,Corporation for National Community Service)كضائف كصشاعات السدتقبل 

يزع  STEM (STEM Education Coalition). كسا تع إنذاء تحالف تعميع (2016
مشطسة تعميسية كتجارية كميشية، لخفع كعي الكػنجخس كاإلدارة كغيخىا مغ  600أكثخ مغ 

في اقتراد القخف الحادؼ  STEMحاسع الحؼ يمعبو تعميع السشطسات حػؿ الجكر الحخج كال
كالعذخيغ، كإصبلح السجارس كالقػػ العاممة كالتعميع العالي، كالجعع السخرز كالقػؼ لئلعجاد 

، كتعديد إدراج األقميات كالشداء في مجاالت اليشجسة STEMكالتشسية السيشية الفعالة لسعمسي 
، كإقامة السذخكعات التي تخك في بخامج التعميع الخسسية كالبخامج  STEMد عمى كالعمـػ

 .   (STEM Education Coalition, 2016, 1-2)الريؽية كغيخىا 
 ,Beatty, 2011)في الػاليات الستحجة، كحجدىا بيتي  STEMكتشػعت مجارس 

في أربعة أنػاع ىي: مجارس الستسيديغ كليا شخكط خاصة لمقبػؿ كتخكد عمى إعجاد  (13-15
الذاممة كال تتصمب اختبارات  STEM، كمجارس STEMسيغ ليا عبلقة بسجاالت الصالب ل

قبػؿ، كتتيح التخرز في مجاؿ كاحج أك أكثخ كمداعجة األقميات لمحرػؿ عمى عسل في 
كالتعميع التقشي  STEMىحه السجاالت، كمجارس كبخامج تخكد عمى ميغ ليا عبلقة بسجاالت 

ؿ مخاكد محمية تخجـ عجدًا أكبخ مغ السجارس، كبخامج كتقجـ ضسغ التعميع الثانػؼ أك مغ خبل
STEM  في الثانػيات الذاممة كتقجـ بعس السقخرات أك البخامج التجريبية عمى ميغ
STEM كتتفق ىحه السجارس في دمج عمـػ ،STEM  ، أثشاء التجريذ أك نػعيغ مغ العمـػ

عمى البحث كالتقري،  كمعالجة مذاكل الػاقع، كالتعميع الستسخكد حػؿ الصالب السبشي
كاستخجاـ العسميات كالتقشيات السختمفة لحل السذكبلت، كالعسل بخكح الفخيق، كتعمع محتػػ 

 عسيق في العمـػ كالخياضيات. 



في كل من الهاليات  STEMالبخامج الجاعسة لمسجارس الثانهية لمعمهم والتكشهلهجيا واليشجسة والخياضيات 
 د. أشخف محسهد أحسج محسهد           أستخاليا  وإمكانية اإلفادة مشيا في مرخالستحجة األمخيكية و 

 

 

ٌ                                                                                                       يُبيزانعدد                     2017  انثالثى

              - 111 - 

 STEM Theعبخ إنذاء لجشة تعميع  STEMكتشػعت الجيات السدئػلة عغ تعميع 

Committee on STEM Education CoSTEM))ت العمـػ ، كتتكػف مغ جسيع ككاال
( ككالة ككزارة التخبية االتحادية )متزسشة اختراصات لمػاليات كالسحميات( كالسؤسدة 13)

، كذلظ لتدييل كضع استخاتيجية قػمية متساسكة كمرادر تسػيل ججيجة، كتػلي  الػششية لمعمـػ
كسياسة القػػ العاممة كجيػد البحث كالتصػيخ التي  STEMالبخامج كاألنذصة لجعع تعميع 

في التعميع العاـ كالجامعي كالجراسات العميا كالتعميع مجػ الحياة  STEMكد عمى تعميع تخ 
، كمخاجعة كتقييع أنذصة STEMكاالحتياجات الحالية كالستػقعة لمقػػ العاممة في مجاالت 

االتحادية، كتشديق األنذصة كالبخامج عبخ الػكاالت الفيجرالية لتعميع  STEMكبخامج تعميع 
STEM يخ كتشفيح الخصة الخسدية االتحادية لتعميع ، كتصػSTEM كزيادة االستثسارات ،

في مخحمة ما قبل السجرسة حتى التعميع  STEMالػششية في خسذ مشاشق ىي: تحديغ تعميع 
في السخحمة  STEM، كزيادة خبخة STEMالثانػؼ، كزيادة دعع كاشخاؾ العامة كالذباب في 

السيسذة تاريخيًا في مجاالت اليشجسة كالخياضيات،  الجامعية، كتقجيع خجمة أفزل لمفئات
 National Science and)لمغج  STEMكترسيع تعميع لمخخيجيغ لقػػ عسل 

Technology Council, 2012,9; US Department of Education, 2016f) .

عغ شخيق كضع خصة تزسشت:  STEMكأكصت المجشة بتشديق االستثسارات في تعميع 
الفعاؿ  STEMاخل القائسة عمى األدلة متزسشة ما ىػ معخكؼ عغ تعميع استخجاـ السج

القائع عمى األدلة، كتحجيج كتبادؿ مجاخل قائسة عمى األدلة في  STEMكمسارسات تعميع 
لتحجيج السسارسات القائسة عمى األدلة لؿياس فعالية  STEMإجخاء البحػث كالتقػيسات لتعميع 
التقػيسات، كزيادة الكفاءة كاالتداؽ لزساف أف االستثسارات البخامج كتعديد تبادؿ البحػث ك 

متدقة مغ أجل االستفادة كزيادة السػارد االتحادية بكفاءة، كتحجيج  STEMاالتحادية تعميع 
الفعاؿ  STEMالسجاالت ذات األلػية كالتخكيد عمييا كتذسل مجاالت أربعة ىي: تعميع معمع 

الجامعي، كخجمة الجساعات التي تسثل  STEMكتعميع ، كاإلشغاؿ كالسذاركة، K-12لمتعميع 
 National Science and Technology)تسثيبًل ناقرًا في مجاالت اليشجسة كالعمـػ 

Council, 2012, viii) ،كلتحقيق ىحه األىجاؼ كضعت الخصة: معاييخ االستثسار الشاجح ،
جية لشذخ السسارسات القائسة القائع عمى األدلة، كاستخاتي STEMكتػليفة مغ مسارسات تعميع 

عمى األدلة، كإرشادات التقييع، كأدكار محجدة كمدئػليات كل ككالة، كمقاييذ مذتخكة، كمعالع 
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 National Science and)سشػية لبلستخشاد بيا في تشفيح كمتابعة اثخ الخصة االستخاتيجية 

Technology Council, 2013, 14). 
  :الستحجة األمخيكية بالهاليات STEM)ج( أىجاف تعميم 

، كشسمت العجيج STEMتع كضع ثبلثة أىجاؼ عخيزة متكاممة شػيمة األجل لتعميع 
مغ األىجاؼ الستػسصة كالسخكدية ليع جسيعًا، كشسمت األىجاؼ الػسيصة محتػػ التعمع 

، كإعجاد الصبلب ليكػنػا STEM، كتصػيخ الترخفات اإليجابية تجاه STEMكمسارسات 
لحياة.، كلكي تحقق السجارس ذلظ تكػف لجييا أىجاؼ كسيصة لمشجاح مثل: متعمسيغ مجػ ا

، كدرجات اختيارات االنجاز، كمعجالت التخخج مغ السجارس STEMزيادة االلتحاؽ بسقخرات 
الثانػية، كالجاىدية لمسيشة أك الػضيفة، كااللتحاؽ بسؤسدات التعميع ما بعج الثانػؼ، كتسثمت 

 :(National Research Council, 2011, 4-5)ىحه األىجاؼ العامة في 
زيادة عجد الصبلب الحيغ يدعػف في نياية السصاؼ إلى درجات عمسية متقجمة  -

ككضيفة في مجاالت اليشجسة كالخياضيات كالعمـػ كالتكشػلػجيا كتػسيع مذاركة السخأة 
 كاألقميات في ىحه السجاالت.

ػسيع مذاركة السخأة كاألقميات في القادرة كالساىخة كت STEMتػسيع القػػ العاممة  -
 القػػ العاممة.

لجسيع الصبلب، بسا في ذلظ الحيغ ال يسارسػف ميشًا ذات  STEMزيادة محػ أمية  -
: كيجب STEMأك تقجيع دراسات إضاؼية في تخررات  STEMصمة بسجاالت 

أف تخكد أىجاؼ السجارس في ضػء ىحا اليجؼ عاـ عمى مداعجة الصبلب عمى 
السفاـيع كالعسميات البلزمة التخاذ قخار شخري مدتشيخ، كالسذاركة في معخفة كفيع 

الذئػف السجنية كالثقاؼية كالعمسية كالخياضية، كاإلنتاجية االقترادية لجسيع الصبلب، 
كاستيجاؼ جسيع الصبلب كليذ فقط الحيغ سػؼ يػاصمػف التعميع أك كضائف في 

STEM ششيغ لسػاجية تحجيات مجتسع السجاالت ذات الرمة، كإعجاد افزل لمسػا
 عمسي معتسج عمى التكشػلػجيا. 

 STEMكسا كضعت مؤسدة الحكاـ الػششييغ األىجاؼ الثبلثة التالية لتعميع  
 :(National Governor’s Association Center 2008,16)ىي
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إعجاد الصبلب لسػاجية التحجيات كالفخص الستاحة في اقتراد القخف الحادؼ  -
أجل السشافدة في االقتراد العالسي يجب أف يكػف الجيل القادـ لجييع كالعذخيغ: مغ 

بسا في ذلظ فيع الخياضيات كالعمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة  STEMمعخفة قػية مغ 
 كحل السذكبلت كميارات التفكيخ الشاقج.

الجقيق يداعج  STEM: تعميع K-16تحديغ التأثيخ كالفعالية الذاممة لشطاـ تعميع  -
ة التحريل العمسي لمصبلب في مجاالت متعجدة، ألنو يداعج عمى تصػيخ في زياد

 التفكيخ الشاقج كالسيارات التحميمية، كالسداىسة في الكميات كاالستعجاد لمػضيفة.
: محػ STEMإضافة ؾيسة كإنتاجية كابتكارات في االقتراد مغ خبلؿ قػة عسل  -

ر كالسداىسة في التشسية لجػ القػػ العاممة لتػليج ثقافة االبتكا STEMأمية 
 االقترادية.

كحجد مجمذ الخئيذ االستذارؼ لمعمـػ كالتكشػلػجيا أربعة أىجاؼ رئيدة، كيسكغ 
لمسعمسيغ تصػيخ مجسػعة مغ السسارسات تيجؼ إلى تحقيق ىحه األىجاؼ السحجدة، كىي 

(PCAST 2010 ,15-17): 
لسػاششة ألكليظ الحيغ : بشاء فخص اSTEMالتأكيج عمى قجرة السػاششيغ عمى تعميع  -

لجييع السعخفة كالسفاـيع الشطخية كميارات التفكيخ الشقجؼ التي تأتي مغ دراسة مػاد 
STEM كىػ أمخ ميع بالشدبة ألكلئظ الحيغ لع يجخمػا مباشخة إلى السيغ الستعمقة ،

 .STEMب 
: إعجاد عجد كافي مغ العامميغ لفخص العسل في السيغ STEMبشاء قػة عاممة تتقغ  -

التي مغ الستػقع اف تدداد في الدشػات السقبمة،  STEMذات الرمة بسجاالت 
سػؼ تدداد في مجاالت  STEMباإلضافة إلى، أف السيارات الستعمقة بسجاالت 

 .STEMليذ ليا عبلقة بسػضػعات 
في العالع  STEMفي السدتقبل: تػفيخ تعميع أفزل مغ خبخاء  STEMبشاء خبخاء  -

قترادؼ كالتقجـ التكشػلػجي، كفي فيسشا ألنفدشا كالكػف، كالحج لمسداىسة في الشسػ اال
 مغ الجػع كالسخض كالفقخ.
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سج الفجػة بيغ االنجاز كالسذاركة: كييجؼ إلى زيادة مذاركة كاىتساـ السخأة كاألقميات  -
 في مجاالت اليشجسة كالخياضيات مغ أجل االستفادة الكاممة مغ إمكانات لمببلد.    

 في الهاليات الستحجة األمخيكية:  STEMالسجارس الثانهية لتعميم )دـ( بخامج دعم 
تشػعت البخامج كالسبادرات التي تشفيحىا الػاليات الستحجة األمخيكية في ىحا السجاؿ  

سػاء عمى السدتػػ االتحادؼ أك الػاليات أك الجامعات أك السجارس، كتخكد الجراسة الحالية 
تخبية التي تيجؼ رسالتيا إلى استعادة كالحفاظ عمى الرجارة عمى البخامج السقجمة مغ كزارة ال

األمخيكية في اقتراد السعخفة الحجيث مغ خبلؿ الدعي لتحديغ السذاركة كأداء الصبلب 
 STEM ،(National Science and Technologyاألمخيكييغ في مػاضيع كحقػؿ 

Council, 2012, 20, 22):كمغ ىحه البخامج ما يأتي  ، 
 : STEMبخامج الجعم والتشسية السيشية لسعمسي السجارس الثانهية  أواًل:

كىي بخامج ركدت عمى إعجاد كتشسية السعمسيغ قبل كأثشاء الخجمة لمتجريذ بالسجارس  
 خارج بخامج الجامعات الخسسية إلعجاد السعمسيغ، كمشيا: STEMالثانػية لتعميع 

 : STEM Innovation Networksوالخياضيات شبكات ابتكار العمهم والتكشهلهجيا واليشجسة  -1

( مميػف دكالر، كتقجـ كزارة التخبية جػائد 110كىػ مذخكع تع إنذائو بتكمفة إجسالية ) 
تشافدية لمدمصات التعميسية السحمية في شخاكة مع مؤسدات التعميع العالي كالسشطسات غيخ 

كفقًا لمسسارسات  STEMكتعمع الخبحية كغيخىا مغ الييئات العامة كالذخكات لتصػيخ تجريذ 
الجكلية القائسة عمى األدلة كالتحقق مشيا، كتذسل االستخاتيجيات السسكشة لمتػضيف كاإلعجاد 
كالتشسية السيشية الفعالة لمسعمسيغ، كاختيار نساذج التعميع كالتعمع التي تسكغ الصبلب لتمبية 

 ,STEM (US Department, Scienceالسعاييخ السيشية لمكميات القائسة عمى 

Technology, Engineering and Math (STEM) Education, 2015, 1). كتذسل السذخكعات ،
مجسػعة كاسعة مغ الذبكات تتزسغ أنذصة لبلستفادة مغ األصػؿ اإلقميسية كمخافق البحػث 
كالسشطسات غيخ الخبحية كالذخكاء كأصػؿ رأس الساؿ البذخؼ في السشطسات السيشية 

جعع السعمسيغ قبل كأثشاء الخجمة لتحديغ نتائج الصبلب، كزيادة الفخص لمسعمسيغ كالجامعات ل
مغ  STEMكالصبلب لمتفاعل، كإشخاؾ السيشييغ في تثؿيف القادة كالسبجعيغ في مجاؿ 

( مميػف دكالر لتأسيذ مجتسع اإلنتخنت مغ معمسي 5السعمسيغ كالصبلب، كيخرز )
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STEM  لتذجيع اعتساد استخاتيجيات تعمعSTEM  كاسعة كفعالة، حيث تداعج ىحه الذبكات
عمى تبادؿ أفزل السسارسات بيغ السجارس كالسعمسيغ كتعطيع أثخىا عمى الرعيج الػششي، 

، باإلضافة إلى الذبكات STEM، كشبكة تيشيدي البتكار STEMكمشيا: شبكة أكىايػ لتعمع 
السجتسعات السحمية التي تخغب الشاشئة في كالية كػلػرادك ككشتاكي، كذلظ لسداعجة السجارس ك 

 STEM، كتقجيع بخامج ؾيادة ابتكارات STEMفي إنذاء مجارس كبخامج ججيجة في مجاؿ 
الفعالة كمسارسات التعميع  STEMعمى الذبكة، كتسكيغ السعمسيغ لسعخفة استخاتيجيات 

ع العاـ السبتكخة في الفرػؿ الجراسية كالسجارس، كإشخاؾ القصا STEMكالتعمع، كنذخ مفاـيع 
، كدعع االبتكارات قابمة لبلستجامة STEMكالخاص في ترسيع كتذغيل التجريذ كأنطسة تعمع 
(U.S Department of Education, 2016d). 

 STEM National STEMفي مجال )معمم السعمم( الييئة القهمية لمسعمم األول  -2

Master Teacher Corps : 
( مميػف دكالر أمخيكي عاـ 20ـ، ك)2014( مميػف عاـ 35ىػ بخنامج بتكمفة ) 

ـ، كيدعى إلى تحجيج ككضع كتػسيع 2017( مميػف دكالر عاـ 10ـ، كرصج لو )2015
الستسيديغ إلى قادة عمى السدتػػ  STEMنساذج لمسداعجة في تحػيل آالؼ مغ معمسي 

لظ عمى مدتػػ الػاليات، كذ STEMالػششي لمسداعجة في تحديغ التجريذ كالتعمع في مجاؿ 
مغ خبلؿ السذاركة في بشاء القجرات الؿيادية، كتعديد التعمع السيشي لمسعمسيغ اآلخخيغ، كتحجيج 

 STEMكتقاسع السسارسات الػاعجة في السجارس كالػاليات كالسذاركة السحمية كمشتجيات سياسة 
ؿ الػششية عبخ شبكة كششية بيشيع كبيغ السعمسيغ ليكػنػا مخشجيغ كقادة في مجارسيع لتباد

أفزل السسارسات، كتػفيخ فخص لؤلعزاء ليكػف لو صػتًا في تصػيخ الدياسة التعميسية، 
كمداعجة الصبلب عمى التفػؽ، كالتجريب كاإلرشاد في مجارسيع كمجتسعاتيع، كتع كضع خصة 
لتكخيع كمكافأة  السعمسيغ الستسيديغ كفقًا لسعاييخ كمقاييذ محجدة )كيتع اختيارىع لفتخات محجدة 

% مغ أفزل السعمسيغ لبلشتخاؾ في 20% إلى 5خسذ سشػات، كسيتع رفع الشدبة مغ تبمغ 
السػىػبيغ،  STEMالييئة( لسجة خسذ سشػات لسشحيع العزػية في السجتسع الػششي لسعمسي 

التعميسية الفعالة عمى الرعيج الػششي، كزيادة  STEMكتدييل كنذخ كاعتساد مسارسات 
افدية لمػالية أك تجسعات كبيخة في السقاشعات في شخاكات مع الخاتب، كتػفيخ مشح إقميسية تش

الجامعات كالسؤسدات غيخ الخبحية لتخصيط كتشفيح بخامج الييئة القػمية لمسعمع األكؿ في 
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، كيحرل أعزاء الييئة عمى التجريب الستخرز في الؿيادة كاإلرشاد STEMمجاؿ 
لسػارد كأفزل السسارسات عمى الذبكة كالسحتػػ كالسيارات التخبػية ذات الرمة مع تبادؿ ا

معًا، كتقييع أثخ البخنامج كنذخ أفزل السسارسات لتصػيخ كاالحتفاظ بالسعمسيغ استشادًا عمى 
 U.S Department of Education,2016c; U.S))الجركس السدتفادة مشو

Department of Education, 2016d; U.S Department of Education, 

2016f)    . 

 : STEMبخنامج مدارات معمم  -3
( مميػف دكالر أمخيكي لمبخنامج، كيقـػ عمى أساس تػفيخ مشح 80تع تخريز ) 

الثانػية، عبخ تػفيخ السشح كالسدارات ذات  STEMتشافدية لتجشيج كتجريب السعمسيغ لسجارس 
ع استخاتيجيات الجػدة العالية لذيادة السعمع كالسشاىج االبتكارية األخخػ لمتجشيج كالتجريب، ككض

تػضيف ججيجة لػضع السػىػبيغ الستخخجيغ مغ الجامعات كالسيشييغ في مجاالت اليشجسة 
 U.S Department of Education, 2016c; ; U.S)كالخياضيات في السجارس الثانػية

Department of Education, 2016d). 

 ( ألف معمم متسيد عمى مجى العقج السقبل: 100بخنامج إعجاد )-4
يسثل البخنامج شبكة كششية لجعع السعمسيغ الحالييغ كتحديغ نػعية بخامج إعجاد معمع  
STEM كتػضيف أفزل الجامعييغ لذغل كضائف التجريذ في مجارس ،STEM كتع ،

( 280ألف متسيد في الدشػات األربع األكلى. كتع تذكيل تحالف مغ ) 30تجريب أكثخ مغ 
كالسشطسات غيخ الخبحية كالسؤسدات كالذخكات  مشطسة مغ كبار السؤسدات األكاديسية

( مميػف دكالر مغ 50ـ، كأشمقت صشجكقيغ بؿيسة أكثخ مغ )2015كالييئات الحكػمية عاـ 
 40السؤسدات كاليبات لمؿياـ بسذخكعات ذات جػدة عالية ذات الرمة، كاقتخحت كزارة التخبية 

 STEMى بخامج إعجاد معمع ـ لجعع األدلة السدتشجة عم2015مميػف دكالر مغ ميدانية 
 ,STEM (U.S Department of Educationلتجريب كتجشيج معمسي السجارس الثانػية 

2016d; U.S Department of Education, 2016e).  كيقـػ البخنامج عمى نيج حل
السذكبلت، كرسع مدار لمتجريب كاالحتفاظ بالسعمسيغ الستسيديغ، كابتكار نسػذج شبكي مغ 

يخ لجػ الحمفاء السخجحيغ كالسحتسميغ لبلنزساـ كالعسل معًا لحل السذكبلت أجل التغي
كالتحجيات الكبيخة، كذلظ مغ خبلؿ كضع استخاتيجية لجعػة السشطسات السرشفة عالسيًا لتحقيق 
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األىجاؼ السخجػة كتػفيخ الخبخات كالسػارد التشطيسية الستقصاب السعمسيغ في السدتقبل بأعجاد 
ػػ، كمداعجة الذخكاء لتقجيع الخبخات كالتعمع كالسػارد البلزمة لبشاء أق STEMكخمؽيات 

السعخفة السذتخكة كتػسيع الذبكة، كتػفيخ الجعع القػؼ لمذخكاء لمشجاح في التداماتيع كتػفيخ 
فخص لمػصػؿ إلى أفزل السسارسات عبخ السدح الدشػؼ لمذخكاء لجسع معمػمات عغ 

كدة لسعالجة فخص البحث كاالبتكار الخئيدة كرسع خخائط الذبكة، كزرع مجتسعات التعمع السخ 
لمتحجيات الكبخػ )مثل الذخاكة مع جامعة كاليفػرنيا في نجاح إعجاد السعمسيغ الججد 
كالستسيديغ كفقًا لسعاييخ العمـػ لمجيل التالي(، كيذسل السدح السخاحل الدت لمحياة السيشية 

تذغيل، كالتشسية، كالتقجـ الػضيفي(، كالػصػؿ إلى لمسعمع )التػضيف، كاإلعجاد، كالتعاقج، كال
السػارد كاستثسارىا لتػسيع االبجاع عمى مدتػػ الذبكة، كتحجيج التحجيات السشيجية الكبيخة 

 ; ;U.S Department of Education, 2016a)بشكم يعتًذ واضتراتيجي كالترجؼ ليا 

U.S Department of Education, 2016d; U.S Department of Education,  
2016e) . 

 Mathematics and Scienceبخنامج الذخاكات بين العمهم والخياضيات  -5

Partnerships : 
( مميػف دكالر، 152.717) 2015كبمغ تسػيمو عاـ  2002ىػ بخنامج بجأ مشح عاـ  

ت، كتع ترسيسو لتحديغ محتػػ السعخفة لمسعمسيغ كأداء الصبلب في مجاالت العمـػ كالخياضيا
مغ خبلؿ تذجيع الػاليات كمؤسدات التعميع العالي كالػكاالت كالدمصات التعميسية السحمية 
كالسجارس االبتجائية كالثانػية لمسذاركة ؼيو، كتذسل أنذصتو كاحجة أك أكثخ مغ األنذصة 
التالية: خمق فخص لتعديد كاستسخارية التصػيخ السيشي لسعمسي العمـػ كالخياضيات لتحديغ 

، كتعديد ميارات تجريذ قػية لمسعمسيغ كمجربييع بسا في ذلظ STEM بًىضىعبتع معارفي
دمج األساليب البحثية القائسة عمى أسذ عمسية مػثػقة كأساليب التجريذ القائسة عمى 
التكشػلػجيا في السشاىج الجراسية، كإنذاء كتذغيل كرش العسل الريؽية أك السعاىج في العمـػ 

متابعة التجريب لمصبلب كالسعمسيغ لتػفيخ أنذصة التصػيخ السيشي  كالخياضيات بسا في ذلظ
مثل التعمع عغ بعج، كأنذصة تجريبية عمى استخجاـ التكشػلػجيا، كاالرتباط مباشخة مع السشاىج 
الجراسية كالسجاالت األكاديسية التي يقجـ السعمع مغ خبلليا التعميع مع التخكيد عمى شخؽ 

عمع عمى فيع كاستخجاـ معاييخ السحتػػ الجراسي كاختيار السشاىج التجريذ، كتعديد قجرة الس
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السشاسبة، كتجريب السعمسيغ عمى استخجاـ السشاىج عمى أساس البحث العمسي كالتساشي مع 
السحتػػ الجراسي، كيتع ذلظ مغ خبلؿ كضع بخامج التعمع عغ بعج باستخجاـ السشاىج السبتكخة 

مى البحػث العمسية، كترسيع بخامج إلعجاد السعمسيغ كالقائسة عمى السحتػػ كالسدتشجة ع
كسجربيغ لغيخىع مغ السعمسيغ، كإنذاء البخامج البلزمة لتػاصل معمسي الخياضيات كالعمـػ مع 
العمساء. كتقجيع العجيج مغ السرادر مثل: السؤتسخ الدشػؼ لمذخاكة بيغ العمـػ كالخياضيات 

خنت، كركابط مع السؤسدة الػششية لمعمـػ كالخابصة كاستعخاض نطاـ التقخيخ الدشػية عمى اإلنت
الػششية لسعمسي العمـػ كككالة ناسا، كالسشح التشافدية، كمشح الخياضيات كالعمـػ الػششية، 
كتحسيل ممفات كدليل يقجـ االستخاتيجية الذاممة لمتقييع ككيؽية الحرػؿ عمى التقييسات الفػرية 

رصج التقييع، كسا تع تػفيخ شبكة الذخاكة بيغ العمـػ ككيؽية مخاجعة خصط تقييع الستقجميغ ك 
 2015مميػف دكالر لعاـ  5كالخياضيات لتػفيخ مجتسعات التعمع التفاعمية )حيث تع تخريز 

كذبكة كششية لمسجتسعات السيشية مغ معمسي  االفتخاضية STEMشبكة تعمم لبخنامج  
STEM سعمسي عمى شبكات اإلنتخنت لبشاء مجتسع التعمع السيشي لSTEM كتسكغ السعمسيغ ،

، كيؿيع STEMالسبتكخ، كتقجيع استخاتيجيات فعالة لتجريذ  STEMلسذاركة محتػػ 
 U.S Department of)البخنامج مغ خبلؿ تقخيخ نرف سشػؼ يقجـ لػزيخ التخبية

Education, 2016a; U.S Department of Education, 2016c; ; U.S 

Department of Education, 2016d) . 

 : Teacher Incentive Fundصشجوق حهافد السعمسين  -6
( 13( مميػف دكالر، كمشحت الػزارة )99ـ بسيدانية قجرىا )2006بجأ السذخكع عاـ  

ـ، كيتع تشفيح 2016مشحة ججيجة في ضل السشافدة لرشجكؽ حػافد السعمسيغ لمدشة السالية لعاـ 
فيخ السشح لتعديد التجريذ الفعاؿ مغ خبلؿ السذخكع لسجة خسذ سشػات، كيقـػ عمى فكخة تػ 

تصػيخ رأس الساؿ البذخؼ كاستخجاـ التعػيس عمى أساس األداء، كيقـػ البخنامج عمى تػفيخ 
فخص قػية لمدمع الػضيفي كدعع السجرب الشطيخ لمشطيخ كتحديغ نتائج الصالب مغ خبلؿ زيادة 

غ ـيكل األجػر، كمكافآت السعمسيغ مذخكعًا لتحدي 131فعالية السعمسيغ، كقج مػؿ البخنامج 
كمجيخؼ السجارس الفعالة، كتػفيخ الفخص السيشية لمسعمسيغ في السجارس الفقيخة،  كقج خجـ 

( مشصقة حزخية كريؽية كضاحية في 300( مجرسة في أكثخ مغ )2000السذخكع أكثخ مغ )
سيشية في ( كالية ككاششصغ العاصسة، كشسمت السذخكعات بخامج مدارات السعمع ال36)
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التجريذ، كمدارات السعمع السيشية التي تعتخؼ كتصػر كتكافئ السعمع الستسيد خبلؿ السخاحل 
السيشية السختمفة، كحػافد السعمع الفعاؿ الحيغ يتػلى أدكارًا ؾيادية تعميسية داخل مجارسيع، 

ـياكل الخكاتب كالتشسية السدتسخة لمسيارات الؿيادية لمقادة السعمسيغ كمجيخؼ السجارس، كإنذاء 
 U.S Department of Education 2016a; U.S)الججيجة عمى أساس الفعالية

Department of Education 2016d)   . 

 The RESPECT Projectبخنامج إدراك نجاح التخبية والتسيد السيشي والتجريذ التعاوني  -7

Recognizing Educational Success, Professional Excellence and Collaborative 

Teaching):) 

ىػ حػار كششي مغ قبل معمسي الرفػؼ الشذصاء لسداعجة كزارة التخبية في      
تػفيخ مجخبلت بذأف السيدانية السقتخحة كتػسيع الجيػد إلصبلح التعميع كتحػيل التجريذ 

ار ( ممي5ـ تقجر بؿيسة )2013كسيشة القخف الحادؼ كالعذخيغ ، حيث خرز لو ميدانية عاـ 
دكالر كبخنامج تشافدي يداىع في تعديد الػاليات كالسشاشق التعميسية لمعسل مع السعمسيغ 
كالشقابات ككميات التخبية كأصحاب السرمحة التعميسية األخخػ إلصبلح ميشية التجريذ في 
االقتراد العالسي، كإثارة الحػار الػششي لجعع سياسة قػية لمتشسية السدتجامة لمتجريذ، كبخنامج 
لمسشح لجعع الػاليات كالسشاشق التعميسية التي تمتـد بإصبلحات جدئية في كل مخحمة مغ ميشة 
التجريذ. كيتكػف البخنامج مغ ستة عشاصخ أساسية ىي: جحب السػاىب مغ الجرجة األكلى 
في التعميع كسعمسيغ كإعجادىع لمشجاح، كإنذاء تسييغ كضيفي متػاصل مع تعػيس تشافدي، 

ذاء الشجاح )إنذاء السجارس في السشاخات كالثقافات، كتػضيف الػقت، كتػفيخ شخكط إن
كمشاىج التػضيف، كاستخجاـ التكشػلػجيا كخجمات الجعع كنذخىا، ...(، كتقييع كدعع التشسية 
كالشجاح لمسعمسيغ كالقادة، كاستقصاب أفزل السعمسيغ لمصبلب الحيغ ىع في أشج الحاجة إلييع، 

يج كالستصػر لبلنتقاؿ إلى نطاـ تعميسي أكثخ فعالية ككفاءة كاستجامة كالحفاظ عمى الشطاـ الجج
 U.S Department of Education, 2016a; U.S Department of)بعج انتياء السشح 

Education, 2016b; ; U.S Department of Education, 2016d)  . 

 :NPD Program البخنامج الهطشي لمتشسية السيشية -8 
مميػف دكالر،  42.122.600ـ 2014، كبمغت تكمفتو عاـ 2006مج عاـ بجأ البخنا 

كيقجـ لمكيانات السؤىمة لتشفيح أنذصة التشسية السيشية التي تيجؼ لتحديغ تعمع المغة اإلنجميدية، 
كيداعج السعمسيغ في مجاؿ تعميع كتعمع المغة االنجميدية لتمبية السعاييخ السيشية العالية، كتذسل 
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كأثشاء الخجمة. كتخكد أىجاؼ تحديغ األداء عمى نصاؽ كاسع عمى كصف ما األنذصة قبل 
سػؼ يتحدغ ككيف سيتع ؾياسو، فسثبًل في نياية الدشة األكلى فإف جسيع السعمسيغ سػؼ 
يطيخكف تحديشات في السسارسة العسمية في الفرػؿ الجراسية، كسيتع ؾياس التحديغ مغ 

مى شخيط فيجيػ، كمبلحطات الشطيخ، كاستبياف خبلؿ محادثات الفرػؿ الجراسية مدجمة ع
 U.S)السعمع، كالتسكيغ مغ جسيع الكفاءات التي تقاس مغ قبل قائسة مبلحطة السعمع 

Department of Education, 2016a; ; U.S Department of Education, 

2016d). 

 Supporting Effective Educator Developmentبخنامج دعم مشحة تشسية السخبي الفعال -9

Grant Program: 

 12ـ عغ 2015ـ، كأعمشت كزارة التخبية في سبتسبخ 2011بجأ البخنامج في عاـ  
مميػف دكالر لمدشة األكلى مغ مذخكعاتيا كيتػقع أف تقجـ ما يديج  51مشحة ججيجة بأكثخ مغ 

ألف  60مميػف دكالر خبلؿ فتخة السشحة لسجة ثبلث سشػات، كذلظ لجعع أكثخ مغ  150عغ 
مجيخ مجرسة عمى مجػ الدشػات السقبمة. كيقجـ التسػيل لمحرػؿ عمى مشح  1400معمع ك

لسشطسات كششية غيخ ربحية لتقجيع أنذصة تعديد التشسية السيشية لمسعمسيغ كمجيخؼ السجارس أك 
كمييسا، ككضعت الػزارة مجسػعة مغ السعاييخ كالسؤشخات الختيار ىحه السشطسات، كسا 

عة مغ األكلػيات مشيا زيادة فخص التصػيخ السيشي ذؼ الجػدة العالية كضعت ليا مجسػ 
مغ خمؽيات مسثمة تسثيبًل تقميجًا،  STEMأك زيادة عجد السعمسيغ في مػاد  STEMلسعمسي 

كيجب أف يطيخ الستقجمػف أف عسميع مع مجيخؼ السجارس سػؼ يؤثخ إيجابيًا في تحديغ أداء 
 U.S Department of Education, 2016a; U.S Department of)السعمسيغ 

Education, 2016d). 

 :Transition to Teaching بخنامج التحهل إلى التجريذ -10
مميػف  13.631.500ـ 2015، ككانت تكمفتو عاـ  2009بجأ البخنامج في عاـ   

دكالر، كيدعى إلى تقجيع مشح لتػضيف كاستيفاء الفشييغ شبو السؤىميغ كخخيجي الجامعات 
لججد لتأىيميع تأـيبًل عاليًا كسجرسيغ في السجارس الثانػية شجيجة الحاجة، كتػسيع مدارات ا

ججيجة كبجيمة لتخؽيس الػقت كاالعتساد عمى التجخبة كالخبخة كالسؤىبلت األكاديسية بجاًل مغ 
التقميجية في مجاؿ التعميع، كيقـػ بتسػيل السذخكعات الػششية كاإلقميسية ذات الرمة عمى 

تػػ الػالية كالسحميات، كيقجـ مشحًا لسجة خسذ سشػات إلى الييئات التعميسية الحكػمية مد
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كالسحمية أك السشطسات اليادفة كغيخ اليادفة لمخبح أك مؤسدات التعميع العالي بالتعاكف مع 
الػالية كالييئات التعميسية السحمية، كعمى السسشػحيغ تػفيخ مشاىج شاممة لمتجريب كالسكاف كدعع 
السعمسيغ السخشحيغ لمبخامج، كيجب أف تدتػفي الذيادة السقجمة متصمبات شيادة الػالية أك 

 U.S Department of Education, 2016a; U.S)التخاخيز ذات الرمة 

Department of Education, 2016d)   . 

 :Teacher Quality Partnership Grant Program بخنامج شخاكة جهدة السعمم -11
مميػف دكالر، كتيجؼ السشح  40.552.000ـ بتكمفة قجرىا 2014البخنامج في بجأ  

إلى خمق بخامج إعجاد معمع نسػذجية لتػليج معمسيغ عالي الجػدة، كإصبلح بخامج إعجاد السعمع 
، أك عغ شخيق إنذاء بخامج تعميسية سكشية ججيجة STEMالحالية مع التخكيد عمى معمسي 

ألكاديسية أك السيشية القػية كمغ ذكؼ الخبخة في التجريذ لتشسيتيع، لؤلفخاد مغ ذكؼ السؤىبلت ا
كىحه السشح تقجـ في الغالب لمسجتسعات الخيؽية لتحديغ نػعية السعمسيغ السحتسميغ عبخ تعديد 
إعجاد السعمع كأنذصة التشسية السيشية لمسعمسيغ، كتجشيج األفخاد الفاعميغ بسا في ذلظ األقميات 

غ األخخػ إلى قػة التجريذ، كيتع بشاء شخاكة بيغ مؤسدات التعميع العالي كاألفخاد مغ السي
 U.S) )كميات التخبية كاآلداب كالعمـػ كالبيػلػجي( كالسجارس لجعع حاجات السجرسة

Department of Education, 2016a U.S Department of Education, 2016d)   . 

 Teachers for a Competitive بخنامج السعمسين من أجل غج تشافدي -12

Tomorrow: 
ـ 2010ـ، كبمغت السيدانية لسخحمة البكالػريػس عاـ 2008بجأ البخنامج في عاـ  

لسخحمة الساجدتيخ، كالغخض مغ ىحه  1.092.000دكالر لسخحمة الجكتػراه  1.092.000
المغات أك  STEMالسبادرة ىػ كضع كتشفيح بخامج لتقجيع مقخرات متكاممة لمجراسة في مجاؿ 

كالمغات األجشبية الحخجة لمسعمسيغ مع شيادة  STEMاألجشبية الحخجة كدرجة البكالػريػس ؼ 
السعمع الستدامشة، ككضع كتشفيح بخامج لسجة سشتيغ أك ثبلث سشػات بجكاـ جدئي لجرجة 

أك تعميع المغات األجشبية لمسعمسيغ لتعديد معخفة السحتػػ  STEMالساجدتيخ في تعميع 
 U.S Department of Education, 2016a; U.S)كالسيارات التخبػية لمسعمسيغ 

Department of Education, 2016d)   . 
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مغ خبلؿ البيانات: مغ أجل صشع  STEMتعطيع أثخ نصاؽ تعميع  بخنامج/ مذخوع -13
 MISO (Maximizing the Impact of STEM Outreach through Data القخار 

:Driven Decision-Making) 
ىػ بخنامج مصبق في نصاؽ الحـخ الجامعي بتسػيل مغ السؤسدة الػششية لمعمـػ في  

جامعة كالية كاركليشا الذسالية، كتسثمت السخحمة الثانية مغ السذخكع إنذاء مجتسع السسارسة 
شخيكًا، كبمغ عجد السذاركيغ  25، كبمغ عجد الذخكاء لمتػعية STEMبيغ الستسيديغ في تعميع 

ألف مذارؾ، كتسثمت أىجاؼ السذخكع بػجو عاـ إلى  13.500ب كالسعمسيغ مغ الصبل
(Maximizing the Impact of STEM Outreach through Data :Driven 

Decision-Making (MISO), 2016): 

تػفيخ شبكة مبتكخة مغ الجعع كالتػاصل بيغ مجيخؼ السذخكع ذؼ الباع الصػيل  -
التخبػؼ لخمق مجتسع التعمع لتذجيع تبادؿ أفزل كمقخىع الجامعة كخبخاء التقييع 

ما قبل التعميع  STEMالسسارسات كاالبتكارات التي مغ شأنيا تعسيق أثخ بخامج 
الجامعي لجامعة كالية شساؿ كاركليشا عمى تػجيو خيارات الصبلب األكاديسية كالسيشية 

 السدتقبمية.
بيانات كالحؼ يجار مغ خبلؿ  تصػيخ كإدارة نطاـ لمتخصيط كالتخميل السختكد عمى ال -

أفزل السسارسات الستسيدة  لتيديخ تقييع شػلي لشتائج كمخخجات السذاركة عبخ 
ككحلظ تكامل قاعجة بيشات  STEMتصػيخ بخكتػكػؿ تقػيع أصحاب اليج الصػيمة في 

ما قبل التعميع الجامعي لجامعة كالية  STEMدمج سجبلت السذاركيغ في بخامج 
 قدع كالية كاركليشا لمتعميع العاـ كسجبلت االلتحاؽ بالجامعة. شساؿ كاركليشا مع

استخجاـ التقييع الصػلي لشتائج تػعية السذاركيغ ضسغ مجتسع التعمع الػاسع بالجامعة  -
 لجعع التحػالت األكثخ سبلسة عبخ السخاحل التعمسية اليامة.

 امعي.قبل الج STEMتػسيع السذاركة بيغ الفئات السيسذة في أنذصة تػعية  -
، Community of Practiceعمى خمق مجتسع السسارسة  MISOكيعتسج بخنامج 

مغ خبلؿ كجػد كصبلت بيغ السذاركيغ كسشطسة لمتعمع، كإنذاء شبكة قػية كعسيقة بيغ 
جساعات التػعية كالسؤسدات الذخيكة كإجخاء التحاليل الجارية، كتقجيع الجعع الحؼ يعتسج عمى 

سعمسيغ كباحثيغ كمجيخؼ مجارس كشبلب كمقجمي الخجمة كخبخاء البيانات، كضع السجتسع ل
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متخرري لتعديد التػاصل كتذجيع نذخ األفكار السبتكخة كالججيجة كتقجيع تغحية راجعة عغ 
أفزل السسارسات، كتع إنذاء مػقع لمسذخكع يتزسغ محخكات بحثية سيمة االستخجاـ لتػفيخ 

السسارسة عبخ السعدكخات ككرش العسل فخص التشسية السيشية القائسة عمى مجتسعات 
كالخحبلت السيجانية كاألنذصة الفخدية كالجساعية، كبػجو عاـ يختكد البخنامج عمى نسػذج 

لسجتسع السسارسة، كتذسل دكرات اإلنجاز كفقًا لشسػذج فيشجخ عمى  Wenger Modelفيشجد 
 :(Wenger & Trayner, 2011; ASEE, 2014)الشحػ التالي 

تػسصة )األنذصة كالتفاعبلت(: األنذصة السبتكخة كالتفاعل بيغ السجسػعات، الؿيسة الس (أ )
كتذسل: السذاركة في السؤتسخات لشذخ السعخفة، كاجتساعات الفخيق ألغخاض تحديغ 
السذخكع، كاختبار كتشؿية إجخاءات جسع البيانات، كالسداعجة التقشية الجارية لتػاصل 

ع السداعجة لتقشية كالتجريب عمى استخجاـ الذخكاء، كلقاءات مع شخكاء ججد لتقجي
األدكات كالخجمات المػجدتية لجسع البيانات، كاجتساعات التػضيف كالسكالسات 
الياتؽية كالسخاسبلت مع الذخكاء السحتسميغ، كالتذبيظ مع مشطسات أخخػ خارج 

 الجامعة.
لسيارات الؿيسة الجػىخية )رأس الساؿ السعخفي(: مجػ مداعجة األنذصة في تػليج ا(ب )

الججيجة كجػدة السخخجات مغ خبلؿ تعديد التقػيع الحاتي كتعديد السيارات الستقجمة، 
كإتاحة السػارد كالػعي المػجدتي كالسذاركة في التخصيط، كتعديد رأس الساؿ 

 االجتساعي عبخ العبلقات كاالتراالت.
لمسيارات في الؿيسة التصبيؿية )التغييخ في السسارسات(: مغ خبلؿ التكيف كالتصبيق  (ج )

مػاقف ججيجة عبخ تشفيح السػاقف كابتكار السسارسات كاستخجاـ األدكات في جسع 
البيانات، كإعادة استخجاـ السشتجات، كاستخجاـ التػاصل االجتساعي، كتحػيل 
مسارسات التعمع، كاستخجاـ السذاركيغ كإعادة تعخيف األنساط الفكخية التي تع تصػيخىا 

 خكع.في العاـ األكؿ مغ السذ
إدراؾ الؿيسة )تحديغ األداء(: عبخ تقجيع أفكار ججيجة لمسسارسات، كاستخجاـ الشتائج  (د )

 في تحديشيا.
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إعادة صياغة الؿيسة )إعادة مفيـػ الشجاح(: إعادة صياغة االستخاتيجيات كاألىجاؼ  (ق )
)لمسعمسيغ  STEMكالؿيع مغ خبلؿ مداىسة السذاركيغ في استخجاـ نتائج استبيانات 

ي تصػيخىع كتعسيق مجتسع السسارسة كاستخجاـ الشتائج لمعبلج، كتشفيح كالصبلب( ف
 التغيخات السختكدة عمى السعمػمات. 

 :UTeachبخنامج  -14
 University of Texas بجامعة تكداس في أكستغ  1997بجأ البخنامج في عاـ 

at Austin لديادة أعجاد السعمسيغ ذكؼ الجػدة العالية في مجاؿ ،STEMلسدج بيغ ، عبخ ا
مع إعجاد السعمع بيجؼ الحفاظ عمى الصبلب كالخخيجيغ في ىحا السجاؿ  STEMدرجات 

(The UTeach Institute, 2013)  ، كيتع إعجادىع لمتجريذ في مجارسSTEM كيصبق ،
مميػف  2.5جامعة، كتزع كزارة التخبية لو ميدانية تقجر بحػالي  20البخنامج في أكثخ مغ 
( 1.، كيعصي الذكل التالي )شكل  (CAST, 2010, 64)يجة تبجأ بو دكالر لكل جامعة جج
 UTeach (U.S Department of Education, 2016a; ; U.Sلسحة عغ بخنامج 

Department of Education, 2016d ; U.S Department of Education, 
2016g)  . 

 
 UTeach( لسحة عمى بخنامج 1شكل )

ف ىشاؾ ثبلثة مدتػيات متخررة لمبخنامج، باإلضافة كيتزح مغ الذكل الدابق، أ   
إلى فتخة التجريب السيجاني، كتع ترسيع البخنامج بذكل فخادػ اعتساًد عمى مدتػػ السيارات في 
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الفرػؿ الجراسية، كتذتخؾ ثبلث جيات في تقجيع البخنامج ىي كمية العمـػ الصبيعية، ككمية 
تكػف المجشة التػجييية لمبخنامج مغ أعزاء ىيئة التجريذ التخبية، ككمية اآلداب الميبخالية، كسا ت

بكميتي العمـػ الصبيعية كالتخبية، كأعزاء مغ السجارس السدتقمة في مقاشعة أكستغ. ككفقًا ليحا 
البخنامج تقجـ جامعات أخخػ مثل جامعتي فمػريجا كجامعة تػليجك بأكىايػ، أما بالشدبة لجامعة 

 UToledoعمى سبيل السثاؿ فقج شػرت بخنامج  University of Toledoتػليجك 
UTeach ليربح ،UT3  ليكػف عبارة عغ شخاكة نػعية بيغ تشسية السعمع كإعجاد الصبلب

 10-6السؤىميغ تأـيبًل عاليًا ليكػنػا معمسيغ لمعمـػ كالخياضيات، كيسػؿ البخنامج بسبمع  مغ 
مسعمسيغ لتػفيخ مخشجيغ ممسيغ مميػف دكالر سشػيًا، كمغ مسارساتو كضع مقخرات تػجيو ل

بالسعخفة كاألدكات البلزمة لتشسية السعمسيغ قبل الخجمة في تجريذ العمـػ كالخياضيات، كتػفيخ 
مقخر رئيدي لمتجريب عمى الؿيادة لسجيخؼ السجارس، كتقجيع بخنامج لسداعجة السعمسيغ الججد 

لثانػية، كمغ ابتكارات البخنامج: ليكػنػا ناجحيغ في الدشػات األكلى في التجريذ في السجارس ا
كضع كاميخات مخاؾبة في الفرػؿ الجراسية لتػفيخ تغحية راجعة فػرية كقػية ليع، كانذأ مكتب 
التسيد السعيج الريفي لمتشسية السيشية لمسعمسيغ كالصبلب، كالتشسية السيشية ألعزاء ىيئة 

األساتحة لتقييع الجركس  التجريذ السختكدة عمى البحث العمسي، ككانت ىشاؾ مجسػعة مغ
كأثخىا عمى تعمع الصالب، كمغ السبادرات البحثية إجخاء األبحاث عمى التػضيف كالتػجيو 
كاستخجاـ التكشػلػجيا كدراسة الجركس، ككضع أدلة عمى فعالية السعمع كالبخنامج كاالحتفاظ 

 U.S Department of Education, 2016d ; U.S Department of)بالسعمع 

Education, 2016g; American Association of Colleges for Teacher 

Education, 2007, 13-14; 68-69). 
 :STEMثانيًا: بخامج إضافية ارتبظت مباشخة بجعم طالب السجارس الثانهية 

الخسسي لتشسية الصبلب، كتذسل  STEMكىي بخامج الصؽية خارج بخامج تعميع 
 الصبلب، كمشيا: البخامج التي تتعامل مباشخة مع

 Minority Science and Engineering بخنامج تحدين العمهم واليشجسة لألقميات -1

Improvement Program: 

( مميػف 9.648.000ـ )2016، ككاف تسػيمو لعاـ 2010بجأ البخنامج في عاـ  
عمـػ دكالر، كىػ يداعج مؤسدات األقميات في تحقيق تحديغ شػيل السجػ في بخنامج تعميع ال
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كاليشجسة، كتػضف األمػاؿ في تشفيح مذخكعات الترسيع كالسذخكعات السؤسدية كالسذخكعات 
التعاكنية، كيجعع مذخكعات خاصة مرسسة لتػفيخ أك تحديغ الجعع لمكميات السعتسجة غيخ 
الخبحية كالجامعات كالسشطسات التعميسية السيشية كالسجارس لتػسيع األنذصة التي تمغي الحػاجد 

 U.S Department of)قميل دخػؿ األقميات في مجاالت العمـػ كالتكشػلػجيا في ت

Education, 2016a; U.S Department of Education 2016c U.S 

Department of Education, 2016d; U.S Department of Education, 
2016e). 

 :Upward Bound Math-Science بخنامج الرعهد أعمى في الخياضيات والعمهم -2
مميػف  43.050.368ـ 2015ـ، ككانت تكمفتو عاـ 2001تع ترسيع البخنامج عاـ    

دكالر، كتع ترسيسو لتشسية ميارات الصبلب السذاركيغ في العمـػ كالخياضيات، كمداعجة 
، كتذجيعيع عمى  الصبلب عمى التعخؼ كتصػيخ قجراتيع عمى التفػؽ في الخياضيات كالعمـػ

السخحمة الثانػية في ىحا السجاؿ، كفي نياية السصاؼ كضائف في ميغ متابعة دراستيع بعج 
مختبصة بحلظ، كتذسل خجمات البخنامج البخامج الريؽية في الخياضيات السكثفة كالتجريب 
العسمي، كاإلرشاد عمى مجار الدشة كالتعخض بتأني مغ قل أعزاء ىيئة التجريذ الستسيديغ 

حاسػب، كإجخاء البحث العمسي تحت إشخاؼ أعزاء ىيئة بالجامعة، كالتجريب عمى استخجاـ ال
التجريذ أك معاكنييع، كخجمات التعمع كالسذػرة لتحديغ محػ األمية السالية كاالقترادية 
لمصبلب، كتقجيع الجركس األكاديسية لتسكيغ الصبلب مغ إكساؿ السقخرات الثانػية كما بعجىا 

، كمع مػمات عغ البخامج كالفػائج كالسػارد البلزمة مثل ميارات الجراسة كالخياضيات كالعمـػ
لتحجيج مكاف السشح الجراسية كالسداعجات السالية، كالتعميع كالسذػرة السرسسة لتحديغ األمية 
السالية كاالقترادية لمصبلب كأكلياء أمػرىع، كتعميع مكثف في الخياضيات كالعمـػ بسا في ذلظ 

قع السيجاف، كتدكيج السذاركيغ بفخص التعمع مغ خبخة في السختبخات كمخافق الكسبيػتخ كمػا
عمساء العمـػ كالخياضيات الحؼ يذاركػف في البحث كالتجريذ، كاألنذصة التي تداىع في إعجاد 
، كالخيارات الػضيؽية الستاحة لمذباب، كبخامج التػجيو لسعمسي  معمسي الخياضيات كالعمـػ

 U.S Department of Education, 2016a; U.S)السخاحل االبتجائية كالثانػية 

Department of Education, 2016c; ; U.S Department of Education, 

2016d ; U.S Department of Education, 2016e). 
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 21st Century Community والعذخينبخنامج مخاكد مجتسعات التعمم لمقخن الهاحج  -3
Learning Centers: 

مميار  1.143.339.540ـ 2016مفتو عاـ ، كبمغت تك2012بجأ في عاـ     
مميػف دكالر، كذلظ بالتعاكف مع  21.987.229دكالر، كبمغت تكمفة السشحة الججيجة الػاحجة 

ككالة ناسا كخجمة حجائق العمـػ كالتكشػلػجيا القػمية كمعيج خجمات الستاحف كالسكتبات، 
سجرسة )بسا في ذلظ تمظ التي كتدتخجـ األمػاؿ لتشفيح مجسػعة كاسعة مغ األنذصة ما بعج ال

تعقج خبلؿ فتخات العصمة الريؽية( لتعديد التحريل العمسي لمصبلب، كتذسل السذخكعات: 
األنذصة العبلجية كبخامج التعمع اإلثخائي األكاديسي لتحديغ تحريميع األكاديسي،  كأنذصة 

خبية الخيادية، كبخامج تعميع العمـػ كالخياضيات، كأنذصة تعميع اآلداب كالسػسيقى، كبخامج الت
اتقاف المغة االنجميدية، كاألنذصة التخفييية، كاالتراالت الدمكية كالبلسمكية كبخامج تكشػلػجيا 
التعميع، كساعات الخجمات السكتبية السػسعة، كبخامج تعدز مذاركة اآلباء كمحػ األمية 

إلرشاد، كبخامج تعميع الػالجية، كبخامج لسداعجة الصبلب الغائبيغ أك السصخكديغ، كبخامج ا
 U.S)الحخؼ الستقجمة، كمذخكعات تجعع تػسيع كقت التعمع في الججكؿ الجراسي السجرسي 

Department of Education, 2016a; U.S Department of Education, 2016c; 

; U.S Department of Education, 2016d ; U.S Department of Education 

2016e). 

 جسعت بين دعم وتشسية السجارس والسعمسين والظالب: ثالثًا: بخامج 
كتذسل البخامج الجاعسة لمسجارس سػاء تمظ التي دعست السجارس  لتحديغ تعمع  

الصبلب أك تشسية السعمسيغ أك تحديغ العسمية التعميسية، أك البخامج الخئيدة التي شسمت بخامجا 
بيشيسا أك بخامج إضاؼية لكل مشيسا أك فخعية لجعع السعمسيغ كالصبلب كل عمى حجه أك الجسع 

 جسعت بيشيسا في بخنامج كاحج، كمشيا:. 
 :Magnet Schools Assistance بخنامج مداعجة السجارس الجاذبة -1

مميػف   91.022.144ـ 2016ـ، كبمغ تسػيمو لعاـ 2009بجأ البخنامج في عاـ  
ػفيخ السداعجة لمسجارس السؤىمة دكالر، كتدعى ىحه السشح التشافدية لسجة ثبلث سشػات إلى ت

في كضع خصة الجمج العشرخؼ شػاعية، كإلغاء الفرل العشرخؼ في السجارس العامة كارتفاع 
نتائج التحريل الجراسي لمصالب، كمداعجة السجارس عمى تحقيق االصبلحات الذاممة كتػفيخ 
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ي لمصبلب، كدعع الفخصة لجسيع الصبلب لتمبية السحتػػ الجراسي كمعاييخ التحريل الجراس
السسارسات كالصخؽ التي تعدز التشػع كزيادة الخيارات في بخامج التعميع العاـ كالتعميع السبتكخ 

STEM كتشسية قجرات السجرسة لسداعجة جسيع الصبلب لتمبية السعاييخ مغ خبلؿ التصػيخ ،
رات السيشي كتعديد األنذصة التي تجعل السجارس كسغشاشيذ ذؼ أداء عاؿ، كدعع السقخ 

التعميسية التي تعدز معارؼ الصبلب مغ السػاد األكاديسية كمياراتيع السيشية السمسػسة كالقابمة 
 U.S Department of Education, 2016a; U.S Department of)لمتدػيق 

Education, 2016c; U.S Department of Education, 2016d; U.S 

Department of Education, 2016c). 

 Fund for the Improvement of بخامج ذات أىسية وطشية –تحدين التعميم  صشجوق  -2

Education-Programs of National Significance (EFI): 

ـ 2010ـ، كبمغت تكمفتو بجاية مغ عاـ 2002بجأ البخنامج في عاـ  
ح ( مميػف دكالر، كييجؼ إلى دعع البخامج ذات األىسية الػششية كدعع السش135.461.000)

لػكاالت التعميع السحمية كبالػالية كالسشطسات كغيخىا مغ الكيانات العامة كالخاصة التي تع 
تحجيجىا مغ قبل الكػنجخس لتحديغ نػعية التعميع االبتجائي كالثانػؼ كمداعجة الصبلب لتمبية 

 U.S)معاييخ السحتػػ األكاديسية الرعبة كمعاييخ التحريل العمسي، كتذسل ىحه البخامج 

Department of Education, 2016a; U.S Department of Education, 2016c; 

U.S Department of Education, 2016d; ; U.S Department of Education, 

2016e): 

أنذصة لتعديد إصبلح التعميع الشطامي عمى مدتػػ الػاليات كالسحميات: بسا في ذلظ  -
التقييع لتحديغ اإلنجاز األكاديسي البحػث القائسة عمى أساس عمسي كالتشسية ك 

لمصالب كالسذاركة السجتسعية كاالستخاتيجيات الفعالة لمػالجيغ، كبخامج الستكذاؼ 
 صشع القخار القائع عمى السجرسة.

بخامج االعتخاؼ: بسا في ذلظ التعػيزات السالية لمػاليات كالييئات التعميسية السحمية  -
جـ في تحديغ التحريل األكاديسي لمصبلب كالسجارس التي حققت أكبخ قجر مغ التق

السحخكميغ اقتراديًا كمغ األقميات العخؾية، كتقييع استخاتيجيات إصبلح التعميع 
كاالبتكار كنذخ السعمػمات حػؿ فعاليتيا، كيتع تقييع السذخكعات باستخجاـ التجقيق 

 كالتقييع عمى أساس عمسي.  
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 : High School Redesign عميابخنامج إعادة ترسيم السجارس الثانهية ال -3
مميػف دكالر لتحقيق مشافدة ججيجة مغ شأنيا تسػيل السشح التشافدية  150تع تػفيخ 

لسجيخيات التخبية كالتعميع كشخكائيا إلعادة ترسيع السجارس الثانػية في شخؽ مبتكخة إلعجاد 
السذكبلت  الصبلب بذكل أفزل لمكميات كالسيغ مغ خبلؿ مذخكع التعمع القائع عمى حل

كتعميع ميارات العالع الحؿيقي، كتذسل السشح: تكامل السحتػػ الجراسي كالسسارسات مع التعميع 
الجامعي كالسيشي، كتخريز فخص تعمع لجعع احتياجات كاىتسامات الصبلب الفخدية، كتػفيخ 

ة خجمات الجعع األكاديسي كالعسمي، كإتاحة ميشة أك كضيفة عالية الجػدة كاستكذاؼ الكمي
كتقجيع السذػرة بذأف الخيارات الصبلبية بعج التخخج، كتقجيع فخص متعجدة لكدب االئتساف 
الجامعي كالصالب ال يداؿ في السجرسة الثانػية، كاستخجاـ استخاتيجي لػقت التعمع بصخؽ أكثخ 

 U.S)كضػحًا كذلظ مغ خبلؿ التكشػلػجيا كيـػ السجرسة الدكشي أك التقجـ عمى أساس الكفاءة 

Department of Education, 2016a; U.S Department of Education, 2016c; 
U.S Department of Education, 2016d ; U.S Department of Education, 

2016e). 

 دعم عالي الجهدة لبخامج التعميم غيخ الخسسي بهكالة ناسا: -4
ليا لمػصػؿ إلى  STEMتجعع السيدانية جيػد ناسا إلعادة ـيكمة كدمج أفزل تعميع  

مميػف دكالر في إشار كزارة  89أكبخ عجد مغ الصبلب كالسعمسيغ مع بخنامج مػحج بتكمفة 
مميػف دكالر مشرػص عمييا في إدارة عمـػ تاسا لتسػيل تشافدية أفزل  15التخبية، كإضافة 

 ;U.S Department of Education, 2016a)تصبيقات عمـػ ناسا لتحقيق أىجاؼ التعميع 

U.S Department of Education, 2016c; ; U.S Department of Education, 
2016d ; U.S Department of Education, 2016e). 

 بخامج دعم االبتكار والجيل القادم من تكشهلهجيا التعميم: -5
بشاء عمى استخاتيجية الخئيذ أكباما لئلبجاع فإف كزارة التخبية تػفخ ميدانية لجعع كل  

 U.S Department of Education, 2016a; U.S Department of)مغ:

Education, 2016c; ; U.S Department of Education, 2016d ; U.S 

Department of Education, 2016e). 

مميػف دكالر لمسداعجة في  50ككالة مذخكعات البحػث الستقجمة: كتع تخريز  -
السختفعة حػؿ ابتكارات تعمع الجيل القادـ دعع السخاشخ العالية، كالبحػث ذات العػائج 
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كالتكشػلػجيا، كاستثسار السػارد البذخية في تصػيخ االبتكارات الججيجة كالخقسية لمتعميع 
 كالتكشػلػجيا كنطع التعميع.

معسل التعمع االفتخاضي: التعاكف بيغ كزارة التخبية كالسؤسدة الػششية لمعمـػ حػؿ  -
البيانات الكبيخة الكتذاؼ أفزل الدبل لمصبلب  دعع التجارب الدخيعة كاستخجاـ

 .STEMلمديصخة عمى مقخرات 
مميػف دكالر لتػفيخ تشسية ميشية  200: تقجيع  ConncetEDucatorsبخنامج  -

لمسعمسيغ في مجيخات التخبية في جسيع أنحاء الػاليات لسداعجتيع عمى االستفادة 
 300بادرة الفخص كالشسػ كاألمغ الفعالة مغ ىحه السػارد الججيجة كالفخص، كتكخس م

مجرسة في جسيع أنحاء  500ألف معمع في  100مميػف دكالر ليحا الجيج لتػفيخ 
 الببلد مع إمكانية الػصػؿ لمتصػيخ السيشي.  

 :Race to the Top Fund  الدباق نحه التسهيل األعمى -6

جؼ إلى تذجيع مميار دكالر في مخاحل ثبلث كسشحة تشافدية تي 4.35يػفخ البخنامج 
كمكافأة الػاليات التي تييئ الطخكؼ مغ أجل االبتكار كاصبلح التعميع، كبمغت الجػائد السقجرة 

مميػف دكالر، كتزسشت األكلػية األكلى لمبخنامج في مشيج شامل لئلصبلح  700 -20مغ 
األكلػية ، كتمبية ىحه STEMالتعميع، كتمييا أكلػية تشافدية لؤلفزمية في التخكيد عمى تعميع 

يكػف مغ خبلؿ كضع الػالية خصة ذات جػدة عالية لتمبية الحاجة إلى: تقجيع مقخرات جادة 
كدؾيقة لمجراسة في العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات، كالتعاكف مع خبخاء الرشاعة 

 STEMكالستاحف كالجامعات كمخاكد البحػث كغيخىع مغ شخكاء السجتسع في مجاالت 
عبخ الجرجات كالتخررات في تعديد التعميع  STEMٍ  لسعمسيغ عمى دمج محتػػ لسداعجة ا

الفعاؿ كذات الرمة كتقجيع التصبيقات لديادة فخص تعمع الصبلب، كإعجاد السديج مغ الصبلب 
بسا في ذلظ تمبية الفئات السيسذة كالشداء  STEMلمجراسة الستقجمة ككضائف في مجاالت 

 U.S Department of Education, 2016a; U.S)كالفتيات كاألقميات العخؾية 

Department of Education, 2016c; ; U.S Department of Education, 

2016d ; U.S Department of Education, 2016e). 

 :Investing in Innovation Fund (i3)  االستثسار في صشجوق االبتكار -7
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مميػف  123.057.474ـ 2015اـ ـ كبمغ تسػيمو لع2010بجأ البخنامج في عاـ 
مشحة قابمة لمتصبيق إلشبلؽ  15ـ عمى 2016دكالر، كقج أعمشت كزارة التخبية في نػفسبخ 

كتػسيع السسارسات السدتشجة عمى األدلة التي تجعع السعمسيغ كتشسية الخبخات األكاديسية 
الخبحية في شخاكة  لمصبلب. كيػفخ التسػيل لجعع الدمصات التعميسية السحمية، كالسشطسات غيخ

مع الدمصات التعميسية السحمية أك مجسػعة مغ السجارس، كذلظ لتشفيح االستثسارات السبتكخة في 
تحديغ تحريل أك نسػ الصبلب، كخفس معجالت التدخب كسج الفجػات كتحقيق االنجاز 

السبتكخة كزيادة معجالت التخخج كزيادة معجالت االلتحاؽ بالكميات. كتػسيع كتصػيخ السسارسات 
كالدساح لمكيانات السؤىمة لمعسل في شخاكات مع القصاع الخاص كالسجتسع الخيخؼ، كتحجيج 

 U.S)كتػثيق أفزل السسارسات السذتخكة لتكػف معيار كمؿياس لمشجاح الػاسع 

Department of Education, 2016a; U.S Department of Education, 2016c; 
; U.S Department of Education, 2016d ; U.S Department of Education, 

2016e). 

 Predominantly Black السشح التشافدية -بخنامج السؤسدات ذات الغالبية الدهداء -8

Institutions Program - Competitive Grants: 

دكالر،  13.905.000ـ 2016ـ كبمغت تكمفتو في عاـ 2010بجأ البخنامج في عاـ 
تشافدية لمسؤسدات التعميسية ذات الغالبية الدػداء إلنذاء كتعديد  كيدعى إلى تػفيخ مشح

، كالتثؿيف الرحي، STEMبخامج في السجاالت: العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 
كالتجكيل كالعػلسة، كإعجاد السعمسيغ، كتحديغ السخخجات التعميسية مغ األمخيكييغ األفارقة 

 U.S Department of Education, 2016a; U.S)شػات الحكػر، كتذسل السشحة أربع س

Department of Education, 2016c; ; U.S Department of Education, 2016d ; 
U.S Department of Education, 2016e). 

 :STEM A comprehensive STEM Innovation proposal بخنامج مقتخح شامل البتكار -9
مميػف دكالر لتحديغ أداء كأثخ االستثسارات  265ج شسل التسػيل الججيج لمبخنام

، كتذجيع العمساء كالسيشجسيغ كالسبجعيغ عمى تصػيخ الرشاعات STEMاالتحادية في تعميع 
كالفخص التي تخمق فخص العسل كتحفيد الشسػ االقترادؼ الججيج، كيدعى إلى إعادة تشطيع 

 STEMاستخاتيجية متكاممة لتعميع عمى السدتػػ االتحادؼ لجعع  STEMشامل لبخامج تعميع 
الػششي، كزيادة تأثيخ االستثسارات االتحادية في السجاالت ذات األكلػية العالية بسا في ذلظ 
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 ,U.S Department of Education)كاألنذصة التعميسية غيخ الخسسية  K-12مجارس 

2016a; U.S Department of Education, 2016c;; U.S Department of 

Education, 2016d; U.S Department of Education, 2016e). 

 :Improvement of Education بخنامج تحدين التعميم -10

مميػف دكالر لتػسيع كتحديغ التحريل في الخياضيات  80كىػ بخنامج تكمفتو  
كاالنتقاؿ مغ السجرسة إلى الكمية، كىي شخاكة بيغ كزارة التخبية كالسؤسدة الػششية لمعمـػ 
لتصػيخ كتقييع كرفع السسارسات الفعالة التي تديج مغ التحريل العمسي لمصبلب في الخياضيات 
خبلؿ فتخة االنتقاؿ الحخجة في الدشتيغ األخيختيغ مغ السخحمة الثانػية كخبلؿ أكؿ سشتيغ في 

 U.S Department of Education, 2016c; U.S Department of)الكمية 

Education, 2016d) . 

Basic Grants --Vocational Education بخنامج التعميم السيشي: مشح أساسية لمهاليات-11

to States: 

 1.106.804.290ـ 2010ـ، ككانت تكمفتيا عاـ 2000بجأ البخنامج في عاـ  
مميار دكالر، كيدعى لتصػيخ السيشية كاألكاديسية، كالسيارات الفشية لصبلب التعميع الثانػؼ 

يخغبػف في االنخخاط بالبخامج التجارية، كيذسل الدمصات التعميسية السحمية كالجامعي الحيغ 
كالكميات كغيخىا، كيقجـ لمػاليات لجعع أنذصة ؾيادة الػالية كإدارة خصتيا لمتعميع السيشي كالتقشي، 
كيذسل أنذصة لتعديد السيارات األكاديسية كالسيشية كالفشية مغ الصبلب السذاركيغ في بخامج 

السيشي كالتقشي مغ خبلؿ دمج السػاد األساسية في بخامج التعميع السيشي كالتقشي مغ  التعميع
خبلؿ سمدمة متخابصة مغ السقخرات السحققة، كتػفيخ خبخة قػية كفيع عسيق لمصبلب حػؿ 
جسيع جػانب الرشاعة، كتصػيخ كتحديغ كتػسيع استخجاـ التكشػلػجيا في التعميع السيشي 

التصػيخ السيشي لمسعمسيغ كالسخشجيغ كاإلدارييغ، كتصػيخ السيارات كالتقشي، كدعع بخامج 
 U.S Department)لمصبلب في السجارس الثانػية ككميات السجتسع كالسخكد التقشية اإلقميسية 

of Education, 2016a; U.S Department of Education, 2016d; U.S 

Department of Education, 2016e). 

 The Small Business Innovationػث االبتكارية لؤلعساؿ الرغيخة البح بخنامج -12 

Research: 
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تع تذغيل البخنامج مغ خبلؿ كزارة التخبية عبخ معيج البحػث التخبػية، كفي الدشة 
 150.000فإف السخحمة األكلى مشو تزسشت الحرػؿ عمى مشح ترل إلى  2014السالية 

شتجات تكشػلػجيا التعميع لتحديغ أداء الصالب دكالر لسجة ستة أشيخ لتصػيخ نساذج مغ م
مميػف دكالر  1.050.000ـ فقجـ مشحًا ترل إلى 2014كالسعمع، أما السدار الدخيع عاـ 

 U.S)شيخًا لتصػيخ مشتجات تكشػلػجية صسست لتحديغ مخخجات الصالب كالتعمع  30لسجة 

Department of Education, 2016a; US Department, 2016d; U.S 

Department of Education, 2016e). 

 U.S. Department of Education بخنامج مجارس الدمام األخزخ بهزارة التخبية األمخيكية -13

Green Ribbon Schools : 

ييجؼ إلى تحفيد السجارس كالسخاكد كمؤسدات التعميع العالي عمى التسيد مغ خبلؿ 
ة التي يسكغ لمجسيع استخجاميا، كتجعع السشح تدميط الزػء عمى السسارسات كالسػارد الػاعج

تقميل األثخ البيئي كالتكاليف، كتحديغ الرحة كالعاؼية بيغ الصبلب كالسجارس كالسعمسيغ، 
، كالسيارات السجنية كالسدارات السيشية STEMكتػفيخ التعمع البيئي خرػصًا دمج تعميع 

ة الػاليات االتحادية، كزيادة معجالت الخزخاء، كتحديغ أداء السؤسدات التعميسية كزيادة كفاء
االنجاز، كارتفاع معجالت التػضيف، كتحديغ مذاركة الصبلب كالتحريل الجراسي كمعجالت 
التخخج كاستعجادات القػؼ العاممة، كزيادة الجيػد لديادة استغبلؿ الصاقة كاألمغ االقترادؼ، 

مغ تخررات ، كتحفيد الصبلب في العجيج STEMككضع أساس متيغ لسػضػعات 
STEM  كخرػصًا تمظ السحخكمة مغ مػضػعاتو(U.S Department of Education, 

2016a; U.S Department of Education, 2016c; U.S Department of 
Education, 2016d). 

 Advanced Placement Incentiveمشح بخنامج حهافد السدتهى الستقجم  -14

Program Grants: 
مميػف  6.686.770 2012ـ، كبمغ االعتساد لو لعاـ 2001عاـ  بجأ البخنامج في 

مشحة، كيقجـ مشحًا لمكيانات  14ألف دكالر لعجد  487.525دكالر كالسشح السدتسخة بتكمفة 
مقخرات كاختبارات السؤىمة لتسكيشيا مغ زيادة مذاركة الصبلب مغ ذكؼ الجخل السشخفس في 

قبل كبعج السدتػػ الستقجـ، كتػسيع كتصػيخ السقخرات بسا يتساشى مع مقخرات السدتػػ الستقجـ 
في الخياضيات كالعمـػ كالمغة اإلنجميدية، كتذسل األنذصة التشسية السيشية لمسعمسيغ، كتصػيخ 



في كل من الهاليات  STEMالبخامج الجاعسة لمسجارس الثانهية لمعمهم والتكشهلهجيا واليشجسة والخياضيات 
 د. أشخف محسهد أحسج محسهد           أستخاليا  وإمكانية اإلفادة مشيا في مرخالستحجة األمخيكية و 

 

 

ٌ                                                                                                       يُبيزانعدد                     2017  انثالثى

              - 111 - 

، كأنذصة تصػيخ السقخرات لديا دة التحريل الجراسي في السشاىج الجراسية، كشخاء الكتب كالمػاـز
فرػؿ الجراسة الستقجمة كالسذاركة في مقخراتو عمى اإلنتخنت، كتكػف السشح لسجة ثبلث سشػات 
لمػاليات كالييئات التعميسية السحمية أك كيانات تعميسية كششية غيخ ربحية خبيخة في مجاؿ 

 U.S Department of Education, 2016a; U.S)تػفيخ خجمات التػضيف الستقجمة 

Department of Education, 2016c; U.S Department of Education, 

2016d). 

 STEM :Effective Teaching andفي  بخنامج فعالية التجريذ والتعمم -15

Learning: STEM 
( مميػف دكالر لتسػيل الذخاكات بيغ الدمصات السحمية كالتعميسية 150يبمغ تسػيمو ) 

لتحديغ التجريذ كالتعمع في مجاالت العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كمؤسدات التعميع العالي 
كالخياضيات، كدعع تشفيح الجكلة لمخصط الذاممة لتشفيح كتصػيخ نيج متساسظ لتػفيخ تعميع قائع 

ذؼ جػدة عالية  STEMعمى األدلة، كالتصػيخ السيشي لمػالية كالجكلة االتحادية، كدعع تعميع 
األشج الحاحًا، كمداعجة الػاليات عمى تحديغ التجريذ كالتعمع،  شامبًل الفرػؿ كالسجارس

 .the math-science partnership program at NSFكيذتخؾ البخنامج مع بخنامج 
Funds (U.S Department of Education, 2016a; U.S Department of 

Education, 2016c; U.S Department of Education 2016d). 

 The Ready-to-Learn Television Program  تميفديهن الجاىدية لمتعمم بخنامج -16

(Ready-to-Learn): 

كييجؼ إلى  تيديخ االستعجاد لمسجرسة كالتحريل الجراسي مغ خبلؿ دعع تصػيخ 
التميفديػف التعميسي الػششي كالبخمجة ككسائل االعبلـ التفاعمية ألشفاؿ كشبلب السجارس 

د كنذخ مػاد التػعية التعميسية كالبخامج التي تيجؼ إلى فعالية التميفديػف كأكلياء أمػرىع، كإعجا
التخبػؼ ككسائل االعبلـ التفاعمية، كبشاء السجتسعات االجتساعية كاالفتخاضية مغ اآلباء 

، كعمى مقجـ البخنامج أف يقتخح STEMكالسعمسيغ كاألميات لديادة حػؿ تعميع جػدة تعميع 
فيجيػ التعميسية كالتخبػية لمسخاحل التعميسية كأكلياء األمػر لتحديغ إنتاج كتػزيع بخامج ال

التحريل األكاديسي لمصبلب، كتيديخ كتصػيخ البخمجة كالسحتػػ الخقسي لمجاىدية لمتعمع القائع 
عمى البخامج كالسػارد لآلباء كاألميات عمى قشػات البث الخقسية كمحصات التميفديػف العامة 

ج مع الكيانات العامة لشذخ البخامج كتػزيعيا عمى الجسيػر باستخجاـ كاإلنتخنت، كالتعاق
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التكشػلػجيا، ككضع كنذخ السػاد التعميسية كالتجريبية بسا فييا بخامج القابمة لمتكيف مع تقشيات 
التعمع التفاعمية السرسسة، كتعديد االستعجاد لمجراسة، كتذجيع االستخجاـ الفعاؿ لمسػاد 

 U.S Department of Education, 2016a; U.S Department of)الستقجمة

Education, 2016c; U.S Department of Education, 2016d). 

 (iQUEST) بخنامج/ مذخوع االستقراء لجهدة التفاىم والسذاركة لمظالب والسعمسين -71

Investigation for Quality Understanding & Engagement for Students and 
Teachers: 

ىػ مذخكع لمتشسية السيشية لمسعمسيغ لتعديد استخجاـ تكشػلػجيا االتراالت  
معمسًا كأكثخ مغ  32، كقج انخخط عمى مجػ ثبلث سشػات STEMكالسعمػمات لخبخات تعميع 

في خبخات تعمع الفرػؿ الجراسية التي  San Diegoشالب كشالبة مغ ساف ديجػ  6000
تسخات الفيجيػ مع العمساء. كيقـػ عمى التعاكف بيغ جامعة تدتخجـ كسائل تعميسية تفاعمية كمؤ 

كالية كاليفػرنيا كمعيج ركشدتخ لمتكشػلػجيا كمكتب إدارة التعميع كاتحاد ساف ديجػ لمعمـػ 
فائقة الدخعة كمشتدىات كالية كاليفػرنيا كتدع مجارس متػسصة بجشػب  K-12كشبكة 

السعدز بتكشػلػجيا السعمػمات  STEMط تعمع كاليفػرنيا، كتذسل أنذصة السذخكع: تصػيخ أنسا
كاالتراالت كالسػارد الستخجاميا في مقخرات الفيدياء كالكيساء كعمـػ الحياة، كإعجاد معمسيغ 
أذكياء في تكشػلػجيا السعمػمات في السجارس السدتيجفة، كتقجيع معدكخات صيؽية كثيفة 

بلب كالسعمػف بسعدكخ صيفي لسجة لتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت لمصبلب، كيمتحق الص
أسبػعيغ بالحـخ الجامعي تشفح ؼيو مذخكعات بحثية كأنذصة عمسية مختبصة بعجد مغ السجاالت 
مثل عمـػ األرض كعمـػ الحياة كعمـػ الفيدياء ليسثل بخكتػكػاًل إلنذاء مجتسع مسارسة 

مسفاـيع العمسية، لمسعمسيغ، كإشخاؾ الصبلب في االستقراءات التي تؤدؼ إلى فيع أعسق ل
، كتعديد الػعي بػضائف تكشػلػجيا STEMكتعديد استعجاد الصالب كالسذاركة في مجاالت 

السعمػمات كالسدارات التعميسية لصبلب السجارس الثانػية عبخ دركس مختكدة عمى تكشػلػجيا 
عمية، السعمػمات كاالتراالت، كيتزسغ أدكات مختمفة مثل: مؤتسخات الفيجيػ، كاأللعاب التفا

كمرادر التعمع السفتػحة مثل السػارد عمى الذبكة كأدكات الذبكات االجتساعية ككسائل 
  ، لمسحادثة كالػيكي كالسشتجيات كالسجكنات ، كالذبكات التفاعمية القائسة عمى معاييخ العمـػ
كالتصػيخ السيشي يكػف عمى ثبلث سشػات مغ خبلؿ حزػر األكاديسيات الريؽية كاالنخخاط 
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ذصة عمى مجار العاـ تذسل دراسة الجركس كبحػث الفعل كتخصيط الجركس التعاكنية في أن
 ,Hayden, Ouyang, Scinski)كتبادؿ الخبخات حػؿ أفزل السسارسات لجمج التكشػلػجيا 

.,Olszewski Bielefeldt, 20111; U.S Department of Education 2016a; ; 

U.S Department of Education, 2016d; iQuest, 2016). 
 : STEMالبخامج البحثية التي تخكد عمى تعميم -18

مميػف  100تذسل مجسػعة متشػعة مغ البخامج سػاء تمظ السقجمة بتسػيل أكثخ مغ  
لتشسية األبحاث حػؿ تعميع كتعمع  NSF’s Discovery Research K-12دكالر لجعع 

STEM  كاالستثسار في بخنامج البتكار(i3) لتجخبلت كاالستخاتيجيات الفعالة كتػسيع نصاؽ ا
مميػف  15، كشخاكة بيغ كزارة التخبية كالسعاىج الػششية لمرحة الستثسار STEMفي تعميع 

كاالستفادة مغ  ،the Science Education Partnership Awardدكالر في بخنامج 
السخكد خبخات مجتسع البحػث الصبية الحيػية لجعع السجارس الثانػية، ككحلظ دعع بخامج 

 The National Center for Education Researchالقػمي لمبحػث التخبػية 

(NCER) لتشسية البحػث التي تداىع في حل مذكبلت التعميع كتحديغ نػعيتو، كتقجيع ،
نػعيات مختمفة مغ البخامج البحثية مثل: بخنامج تعميع العمـػ كالخياضيات الحؼ يجعع ما يديج 

مجسػعة مغ األدكات كاالستخاتيجيات )مثاؿ: السشاىج الجراسية، كالبخامج بحثًا  لتػفيخ  83عغ 
كالتقييع( التي تع تػليفيا لتكػف فعالة في تؿيع كتحديغ تعميع العمـػ كالخياضيات كاإلنجاز، 

مػضػعات السعمع الفعاؿ كالتجريذ الفعاؿ التي يجعع أكثخ مغ  –كبخنامج مشح البحػث التخبػية
جسػعة مغ السسارسات التخبػية كالبخامج )مثاؿ: التجخبلت كالتصػيخ السيشي بحثًا لتػفيخ م 90

كالتقييع كاستخاتيجيات التػضيف كاالحتفاظ بالسعمسيغ كتقييع السعمع كالتي أثبت أنيا فعالة 
لتحديغ كتقييع التعميع كالسعمسيغ في لتقجيع مجسػعة مغ كسائل تكشػلػجيا التعميع لتكػف فعالة 

بحثًا لتقجيع  26، كبخنامج التشسية السيشية لمسعمسيغ الحؼ يجعع أكثخ مغ K-12في مجارس 
مجسػعة مغ الػسائل كاالستخاتيجيات التي تجعع البخامج أثشاء الخجمة كدعع السعمع كالتقييسات 
التي أثبتت فعاليتيا في تحديغ كتقييع أداء السعمسيغ كلتي ستؤدؼ إلى تحديشات في نتائج 

بحثًا  27ميع العمـػ كالخياضيات: بحػث التخبية الخاصة الحؼ يجعع الصبلب، كبخنامج تع
لمػصػؿ إلى مجسػعة مغ الػسائل كاالستخاتيجيات لتحديغ ذلظ، كبخنامج تسػيل اإلحراءات 
حػؿ تحريل الصبلب في الخياضيات كالعمـػ لبلستثسار في البحػث البارزة في تجريذ كتعمع 
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STEM تقجمة لػكالة السذخكعات البحثية السthe Advanced Research Projects 

Agency for Education  التي تجعع البحػث حػؿ ابتكارات تعمع الجيل التالي كالتكشػلػجيا
، كدعع إحرائيات التعميع حػؿ تحريل الصبلب في الخياضيات STEMبسا في ذلظ تعميع 

كتسكيغ الػاليات مغ  PISAكالعمـػ لمسداعجة في السذاركة في البخنامج التجخيبي الجكلي 
 U.S)مقارنة األداء األكاديسي لمصبلب بأداء الصبلب في دكؿ أخخػ كاألداء العالسي 

Department of Education, 2016a; U.S Department of Education, 2016c; 

U.S Department of Education, 2016d). 
ب  ( أسرتاني َيب  )ثب

 في أستخاليا عمى الشحه التالي: STEMالب ويكهن تشاول بخامج دعم مجارس ومعمسي وط
 :STEM)أ( القهى والعهامل السؤثخة في تعميم 

( Commonwealth of Australiaتقع دكلة أك قارة أستخاليا )كػمشػلث أستخاليا  
في نرف الكخة الجشػبي عشج جشػب شخؽ آسيا غخب السحيط اليادؼ، كيحيط بيا مغ الذساؿ 

يق تػرز، كمغ الذخؽ بحخ كػراؿ كبحخ تدساف، كمغ الجشػب بحخ تيسػر كبحخ أرفػرا كمز
 2كع 7,617.930مسخ باس، كيحيط بيا مغ الجشػب الغخبي السحيط اليادؼ، كتبمغ مداحتيا 

أرض ك  أكثخ قارة تدصحاً )سادس أكبخ دكلة كأصغخ قارة كأكبخ جديخة في العالع(، كىي 
جفافًا  قارة أكثخيا، ك دء األكبخ مشصحخاكية أك شبو صحخاكية كتسثل السشاشق الشائية الج

بسشاخيا ، كيتسيد الجدء الذسالي غخبية ذات السشاخ السعتجؿك  السشاشق الجشػبية شخؾيةباستثشاء 
الخكغ الذسالي الغخبي  ، كيكػف ككجػد الغابات كاألراضي العذبية كالرحخاكية ,االستػائي

يتأثخ السشاخ بتيارات ، ك ػسط ىي قمب أستخالياالتعتبخ مختفعات مشصقة مشحجرات ككدياف، ك 
الذساؿ،  في لؤلعاصيخ تبط بالجفاؼ الجكرؼ, كالسػسع االستػائي السدببالتي تخ  السحيط

الخكغ الجشػب كيعج ، األمصار الريؽية ؼيدػد معطع الجدء الذسالي السشاخ االستػائي ذك 
مميػف ندسة في  24.464.353، كيبمغ عجد سكانيا تػسطالبحخ السمشاخ غخبي ضسغ 
% مشيع مجنييغ يدكشػف داخل أك قخيب مغ عػاصع الػاليات( 83ـ )2016ديدسبخ عاـ 

(Worldometers, 2016; Australian Government, 2016b) ، كمعطع األستخالييغ
السسمكة  مغنت مياجخة كاأكبخ خسدة جساعات كايخلشجية، ك برفة عامة مغ أصػؿ بخيصانية 

ىحا يعشي اف كل اثشيغ مغ كل سبعة أستخالييغ ، كالريغ اـكفيتش كإيصاليا كنيػزيمشجا الستحجة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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ـ، كال تستمظ أستخاليا 2050مميػف ندسة في  43أف يبمغ الدكاف يخصط ، ك جاءكا مغ الخارج
 Australianالية المغة األكثخ انتذارًا بيغ السجتسعاإلنجميدية األستخ  لغة رسسية، كتعج

Bureau of Statistics, 2016). ( 
الي كؾيع التدامح أما بالشدبة لمشطاـ الدياسي ؼيقـػ عمى الشطاـ الجيسقخاشي الميبخ 

ـ لتبشي 1961الجيشي كحخية التعبيخ كالتجسعات، كأنذئت دكلة الكػمشػلث االستخالية عاـ 
السسارسات كالسبادغ الجيسقخاشية التي شكمت البخلسانات، كتختكد الدمصة التذخيعية عمى 
البخلساف السشتخب الحؼ يشقدع إلى مجمذ الشػاب كمجمذ الذيػخ )فزبًل عغ بخلسانات 

دساتيخ الػاليات التي تخزع لمجستػر كيتع إلغاء أؼ قانػف صادر مغ الػاليات يتعارض مع ك 
مجمذ الحكػمات األستخالية ىػ مشتجػ لبجء كتصػيخ كتصبيق إصبلحات دستػر الجكلة(، ك 
التعامل مع األمػر الخئيدية ، ك بيغ مدتػيات الحكػمة الثبلثةبالتعاكف الدياسية الػششية 

الييكمي لمحكػمة لتحقيق اقتراد كششي مػحج كفعاؿ كيتكػف السجمذ  اإلصبلحالخاصة ب
كرئيذ رابصة  ،ككبار الػزراء في السقاشعات ،كرؤساء كزراء الػاليات ،رئيذ الػزراء مغ

دكريا لتصػيخ  الحيغ يجتسعػف   كأحيانا مسثمي الحكػمة السحمية ةالحكػمات السحمية األستخالي
 The Australian) كتصبيق األنذصة الحكػمية الستعمقة ببعس الدياسات السحجدة

Collaboration, 2015; Parliament of Australia, 2006) كتسػؿ الحكػمة ،
) Australianالفيجرالية السجارس السدتقمة أك الخاصة كتداعج الجامعات الحكػمية 

)Government, 2013c كتكػف الػاليات مدئػلة رسسيًا عغ التعميع كالرحة كالسػاصبلت ،
ـ مصبقًا 2012الية، أصبح السشيج االستخالي الػششي مشح عاـ بالتعاكف مع الحكػمة االستخ 

كسيكػف الداميا في جسيع السجارس، كصشفت شخكة بيخسػف التعميع في أستخاليا في السخكد 
 -2015في تقخيخ التشافدية العالسية  17الثالث عذخ عمى العالع، كسا احتمت السخكد 

 ..(Australian Government, 2016a)ـ 2016
تستمظ مشاشق كثيخة ككاسعة مغ السشاشق االقترادية بالشدبة لمسجاؿ االقترادؼ، فأما 

، كيتسيد اقترادىا بأنو مخف كمدتقخ، كيعج كاحجًا مغ أكبخ اقترادات الدػؽ الخالرة
ـ، 2015تخيميػف دكالر اعتبارًا مغ عاـ  1.62السختمصة في العالع، حيث يبمغ الشاتج السحمي 

% مغ االقتراد العالسي، كاحتمت 17بخ اقتراد كششي، كتسثل كأك 12كاحتمت السخكد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Bureau_of_Statistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Bureau_of_Statistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Bureau_of_Statistics
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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% مغ الشاتج 68عمى العالع كأكبخ دكلة مرجرة كمدتػردة، كيسثل قصاع الخجمات  19السخكد 
السحمي االجسالي )تكشػلػجيا السعمػمات كالخجمات السيشية كالتقشية(، كيحتل قصاع التعجيغ 

مي، كتعج الثاني في مؤشخ االقتراد الحخ، كتسثل % مغ الشاتج السح5%، كالقصاع الدراعي 7
في العالع، كتعج  14بػرصة سيجني أكبخ بػرصة في جشػب السحيط اليادؼ الحتبلىا السختبة 

مػششًا لبعس أكبخ الذخكات في العالع، كالدابع في مجاؿ ريادة األعساؿ القائسة عمى 
%، كاحتمت السختبة الخامدة في 4.3االبتكار، كيبمغ معجؿ الشسػ االقترادؼ في العاـ حػلي 

الشاتج السحمي لمفخد عمى مدتػػ العالع، كثاني دكلة في مؤشخ األمع الستحجة لمتشسية البذخية 
ـ، كالدادس في مؤشخ اإليكػنيسيدت الخاص بشػعية الحياة،  كثاني أسخع اقتراد 2011عاـ 

يات الستحجة األمخيكية، أعمى مغ الػال AAAفي العالع، ككاف الترشيف االئتساني الديادؼ 
 ,The World Bank, 2016a; United Nations)كىي غشية بالسػارد الصبيعية كالدراعة، 

2011; Index of Economic Freedom) كتبمغ ندبة مداىسة  ،STEM  في االقتراد
% مغ إجسالي االقتراد، أما بالشدبة لقصاع التػضيف فبمغ عجد القػػ العاممة 14االستخالي 

STEM 2.3  مشيع يعسمػف في القصاع 77% مغ الشداء، كأف 16مميػف فخدًا مشيع %
% مغ الحكػر، 32ألف دكالر سشػيًا ) STEM 104الخاص، كإجسالي الجخل مغ مؤىبلت 

ىي  STEM% مغ خخيجي 65% مغ اإلناث(، كبمغت معطع السجاالت التي تدتػعب 12
لػجية، كالترشيع، كالدبلمة كاإلدارة العامة، عمى التختيب: الخجمات السيشية كالعمسية كالتكشػ 

كالتعميع كالتجريب، الخعاية الرحية كالسداعجة االجتساعية، كالخجمات السالية كاالئتسانية 
(Australian Government, 2016c) كتخػ مشطسة التعاكف االقترادؼ أف االقتراد ،

شخيق زيادة االستثسار كارتفاع ـ عغ 2018االستخالي مغ السخجح أف يتخفع عاليًا بحمػؿ عاـ 
فخص العسل كالتشسية الستدارعة في البشية التحتية كاالستثسار في السيارات، كأنيا ستكػف 

 .    (OECD, 2016)األفزل أداًء اقتراديًا متصػر في العالع خبلؿ األعػاـ القادمة 
 في أستخاليا: STEM)ب( تظهر تعميم 

أف التعميع األستخالي يػاجو تحجيات كثيخة  PISA يخػ البخنامج الجكلي لتقييع الصبلب
 ,Programme for International Student Assessment)كفقًا لشتائج االختبار 

2011, i- xiv)،  عالسيًا، كتخاجع  16ـ  أستخاليا في السختبة 2012فؿيع  البخنامج عاـ
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% مغ 42كأقل كأف  عاماً  15ميارات الخياضيات في الصبلب الحيغ تتخاكح أعسارىع مغ 
 TIMSS 2011الصبلب لع ترل إلى مدتػػ الكفاءة السصمػبة، بيشسا جاءت في ترشيف 

، كليحا كججت أستخاليا أف السذاركة في  19في الخياضيات ك 18في السختبة  في العمـػ
الخياضيات الستػسصة كالستقجمة مشخفزة، كضيخت مخاكؼ ؼيسا يتعمق بأداء الصبلب في 

ـ أف أداء الصبلب االستخالييغ سجل ركػدًا عمى 2011عاـ  TIMSSث أشار الخياضيات، حي
دكلة أعمى مغ أستخاليا في الخياضيات مشيا  17مجػ في الدتة عذخ سشة الساضية، فيشاؾ 

 Australian Council of Learned)معطع الجكؿ األسيػية كانجمتخا كالػاليات الستحجة 

Academies, 2015, 38-40; Australian Government, 2013a, 2-17) كسا ،
، كضعف مذاركة الفتيات كتشبيو STEMضيخت مخاكؼ نقز العسالة السؤىمة في مجاالت 

معيج العمـػ الخياضية االستخالية لحلظ، كسا ضيخت عجدًا مغ السخاكؼ خاصة بالتعميع الثانػؼ 
ات كل عمى حجة ال يداؿ معطسيا تجرس العمـػ كالخياضي STEMمشيا: أف الكثيخ مغ مجارس 

مع القميل مغ االىتساـ لمتكشػلػجيا كاليشجسة، كأف الصبلب في حاجة إلى الػعي بالفخص 
% 62في سغ مبكخة، كعجـ كجػد السعمسيغ السؤىميغ، كأف  STEMالسسشػحة في مجاالت 

 The Australian Industry)مشيع درسػا دراسة جامعية لسجة سشتيغ في الخياضيات 

Group, 2015, 6-7; Education Council, 2015, 4; Australian Academy of  

Technological Science and Engineering, 2013) كليحا أكصى تقخيخ ،
ACOLA  بإعادة إدخاؿ بعس الستصمبات كذخط أساسي لبللتحاؽ بالجامعة لتذجيع زيادة

خة الدياسات بالسجرسة الثانػية، فعمى الخغع مغ كف STEMمذاركة الصالب في مجاالت 
الحكػمية كالسخاجعات التي تخكد عمى التعميع كالعمـػ كاالبتكار كضيػر ججكؿ األعساؿ 

STEM  في أستخاليا، إال أنيا أخحة في التشاقز، كسا ضيخ أيزًا أف تدجيل الصبلب في
بالتعميع العالي أخح في االنخفاض، كاندحاب العجيج مغ الصبلب مغ دراسة  STEMمجاالت 
لخياضيات بالسجارس الثانػية، كأف ألسع خخيجي العمـػ كالخياضيات يتجشبػف التجريذ العمـػ كا

، (ACOLA, 2015, 1-2)غيخ كاؼية في السجتسع األكسع  STEMكسيشة، كأف محػ أمية 
أنو يجب عمى الػاليات كاألقاليع ترسيع  the Chief Scientistكليحا ذكخ كبيخ العمساء 

الرمة بالسجرسة كمؤسدات التعميع السيشي كالتعميع العالي  كتسػيل خميط مغ البخامج ذات
كقصاع األعساؿ كالرشاعة تتساشى مع جيػد االستثسار االتحادؼ في التعميع كاالبتكار كالبحث 
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 ;Australian Council of Learned Academies, 2015, 15-40)كالتصػيخ 

Education Council, 2015, 4)  . 

د مكتب االحراءات االستخالي أنو عمى الخغع مغ أف كعمى الجانب اآلخخ أفا
% مقارنة مع 14% مخة قجر الػضائف األخخػ كبشدبة 1.5نست بشدبة  STEMكضائف 

ـ، إال أف أستخاليا تخمفت دكليًا كراء العجيج مغ البمجاف 2011ـ ك 2006% بيغ عامي 9
% مغ 44ـ أف 2014عاـ  األخخػ السساثمة، فقج أفاد تقخيخ احتياجات تشسية القػػ البذخية

 STEMأرباب العسل ال يدالػف يػاجيػف صعػبات في تجشيج الفشييغ كالعامميغ في مجاالت 
لقمة السؤىبلت ذات الرمة، كضعف ميارات التػضيف كخبخة العسل، كضعف مذاركة 
السجارس كالجامعات كقصاع التعميع كالتجريب السيشي في تحقيق ىحه االحتياجات، كأف 

مغ شبلب السجارس االبتجائية كالثانػية كالجامعة في مػضػعات كتخررات السذاركة 
STEM  أخحة في االنخفاض، كما زالت تفتقج أستخاليا الستخاتيجية مياراتSTEM  بالتشديق

مع الرشاعة، كأف مبادرات التشديق بيغ السجارس كالرشاعة غيخ نطامية كمشخفزة بسقارنتيا 
غيخ نطامية كال تيجؼ لشيج كششي، كعجـ السداكاة بيغ  دكليًا، كأف مداعجات الكػمشػلث

، كأف شبلب األقميات مغ الدكاف األصمييغ STEMالصبلب الحكػر كاإلناث في تعميع 
كسكاف جدر مزيق تػريذ كالسشاشق غيخ الحزخية يكػنػف أقل عخضة لمتعامل مع تعميع 

STEM لجحب الصالب ليحه ، كىشاؾ حاجة لتصػيخ السشاىج الجراسية كالسعمع كالصالب
 ,The Australian Industry Group, 2015, 12-21; Thomson)السجاالت 

Hillman,  Wernert, Schmid, Buckley & Munene, 2012,5). 

كبحؿ الجيػد لديادة  STEMكبشاء عمى ما سبق، تع كضع خصة استخاتيجية كششية 
ة بالشدبة لمسجارس: مجسػعة مغ مذاركة التعميع بالتعاكف مع الرشاعة، كتشاكلت ىحه الخص

االستخاتيجيات لخفع مذاركة شبلب السجارس كالرشاعة في البخامج ذات الرمة بسجاالت 
STEM كالتػسع في نذاط ،STEM  السجرسي بصخيقة مشدقة بالتدامغ مع زيادة مذاركة

بصخيقة متكاممة  STEMقصاع الرشاعة، كالسداعجة السشدقة لتسكيغ تجريذ عشاصخ 
اـ األساليب التخبػية كالبخامج التعميسية العسمية، كامتجاد الجعع ؼيسا يتعمق بالتػضيف باستخج

، STEMكالتجريب قبل الخجمة كالتشسية السيشية أثشاء الخجمة لخفع مؤىبلت ميشة تجريذ 
 Technology Early College High School (P-TECH)كدراسة مدارات في 
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 The)خيكية لتصبيقو في سياؽ السجارس االستخالية السصػر في الػاليات الستحجة األم

Australian Industry Group, 2015, 7-9)  كسا كضع تقخيخ مدتقبل ،STEM  في
ـ عجدًا مغ التػصيات الخاصة بالتعميع 2014أستخاليا مغ خبلؿ كبيخ العمساء في سبتسبخ 

كالسذػرة السيشية  ،STEMكالتجريب مشيا: كضع آليات لتذجيع اؾباؿ الصبلب عمى مقخرات 
كمدارات العسل، كالسذاركة الشذصة مغ جانب  STEMلمصبلب لديادة االىتساـ بتخررات 

االستخالية ليكػنػا مفتاحًا لتحقيق االزدىار في السدتقبل،  STEMأصحاب األعساؿ في مػاقع 
كرفع عجد السعمسيغ السؤىميغ مغ خبلؿ رفع األجػر كالجعع الستاح لمسعمسيغ كضساف أف 
التجريب كالتشسية السيشية لمسعمسيغ قبل كأثشاء الخجمة يعكذ احتياجات كشسػحات معمسي 

STEM  كتقجيع العمع السعاصخ باستخجاـ شخؽ تجريذ معاصخة ، كإيجاد حػافد لمصبلب
لبلنخخاط في تجريب السعمسيغ، كتعديد الذخكات بيغ السجارس كالتعميع  STEMالستفػقيغ 

بصخؽ  STEMجريب كأصحاب العسل، كمداعجة السجارس لتعميع العالي كمقجمي خجمات الت
 STEMتذجع الفزػؿ كالتفكيخ كربط مػضػعات الجراسة بالعالع الحؿيقي، كتعديد تجريذ 

القائع عمى االستقراء عبخ إصبلح ججكؿ أعساؿ التعميع كالتجريب السيشي، كتحقيق التبادؿ 
أكلياء األمػر في رعاية إبجاع الصبلب، بيغ السجارس كالسؤسدات البحثية، كتعديد مذاركة 

  STEMكزيادة مذاركة السحخكميغ كالفئات السيسذة مغ السخأة كاألقميات في تعميع 
(Australian Government, 2014, 19-24) كسا كضعت الجكلة خصتيا االستخاتيجية .

شالب تخكد عمى زيادة قجرة كمذاركة كإشغاؿ كشسػح  STEMلتعميع  2026-2016العذخية 
STEM كزيادة قجرة السعمع كجػدة تعميع ،STEM كدعع فخص تعميع ،STEM  داخل الشطع

السجرسية، كتدييل الذخاكات الفعالة مع مؤسدات التعميع العالي كالرشاعة كاألعساؿ التجارية، 
كبشاء قاعجة أدلة قػية، كالتأىيل العالي لمسعمسيغ، كالتجريذ كالتعمع القائع عمى االستقراء، 

لسػاءمة بيغ العمع كالتكشمػجيا كاالحتياجات الػششية الذاممة، كالتخصيط شػيل األجل، كا
كالتعاكف كالتحالفات الجكلية، كزيادة حرة السػارد البذخية في مجاالت العمـػ كالتكشػلػجيا، 
كدعع تجفق األفكار الججيجة برػرة دائسة، كتػفيخ حػافد االبتكار، كتػفيخ بخنامج كششي 

، كعسمت سياسات الحكػمة عمى جعل STEMالسيشي لمسعمسيغ في مجاالت لمتصػيخ 
باعتباره محخكًا رئيدًا لمتشسية االقترادية  STEMاالبتكار أكلػية كششية في مجاؿ تعميع 
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السدتقبمية في أستخاليا، كأشارت  الخصة الػششية بأف تكػف أستخاليا أعمى خسدة في العالع في 
ـ، كمحػ األمية عمى مدتػػ السجرسة في 2025ت بحمػؿ عاـ القخاءة كالعمـػ كالخياضيا

لمفػز في سباؽ التعميع لتحقيق الفػز في الدباؽ االقترادؼ، كتع كضع  STEMمجاالت 
خبلؿ عذخ سشػات  Powering Ideas An Innovation Agenda for the 21stخصة 

 Education Council, 2015, 6-12; Australian)لبلستثسار في العمـػ كالتكشػلػجيا 

Government, 2013b, 7, 8-36; Department of industry, Innovation and 

Science, 2015,7)   

كأصبح التعميع السجرسي كالعمـػ كاالبتكار ىي األكلػيات الػششية لمحكػمة مغ أجل  
ى تحديغ السجارس كالػصػؿ إلى جػدة عالية، كتػسيع التعميع كسحخؾ لبلقتراد القائع عم

 Cutler review of السعخفة، كاالستجابة لمسخاجعة الثقاؼية لمعمع كاالبتكار االستخالي 
Australia’s science and innovation sector  كقػة بشاء السغامخيغ االستخالييغ في

(، كالتعيج Venturous Australia building strength in innovationمجاؿ االبتكار 
تكار بسا في ذلظ البحث كالتصػيخ، كتذسل العشاصخ األساسية الييكمية بتعديد العمـػ كاالب

لمتعميع كبخامج كأجشجات العمـػ كاالبتكار عمى السدتػػ االتحادؼ رئيذ مجمذ الػزراء لمعمـػ 
كاليشجسة كاالبتكار، كمكتب كبيخ العمساء )لتقجيع السذػرة رؼيعة السدتػػ كالسختكدة عمى 

زراء آخخيغ بذأف السدائل الستعمقة بالعمـػ كالتكشػلػجيا كاالبتكار(، البحػث لخئيذ الػزراء كك 
ككزارة التخبية كالتجريب، كالتػضيف كعبلقات العسل، ككزارة الرشاعة كاالبتكار كالعمـػ كالبحػث 

ججكؿ األعساؿ الػششي لمتعميع كالعمـػ  في  STEMكالتعميع العالي، كذلظ لػضع نيج 
كالجامعات كالتعميع كالتجريب كميارات التذكيل السيشي كالبحث كاالبتكار كترػر لمسجارس 

كالتصػيخ كاالبتكار كالتشسية االقترادية، كركدت الدياسات عمى عشاصخ التعميع كبخامج العمـػ 
 The Melbourne، كذلظ استجابة إلعبلف ممبػرف STEMكاالبتكار في مجاالت 

Declaration تخالية بالتعميع الجيج بسا في ذلظ السعخفة الحؼ يؤكج عمى تعيج الحكػمات االس
في الخياضيات كالعمـػ )الفيدياء كالكيسياء كاألحياء(، كبشاء ؾياس التعميع السجرسي في أستخاليا 
لتػفيخ جسيع البيانات الستعمقة بأداء العمـػ كالخياضيات كمحػ األمية العمسية كمحػ أمية 

كزارة التخبية كالتجريب  STEMلسدئػلة عغ تعميع تكشػلػجيا السعمػمات، كبحلظ تكػف الجيات ا
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 Australian Council of Learned)ككبيخ العمساء فزبًل عغ حكػمات الػاليات كاألقاليع 

Academies, 2015, 16-19) ، 

 في أستخاليا: STEM)ج( أىجاف تعميم 
في أستخاليا عمى أنو تجريذ التخررات ضسغ نصاؽ مطمة  STEMيذيخ تعميع 

كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات بذكل جساعي، كنيج متعجد كيغ التخررات  العمـػ
ذات الرمة، كتحديغ ميارات حل  STEMلمتجريذ لديادة اىتساـ الصبلب بسجاالت 

بسجارس  STEMالسذكبلت كالتحميل الشقجؼ، ككضع مجمذ التعميع االستخالي أىجاؼ تعميع 
 :(Education Council, 2015, 5)التعميع العاـ ىي 

 STEMضساف أف جسيع الصبلب يشتيػف مغ السجرسة مع مفاـيع أساسية قػية في  -1
كالسيارات السختبصة بيا: الشطاـ السجرسي لجيو السدئػلية لزساف أف كل الذباب 

كالسيارات ذات الرمة مثل ميارات  STEMلجييع السدتػػ األساسي مغ معخفة 
سذكبلت، كتسكيشيع مغ السذاركة كالشجاح في التعاكف كالتفكيخ الشقجؼ كاإلبجاع كحل ال

 STEMالعالع خارج بػابة السجرسة، كتػفيخ الفخص لتعديد كدعع الذباب نحػ 
كخاصة  STEMباستخجاـ عبلقات تعمع أعسق، كتججيج التخكيد عمى االنجاز في 

الخياضيات كمشيج فعاؿ متعجد التخررات كاألساليب التخبػية التي تبشي اىتساـ 
 .STEMاألداء الستسيد في تعميع الصبلب ك 

أكثخ تحجيًا مغ خبلؿ الذخاكة  STEMالتأكج مغ تييئة الصبلب ألخح مػضػعات  -2
مع قصاع التعميع العالي كالرشاعة لتذجيع الصبلب عمى تصػيخ قجرات أعمى مغ 

في مدتػيات التعميع العالي  STEMلبشاء شسػح لمسذاركة في  STEMمدتػػ 
 كالسيغ ذات الرمة.

 :STEMبخامج دعم مجارس ومعمسي وطالب )د( 
 STEMتشػعت بخامج التشسية السيشية سػاء السقجمة لمصبلب أك السعمسيغ بسجارس  

في أستخاليا، كيقترخ ىشا اإلشارة إلى البخامج التي تقجـ عمى مدتػػ كزارة التخبية كالتجريب 
 Australian Department of Education)بالحكػمة االستخالية، كمغ بيغ ىحه البخامج

and Training, 2016b): 
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 : STEMأواًل: بخامج الجعم والتشسية السيشية لسعمسي السجارس الثانهية 
كىي بخامج ركدت عمى إعجاد كتشسية السعمسيغ قبل كأثشاء الخجمة لمتجريذ بالسجارس  

 خارج بخامج الجامعات الخسسية إلعجاد السعمسيغ، كمشيا: STEMالثانػية لتعميع 
 Enhancing the Training ofوانعهىومذخوعات تحدين تجريب معمسي الخياضيات  -1

Mathematics and Science Teachers Programme: 

مميػف دكالر عمى مجػ ثبلث سشػات تقػيسية  12كىػ بخنامج تسػلو الحكػمة بحػالي  
ـ كالخياضيات ـ، مغ خبلؿ دعع بخامج ما قبل الخجمة الججيجة في كميات العمػ 2014-2016

كالتخبية، كيتع الجسع بيغ السحتػػ كشخؽ التجريذ، كيذسل البخنامج عمى عجد مغ السذخكعات 
تخكد عمى تدعة مغ األكلػيات كىي: التعاكف بيغ الكميات كالسجارس أك أقداـ تعميع العمـػ 

ـػ التي كالخياضيات التي سػؼ تشتج السعمسيغ الحيغ لجييع نطخة معاصخة كديشاميكية حػؿ العم
يسكغ أف تميع الصبلب، كزيادة السعخكض مغ الخخيجيغ كالسعمسيغ، كجحب السعمسيغ قبل 
الخجمة كالسخشحيغ مغ ذكؼ مؤىبلت الجكتػراه، كتختيبات السشاىج التي تعصي السعمسيغ قبل 
الخجمة رؤية حجيثة لمسحتػػ كالتفكيخ العمسي كشخؽ التجريذ لمعسل الستكاممة  في تجريذ 

الخياضيات، كتصػيخ قجرات السعمسيغ لبلنخخاط سشػات شػيمة في التعميع االبتجائي العمـػ ك 
كالثانػؼ في العمـػ ذات الرمة بسا في ذلظ غخس فيع كيؽية إنذاء السعخفة العمسية الخياضية، 
كتصػيخ االلتداـ كالقجرات لمعسل في السجتسعات الشائية كاإلقميسية، كتصػيخ قجرات لمعسل بذكل 

الصبلب مغ خمؽيات متشػعة، كإعادة تجريب السعمسيغ السؤىميغ تأـيبل مشاسبًا بالجعع  فعاؿ مع
مغ أرباب العسل كاإلدارة التعميسية، كتػسيع نطخة السعمسيغ السعاصخة لمخياضيات كالعمـػ 
كالتخبية، كتذجيع كميات العمـػ كالخياضيات كالسجارس كاإلدارات التعميسية لبشاء عبلقات شػيمة 

مع السعمسيغ لزساف االحتفاظ بسعارفيع كمياراتيع السعاصخة، كيذسل البخنامج خسدة  األمج
( مؤسدة تعميع 25ـ، كتزسشت )2013مذخكعات متعجدة السؤسدات بجأت في أغدصذ 

 عالي، ككحلظ السشطسات  البحثية كحكػمات الػليات، كتذسل ىحه السذخكعات:
 
 
 Enhancing the Training of التقهيمتعديد تجريب معمسي العمهم والخياضيات:  -أ

Mathematics and Science Teachers: Evaluation: 
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ألف دكالر، كيجخؼ تقػيسًا لجعع البخنامج كتجريب فخؽ  595يبمغ تسػيل البخنامج  
تجريب معمسي العمـػ كالخياضيات، كذلظ لمتخكيد عمى أكلػياتو كتحقيق الشتائج كالسخخجات 

 University of theلسذخكع بػاسصة جامعة صشذايغ كػست السخصط ليا، كيقاد ا

Sunshine Coast   مع شخاكةPhillipsKPA. 
 inspiring mathematics and science in teacher إليام الخياضيات والعمهم في تخبية السعمم -ب

education : 

 Theمميػف دكالر، كيقاد مغ خبلؿ جامعة كػيشدالنج  2.200.000تبغ تكمفتو  

University of Queensland كيسثل الذخكاء جامعات ،James Cook University, 

The University of Newcastle, The University of Sydney, University of 

Tasmania and University of Wollongong كىي جامعات حققت ترشيفًا عاليًا في ،
لبيئية كالبيػلػجية كعمـػ األرض كالتعميع، كيقـػ الخياضيات كالعمـػ الفيديائية كالكيسيائية كا

بتصػيخ كنذخ السشاىج الججيجة متعجدة التخررات لتعميع معمسي العمـػ كالخياضيات قبل 
الخجمة كنذخ الذبكات السيشية، كتعديد التعاكف الحؿيقي كالسدتجاـ بيغ عمساء الخياضيات 

ججيجة لتكامل السحتػػ كشخؽ التجريذ  كالعمـػ كالتخبية كذلظ إلضفاء الصابع السؤسدي لصخؽ 
الجساعية كالخبخات التخبػية لتحديغ ميشية السعمسيغ، كإعجاد كمػاصمة التعمع السيشي بعج 
التخخج، كيذسل العجيج مغ السشتجيات ككرش العسل كحمقات الشقاش كالسؤتسخات كالسحاضخات 

التعمع كالسجارس الريؽية الػششية العامة كالتقاريخ كشبكات التعمع كالذبكات السيشية كمجتسعات 
لسعمع لمخياضيات كقسة كػيشدالنج لسيارات الحداب لتعميع السعمع الججيج كتحجيج استخاتيجيات 
استباؾية لتحديغ نتائج الصالب، كالعجيج مغ السرادر كاإلصجارات عمى شبكة اإلنتخنت التي 

ػفيخ السشح لجعع الفتيات كالشداء كتكشػلػجيا التعميع كاالبتكار، كت STEMتجعع تعميع كتػضيف 
كريادة األعساؿ كتػفيخ العمساء كعمساء الخياضيات كالسيشجسيغ كعمساء التكشػلػجيا  STEMفي 

 كغيخىا مغ السرادر ذات الرمة.    STEMإللياـ الذباب كالسعمسيغ في تعميع 
ياضيات والعمهم بخنامج إنيا جدء من حياتي: إشخاك الجامعة والسجتسع لتعديد تعميم الخ   -ج

t’s part of my life: Engaging university and community to enhance science and 
mathematics education : 

 Southernيبمغ تسػيل السذخكع مميػف دكالر، كتقـػ عميو جامعة ساكثخف كخكس  

Cross University :كيذسل الذخكاء عجد مغ الجامعات ىي ،CQ University 
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Australia, University of Ballarat, University of New England, 

University of Southern Queensland, and University of the Sunshine 

Coast كييجؼ إلى ربط السعمسيغ قبل الخجمة في حياة يػمية في السجتسعات اإلقميسية ،
كالعمـػ بالجامعات كالستخرريغ في  األستخالية، كتصػيخ التعاكف بيغ الباحثيغ في الخياضيات

التعميع السجرسي كتجريب السعمسيغ كمسثمي السجتسع لتججيج تعميع العمـػ كالخياضيات قبل 
الخجمة كجدء ال يتجدأ مغ مشاىج التعميع الجامعي، كسا يػفخ فخصة لمسعمسيغ لمعسل مع  

يا لمتخكيد عمى الصالب السعمسيغ قبل الخجمة لتحػيل السعخفة إلى سشاريػىات يسكغ استخجام
كزيادة السذاركة الرؽية، كيتمقى السعمسػف قبل الخجمة الجعع في تصػيخ السيارات التي تعدز 
البيئة الرؽية الجاعسة لتجريذ العمـػ كالخياضيات، كيذسل البخنامج كحجة التعديد لديادة كفاء 

رريغ، ككحجة درس السعمسيغ قبل الخجمة مغ خبلؿ التفاعل مع العمساء كالسخبيغ الستخ
التجريذ ككحجة التغحية الخاجعة أك التأمل: التقييع الحاتي لثقة السعمسيغ قبل الخجمة كدكر 
الكفاءة في تحديغ الثقة، ككل كحجة تعج تجخل عبلجي تعميسي لمسعمسيغ قبل الخجمة، كيدبق 

قي لكل كل تدجيل دكرة تجريبية يذخح العسمية التي يتعيغ االضصبلع بيا كاألساس السشص
 كحجة، فزبًل عغ عجد مغ األبحاث كالسؤتسخات كالسشتجيات كحمقات الشقاش كمجتسعات التعمع.

 Opening مجخل العمم الحكيقي: تعميم العمهم والخياضيات الحكيكية/ األصيمة ألستخاليا -د

real science: Authentic mathematics and science education for 

Australia : 

مميػف دكالر، كيقػد السذخكع جامعة ماكػارؼ، كيذسل  2.300.000فتو تبمغ تكم 
 Australian Catholic University, Charles Sturtالذخكاء عجدًا مغ الجامعات ىي: 

University, Edith Cowan University, The University of Notre Dame 

Australia, University of Canberra, University of Western Sydney فزبًل ،
 CSIRO, and Las Cumbres Observatory عغ السخصج الفمكي األستخالي، ك

Global Telescope Network (USA) كييجؼ إلى تحدغ كبيخ في نػعية تعميع ،
الخياضيات كالعمـػ كالسخخجات في أستخاليا مغ خبلؿ إشخاؾ السعمسيغ قبل كأثشاء الخجمة في 

بيغ السعمسيغ الخكاد كالعمساء كالتكشػلػجييغ لتقجيع مػارد مبتكخة عمع حؿيقي عبخ التعاكف 
تداعجىع عمى تحفيد الصبلب عبخ التعمع القائع عمى استقراء كاقعي، كتػفيخ كحجات 
السعمسيغ السبتكخة كنسػذج خبخة ميشية فخيجة مغ نػعيا لبشاء الكفاءة كالثقة لمسعمع االستخالي، 
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حجات الجراسية )السػديػالت( السشاسبة لسختمف السدتػيات كيقجـ البخنامج العجيج مغ الػ 
التعميسية مثل السػاد الستخررة كنسحجة الحاضخ كالتشبؤ بالسدتقبل، كالسػاد الحكية، كحجكد 
العالع الحؿيقي، كمختبخ الحياة، كتأثيخ االنداف، كغيخىا، كسا االصجارات كالسؤتسخات العمسية، 

 لشطاـ التقميجؼ كشبكات كمجتسعات التعمع. كتكػف الجراسة عبخ اإلنتخنت كا
إعادة مفيهم بخامج إعجاد معمسي العمهم والخياضيات من خالل شخاكات تعاونية بين  -ق

 Reconceptualising mathematics and science teacherالعمساء والسخبين 

education programs through collaborative partnerships between 

scientists and educators: 

 The( ألف دكالر أستخالي، كتقـػ عميو جامعة ممبػرف 200تكمفة البخنامج ) 

University of Melbourne كيتسثل الذخكاء في ،Deakin University, La Trobe 

University, Monash University, VIC Department of Education and 

Early Childhood Developmentشسػ الكفاءات العمـػ كالخياضيات في مكاف ، كيدعى ل
العسل، كيتكػف مغ مكػنات دراسية كتجريبًا عسميًا لمسعمسيغ قبل الخجمة، ككحجات مبتكخة في 
العمـػ كالخياضيات، كالجعع مغ اإلشار القائع عمى األدلة، كالػصػؿ إلى السػارد العامة عغ 

خبي السعمسيغ كالبحػث كالعمساء كالصبلب شخيق شبكة اإلنتخنت، كتدييل العسل التعاكني بيغ م
الجامعييغ كذبكات تسثل شخاكة دائسة مع مسارسات السعمسيغ كأنطسة التعميع كالييئات 
السختبصة بيا، كتػليج مػارد ككحجات مغ الجراسة كالخبخة في الفرػؿ الجراسية القائسة عمى 

كامل العمـػ كالخياضيات في االستقراء، كشسل السذخكع سبعة ابتكارات ىي: كحجات دراسية ت
كحجات السعمع األكلي، كاشخاؾ شبلب السخحمة الجامعية في تخررات العمـػ كالخياضيات في 
السجارس، كتخررات تجريذ العمـػ كالخياضيات في بخامج إعجاد السعمع األساسية، كمخكد 

في بيئات تعاكني لمستخرريغ في العمـػ كالتكشػلػجيا، كفخص لمصبلب لمتعاكف مع عمساء 
، كبشاء  بحثية عالية السدتػػ، كبشاء خبخة خخيجي الذيادة الجامعية في الخياضيات كالعمـػ
تػاصل لتػضيف السعمسيغ السحتسميغ في العمـػ كالخياضيات، كتػفخ الجامعات السذاركة 
لتحقيق ذلظ العجيج مغ السػارد ذات الرمة بالعالع الحؿيقي كالتعاكف مع قصاع الرشاعة 

 اء كاألكاديسيات كالسخاكد كالستحف ذات الرمة، مع عقج العجيج مغ السؤتسخات.     كالعمس



في كل من الهاليات  STEMالبخامج الجاعسة لمسجارس الثانهية لمعمهم والتكشهلهجيا واليشجسة والخياضيات 
 د. أشخف محسهد أحسج محسهد           أستخاليا  وإمكانية اإلفادة مشيا في مرخالستحجة األمخيكية و 

 

 

ٌ                                                                                                       يُبيزانعدد                     2017  انثالثى

              - 111 - 

ترعيج: تحهيل تخبية معمسي التعميم الثانهي في الخياضيات والعمهم قبل الخجمة في والية  -ك
 Step up ! Transforming mathematics and science pre-service secondary كهيشدالنج

teacher education in Queensland: 
مميػف دكالر، كتقـػ عميو جامعة كػيشدالنج  1.200.000كىػ بخنامج تكمفتو  

 Australian، كيذسل الذخكاء Queensland University of Technologyلمتكشػلػجيا 

Catholic University, Griffith University, James Cook University, QLD 

Department of Employment, Training and Education, The University of 

Queensla كيقـػ عمى تصػيخ السقخرات، كتشذيط الذخاكات كالتعاكف مع أكاديسيات إعجاد ،
السعمع، كتدخيع تػضيف الخخيجيغ، كتعسل فخؽ الجامعات في شخاكة مع إدارة التعميع كالتجريب 

فخ الفرػؿ االفتخاضية كالفزاء التعاكني ، كتػ AITSLلمتػضيف بػالية كػيشدالنج كفقًا لسعاييخ 
لمػصػؿ لمصبلب األكاديسييغ في السشاشق الشائية، كتػفيخ مجسػعة مغ االستخاتيجيات كالسػارد 

لمسعمسيغ لبشاء  STEMكاألدلة كالكتيبات كالتعميع السفتػح، كتذسل أىع السبادرات: استجيػ 
لصبلب  STEMيخ كحجات تعميع مداحة مغ التعاكف لمسعمسيغ قبل الخجمة لترسيع كتصػ 

، كالتػاصل STEMالسجارس الثانػية جشبًا إلى جشب مع السعمسيغ أثشاء الخجمة كأكاديسي 
كىي شبكة انتخنت لتعمع األقخاف مغ معمسي العمـػ كالخياضيات،  TeachConnectالتجريدي 

لعمساء لتحديغ كاالستقراء العمسي في الفرل الجراسي كىػ مذخكع تعاكني بيغ األكاديسييغ كا
لبلنخخاط في مجتسعات مذاركة إبجاعية  STEMميارات البحث العمسي لمسعمسيغ، كغخفة 

الستكاممة  STEMفي األماكغ العامة، كشخؽ تجريذ  STEMلسحػ األمية العمسية كأمية 
، كتقجـ جسيع STEM يعهًيعبخ تػفيخ إشار مذتخؾ لمسسارسات الججيجة في تخبية 

قبل كأثشاء الخجمة، كتػفخ العجيج مغ السػارد لمسعمع سػاء السختبصة السبادرات لمسعمسيغ 
 باألنذصة داخل الفرل أك األنذصة البلصؽية كالػسائط كالفيجيػىات ككرش العسل كغيخىا.

 Science بخنامج دعم السعمهمات العمسية لمسعمسين والفشيين بالسجارس االستخالية -2

ASSIST (Australian School Science Information Support for Teachers 

and Technicians): 

( ألف دكالر، كىػ خجمة استذارية قػمية عمى اإلنتخنت 127.12يسػؿ بحػالي ) 
لسعمسي العمـػ كالفشييغ بالسجارس، كىي متاحة مجانًا لجسيع السجارس االستخالية في جسيع 

لعمـػ االستخالية بالتذاكر مع تخررات التعميع كالقصاعات، كيجار بػاسصة جسعية معمسي ا
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(، كيدعى إلى تقجيع معمػمات عغ أحجث الخبخات SETAفشي تعميع العمـػ االستخالية )سيتا 
في التجريذ عالي الجػدة كمرادر التعمع، كدعع السعمسيغ في تشفيح مشيج العمـػ األستخالي، 

رسية كاإلدارة كتقجيع نرائح مػثػؽ بيا في جسيع جػانب أمغ كسبلمة السختبخات السج
كالترسيع، كتقجيع الجعع لفشي السختبخات السجرسية كالسعمسيغ في تػصيل األنذصة العمسية 
العسمية كتحفيدىا، كتقجيع السذػرة مغ قبل فخيق استذارؼ كششي ذؼ الخبخة الجساعية الػاسعة 

 .(Australian Science teacher Association, 2016)في كافة مجاالت العمـػ
 Teacher Earth Science Education Programme امج تعميم معمسي عمهم األرضبخن -3

(TESEP): 
ىػ بخنامج قػمي يجار مغ خبلؿ رابصة معمسي العمـػ االستخالية بتػجيو مغ السجمذ  

االستذارؼ لػزارة التخبية كالتجريب لسداعجة معمسي العمـػ لتحديغ نتائج الصبلب، كتحجيج 
ترسيع الستذابظ مع متصمبات السشاىج في جسيع الػاليات ، كيذسل كرش احتياجات السعمع كال

عسل لمتصػيخ السيشي، كالسػارد الججيجة، كدراسة الحالة كتحسيميا، كالػصػؿ إلى السعمسيغ مغ 
ذكؼ الخبخة، كأفكار لمديارة السيجانية، كيتع مغ خبلؿ نجكات تفاعمية عمى الخط، كتصػيخ 

صػيخ أدلة ميجانية، كشخاء كتػزيع السػارد التعميسية عالية الجػدة دراسات الحالة الػششية، كت
لمسعمسيغ السذاركيغ، كالػصػؿ لمسعمسيغ في مػاقع ججيجة بجسيع السشاشق، كيجعع البخنامج مغ 

 شخكاء أساسييغ كببلتيشييغ كفزييغ 
 Australian Science Teachers Association بخنامج مهارد جسعية معمسي العمهم االستخالية -4

Resource : 

ألف دكالر، كييجؼ إلى إنتاج كتػزيع مجسػعة مغ السػارد  100يبمغ تسػيمو سشػيًا   
لسداعجة كإلياـ كتثؿيف معمسي العمـػ بالكامل، مع تػفيخ مجسػعة مغ السػاقع، كيػفخ عبخ 

بػع الػششي اإلنتخنت مشتجػ لمشقاش، ككيؽية تحقيق الخصط االستخاتيجية، كالكتب، كمػارد األس
، كالسؤتسخات كغيخىا، كيقجـ عجدًا مغ البخامج  ، كالسعاييخ السيشية الػششية السشجدة لمعمـػ لمعمـػ
مثل: التشسية السيشية الدكشية لسجة خسدة أياـ لمسعمسيغ، كتشسية فخيق السعمسيغ، كالخجمات 

يغ مع معمسي العمـػ االستذارية عمى اإلنتخنت، كأسبػع العمع الػششي، كالتبادؿ الدشػؼ لمسعمس
 . (Australian Science teacher Association, 2016)اليابانييغ 

 :STEMثانيًا: بخامج إضافية ارتبظت مباشخة بجعم طالب السجارس الثانهية 
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الخسسي لتشسية الصبلب، كتذسل  STEMكىي بخامج الصؽية خارج بخامج تعميع 
 ا:البخامج التي تتعامل مباشخة مع الصبلب، كمشي

 : Oliphant Science Awards جهائد أوليفانت لمعمهم -1
ـ، 1981كسسيت بيحا االسع ندبة إلى الديخ مارؾ أكليفشت راعي السدابقة مشح عاـ  

كذلظ لتصػيخ اىتسامات الصبلب في العمـػ عبخ مدابقة عمى أساس عمسي تشاسب مختمف 
ات مثل السبلحطة كالتشبؤ الفئات كاالىتسامات كالقجرات، كتصػيخ مجسػعة مغ السيار 

كاالتراالت، كتصػيخ السيارات العمسية التخاذ قخارات مدتشيخة حػؿ القزايا السحمية كالػششية 
كالعالسية، كيخعى البخنامج عجدًا مغ الخعاة مثل: كزارة جشػب أستخاليا لمتخبية كتشسية الصفػلة 

بًل عغ عجد مغ الجامعات السبكخة، كجامعة جشػب أستخاليا مع شخكة ىيػليت باكارد، فز
كالسخاكد العمسية كالػزارات كالييئات كالذخكات ذات الرمة، كتقجـ جائدة لمسجرسة الحاصمة 

دكالر، كتقجـ الجػائد لمصالب/  250دكالر، كالسخكد الثاني  500عمى السخكد األكؿ تقجر بػ 
دكالر(، فزبًل  150دكالر(، كالثالث ) 250دكالر(، كالثاني ) 500الصالبة بالسخكد األكؿ )

( جائدة تقجميا جيات داعسة، كتذسل مجاالت الجػائد بخمجة الحاسػب كاإلنداف 18عغ )
اآللي، كفحز البمػرات، كاأللعاب االلكتخكنية، كالشساذج كاالختخاعات، كالػسائط الستعجدة، 

 ,Oliphant Science Awards)كالترػيخ، كالسمرقات، كالكتابة العمسية، كالبحث العمسي 

2016; Office of the Chief Scientist, 2016) . 

 : Australian Science Olympiads بخنامج أولسبياد العمهم االستخالية -2
 BHPيجعع البخنامج مغ الحكػمة األستخالية بالتعاكف مع بي اتر بي نبيميتػف 

Billiton  قػمي لكبار كجامعة مػناش كجامعة استخاليا الػششية، كىػ بخنامج االرشاد ال
شبلب العمـػ بالثانػية لتأدية اختبارات األكلسبياد الجكلية كدكرة األلعاب األكلسبية لصبلب العمـػ 

(، كيؤدؼ 12، 11لكدب نقاط تسثل أستخاليا في أكلسبياد العمـػ الجكلية لصبلب الدشػات )
يمتحق ذكؼ األداء الصبلب كاحجًا أك أكثخ مغ أربعة امتحانات ألكلسبياد العمـػ االستخالية، ك 

األفزل بالسجارس الريؽية ألكلسبياد العمـػ األستخالية لسجة أسبػعيغ في بخنامج سكشي مكثف 
يعصي الفخصة لمصبلب لمجراسة مع اآلخخيغ كيسثل الصبلب الستسيدكف أستخاليا في أكلسبياد 

 Australian Science Olympiads, 2016; Office of the Chief)العمـػ الجكلية 

Scientist, 2016). 
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 in2schence (science and بخنامج مخشج نغيخ في العمهم والخياضيات بالسجارس -3

maths peer mentoring in schools: 

يجعع البخنامج مغ كزارة التخبية كالتجريب بالحكػمة األستخالية بالتعاكف مع جامعة  
كجامعة سػيشبخف لمتكشػلػجيا،  مػناش، كجامعة التخكب، كجامعة ممبػرف، كجامعة باالرات،
كستصػعيغ يعسمػف مع  STEMكيقـػ عمى فكخة اعتبار شبلب الجامعات الجارسيغ لسجاالت 

شبلب مجارس ؼيكتػريا ذؼ السدتػػ االجتساعي كاالقترادؼ السشخفس كسخشجيغ أقخاف 
لتحجث لتحسيديع كقجكة لمتعخؼ عمى كيؽية تعمع الخياضيات كالعمـػ كتصبيقو في حياتيع، كا

معيع حػؿ دراسة العمـػ كالخياضيات في الجامعة، كتبجيج السفاـيع الخاشئة كتذجيعيع عمى 
 STEMاالستسخار في التعميع العالي، كبالتالي زيادة أعجاد الصبلب الجارسيغ لسجاالت 

بالسجارس الثانػية كما بعجىا. كتذسل مجاالت اإلرشاد كالتػجيو ثبلثة مجاالت ىي: كاحج 
كاحج لكل الفرل، كاالرشاد عمى اإلنتخنت أك الخط. كيختار السخشجيغ مغ الحيغ لػاحج، ك 

أكسمػا سشة كاحجة عمى األقل في دراسة العمـػ في السخحمة الجامعية أك شيادة في اليشجسة، 
كيتع تجريبيع لسجة عذخة أسابيع قبل بجء الفرل الجراسي الجامعي، مع مػضػعات تبجأ في 

فرل الجراسي، كيذتخط أف يكػف السخشحيغ متػافقيغ مع إصجار فحز األسبػع الثاني مغ ال
 in2schence, 2016; Office of the)العسل مع األشفاؿ الرادر مغ حكػمة ؼيكتػريا. 

Chief Scientist, 2016). 

 STEM Curious Minds: Girls in بخنامج العقهل الفزهلية: فتيات في مجاالت -4

science, technology, engineering and mathematics: 

يجعع البخنامج مغ الجامعة الػششية األستخالية، كجامعة كيمد الذخؾية الججيجة  
كمايكخكسػفت، يأتي مغ خبلؿ مبادرات إدارة الخياضيات األستخالية كابتكارات العمـػ االستخالية 

كىػ جدء مغ  ،STEMالتي تجيخ الصبلب السػىػبيغ كالسعمسيغ كالسجارس السمتدمة بسجاالت 
، كبخنامج لسجة ستة أشيخ يقـػ عمى التجريب العسمي STEMمذخكع السجارس الريؽية 

، كيجسع بيغ السعدكخات الدكشية كبخنامج التػجيو، STEMكاإلرشاد كالتػجيو في مجاالت 
كتداعج السخيسات )الريؽية كالذتػية( الفتيات مغ خبلؿ محاضخات كجمدات تفاعمية كزيارات 

تصبيؿية، كمشاقذات تداىع في بشاء األىجاؼ الذخرية لمصالبات، كمشاقذة خيارات ميجانية ك 
الجراسة كالسدارات السيشية، كتصػيخ األفكار القائسة غمى التعمع في السخيع أك العسل عمى 
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مذخكع، كتػسيع الفكخ الشاقج كميارات حل السذكبلت كالذبكات العمسية كمسارسة ميارات 
ابقات تشافدية مثل مدابقة الخياضيات األستخالية بخعاية بشظ ججيجة، كالجخػؿ في مد

 Australian Mathematics Trust, 2016; Office)الكػمشػلث كمدابقة العمـػ الكبيخة

of the Chief Scientist, 2016). 

 The Big Day In ACS يهم كبيخ في مؤسدة إقميم العاصة االستخالية  -5

Foundation: 
ة االستخالية كبشظ الكػمشػلث كالػضائف الخقسية كمجتسع البشاء كيجعع مغ الحكػم

األعمى كبعس شخكات تكشػلػجيا السعمػمات، كىػ مؤتسخ ميغ تكشػلػجيا السعمػمات السرسسة 
( كشبلب الجامعات 12-9مغ الصبلب لمصبلب، كمرسع لكل مغ شبلب السجرسة الدشػات )

 1500مػمات كالجامعات كالسجارس كأكثخ مغ ذكؼ الرمة، كيجتسع ؼيو شخكات تكشػلػجيا السع
شالب مغ السجارس الثانػية لتعخيف الصبلب عمى كضائف السدتقبل كمػضػعاتيا البلزمة لبشاء 

 .  (Office of the Chief Scientist, 2016)مياراتيا 

 
 ثالثًا: بخامج جسعت بين دعم وتشسية السجارس والسعمسين والظالب: 

ة لمسجارس سػاء تمظ التي دعست السجارس  لتحديغ تعمع كتذسل البخامج الجاعس 
الصبلب أك تشسية السعمسيغ أك تحديغ العسمية التعميسية، أك البخامج الخئيدة التي شسمت بخامجا 
فخعية لجعع السعمسيغ كالصبلب كل عمى حجه أك الجسع بيشيسا أك بخامج اضاؼية لكل مشيسا أك 

 :. جسعت بيشيسا في بخنامج كاحج، كمشيا
 Australian Maths and Scienceاالستخالية  بخنامج الذخاكة بين الخياضيات والعمهم -1

Partnerships Program  : 

ـ 2016-2013مميػف دكالر خبلؿ الفتخة ما بيغ  21.6خررت لو ميدانية قجرىا  
خة لتحديغ مذاركة الصبلب في الخياضيات كالعمـػ في السجارس كالجامعات، عبخ شخاكة مبتك

بيغ السجارس كالجامعات كالسشطسات ذات الرمة، كتدعى إلى بشاء القجرة كالثقة كقاعجة السعخفة 
كالسيارات التخبػية لتشسية السعمسيغ لتقجيع الخياضيات كالعمـػ لصبلب السجارس، كزيادة عجد 
ا الصبلب الجارسيغ ليا كتحديغ نتائجيع، كتذجيع السديج مشيع لجراسة العمـػ كالتكشػلػجي

كاليشجسة كالخياضيات بالجامعات، كزيادة التػجيو في السػاد العمسية لمسعمسيغ، كزيادة مذاركة 
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، كمغ بيغ السذخكعات  الشداء األصمييغ كجدر مزيف تػريذ في الخياضيات كالعمـػ
(Australian Department of Education and Training, 2016a; Office of 

the Chief Scientist, 2016): 

: تع مشح مشحة اتحادية Regional Universities Network شبكة الجامعات االقميسية -
ألف دكالر  إلقامة شبكة إلزالة الحػاجد التي تعيق تعمع الخياضيات كالعمـػ في  900قجرىا 

السشاشق الخيؽية كاإلقميسية الشائية في أستخاليا، كالحفاظ عمى السعاييخ التعميسية السساثمة في 
مـػ كالخياضيات في السشاشق الحزخية السساثمة، كيكػف بالذخاكة بيغ السجارس كالسعيج الع

 the Commonwealth Scientific and Industrial واالستخالي لمعمـػ الخياضية، 

Research Organisationو ،The Primary Industry Centre for Science 

Education ـ كالخياضيات كتصبيق السياـ في العالع ، كذلظ لتذجيع دراسة كتجريذ العمػ
الحؿيقي، كيدتخجـ السخكد االفتخاضي باستخجاـ التكشػلػجيا عالية الدخعة في ربط الصبلب 
كالسعمسيغ بالخبخاء في الجامعات كالسشطسات الذخيكة، كيتع تكسمة أنذصة السخكد بالتجريب في 

الخبخاء، فزبًل عغ بخنامج تعميع  الفرػؿ الجراسية لمتصػيخ السيشي لمسعمسيغ بالذخاكة مع
الخياضيات السكثف التي يقجميا السعيج االستخالي في عمـػ الخياضيات، كسا يعقج بخنامج 
التصػيخ السيشي الػششي لمسعمع لسجة يػميغ في الجامعات الذخيكة ذات الدسعة العالية في 

 التعمع عمى اإلنتخنت.
: كىػ بخنامج لسجة عاميغ بالتعاكف مع بعس التهجو الهطشي لسعمسي العمهم والخياضيات -

الجامعات مثل الجامعة الػششية االستخالية كجامعة كانبيخا، كالسخكد الػششي لمعمـػ 
، كالجسعية االستخالية لسعمسي الخياضيات،  كالتكشػلػجيا، كالخابصة االستخالية لسعمسي العمـػ

ػات الحقة، كيتكػف مغ مجسػعة كيقـػ بتشسية معمسي العمـػ في كقت مبكخ مغ السيشة كسش
كاسعة مغ البخامج التعميسية السيشية في بشاء كدعع السعمع كأنطسة التػجيو، ككحلظ تػفيخ التعمع 
السيشي في التػجيو لسعمسي العمـػ مغ ذكؼ الخبخة ليتسكشػا مغ التشسية السيشية كتػجيو السعمسيغ 

 اإلنتخنت. الججد، كتصػيخ بخنامج الجعع كالتػجيو التفاعمي عبخ
: كيتع مغ خبلؿ جامعة سيجني، كيسػؿ مغ خبلؿ كزارة MadMaker مذخوع مادميكخ -

، كيقع STEMالتخبية كالتجريب االستخالية عبخ بخنامج الذخاكة كأكاديسية إثخاء معمسي 
السذخكع لسجة ستة أسابيع عمى اإلنتخنت، كييجؼ إلى تثؿيف الصبلب حػؿ الشطع الخاسخة 
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 Arduino Esplora boardsالحياة اليػمية، كيشصػؼ عمى استخجاـ كاستخجاميا في 
لبلستقراء في شخؽ مستعة كتفاعمية الستخجاـ العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات عمى 
حل مذكبلت العالع الحؿيقي، كتػفيخ كافة السدتمدمات التكشػلػجية لمسجارس لمسذاركة في 

عسل مكثفة عمى بيئة التعمع عمى االنتخنت  السذخكع، كتجريب لمسعمسيغ عبخ كرش
 كسيشاريػىات التشفيح، كيكػف التجريب داخل الجامعة أك عمى شبكة اإلنتخنت.  

: كييجؼ إلى بشاء السجتسع Connect with maths بخنامج التهاصل مع الخياضيات -
مجسػعة كاسعة الجيشاميكي لجعع معمسي الخياضيات االستخالييغ، كيسكغ لمسعمسيغ الػصػؿ إلى 

مغ الذبكات كاألنذصة التي تجعع تشفيح الخياضيات في السشيج االستخالي، كمغ أكلػيات 
البخنامج: زيادة السعخفة التخبػية لتجريذ الخياضيات كإشخاؾ السعمسيغ، كفيع عسيق لسعخفة 

عمسيغ السحتػػ الحؼ يجعع تقجيع مشيج الخياضيات االستخالي، كزيادة السعخفة التكشػلػجية لمس
لمسذاركة مع زمبلئيع في شبكات اإلنتخنت، كاالنخخاط في األنذصة السجتسعية، كاستكذاؼ 
السػارد، كاالشتخاؾ في التعمع السيشي عبخ اإلنتخنت، كيتكػف البخنامج مغ عجد مغ مجتسعات 
التعمع مثل: تعمع الدشػات األكلى في الخياضيات لجعع معمسي الخياضيات في الدشػات األكلى 

شاء معخفة السحتػػ كشخؽ التجريذ، كاشغاؿ جسيع الصبلب، كالتعامل مع شبلب الدكاف لب
األصمييغ، كتصبيق الخياضيات في الحياة، كالتعمع الخقسي كالخياضيات لجعع السعمع كبشاء 
السيارات كحل السذكبلت كتصػيخ استخجاـ التكشػلػجيا الشاشئة لتعمع الخياضيات، كقائسة 

االلكتخكني لتبادؿ السعمػمات عبخ مشاقذات عسيقة كشػيمة في السدائل  الشقاش عبخ البخيج
لمتػاصل  Webinarالسيسة في التخبية كالدياسة التعميسية، كتقجيع بخنامج نقاش عبخ الػيب 

مع مجتسع الخياضيات لتقجيع أنذصة التعمع السيشي عمى اإلنتخنت، كتداعج ىحه السجتسعات 
ي الشقاش كتبادؿ السعخفة كتقجيع االقتخاحات كتقجيع كصبلت عمى شخح األسئمة كالسذاركة ف

 لمسػارد كفق دليل لبلستخجاـ، كتقجيع يـػ الخياضيات كحجث لمتعمع السيشي.
 STEM: لتقجيع الجعع لمذخاكات السخنة بيغ ميشي مبادرة الذخاكات مع الرشاعة -

في العالع الحؿيقي،  STEMكالسجارس، كمداعجة الصبلب كالسعمسيغ عمى فيع كيؽية تصبيق 
كالسدارات الػضيؽية السحتسمة، كفخص  STEMكيتع عخض االبتكارات الشاشئة في مجاؿ 
التي تصابق تػقعات الرشاعة كتصمعاتيا،  STEMتػجيو الصبلب، كالسذاركة في أنذصة تعمع 
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. كنتج عغ ىحه STEMمع التخكيد عمى إقامة الذخاكات مع الشداء العامبلت في مجاؿ 
 Scientists andرة بخنامج العمساء كعمساء الخياضيات في السجارس السباد

)Mathematicians in Schools (SMiS ـ 2008مجرسة مشح عاـ  5171، يذارؾ ؼيو
مميػف دكالر، كيتزسغ بخامج مشفرمة تجسع العمساء؛ كعمساء الخياضيات؛   10بتكمفة قجرىا 

ى العالع الحؿيقي، كمعاصخة الخبخات في السجارس، لتػفيخ فخص الػصػؿ إل ICTكمحتخفي 
،  كإلياـ الصبلب كالسعمسيغ في مجاالت العمـػ STEMالتي تعدز فيع أىسية تصػيخ 

كالخياضيات كتكشػلػجيا السعمػمات، مسا يديل الػصػؿ إلى أفكار ججيجة كمفاـيع ججيجة في 
مشيا: تختيب  استخجاـ ىحه السجاالت في الفرػؿ الجراسية، كيجخؼ مغ خبلؿ عجة تختيبات

زيارة لصبلب الرف الجراسي إلى مكاف العسل أك أماكغ أخخػ ذات صمة، كتقجيع عخض 
تػضيحي لفئة مغ الصبلب، كمداعجة السجارس التي تذارؾ في السدابقات ذات الرمة، 
كالسداعجة في إدارة معخض العمـػ السجرسية، كمداعجة الصبلب الحيغ يعسمػف في مذخكعات 

بة عغ أسئمة الصبلب كالسعمسيغ عغ شخيق البخيج االلكتخكني، كتقجيع الجعع ذات صمة، كاإلجا
كالسعمػمات كالتصػيخ السيشي لمسعمسيغ، كدعع السعمسيغ نحػ السعاييخ السيشية لمسعمسيغ 
االستخالييغ التي تخكد عمى كتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت كاستخاتيجيات التجريذ، كتحجيج 

عمع السيشي كاالنخخاط ؼيو كتصيقو لتحديغ تعمع الصبلب، كاالنخخاط مع كتخصيط احتياجات الت
 الذبكات التعميسية كالسجتسعات السيشية عمى نصاؽ أكسع.   

 STEM Inspiringك مبادرات إليام جسيع االستخاليين في مجال محه األمية الخقسية -2

all Australians in digital literacy and STEM: 

مميػف  64.6مميػف دكالر، كتػفخ الػزارة  112.2سػلة بتكمفة قجرىا كىي مبادرة م 
ـ، كجاءت تحت األجشجة الػششية لبلبتكار كالعمـػ إللياـ 2017-2016دكالر بجاية مغ عاـ 

 STEM  National Innovation andوجسيع االستخالييغ في محػ األمية الخقسية 

Science Agenda’s Inspiring all Australians in digital literacy and 

STEM  بميػف دكالر، لديادة مذاركة الصبلب كالسجتسع  1.1التي تسػليا الحكػمة بتكمفة
كتحديغ السعخفة الخقسية، كمغ بيغ ىحه السبادرات  STEMعمى نصاؽ كاسع في مجاالت ٍ 

(Australian Department of Education and Training, 2016c): 
 :Upskilling our teachers ات معمسيشامبادرة رفع ميار )أ( 
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 theيتع السذخكع خبلؿ التعاكف مع كمية عمـػ الحاسب اآللي بجامعة أديبليج   

University of Adelaide  حيث يدعى السشيج االستخالي: التكشػلػجيا الخقسيةThe 

Australian Curriculum: Digital Technologies  إلى تػفيخ مشيج عالسي إلعجاد
صبلب لسػاجية تحجيات االقتراد الخقسي، كتقجيع دكرات عبخ اإلنتخنت، مع الجعع ال

السخرز كالسعجات البلزمة لمسعمسيغ في كقت مبكخ لتصػيخ ميارات التجريذ األساسية 
 كالسعخفة الستعمقة بسشاىج التكشػلػجيا الخقسية الججيجة، كتذسل ىحه البخامج:

 Available MOOCs تخنتبخنامج مقخرات ضخسة ومكثفة عمى اإلن -

(Massively Open Online Courses) كىي دكرات مجانية عمى اإلنتخنت :
تيجؼ إلى دعع السعمع االستخالي في تشفيح السشيج االستخالي الخاص بالتكشػلػجيا 
الخقسية، كيتزسغ تشسية الخمؽية السعخؼية حػؿ السفاـيع كالسػضػعات السختبصة 

األمثمة العمسية التي يسكغ أف تجار في الفرل، كتقجيع بالسشاىج الجراسية، ككحلظ 
السػارد كاألفكار الججيجة فزبًل عغ أفكار السعمع القائسة، كتقجـ في الغالب البخمجة 
السخئية كالشذصة الستعمقة بالشذاشات الرؽية السألػفة، كربط البخمجة بالسجاالت 

بح الصبلب مبجعيغ، كالتخميد، األخخػ مثل المغة االنجميدية كالعمـػ كالخياضيات لير
كالشيج القائع عمى السذخكع لتشفيح مذخكعات الفرػؿ الجراسية، كصشاعة الخكبػتات، 

 كاأللعاب الخقسية كالتخيل، كغيخىا.
: تع إعجاد مكتبة لبلستعارة الػششية Lending Library بخنامج االستعارة السكتبية -

بلزمة لفرمو، كيجمج البخنامج لسداعجة السعمع لمػصػؿ إلى أحجاث األدكات ال
مجسػعة كاسعة مغ األدكات التعميسية لمتكشػلػجيا الخقسية، كتصمب االستعارة مجانًا، 
كتشاسب األدكات مختمف الفئات العسخية كمتػافقة مع تػصيفات السشيج االستخالي، 

 مع إتاحة أدلة لبلستخجاـ كنساذج لخصط الجركس.
كىػ بخنامج مفتػح : Professional Learning Program بخنامج التعمم السيشي -

، MOOCلمجسيع لسداعجة السعمسيغ لمتعامل مع التقشيات الخقسية مغ خبلؿ مقخرات 
كتفعيل األحجاث السختبصة بالتعمع السيشي في كل أستخاليا كتقجيع الجعع عمى أرض 

امل الػاقع، كيكػف لكل مػضف عجدًا مغ السجارس لمتعامل معيا، كذلظ لتحفيد التع
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مع التقشيات الخقسية باعتبارىا مدتقبل أستخاليا في االبتكار، كتػفيخ نطخة عامة عمى 
، MOOCمػارد التعمع السيشي كالسجتسعات السحمية الستاحة، كالتدجيل في مقخرات 

 كتيديخ التعمع السيشي القائع عمى التكشػلػجيا الخقسية كمرادر التعمع.
مميػف  6: كتقجـ الحكػمة تسػيبًل قجره Digital Careers بخنامج وعائف الخقسية -

دكالر عمى مجػ أربع سشػات لبشاء قجرات قػية كمدتجامة لتكشػلػجيا السعمػمات 
لبلقتراد الخقسي االستخالي، كيجعع البخنامج مجسػعة كششية مغ السػارد التفاعمية 

لسعمػمات إللياميع لجراسة تكشػلػجيا ا 10-5كاألنذصة الجحابة لمصبلب في الدشػات 
في السجرسة ثع مػاصمتو في الجامعة ككضائف السدتقبل، كتػفيخ فخص التصػيخ 
السيشي لمسعمسيغ، كمعمػمات عغ الفخص الػضيؽية لتكشػلػجيا السعمػمات لآلباء 
كاألميات، كيذارؾ ؼيو تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت الػششية االستخالية السحجكدة 

عة كحكػمات الػاليات كاألقاليع كمشطسة البحػث كالجسعيات ذات الرمة كالرشا
كالسؤسدات التعميسية، كيػفخ عجدًا متشػعًا مغ السرادر كالسػاقع ذات الرمة التي 
تداىع في تشسية قجرات السعمسيغ في استخجاـ التكشػلػجيا الخقسية في الفرػؿ 

كدليل التخميد، الجراسية، مثل: نجكات كدكرات كمػارد عبخ اإلنتخنت، كأشخشة الفيجيػ، 
كركابط مع عجد مغ السشطسات كالسجتسعات السحمية داخميًا كخارجيًا مثل: رابط 

ACCE  مع الييئة السيشية الػششية لمسعشيغ باستخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات
كاالتراالت، كرابط الحػسبة في السجرسة كىي مجسػعة بالسسمكة الستحجة لتذجيع 

الحؼ يتزسغ مجسػعة مغ  Coe.orgكرابط  التسيد في تعميع عمـػ الحاسػب،
األنذصة التفاعمية كالفيجيػ لمصبلب كالسعمسيغ، فزبًل عغ مدابقات في عمـػ 

 الكسبيػتخ. 
 :Upskilling our students مبادرة رفع ميارات طالبشا)ب( 

تقـػ الحكػمة بتسػيل تحجيات الحػسبة الػششية لجسيع الصبلب، فزبًل عغ مدابقة  
-4يخ نطاـ الذفخات لتحجيج أنػاع مختمفة مغ الحػسبة كتحجيات التخميد لمدشة مغ كششية لتكد

، كعقج السجرسة الريؽية لعمـػ الحاسػب سشػيًا، كالتخكيد عمى الصبلب السسثميغ تسثيبًل 14
 كخاصة الفتيات. STEMناقرًا في مجاؿ 
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 :Digital Literacy School Grants مبادرة السشح السجرسية لسحه األمية الخقسية)ج( 
ألف دكالر لتدييل تشفيح السشيج االستخالي الججيج،  50-10ترل السشحة ما بيغ  

كىي مبادرة تحث جسيع االستخالييغ السميسيغ في محػ األمية الخقسية كفقًا لؤلجشجة الػششية 
، كتستج السشحة لسجة عاميغ، كيتع تقجيسيا عمى أساس تشافدي مع إعصاء  لبلبتكار كالعمـػ

كلػية لتمظ السذخكعات التي تثبت االبتكار الحؿيقي كاالستجامة كالشتائج التعميسية اإليجابية، األ
كتزح أساليبًا مبتكخة في ؾيادة تعديد محػ األمية الخقسية في السجارس، كيجب أف تخكد 
السذخكعات عمى: األنذصة السجرسية أك البخامج التي تجعع قادة السجارس كالسعمسيغ عمى فيع 

شفيح السشيج االستخالي لمتكشػلػجيا الخقسية عمى أساس السجرسة ككل اك إشخاؾ الصبلب في كت
السشيج، كيسكغ أف تتزسغ ىحه السذخكعات: نساذج الذخاكة بيغ السجرسة كمجارس أخخػ 
لتبادؿ أفزل السسارسات كاألفكار كاالبتكارات، كالذخاكة بيغ السجارس )السجرسة( كالرشاعة 

بخة أك السعجات السيشية لتشفيح السشاىج الجراسية لمتكشػلػجيا الخقسية، كاالستفادة لمػصػؿ إلى الخ
مغ السخافق القائسة إلنذاء مداحات عبخ السشاىج الجراسية بسا في ذلظ الصابعات ثبلثية 
األبعاد كقصع الميدر كغيخىا، كدعع التشسية السيشية لسجيخؼ السجارس كالسعمسيغ ليربحػا أبصااًل 

ػلػجيا السعمػمات مغ خبلؿ تيديخ التعمع أك أساليب التجريب األخخػ لشقل التعميع في تكش
 لسعمسيغ آخخيغ.

 Freely Accessible Remote بخنامج مختبخات سيمة الهصهل إلييا من بعج -3

Laboratories (FarLab): 

ة يجعع البخنامج مغ عجة شخاكات قائسة عمى السجارس بالتعاكف مع السؤسدات كالبشي 
التحتية البحثية االلكتخكنية كالذخاكات الرشاعية، مثل كزارة التخبية كالتجريب كالقدع الحكػمي 
لمسبادرة االستخاتيجية لمتعميع كجامعة التخكب كجامعة جيسذ كػؾ كجامعة كػرتيغ كالسعيج 

أكثخ مغ  االستخالي لمفيدياء كؼيكتػريا لؤلبحاث االلكتخكنية كؼيكتػريا الكع كغيخىا. كيذارؾ ؼيو
معمسًا، كىى شبكة معسمية افتخاضية تجمب مخافق الجكلة كاألبحاث  300مجرسة ك 135

السرشفة عالسية مغ جامعات أستخاليا مباشخة إلى السجارس، كيسكغ لمسعمسيغ كالصبلب 
الػصػؿ إلى السعجات كالتجارب العمسية عبخ بػابة السػقع، كاستخجاـ السختبخات االفتخاضية في 

لجراسية في السدتقبل لديادة التعميع ركعة كجاذبية، كتتكػف السشرة مغ ثبلثة عشاصخ الفرػؿ ا
أساسية ىي: السعجات، كبػابة دخػؿ السػقع، كمػاد التجريذ، كتتسثل أىع أىجاؼ البخنامج: 
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تصػيخ مذخكعات مختبخات ججيجة لػصػؿ الصبلب إلى السختبخ االفتخاضي، كإنذاء مػقع 
سا في ذلظ مشتجيات الشقاش( يمخز التجارب االفتخاضية الستاحة عمى شبكة اإلنتخنت )ب

كتحسيل السػاد التعميسية كالسبلحطات التقشية، كالتػسع في مذخكع السختبخ االفتخاضي ليذسل 
مجاالت أخخػ مثل الدراعة كالعمـػ الجديئية كالتػسع عمى السدتػػ الػششي، كيغصي ثبلثة 

بسعالجة السػاد السذعة مثل أشعة جاما كغيخىا التي محاكر ىي الشػكية )لمدساح لمصبلب 
يرعب الحرػؿ عمييا في السجارس( كالبشية كالبيئة، ككضع السحتػػ كاألنذصة باستخجاـ 

 Australian)نسػذج الياءات الخسدة )االنخخاط، االستكذاؼ، الذخح، التفريل، التقييع( 

Government, Department of Education, 2016; Office of the Chief 

Scientist, 2016)    . 

 Advancing Science: مذخوع السجارس لتظهيخ العمهم واليشجسة عبخ التعمم السخبخي  -4

and Engineering through Laboratory Learning: ASELL Schools Project: 

، كيجعع بػاسصة كزارة 10-7كىػ بخنامج يقجـ لمصبلب كالسعمسيغ ذكؼ الرفػؼ مغ  
تخبية كالتجريب، كجامعة كػرتيغ، كجامعة أدببليج، كجامعة فمشجرز، كجامعة دبكيغ، كجامعة ال

التخكب، كجامعة تذارلد داركيغ، كجامعة نيػ ساكث كيمد، كجامعة غخب أستخاليا، كرابصة 
، كالسجمذ االستخالي  معمسي العمـػ االستخالية، كالفخكع الخارجية لجسعيات معمسي العمـػ

، كيدعى إلى الػصػؿ إلى ثبلث نتائج ىي: تػفيخ مػرد كمدتػدع لمتجارب مع لعسجاء العم ـػ
جسيع الػثائق ذات الرمة البلزمة لتذغيميا مغ مبلحطات الرحة كالدبلمة كالسعجات كالسػارد 
، ككرش عسل التعمع  البلزمة كالسبلحطات لمسػضفيغ الفشييغ في تحقيق أىجاؼ تعمع العمـػ

لسجارس، كبشاء كاجية كالتفاعل بيغ السجرسة كأعزاء الجامعة، السيشي مع التجخيب في ا
كجمب الجامعييغ إلى السجارس السحمية لتدييل كرش عسل تذسل السعمسيغ كالصبلب لتعديد 
التجارب القائسة كتعديد ميارات البحث، كالعسل مع الصبلب خارج بيئة الرف الجراسي، 

ار، كتقجيع فخصة لتقييع تجخبة السعمع في كاختبار مجسػعة مغ االستقراءات لتبادؿ األفك
 ASELL, 2016; Office of the Chief)الفرػؿ الجراسية مغ خبلؿ السذاركيغ 

Scientist, 2016). 

بخنامج جعل العمهم افتخاضية: استخجام عالم اإلنتخنت لدج طالب السخحمة الثانهية في  -5
 Virtualising Science: Using an Online التظبيقات الحكيكية لسشيج العمهم والخياضيات
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World to Immerse Secondary School Students in Real Applications of Maths and 

Science Curriculum: 

ىػ بخنامج مجعـػ مغ كزارة التخبية كالتجريب، كجامعة كػيشدالنج، كجامعة كػيشدالنج  
يمتػف السمكي لمتكشػلػجيا، كذلظ لتدكيج لمتكشػلػجيا، كجامعة سػيشبخف لمتكشػلػجيا، كمعيج م

الصبلب مع تجخبة بحثية عمسية افتخاضية تحدغ فيع التجارب العمسية، كتذجيع السديج لتصػيخ 
السيارات البحثية الكسية، كتدتخجـ كرش عسل تقميجية كافتخاضية لمسعمسيغ لتػفيخ فخص 

 ,ASELL)سي السجارس الثانػية التصػيخ السيشي السشتطع ككحلظ تػفيخ السػارد البلزمة لسعم

2016; Office of the Chief Scientist, 2016)  . 

 :National Priorities Pool 2016م 2016مذخوعات تجسع األولهيات الهطشية  -6
مذخكعًا كششيًا تخجـ السجارس كالجامعات بتكمفة اجسالية  23تذسل ىحه السذخكعات  

الػزارة مع الجامعات االستخالية، كمغ بيغ ىحه  مميػف دكالر، كتكػف بتسػيل 4.266.209
 STEM (Australian Department ofالسذخكعات السختبصة مباشخة بسجاالت 

Education and Training, 2016d) : 

 (STEM)الظخق السؤدية إلى  STEMالخياضيات كظخق مؤدية لسين  -
Mathematics Pathways to STEM Careers (Pathways to STEM).: 

ألف دكالر، كذلظ لتقجيع الخياضيات لمصبلب  166.433كىػ مذخكع تكمفتو 
، كالجسع بيغ دكرات تعميسية 12-11اإلقميسييغ في السشاشق البعيجة بالرفػؼ 

لتسكيغ التكشػلػجيا بعج السجرسة مختيغ في األسبػع، ككصػؿ الصبلب إلى السخبيغ، 
ميارات التفكيخ، كتػفيخ شخيقًا مغ كدكرات مكثفة داخل الحـخ الجامعي، كذلظ لتشسية 

 Murdochالسجرسة الثانػية إلى التعميع العالي، كيقـػ بالبخنامج جامعة مخدكخ 

University. 
ألف دكالر،  286.666: كىػ مذخكع تكمفتو سمدمة السحاضخات الجامعية اإلقميسية -

، كيػفخ سمدمة The University of Adelaideكيقجـ مغ خبلؿ جامعة 
لمصبلب  STEMت تفاعمية كجحابة لمسشاىج الجراسية السختبصة بسجاؿ محاضخا

السشخفزيغ اقتراديًا كاجتساعيًا في مشاشق إقميسية مختارة مغ جشػب أستخاليا، كيقـػ 
بتصػيخ السػارد كاألدكات عمى اإلنتخنت لجعع األنذصة الرؽية، كيقـػ السذخكع كحلظ 

 بتقجيع جمدات لمتصػيخ السيشي لمسعمسيغ.
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لظالب األقاليم والبعيجين والسشخفزين  STEMخنامج تهليج إطار لمشجاح في ب -
 ,Creating a framework for success in Scienceاجتساعيًا واقتراديًا 

Technology, Engineering and Mathematics for regional and 

remote low SES students جـ ألف دكالر كيق 385.843: كتكمفة البخنامج ىي
مغ خبلؿ جامعة أستخاليا الغخبية، كيذسل تذجيع الصبلب ذكؼ الرمة لجراسة 

في التعميع الثانػؼ كالجامعي، كتصػيخ إشار عسل متساسظ  STEMمػضػعات 
، STEMلبشاء القجرات في مجاؿ السيارات الحدابية، كالحفاظ عمى االنخخاط في 

 كتصػيخ السػارد كاألنذصة لمصبلب ذكؼ الرمة.
 في السجتسعات الخيفية واإلقميسية والشائية STEMلتظمعات لسين تعديد ا -

Enhancing aspirations for STEM careers in rural, regional and 

remote communities ألف دكالر، كتقـػ بو جامعة كانبيخا،  65: كتبمغ تكمفتو
يؽية في السيغ الخ  STEMكيفحز العبلقة بيغ معخفة الصبلب الخيفييغ بتػضيف 

كتصمعاتيع نحػ ىحه السيغ، كخياراتيع كالقبػؿ بالجامعة، كيزع استخاتيجية لتدميط 
لمسيغ الخيؽية كاالبتكار لتذجيع الصبلب عمييا، كدكرات  STEM الزػء عمى أىسية 

 لمصبلب كالسعمسيغ لجمج السعخفة السيشية ذات الرمة في مشاىجيع الجراسية.
ية: التألف بين االستجامة واإلحرائيات الشجاحات اإلقميس-بخنامج السبادأة -

 STEM  Early engagement - Tertiary success: Sustainabilityو

meets Statistics and STEM ألف دكالر،  134.278: كىػ مذخكع تكمفتو
كيقجـ مغ خبلؿ جامعة نيػكاسل، كيعسل مباشخة مع الصبلب كالسعمسيغ في السشاشق 

يع األنذصة التعمسية القائسة عمى السذخكعات في مجاالت اإلقميسية كالشائية، كتقج
، كتدتخجـ التفاعبلت لتصػيخ كنذخ مجسػعة STEMوالعمـػ البيئية كاالحراءات 

  مغ مػارد الػسائط الخقسية لسجارس السشاشق ذات الرمة.   
 Restoring the focus on في السجرسة STEMمذخوع إعادة التخكيد عمى  -7

science, technology, engineering and mathematics (STEM) at school : 

-2014مميػف دكالر في العاـ  12التدمت الحكػمة بسبمغ إضافي يقجر بحػالي  
ـ ليحا السذخكع في السجارس االبتجائية كالثانػية في جسيع أنحاء الببلد، كإضافة خسدة 2015
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 Australian)العسل، كمغ ىحه البخامج مميػف دكالر لبخامج االتراالت األساسية كالعمـػ ب

Department of Education and Training, 2016e): 

مميػف دكالر لتػفيخ الفخصة لصبلب  6: بتكمفة STEMالسجارس الريفية لظالب بخنامج  -
السجرسة الستفػقيغ لحزػر السجارس الريؽية الػششية لمعمـػ كالخياضيات كالسعمػماتية تمييا 

تػجيو كالسجرسة الدكشية الثانية، كيدتيجؼ الصبلب مغ الفئات السيسذة مثل خسدة أشيخ لم
الشداء كالدكاف األصمييغ كالخمؽيات السحخكمة، كتجار مغ خبلؿ إدارة الخياضيات االستخالية 
مع ابتكارات العمـػ االستخالية التي تعسل في الخياضيات كالسعمػماتية كبخامج االكلسبياد 

 ار السذاركيغ مغ خبلؿ مدابقات األكلسبياد.العمسية، كيتع اختي
: كىػ بتكمفة coding across the curriculum مذخوع التخميد عبخ السشاىج الجراسية -

ـ، كيجعع التخميد 2017/2018 -2014/2015مميػف دكالر عمى مجػ أربع سشػات  3.5
الحدابي كمشيا  الكسبيػتخؼ عبخ مدتػيات السجارس االستخالية السختمفة كالجعع لمتفكيخ

الخياضيات، كيؤدؼ إلى زيادة التعخض لمتفكيخ الحدابي كتػسيع مجسػعة مغ العساؿ السيخة 
بتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت، كدعع تصػيخ مػارد السعمسيغ التي تداعج في تشفيح السشيج 

التعميع االستخالي: التكشػلػجيا الخقسية، كيذسل ذلظ تصػيخ بػابة الذبكة مغ قبل خجمات 
بأستخاليا، كتتزسغ البػابة االلكتخكنية مػارد التعمع كخصط الجركس التي يتع تعيشيا عمى السشيج 

 االستخالي كدراسات الحالة ألفزل السسارسات كالسعمػمات حػؿ تخميد السيغ.
مميػف  7.4: كتكمفتو Mathematics by Inquiry الخياضيات من خالل االستقراء -

عة مبتكخة مغ تعميع عالي الجػدة لمخياضيات، كمرادر التعمع لصبلب دكالر، كيػفخ مجسػ 
مجارس السدتػػ العاشخ كالسعمسيغ كقادة السجارس، كدمج أساليب تجريذ معاصخة لمخياضيات، 

ـ بعج مشاقذات كاسعة 2015كتع اختيار مدكد الخجمة لمخياضيات مغ خبلؿ االستقراء عاـ 
ات، كشارؾ الخجمات التعميسية االستخالية مع أصحاب السرمحة في تعميع الخياضي

Education Services Australia (ESA)  :إلجخاء التشطيع كنذخ الذخح لمسشيج االستخالي
لػصف السػارد كإعصاء  Scootleمػارد الخياضيات السجرجة عمى بػابة مػارد السشاىج 

نطاـ عسل السذخكع لجعع  السعمسيغ أفزميا، كقج شاركت ىيئة التقييع كإعجاد التقاريخ لتصػيخ
 السشيج االستخالي: الكفاءات الخياضية مع التخكيد عمى التفكيخ كحل السذكبلت.
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 Pathways inبخنامج الصخؽ السؤدية إلى دعع التكشػلػجيا بالسخحمة الثانػية العميا )بتظ(  -

Technology Early College High School (P-TECH) pilot كىػ نسػذج مبتكخ :
كف بيغ التعميع كالرشاعة يػفخ لصبلب الثانػية العميا مدارات مجعػمة مغ الرشاعة في لمتعا

كدبمػمات ذات صمة كدبمـػ متقجـ كدرجة الدمالة العمسية، كقجمت الحكػمة  STEMمجاالت 
ألف دكالر في التسػيل األكلي إلنذاء مػقعيغ في جيمػنج كباالرات لتحديغ التخكيد عمى  500

STEM  س االبتجائية كالثانػية كجدء مغ ابتكار الحكػمة الرشاعي كاألجشجة في السجار
( مػقعًا إضاؼيًا 12مميػف دكالر إلنذاء ) 4.6ـ إضافة 2016مايػ  30التشافدية. كأعمشت في 

في جسيع أنحاء أستخاليا لتكييف البخنامج  في األنطسة السجرسية، كتػفيخ الحافد النخخاط أكبخ 
يذسل السذخكع إقامة شخاكات شػيمة األمج لمؿياـ بالتػجيو كتػفيخ لمرشاعة مع السجارس، ك 

مدارات مغ السجرسة إلى مديج مغ التجريب كالتػضيف كفخص العسل مع الذخكاء في الرشاعة 
كالسجرسة، كتػفيخ فخص لمصبلب لمتػاصل كبشاء عبلقات مع الذخكاء في الرشاعة، كاالنخخاط 

 جريب العسمي سػاء في السجرسة أك مكاف العسل.في أنذصة قائسة عمى السذخكعات كالت
 Growing Tall 11-10بخنامج دعم البخاعم: تجخبة العمهم األصيمة لظالب الدشة  -8

Poppies Program: an authentic science experience for Year 10 and 11 

students  : 
ة كالتجريب ككمية سانتا مغ خبلؿ الذخاكة بيغ كزارة التخبي 2008بجأ البخنامج في عاـ  

ماريا كجامعات التخكب كغخيفيت، كديكغ، كمكتب مميػركف لمتخبية الكاثػلػكية، كغيخىا مغ 
الجامعات كالسخاكد البحثية، كييجؼ إلى تحقيق مخخجات التعمع السدتيجفة مغ السشيج الػششي 

، كالتػاص ل العمسي، كالصخؽ االستخالي مثل: العمع بأنو جيجًا بذخيًا، كفحز كتحقيق العمـػ
، ككانت السذاركة STEMكالفخص السؤدية إلى السيشة، كفيع العمـػ كاكتداب ميارات 

في العسل مع العمساء،  12-11السباشخة لمصبلب كالسجارس في: غسخ شبلب الرفػؼ 
كبخنامج الخحبلت السجرسية الستكذاؼ العمع كالعمساء في العسل، كالشجكات الدشػية/ مؤتسخات 

مع العمساء، كبخنامج جػائد معمع العمـػ كمعمع العمـػ الججيج لصبلب السجرسة الثانػية، الصبلب 
كربط السعمسيغ مع العمساء في السذخكعات السختكدة عمى السجرسة، كإنذاء مشيج تفاعمي مختكد 

ـ تع تقجيع السؤتسخات ككرش 2008عمى السجرسة يجسع الصبلب في مكاف العسل، كمشح عاـ 
 13آالؼ شالب كمعمع ككلي أمخ بالسجرسة الثانػية، كيستمظ البخنامج  10مغ  العسل ألكثخ
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مشطسة شخيكة لتػفيخ فخص العسل بعيجًا عغ السجرسة في السذخكعات العمسية القائسة عمى 
البحػث العمسية الجارية مع التػجيو كاإلرشاد السيشي مغ العمساء كيسكغ لمسعمسيغ السداعجة في 

 Growing Tall Poppies)العمساء لتشذيط شخؽ كأساليب تجريديع األبحاث الحالية مع

Program, 2016; Office of the Chief Scientist, 2016). 
: كتجعع بػاسصة الحكػمة االستخالية كحكػمة جشػب RiAusبخنامج قشاة العمهم األستخالية -9

لمتفكيخ كأججاث كبخامج إذاعية  أستخاليا، كىي قشاة العمـػ الػششية في أستخاليا لتقجيع مػاد مثيخة
كمصبػعات مدمية، كبخامج دعع التعميع كالسعمسيغ، كتػفيخ مجسػعة مغ السشتجات لتشسية 
معمسي السجارس الستػسصة كالثانػية كالتي تدتخجـ مباشخة في الفرػؿ الجراسية، كتقدع إلى: 

العاـ كتدخيخ  ، كذلظ بيجؼ زيادة الػعيSTEM، كأشخشة فيجيػ لسيغ STEMمػارد تشسية 
العمع كالتكشػلػجيا  كتقجيخه كجدء مغ ثقافة أستخاليا، كإشخاؾ صشاع القخار كقادة الخأؼ العاـ في 
، كمتاحة  حػار كنقاش سياسي حػؿ العمع، كتكػيغ قادة ذكؼ انخخاط أفزل لسسارسة العمـػ

 .(Office of the Chief Scientist, 2016)لجسيع االستخالييغ 

:  يجعع مغ خبلؿ الحكػمة االستخالية، Science by Doing مهم بالسسارسةبخنامج الع -10
( 10-7كىػ بخنامج شامل لمعمـػ عمى اإلنتخنت، كمتاح مجانًا لجسيع الصبلب) لمدشػات 

كالسعمسيغ االستخالييغ لتحديغ تعميع العمـػ بػاسصة: إشخاؾ أفزل لصبلب السجارس الثانػية مغ 
، كدعع السعمسيغ بسػارد مختبصة باستخجاـ inquiry approachخبلؿ مجخل االستقراء 

التكشػلػجيا السبتكخة، كتػفيخ كسيمة عسمية لتشفيح السشيج العمسي االستخالي عبخ تقجيع ثسانية 
كحجات عبخ اإلنتخنت، كمػديبلت خسدة لمتعمع السيشي، كمجخل التعمع السيشي كأدلة لمسعمع 

 .(Office of the Chief Scientist, 2016)كالصالب، كغيخىا
األيزيكيخ وأسرتانيب املتحدح  انىاليبد  ملقبرٌ ثني خربتي  ا انتحهيم   ثبنثًب: 

تأتي ىحه الخصػة في إشار السشيج السقارف )مجخل حل السذكبلت( بعج عخض  
خبختي الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا، كقج كضح ما تع تشاكلو في ىحا السجاؿ إلى 

، كتشسية السجارس كالسعمسيغ كالصبلب، مع تػافخ أكجو تذابو STEMبتعميع االىتساـ البارز 
كاختبلؼ سػاء حػؿ نػعية البخامج أك مزسػنيا أك تػجياتيا، كيسكغ تػضيح ذلظ كفقًا 

 لمتالي:
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 أوجو التذابو وتفديخىا: -أ
ككضع التػصيات كالخصط  STEMاىتساـ الؿيادات الدياسية بجكلتي السقارنة بتعميع  -

بػجو عاـ، كيطيخ  STEMتخاتيجية سػاء بالشدبة لمسجارس الثانػية أك تعميع االس
 President’s Council of Advisors on ذلظ في الخصة التي كضعيا

Science and Technology (PCAST), كالخصة االستخاتيجية الخسدية ،
ذ في الػاليات الستحجة األمخيكية، أك في خصة مجم STEMـ لتعميع 2013-2018

أك ججكؿ األعساؿ الػششي لمتعميع كالعمـػ كاالبتكار أك تقخيخ  STEMالتخبية لسجارس 
في أستخاليا مغ خبلؿ كبيخ العمساء بأستخاليا، كذلظ لمتػسع في  STEMمدتقبل 

كالشيػض بو كأكلية قػمية لبلبتكار، كمذاركة السحخكميغ في تعميع  STEMتعميع 
STEM  كالتشسية السيشية لمسعمسيغ كدعع الصبلب كالخبط بيغ السجرسة كالرشاعة

 كالذباب. 
لجسيع الصبلب  STEMتدعى إلى محػ أمية  STEMكضع أىجاؼ عامة لتعميع  -

لمسذاركة في التعميع العالي أك السيغ ذات الرمة، كذلظ لديادة القػة العاممة الساىخة 
تراد القخف في السجاالت ذات الرمة، كإعجاد الصبلب لسػاجية الفخص الستاحة في اق

الحادؼ كالعذخيغ، مع التأكيج مغ الجكلتيغ عمى تحقيق الذخاكة بيغ السجارس كالتعميع 
العالي كالرشاعة كالسؤسدات ذات الرمة سػاء في األىجاؼ أك خصصيسا 

 االستخاتيجية.
االىتساـ بتعجيل السشاىج الجراسية لتحقيق مبجأ التكامل بيغ التخررات، كاتباع نطاـ  -

ررات الحؼ يكامل بيشيا مع الحفاظ عمى حجكد كل مشيا، كذلظ ما بيغ التخ
لسداعجة الذباب عمى تػضيف التخررات متكاممة في حل السذكبلت في العالع 

 الحؿيقي كالشيػض باالقتراد الػششي.
، كركدت بعس البخامج عمى STEMتشػع البخامج السقجمة لتشسية مجارس كشبلب  -

، بيشسا ركدت العجيج مغ البخامج عمى STEMتحديغ التعميع الخسسي في مجارس 
خارج الفرػؿ الجراسية مثل السجارس الريؽية كالسدابقات  STEMتشسية شبلب 

 كغيخىا مغ األنذصة السساثمة.  
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اعتساد التعميع في كل مغ أستخاليا كأمخيكا عمى الخبط بيغ السعمػمات الشطخية  -
البحث العمسي كالسذخكعات في  كالسػاقف الحية أك مذكبلت العالع الحؿيقي، كاعتساد

 عسميات تجريذ السشاىج الجراسية.
بجاية مغ رياض األشفاؿ حتى الجامعة في كل مغ دكلتي  STEMاالىتساـ بتعميع  -

 السقارنة.
االىتساـ ببخامج التشسية السيشية لمصبلب كالسعمسيغ عمى حج سػاء، أك بخامج لكل  -

ف السعمع ىػ حجد الداكية في عمى اعتبار أ STEMمشيسا عمى حجه لجعع تعميع 
، كأف الذخاكة بيشيع مغ أىع الػسائل التي يقـػ عمييا ىحا الشػع مغ STEMتعميع 

 التعميع، كسا أف البخامج السخررة لمصالب ال تحقق أىجافيا بجكف تشسية السعمع.
ة ركدت بخامج التشسية السيشية لمسعمع السسػلة سػاء مغ كزارة التخبية األمخيكية أك كزار  -

التخبية كالتجريب لمحكػمة االستخالية عمى إعجاد كتشسية السعمسيغ سػاء قبل أك بعج 
كالبخنامج الػششي لمتشسية السيشية كبخنامج التحػؿ إلى  UTeachالخجمة مثل بخنامج 

التجريذ كبخنامج شخاكة جػدة السعمع في الػاليات الستحجة األمخيكية أك بخنامج تحديغ 
كالخياضيات بالتعاكف مع كميات التخبية كالعمـػ كالخياضيات، تجريب معمسي العمـػ 

 كأضافت أمخيكا مذاركة كميات اآلداب الميبخالية الىتساميا بالفتػف اآلداب.
ىشاؾ العجيج مغ البخامج التي ارتكدت عمى نطخية مجتسع السسارسة كالحػار الػششي  -

عمـػ األرض، كبخنامج عبخ اإلنتخنت كجدء أساسي مغ مكػناتيا مثل: بخنامج تعمع 
مػارد جسعية معمـػ العمـػ االستخالية، كيعس بخامج الذخاكة بيغ الخياضيات كالعمـػ 
االستخالية،  كبخنامج جعل العمـػ افتخاضية كبخنامج العمـػ بالسسارسة في أستخاليا، 

االفتخاضية، كبخنامج مذخكع  STEM، كشبكة تعمع STEMكبخامج شبكات ابتكار 
MISOمج مذخكع ، كبخناiQUEST  كبخنامجConnectEDucators كبخنامج ،

National STEM Master Teacher Corps   .بالػاليات الستحجة األمخيكية 
االىتساـ ببخامج الذخاكة بيغ العمـػ كالخياضيات مثل بخنامج الذخاكة بيغ العمـػ  -

خياضيات كالعمـػ كالخياضيات في الػاليات الستحجة األمخيكية، كبخنامج الذخاكة بيغ ال
 االستخالية.
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سػاء لمسجتسع السجرسي أك الصبلب أك  STEMاالىتساـ بالتػعية ببخامج كتعميع  -
السجتسع أك أكلياء أمػر الصبلب عبخ قشػات خاصة بحلظ، مثل بخنامج تميفديػف 
الجاىدية لمتعمع في الػاليات الستحجة األمخيكية، كبخنامج قشاة العمـػ األستخالية 

RiAus ستخاليا.بأ 
أك مذاركة السجارس  STEMاالىتساـ بالسجارس الريؽية لجعع تعميع شبلب مجارس  -

الريؽية في بعس البخامج مثل يـػ السجرسة الدكشي كالسجارس الريؽية كبخنامج 
الرعػد أعمى في الخياضيات بالػاليات الستحجة األمخيكية، كبخامج العقػؿ االفتخاضية: 

 بأستخاليا. STEMنامج السجارس الريؽية لصبلب ، كبخ STEMفتيات في مجاالت 
اىتساـ البخامج بالفئات السيسذة كالسحخمة كالفتيات السسثميغ تسثيبًل ناقرًا في تعميع  -

STEM  أك ذكؼ الجخل السشخفس سػاء في تشسية السعمسيغ أك الصبلب أك السجارس
 -تحديغ التعميعبػجو عاـ، مثل: بخنامج تحديغ العمـػ كاليشجسة لؤلقميات، كصشجكؽ 

بخامج ذات أىسية كششية، كبخنامج مداعجة السجارس الجاذبة، كبخنامج السؤسدات 
السشح التشافدية، كمشح بخنامج حػافد السدتػػ الستقجـ،  -ذات الغالبية الدػداء

كبخنامج شخاكة جػدة السعمع، كبخنامج دعع مشحة تشسية السخبي الفعاؿ بالػاليات 
، STEMخنامج العقػؿ االفتخاضية: فتيات في مجاالت الستحجة األمخيكية، كب

كبخنامج شبكة الجامعات االقميسية، كمبادرات الياـ جسيع االستخالييغ في مجاؿ محػ 
 ـ بأستخاليا.2016األمية الخقسية، كمذخكعات تجسع األكلػيات الػششية 

لية مثل: كجػد بخامج لخفع مدتػػ الصبلب في الخياضيات كالعمـػ في السدابقات الجك  -
بخنامج جػائد أكليفانت لمعمـػ كبخنامج أكلسبياد العمـػ االستخالية كبخنامج العقػؿ 

بأستخاليا، كبخنامج الرعػد أعمى في  STEMالفزػلية: فتيات في مجاالت 
 الخياضيات كالعمـػ بالػاليات الستحجة األمخيكية.

في السجارس أك السشاىج االىتساـ ببخامج تشسية استخجاـ  كتػضيف تكشػلػجيا التعميع  -
الجراسية أك رفع مدتػػ التقشية الخقسية لجػ الصبلب أك السعمسيغ، مثل بخامج دعع 
االبتكار كالجيل القادـ مغ تكشػلػجيا التعميع )ككالة مذخكعات البحػث الستقجمة، 

 The small(، وبرنبيج ConnectEDucatorsكمعسل التعمع االفتخاضي، كبخنامج 
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Business Innovation Research كبخنامج مخاكد مجتسعات التعمع لمقخف ،
بالػاليات الستحجة األمخيكية، كبخنامج الياـ  iQUESTالػاحج كالعذخيغ كبخنامج 

جسيع االستخالييغ في مجاؿ محػ األمية الخقسية، كبخامج مبادرة رفع ميارات معمسيشا 
كبخنامج مختبخات سيمة  كشبلبشا، كمبادرة السشح السجرسية لسحػ األمية الخقسية،

الػصػؿ إلييا عغ بعج، كمذخكع السجارس لتصػيخ العمـػ كاليشجسة عبخ التعمع 
 السخبخؼ،  كبخنامج جعل العمـػ افتخاضية بأستخاليا.

تػافخ بخامج تداىع في تشسية الذخاكة بيغ السجرسة كالرشاعة كالسؤسدات البحثية  -
بخنامج الدباؽ نحػ التسػيل  كالجامعات كغيخىا مغ الجيات ذات الرمة، مثل

األعمى، كبخنامج االستثسار في صشجكؽ االبتكار، كبخنامج شامل لبلبتكار، كبخنامج 
( ألف معمع متسيد عمى 100التعميع السيشي: مشح أساسية لمػاليات، كبخنامج إعجاد )

ع مجػ العقج السقبل، كبخنامج شخكة جػدة السعمع، كبخنامج عالي الجػدة لبخامج التعمي
غيخ الخسسي بػكالة ناسا كبخنامج إدراؾ نجاح التخبية كالتسيد السيشي كالتجريذ 
التعاكني في الػاليات الستحجة األمخيكية، كبخنامج مخشج نطيخ في العمـػ كالخياضيات 
بالسجارس، كيـػ كبيخ في مؤسدة إقميع العاصسة، كمبادرة الذخاكة مع الرشاعة، 

، كبخنامج دعع P-TECHـ، كبخنامج 2016 كمذخكع تجسع األكلػيات الػششية
، كبخنامج العمـػ بالسسارسة 11-10البخاعع: تجخبة العمـػ األصيمة لصبلب الدشة 

 بأستخاليا.
ىشاؾ بخامج جسعت بيغ التجريب أك التعميع االفتخاضي كعغ بعج  كالتجريب التقميجؼ  -

 National STEM، كSTEMأك الديارات السيجانية، مثل بخنامج شبكات ابتكار 

Master Teacher Corps كبخنامج الذخاكة بيغ العمـػ كالخياضيات، كبخنامج ،
UTeach  في الػاليات الستحجة األمخيكية، كبخنامج مخشج نطيخ في العمـػ

، كبخنامج  كالخياضيات بالسجارس،  كبخنامج تحديغ تجريب معمسي الخياضيات كالعمـػ
ت اإلقميسية، كبخنامج التػجو الػششي تعميع معمسي عمـػ األرض، كشبكة الجامعا

لسعمسي العمـػ كالخياضيات، كبخنامج التػاصل مع الخياضيات، كبخنامج سمدة 
 السحاضخات الجامعية اإلقميسية بأستخاليا.
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كجػد بخامج تأخح التػجو الػششي لمتشسية السيشية لمسعمسيغ عمى الخغع مغ اختبلفات  -
ة السيشية بأمخيكا لتحديغ تعمع المغة اإلنجميدية، أىجافيا،  مثل البخنامج الػششي لمتسي

كبخنامج التػجو الػششي لسعمسي العمـػ كالخياضيات بأستخاليا كالقائع عمى نقل الخبخة 
 األمخيكية في مخكد السعمع الججيج.

في تخررات  STEMيذارشىشاؾ بخامج تخكد برػرة مباشخة عمى تشسية معمسي   -
كالخياضيات ألىسيتيا في تحقيق ميارات القخف الحادؼ العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة 

كالعذخيغ كنسػ االقتراد، مثل شبكة ابتكار العمـػ كالخياضيات كالتكشػلػجيا كاليشجسة 
، كبخنامج الذخاكة بيغ STEMكالخياضيات، كبخنامج فعالية التجريذ كالتعمع في 

تحديغ تجريب معمسي  العمـػ كالخياضيات بالػاليات الستحجة  األمخيكية، كبخنامج
العمـػ كالخياضيات، كبخنامج دعع السعمػمات العمسية لمسعمسيغ كالفشييغ بالسجارس 
االستخالية، كبخنامج تعميع معمسي عمـػ األرض، كبخنامج جسعية معمسي العمـػ 
االستخالية، كبخامج الذخاكة بيغ الخياضيات كالعمـػ االستخالية، كمذخكع مادميكخ، 

ل مع الخياضيات، كمبادرة رفع ميارات معمسيشا الخاص بالتقشية، كبخنامج التػص
كمذخكع السجارس لتصػيخ العمـػ كاليشجسة عبخ التعمع السخبخؼ، كبخنامج جعل العمـػ 

 افتخاضية كغيخىا في أستخاليا.
تخكيد بعس البخامج عمى معمسي السعمع عبخ تشسية الستسيديغ مشيع لتعميع السعمسيغ  -

، كبخنامج National STEM Master Teacher Corpsنامج اآلخخيغ، مثل بخ 
صشجكؽ حػافد السعمسيغ بالػاليات الستحجة األمخيكية، كبخنامج التػجو الػششي لسعمسي 

 العمـػ كالخياضيات بأستخاليا. 
كبخنامج  iQUESTكجػد عجد مغ البخامج الدكشية لتشسية السعمسيغ كسا في بخنامج  -

يات الستحجة األمخيكية، أك السجارس الريؽية كالدكشية شخاكة جػدة السعمع في الػال
 كسا في بخنامج تحديغ تجريب معمسي العمـػ كالخياضيات بأستخاليا. 

كيسكغ تفديخ أكجو التذابو إلى زيادة االىتساـ بالسعمع كخكيدة أساسية في تعميع 
STEM  الجكلية، لسداعجة الصبلب عمى التفكيخ كالبحث كاالستقراء، كضيػر التشافدية

في نسػ  STEMكالتػجو نحػ االقتراد القائع عمى السعخفة، كإدراؾ أىسية تعميع ككضائف 
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االقتراد الػششي، كالتػجو نحػ مجتسع السسارسة في التشسية السيشية، كالذخاكة بيغ التعميع 
كالرشاعة كالجامعات في تحديغ التعميع، كسا تذابيت الطخكؼ كالسبلبدات التي أدت إلى 

في كل مغ الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا، فتسمظ أمخيكا أقػػ   STEMتساـ بتعميع االى
اقتراد كششي رأسسالي في العالع يقـػ عمى تػافخ البشية التحتية الستصػرة كاإلنتاجية العالية 

لسجربة كالسػارد الصبيعية كاالقتراد الحخ القائع عمى السشافدة كالحؼ يقـػ تػافخ القػػ البذخية ا
التي تسثل السخكد الثالث مغ حيث إنتاجية العسل لمذخز الػاحج كالخابع مغ حيث اإلنتاجية 

% تقخيبًا، كسا تسثل ثاني إنتاج صشاعي عمى 86في الداعة الػاحجة، كتسثل صشاعة الخجمات 
% مغ كضائف القصاع الخاص تقـػ عمى 11العالع كمغ أكثخ الجكؿ جحبًا لبلستثسار، كأف 

 ت السجعػمة مغ رأس الساؿ االستثسارؼ كالسذخكعات السجعػمة )ريادة األعساؿ(.الذخكا
أما بالشدبة ألستخاليا فإنيا تستمظ مشاشق كاسعة مغ السشاشق االقترادية، كاقترادىا  

ـ نتيجة االستثسار في فخص 2018مخف كمدتقخ كمغ السشتطخ تخفعو عالسيا بحمػؿ عاـ 
% 17كتحتل السخكد الثاني عذخ كأكبخ اقتراد كششي كتسثل العسل كتشسية البشية التحتية، 

% مغ جسمة االقتراد الػششي،  كمغ 68مغ االقتراد العالسي، كيسثل قصاع الخجمات 
السحتسل أف تربح األفزل أداًء اقتراديًا متصػرًا في العالع، كثاني دكلة في مؤشخ التشسية 

% مغ إجسالي االقتراد STEM 14داىسة البذخية، كثاني أسخع اقتراد في العالع، كتبمغ م
في مجاالت الفيدياء كالكيسياء كالخياضيات كعمـػ األرض كالعمـػ البيػلػجية، كليحا ايقشت كل 

في تصػيخ االقتراد كاكتداب السيارات كالسشافدة في القخف الحادؼ  STEMمشيا أىسية تعميع 
 كالعذخيغ. 

أستخاليا في أنو نطاـ جسيػرؼ اتحادؼ ككحلظ يتذابو نطاـ الحكع في كل مغ أمخيكا ك 
يقـػ عمى الشطاـ الجيسقخاشي الميبخالي، كىحا أدػ إلى تقديع السدئػلية التعميسية بيغ الحكػمة 
االتحادية ككزارة التخبية كالػاليات كالحكػمات السحمية مع التعاكف كالتشديق بيشيا كتحجيج 

التحادية لمػاليات لمشيػض بالتعميع كفقًا مدئػليات كل مشيا حػؿ التعميع، مع دعع الحكػمة ا
لسشح تشافدية، كسا تسيدت كل مغ أستخاليا كأمخيكا بالتشػع الثقافي ككجػد األقميات كالفئات 
السيسذة كالسحخكمة اقتراديًا كالجساعات العخؾية كقرػر في تعميع الشداء لمعمـػ كالتكشػلػجيا، 

غ البخامج ذات الرمة. كسا تذابيت نفذ مسا دفع كل مشيسا باالىتساـ بيحه الشػعية م
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السعػقات كالدمبيات التي دفعت كل مغ الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا لبلىتساـ بتعميع 
STEM  ،كمشيا: السخاكؼ مغ جػدة السعمع كنقريع كضعف القجرة عمى االحتفاظ بيع

تبارات الخياضيات كالشقز الحكػمي في تسػيل التعميع، كانخفاض مدتػػ الصبلب عمى اخ
، كضعف مذاركة الفتيات كاألقميات في تعميع  ، كقمة أعجاد التػضيف في STEMكالعمـػ

بالتعميع العالي،  STEM، كانخفاض أعجاد الصبلب السمتحقيغ بسجاالت STEMمجاالت 
كالتخاجع في التحاؽ الصبلب بالسػاد العمسية، كىحا ما دفع الجكلتيغ ألخح العجيج مغ السسارسات 

 . STEMكاالستخاتيجيات عمى السدتػػ الػششي لبلىتساـ بتعميع 
ىحا إضافة إلى اتباع كل مغ أستخاليا كأمخيكا نطاـ ما بيغ التخررات في تعميع 

STEM  كىػ ما يؤدؼ إلى التكامل بيغ السػاد األربعة مع الحفاظ عمى حجكد كل مشيا، كىحا
، فزبًل عغ أف STEMعس مجاالت ما دفع إلى تبشي بخامج التكامل بيغ مجاالت أك ب

التػسع في مجتسعات السسارسة كالسجتسعات السيشية كاف نتيجة تػافخ البشية التحتية التكشػلػجية 
في كل الجكلتيغ حيث تحتل أمخيكا السخكد الثالث بيشسا تحتل أستخاليا السخكد التاسع كفقًا 

ذخاكة مع الجامعات كالسجارس، لترشيف السشتجػ االقترادؼ العالسي كتبشي كل مشيسا نيج ال
عمى الخبط مع العالع الحؿيقي عبخ التكامل بيغ األنذصة  STEMكاعتساد الجراسة في تعميع 

 STEMالرؽية كالبلصؽية في مػاقع العسل الحؿيقي مسا زاد مغ البخامج التي تجعع تعميع 
 داخل السجارس كخارجيا

 أوجو االختالف وتفديخىا: -ب
عمى الفئات  STEMحجة األمخيكية صخاحة في أىجاؼ تعميع ركدت الػاليات الست -

السيسذة كالسحخكمة اقتراديًا كاألقميات كالسخأة، كجسعتيا أستخاليا في اإلشارة إلى 
جسيع الصبلب، كسا ركدت األىجاؼ التي كضعيا البيس األبيس عمى بشاء خبخات 

STEM  في السدتقبل، لتحقيق تعميع أفزل لخبخاءSTEM العالع  عمى مدتػػ
لمسذاركة في فيع الكػف كالحج مغ الجػع كالسخض كالفقخ، كسا كانت الخصة 
االستخاتيجية االمخيكية محجدة بعكذ أستخاليا التي تزسشت أىجافًا عامة، فعمى سبيل 
السثاؿ كانت عسمية تػفيخ السعمسيغ عامة بأستخاليا دكف تحجيج األعجاد السصمػبة مغ 
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ألف معمع عمى مجػ  100ستحجة التي تزسشت تػفيخ السعمسيغ بعكذ الػاليات ال
 عذخ سشػات.

في الػاليات الستحجة األمخيكية في كقت مبكخ مقارنة بأستخاليا،  STEMانتذار تعميع  -
ـ كأصبح برػرة مشطسة مشح عاـ 1975حيث بجأ برػرة غيخ رسسية مشح عاـ 

 ـ.2009، بيشسا تأخخ في أستخاليا إلى عاـ 2000
كسغ  STEMفي الػاليات الستحجة األمخيكية ساىع في تقجـ تعميع  التقجـ الدياسي  -

، سػاء NO child left behindمجسػعة مغ القػانيغ كالتذخيعات مع تصػيخ قانػف 
 STEMمثل قانػني فخص تعميع  STEMأك كضائف  STEMتمظ السختبصة بتعميع 

 ، كقانػف كضائف2015عاـ  STEM، كقانػف تعميع 2013كعاـ  2012عاـ 
STEM  كقانػف تعديد 2013عاـ ،STEM  ـ، 2013لجػ الشداء كاألقميات عاـ

ـ، 2013األساسييغ عاـ  STEMلسعمسي تعميع  STEMكقانػف مجرب محتػػ 
ـ، كغيخىا مغ القػانيغ كالتذخيعات، 2013األكائل عاـ  STEMكقانػف ىيئة معمسي 

كخكيدة لكافة  2013ـ أما أستخاليا فاعتسجت فقط عمى قانػف التعميع االستخالي عا
أك غيخه مغ أنػاع التعميع  STEM تعهيىالتػسعات كالسبادرات التعميسية سػاء في 

 األخخػ.
في كل مغ الػاليات  STEMاختبلؼ في الجيات السدئػلة كالجاعسة لبخامج تعميع  -

الستحجة األمخيكية كأستخاليا، فتقع السدئػلية في الػاليات الستحجة عمى الحكػمة 
لية؛ ككزارة التخبية كمؤسدة العمـػ الػششية؛ كككاالت رسالة العمـػ التي تدتخجـ الفيجرا

في الػاليات الستحجة  STEMأصػليا مغ خبلؿ التذخيعات لجعع كمحػ أمية 
األمخيكية  مع مخاعاة أف معطع التسػيل مغ الػاليات كالسقاشعات كتكػف مدئػلة عغ 

كالسشاىج كتقييع الصالب كالسعمع كغيخىا، تخاخيز السعمع كالتػضيف كمعاييخ السحتػػ 
عمى مدتػػ الجكلة. أما بالشدبة  STEMمسا ساىع في كضع خصة متكاممة لتعميع 

ألستخاليا فقج تسثمت الجيات السدئػلة عمى حكػمة الكػمشػلث كمشيا كزارة التخبية 
كاالت كالتجريب، ككبيخ العمساء، كحكػمات الػاليات كاألقاليع، كىحا يعشي غياب الػ 

 العمسية كالبحثية عغ ىحه السدئػلية.
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إضافة البخامج البحثية إلى البخامج الجاعسة لمسجارس كالعمـػ كالخياضيات في الػاليات  -
الستحجة األمخيكية، حيث تقجـ الػاليات الستحجة عجدًا كبيخًا مغ البخامج مثل: بخامج 

نامج تعميع العمـػ ، كبخ STEMتحجيج كتدمق السبادرات الػاعجة لسسارسات تعميع 
مػضػعات السعمع الفعاؿ كالتجريذ -كالخياضيات، كبخنامج مشح البحػث التخبػية

الفعاؿ، كبخنامج تكشػلػجيا التعميع، كبخنامج التشسية السيشية لمسعمسيغ كمقجمي 
الخجمات ذات الرمة، كبخنامج تعميع العمـػ كالخياضيات: بحػث التخبية الخاصة، 

،  كالتي كبخنامج تسػيل اإلحر اءات حػؿ تحريل الصبلب في الخياضيات كالعمـػ
تقجـ عمى السجػ الصػيل الػسائل كاالستخاتيجيات ككسائل تكشػلػجيا التعميع كغيخىا 

كتحقيق تحديشات في نتائج الصبلب، كىحا ما ال يتػافخ في  STEMالتي تجعع تعميع 
 قاريخه كتػصياتو.البخامج االستخالية التي تعتسج عمى بحػث كبيخ العمساء كت

في أستخاليا مباشخة عمى إعجاد الصبلب  STEMتخكيد بعس بخامج تشسية شبلب  -
، كبخنامج أكلسبياد العمـػ  لمسدابقات الجكلية مثل بخنامج جػائد أكليفانت لمعمـػ
االستخالية مع تقجيع تجريب كجػائد لمصبلب الفائديغ، بيشسا اقترخت البخامج األمخيكية 

الخياضيات كالعمـػ سػاء لؤلقميات أك بػجو عاـ، مثل بخنامج عمى رفع مدتػػ 
 ، تحديغ العمـػ كالخياضيات لؤلقميات، كبخنامج الرعػد أعمى في الخياضيات كالعمـػ
كيكػف لمصبلب عامة عبخ البخامج الريؽية كليذ لمستسيديغ كسا في أستخاليا 

 إلعجادىع لمسدابقات الجكلية.  
في الػاليات  STEMفخاد إلى التجريذ في مجارس ل األيكجػد بخامج خاصة لتحػ  -

( ألف 100، كبخنامج إعجاد )STEMالستحجة األمخيكية، مثل بخنامج مدارات معمع 
معمع متسيد عمى مجػ العقج السقبل، كبخنامج التحػؿ لمتجريذ، كسا تقجـ عجدًا مغ 

 Nationalمج البخامج لبلحتفاظ بالسعمسيغ كتخقيتيع إلعجاد معمسيغ آخخيغ، مثل بخنا

STEM Master Corps  الحؼ يعج القادة عمى السدتػػ الػششي لمسداعجة في
عمى مدتػػ الجكلة، كبخنامج صشجكؽ  STEMتحديغ التجريذ كالتعمع في مجاؿ 

حػافد السعمسيغ، كبخنامج إدراؾ نجاح التخبية كالتسيد السيشي كالتجريذ التعاكني الحؼ 
تشافدي كيجعع كل مخحمة مغ مخاحل تسييغ يشذئ تسييغ كضيفي متػاصل مع دعع 
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التجريذ، كبخنامج شخاكة جػدة السعمع لتػليج بخامج إعجاد معمع نسػذجية عبخ إصبلح 
البخامج الحالية أك إنذاء بخامج سكشية لؤلفخاد ذكؼ السؤىبلت األكاديسية أك السيشية 

يع السعمسيغ القػية كمغ ذكؼ الخبخة في التجريذ، ككحلظ كضع حػافد تشافدية لتذج
عمى العسل في السجارس ذات الحاجة العالية كتشسيتيع، بيشسا ركدت أستخاليا فقط عمى 
بخنامج التػجو الػششي لسعمسي العمـػ كالخياضيات الحؼ يداىع في مداعجة السعمسيغ 

 الستسيديغ في تػجيو السعمسيغ الججد كالتشسية قبل الخجمة.
بالػاليات الستحجة  STEMجاد أك تشسية معمسي تعجد كتشػع البخامج السقجمة سػاء إلع -

األمخيكية لتمبية متصمبات الخصة االستخاتيجية لمبيت األبيس في ىحا السجاؿ، كالتي 
كالمغات الحخجة مع شيادة  STEMقج ترل إلى أربع سشػات لمبكالػريػس في 

السعمسيغ السعمع الستدامشة كثبلث سشػات بجكاـ جدئي لجرجة الساجدتيخ كسا في بخنامج 
مغ أجل غج تشافدي، أك ترل إلى ثبلثة مدتػيات دراسية كمدتػػ لمتخبية العسمية 

، بيشسا اقترخت أستخاليا عمى تقجيع عجدًا مغ السػديبلت أك UTeachكسا في بخنامج 
الػحجات الجراسية كالسجارس الريؽية لمسعمسيغ إلعجادىع كتشسيتيع قبل الخجمة كسا في 

، ككصل بخنامج التػجو الػششي بخنامج تحديغ تجريب  معمسي الخياضيات كالعمـػ
لسعمسي العمـػ كالخياضيات إلى عاميغ، كسا تسيد بخنامج تحديغ تجريب معمسي 
الخياضيات كالعمـػ بالذخاكات بيغ الصبلب كالسعمسيغ قبل الخجمة مع األكاديسييغ 

يغ كسعمسيغ كالعمساء كىيئات التػضيف مع تػفيخ بخامج إضاؼية لمصبلب الجامعي
 محتسميغ كالجسع بيغ بخامج اإلعجاد كالتشسية. 

تسيدت أستخاليا عغ الػاليات الستحجة األمخيكية ببخنامج مخشج نطيخ في العمـػ  -
مع شبلب  STEMكالخياضيات بالسجارس لمخبط بيغ شبلب الجامعات في مجاالت 

ديغ تعمع العمـػ السجارس كسخشجيغ أقخاف ليؤالء الصبلب كقجكة لسػاصمة الجراسة كتح
 كالخياضيات لمصخفيغ.

تسيدت الػاليات الستحجة األمخيكية عغ أستخاليا في تسػيل السؤسدات كالسشطسات غيخ  -
 STEMالخبحية الستخررة في التعميع كالتعمع عبخ مشح تشافدية لتحديغ تعميع 

اشق كتقجيع بخامج لمسعمسيغ كالصبلب لتفعيل السذاركة بيغ السجارس كالػاليات كالسش
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التعميسة كالسشطسات كالرشاعة لمسذاركة في تحديغ ىحا الشػع مغ التعميع، بيشسا 
 اقترخت أستخاليا عمى التعامل مع الجامعات مع مذاركة بعس ىحه السشطسات.

تسيدت أستخاليا بتعجد البخامج السختبصة بالتكشػلػجيا كالتعمع االفتخاضي كمحػ األمية  -
تبخات االفتخاضية بعكذ الػاليات الستحجة التي كانت الخقسية كالتعمع السخبخؼ كالسخ

 بخامجيا محجكدة في ىحا السجاؿ.
تسيدت الػاليات الستحجة بتػافخ العجيج مغ الذبكات كمجتسعات التعمع مثل: مبادرة  -

، كشبكات ابتكار العمـػ كالتكشػلػجيا STEM، كتحالف تعميع STEMأمخيكػرز 
، MISOاالفتخاضية، كبخنامج  STEM كاليشجسة كالخياضيات، كشبكة تعميع 

، بيشسا اقترخت البخامج االستخالية في ىحا السجاؿ عمى بخنامج iQUESTكبخنامج 
، كشبكة الجامعات االقميسية، كمذخكع  تحديغ تجريب معمسي الخياضيات كالعمـػ
ماديسيكخ، كبخنامج التػاصل مع الخياضيات، كىي بخامج جاءت في كقت متأخخ كال 

 السبادرات الػششية.تخقي إلى 
تسيدت غالبية البخامج السقجمة لمصبلب  في أستخاليا عمى تجريب السعمسيغ لتحقيق  -

أىجاؼ ىحه البخامج أك الذخاكة بيغ السعمسيغ كالصبلب، بيشسا ضيخ ىحا جميًا في 
، كبخنامج iQUEST، كبخنامج MISOالػاليات الستحجة األمخيكية في بخنامج 

ConnectEDucators. 
لتذجيع  STEMع البخامج كالسشح التشافدية لمسجارس التي تتسيد في تحديغ تعميع تشػ  -

كافة السجارس عمى تحديغ ىحا الشػع مغ التعميع بالػاليات الستحجة األمخيكية، مثل 
، كبخنامج (i3)بخامج الدباؽ نحػ التسػيل األعمى، كاالستثسار في صشجكؽ االبتكار 

مشح  -كمقتخح شامل لبلبتكار، كالتعميع السيشي السؤسدات ذات الغالبية الدػداء،
أساسية لمػاليات، كبخنامج البحػث االبتكارية لؤلعساؿ الرغيخة ، كمجارس الدماـ 
األخزخ، كحػافد السدتػػ الستقجـ، بيشسا اقترخت البخامج االستخالية عمى تصػيخ 

السجرسية لسحػ  ىحه السجارس دكف تػافخ مشح تشافدية باستثشاء بخنامجي مبادرة السشح
 لبشاء شخاكات مع الرشاعة. P-TECHاألمية الخقسية، كبخنامج 
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تسيدت بخنامج  الذخاكات مع الرشاعة في أستخاليا بجمب العمساء كالستخرريغ في  -
إلى السجارس، لتػفيخ الستصػعيغ السيخة لتػفيخ أثخًا إيجابيًا في  STEMمجاالت 

نػية كالخبط بيغ الجراسة كالعالع الحؿيقي، في السجارس االبتجائية كالثا STEMتعميع 
بيشسا ركدت مختمف البخامج األمخيكية عمى العكذ عبخ تػاصل الصبلب كالسعمسيغ 
مع العمساء في الجامعات  كمػاقع العسل، كىحا ما تقجمو أستخاليا في بخامج أخخػ مثل 

 . P-TECHبخنامج 
بأستخاليا عمى  STEMد عمى تسيدت بعس البخامج الفخعية في بخنامج إعادة التخكي -

مذخكع التخميد عبخ السشاىج الجراسية كالخياضيات مغ خبلؿ االستقراء، كىحا 
 مػجػد بالفعل في السجارس األمخيكية.

تسيد بعس البخامج األمخيكية عغ البخامج االستخالية بػجػد بخامج داعسة لتقميل األثخ  -
مجارس الدماـ األخزخ بػزارة التخبية البيئي كالتكاليف كالتعمع البيئي كسا في بخنامج 

 األمخيكية.
تفػؽ الػاليات الستحجة في بخامج الذخاكات بيغ التعميع كالرشاعة عغ أستخاليا سػاء  -

لمسعمع أك الصالب، بيشسا تفػقت أستخاليا في الذخاكات مع الجامعات في البخامج 
لجامعات األمخيكية الجاعسة سػاء لمصبلب أك السعمسيغ بيشسا اقترخت الذخاكة بيغ ا

في بخامج إعجاد كتشسية السعمع كتصبيق مجتسع السسارسة في التشسية السيشية، 
كاقترخت الذخاكة مع الرشاعة عمى بعس البخامج إال أنيا تسيدت بتػجو عاـ في 

 الػاليات الستحجة األمخيكية.        
كالفشػف،  STEMكسا تسيدت البخامج األمخيكية بتشسية ريادة األعساؿ كالجسع بيغ  -

مثل: بخنامج البحػث االبتكارية لؤلعساؿ الرغيخة لتصػيخ تكشػلػجيا السعمػمات، 
كبخنامج مخاكد مجتسعات التعمع لمقخف الحادؼ كالعذخيغ الحؼ شسل مجاالت متشػعة 
مثل بخامج التخبية الخيادية كأنذصة تعميع اآلداب كالسػسيقي كبخامج اتقاف المغة 

 اإلنجميدية. 
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الػاليات الستحجة األمخيكية بتشسية تػضيف المغة اإلنجميدية في التجريذ، مثل  اىتست -
بخنامج حػافد السدتػػ الستقجـ في الخياضيات كالعمـػ كالمغة اإلنجميدية، كالبخنامج 

 الػششي لمتشسية السيشية لمسعمسيغ لتحديغ تعمع المغة االنجميدية،.
بأستخاليا  RiAUSخيكا عغ بخنامج تسيد بخنامج تميفديػف الجاىدية لمتعمع بأم -

باستخجاـ كسائل اإلعبلـ التفاعمية كالبخمجة إضافة لمتميفديػف التعميسي مع التعاقج مع 
الكيانات العامة لشذخ البخامج كتػزيعيا لتشسية االستعجاد لمسجرسة، بيشسا تسيد بخنامج 

RiAUS لقخار كقادة الخأؼ بتقجيع بخامج لجعع التعميع كتشسية السعمسيغ كإشخاؾ صشاع ا
 العاـ في حػار كنقاش سياسي جػؿ العمع.      

ارتفاع التسػيل السقجـ سػاء لتشسية السجارس أك السعمسيغ أك الصبلب في أمخيكا مقارنة  -
بالتسػيل السقجـ ليحه البخامج في أستخاليا، كبالشدبة لمسعمع تع تخكيد بعس التسػيل 

بأمخيكا، بيشسا ركد التسػيل االستخالي عمى التشسية السقجـ لعسميات إعجاد كتشسية السعمع 
السيشية لمسعمع قبل كبعج الخجمة، ككحلظ تعجد البخامج كالتسػيل الخاص بتعميع أك 

 تصػيخ تعميع الفئات السيسذة كالسحخمة اقتراديًا كالسخأة في أمخيكا عغ أستخاليا.
ببخامج االبتكار العتساد اىتساـ الػاليات الستحجة ويسكن تفديخ أوجو االختالف إلى 

االقتراد األمخيكي عمى االبتكار كاقتراد السعخفة كحرػليا عمى مدتػػ متقجـ في ريادة 
األعساؿ عغ أستخاليا، كتػجيا إلى الييسشة عمى العالع كاحتبلؿ الخيادة كالرجارة، كتفػؽ 

بميػف  70.7ػالي التسػيل في الػاليات الستحجة نتيجة أف الػاليات الستحجة تسػؿ التعميع بح
ـ، كىحا يؤدؼ إلى ارتفاع تسػيل البخامج السقجمة مغ الػاليات الستحجة 2017دكالر في ميدانية 

ـ، كىحه الشدب 2020بميػف دكالر حتى  6.7األمخيكية عغ أستخاليا التي تسػلو بحػالي 
تشسية ك  STEMتتشاسب مع عجد الدكاف، كسا تػفخ مغ ىحه السيدانية ميدانيات ضخسة لتعميع 

السعمسيغ كالسجارس كالصبلب مقارنة بأستخاليا، كىحا يتفق مع الجخل القػمي لمػاليات الستحجة 
تخيميػف دكالر ألستخاليا، كسا تتسيد  1.62تخيميػف دكالر في مقابل  17.95التي يرل إلى 

ة مغ أمخيكا عغ أستخاليا  بأنيا أمة متعجدة الثقافات كجاذبة لمسياجخيغ كتزع مجسػعات متشػع
السجسػعات العخؾية كالتقاليج، حيث أف الػاليات الستحجة تتسيد بأنيا ال تعتخؼ ثقافتيا بالصبقات 

( مجسػعة عخؾية أما أستخاليا فيبمغػف 31، فيي تحػؼ أكثخ مغ )الحخكة االجتساعية مع ارتفاع
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ألقميات خسذ مجسػعات كمعطع أستخاليا مغ السياجخيغ، كىحا أدػ إلى اىتسع أمخيكا بتشسية ا
، حيث كذفت التقاريخ عغ نقز تسثيل األقميات كالسخأة STEMكالفئات السحخكمة في تعميع 

نتيجة اتداع الفجػة االجتساعية كاالقترادية مشح عقػد شػيمة، كسا أف  STEMفي مجاالت 
سغ القػانيغ الجاعسة لحلظ كخاصة لبلستفادة مغ السياجخيغ كالسخأة كفخص تعميع كتػضيف 

STEM الجة مذكبلت التعميع كالتػضيف دليبًل عمى التفػؽ الدياسي كالتذخيعي األمخيكي لسع
 عغ أستخاليا لعخاقة الجيسقخاشية األمخيكية. 

في الػاليات الستحجة قبل أستخاليا لمتشافذ التقميجؼ  STEMكسا تخجع  بجاية تعميع 
  Sputnikعي سبػتشيظ بيغ أمخيكا كركسيا، حيث يسثل إشبلؽ االتحاد الدػفيتي القسخ الرشا

ـ نقصة االنصبلؽ لسختمف االصبلحات التعميسية في الػاليات الستحجة األمخيكية، 1957عاـ 
مسا دفع إلى التصػرات الدياسية كالتكشػلػجية كالعمسية، كقجـ التسػيل الججيج إلصبلح التعميع 

، كتسثل STEM في العمـػ كالخياضيات كالتخبية الفشية الرشاعية التي تصػرت إلى تعميع
كشيج متكامل لمسشاىج  STEMالػاليات الستحجة أكؿ مغ أشمق عمى ىحا التعميع مرصمح 

كشخؽ التجريذ كإزالة أيو حجكد بيغ العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات كإداراتيا كعمع 
 STEMكاحج، كسا قجمت العجيج مغ السبادرات لمتػجو نحػ ذلظ مثل مبادرة أمخيكػرز 

، كإعبلنات الخئيذ بػش كأكباما عغ مبادرات لجعع ىحا الشػع مغ STEMلف تعميع كتحا
 التعميع المتبلؾ ميارات القخف الحادؼ كالعذخيغ كتحقيق الرجارة ليا عمى العالع. 

كسا كانت الخصة االستخاتيجية األمخيكية كاضحة كمحجدة العتسادىا عمى البحث 
خبلؿ  STEMقخب مغ مميػف ميشي متخرز في العمسي الحؼ أشار إلى الحاجة إلى ما ي

( لئلبقاء عمى التفػؽ التاريخي في العمـػ كالتكشػلػجيا 2020-2010الدشػات العذخ التالية )
، STEMفي الجكلة، كقرػر نطع التعميع عغ إعجاد الصبلب لمسيغ التي تتصمب معخفة 

، ك  ألف  100تجشيج كتجريب كالتػصية بجعع معاييخ مذتخكة لمػاليات في الخياضيات كالعمـػ
مغ  STEM% مغ معمسي 5فعاؿ خبلؿ العقج السقبل، كتكخيع كمكافأة أعمى  STEMمعمع 

، كخمق فخص إللياـ الصبلب مغ  STEMخبلؿ إنذاء الييئة القػمية لمسعمع األكؿ في مجاؿ 
لبخامج خبلؿ الخبخات الفخدية كالجساعية خارج الفرػؿ الجراسية، كىحا ما أدػ إلى تشػع كتعجد ا

الستعمقة بإعجاد كتشسية السعمع كقائج السعمع، كإشبلؽ معاييخ عمـػ الجيل الثاني، كالسعاييخ 
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األساسية السذتخكة لمجكلة كغيخىا مغ السعاييخ ذات الرمة كالبخامج خارج حـخ السجرسة، بيشسا 
خ العمساء انصمقت السبادرات االستخالية بعج ضيػر عجد مغ السبادرات كالتقاريخ الخاصة بكبي

 إلى أكلػية كششية.  STEMفي أستخاليا، ليتحػؿ بعجىا تعميع  STEMكتقخيخ مدتقبل 
في أمخيكا إلى  STEMكسا يتزح مغ خبلؿ عخض الجيات السدئػلة عغ تعميع 

مذاركة ككاالت رساالت العمـػ االتحادية مثل ككالة ناسا نتيجة إدراؾ البيت األبيس ضساف 
يجية كقػية إلنذاء آليات ججيجة لتػفيخ الؿيادة في كزارة التخبية كجػد ؾيادة كششية استخات

كالسؤسدة الػششية لمعمـػ كإقامة شخاكة رؼيعة السدتػػ مع الػكاالت، كإنذاء لجشة لتعميع 
STEM  لخمق استخاتيجية اتحادية ليحا الشػع مغ التعميع، كإنذاء لجشة رئاسية مدتقمة حػؿ

الحكاـ الػششية لتعديد كرصج التقجـ نحػ تحديغ تعميع بالتعاكف مع مؤسدة  STEMتعميع 
STEM  فتعج ككالة ناسا عمى سبيل السثاؿ مغ أكائل السيتسيغ بتعميع ،STEM  في الػاليات

الستحجة األمخيكية بعج إنذائيا عقب اشبلؽ القسخ الرشاعي سبػتشيظ مغ قبل االتحاد 
 الدػفيتي. 

خامج البحثية عغ أستخاليا نتيجة استخجاـ كسا يخجع تفػؽ الػاليات الستحجة في الب
التكشػلػجيا لجعع االبتكار مغ خبلؿ إنذاء ككالة لمسذخكعات البحثية الستقجمة في التعميع، 

 STEMمميػف دكالر لبلستثسار في البحػث البارزة في تجريذ كتعمع  50كقجمت كزارة التخبية 
لقػمي لمبحػث التخبػية الحؼ يجعع لػكالة السذخكعات البحثية الستقجمة، ككجػد السخكد ا

أبحاثًا حػؿ  NSF، كسا تقجـ السؤسدة الػششية لمعمـػ STEMالبحػث السسػلة في مجاالت 
، بيشسا اقترخت أستخاليا عمى تقاريخ كبيخ العمساء في التعخؼ عمى الػاقع STEMمجارس 

الػاليات الستحجة تحتل كالسأمػؿ في ىحا الشػع مغ التعميع عبخ البحػث التي يجخييا، كذلظ ألف 
% 32مميار دكالر أؼ  168ـ أكثخ مغ 2014الرجارة في البحث العمسي فقج أنفقت في عاـ 

 (. World Economic Forum,2014,P.2مغ مجسل ما يشفقو العالع كمو )
يخجع تفػؽ الػاليات الستحجة عغ أستخاليا في الذخاكة مع قصاع الرشاعة بيشسا 

عمسيغ نتيجة ارتباط الجامعات كالرشاعة بخجمة السجتسع مشح قانػف كالجامعات في إعجاد الس
ـ الحؼ أكج عمى ضخكرة كجػد االرتباط السباشخ بالسجتسع عبخ مذاركة 1962مػريل عاـ 

الفبلحيغ في ترسيع نطع الخؼ كنست مع الػقت عبخ الذخاكات القػية، كسا أف البيئة 
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أعخؽ الجيسػقخاشيات التي تحفد انتذار ثقافة  الجيسقخاشية بالػاليات الستحجة األمخيكية مغ
اإلنجاز كاإلبجاع، كالخبط بيغ مشطػمة التعميع كصشع القخار االجتساعي كالدياسي كاالقترادؼ، 
حيث تتػافخ اإلرادة الحخة لؤلفخاد كالسؤسدات في اتخاذ قخارات السذاركة كدعع التعميع كعقج 

تحفد األفخاد كالسؤسدات إلى بحث السذكبلت الذخاكات، كسا أف تمظ البيئة الجيسقخاشية 
كالقزايا العامة في السجتسع، كشبيعة التكػيغ األخبلقي ألفخاد السجتسع كالتي تؤمغ بالعسل 
التصػعي كالػقػؼ بجانب مؤسدات السجتسع لسػاجية التحجيات كالسشافدة الذجيجة كالحرػؿ 

أمخيكا العجيج مغ الذخكات الخائجة عمى مكانة مبلئسة في الدػؽ العالسي، كسا أنو تتػافخ ب
ليا فالسرمحة بيشيع  STEMعالسيًا التي تعتسج عمى العمساء كالسبجعيغ التي يػفخىا تعميع 

متبادلة، كإف كانت أستخاليا دكلة ديسقخاشية فإنيا لع ترل بعج إلى مدتػػ الشزج الكامل 
في الذخاكة مع الجامعات كشتيجة  كالػاليات الستحجة األمخيكية، كيخجع تفػؽ البخامج االستخالية

 لسعالجة نتائج التقاريخ التي أضيخت بأنيا عبلقات غيخ مشطسة. 
كسا يخجع تفػؽ البخامج االستخالية عغ األمخيكية ؼيسا يختبط بالتكشػلػجيا نتيجة اعتبار 

ـ 2015عاـ  STEMكفقًا لقانػف تعميع مؤخخًا  STEMالتكشػلػجيا مكػنًا أساسيًا مغ مكػنات 
يخجع تفػؽ كسا . ، فزبًل عغ تسيد استخاليا بالسشاشق الذاسعة كقميمة الدكاف كالشائيةبأمخيكا

أستخاليا في دعع بخامج ما قبل الخجمة بالجامعات عغ الػاليات الستحجة األمخيكية نتيجة أف 
عمى مدتػػ الجامعات كليدت بحاجة  STEMالػاليات الستحجة تستمظ العجيج مغ بخامج إعجاد 

،  أما أستخاليا فبل STEMزيادة ىحه البخامج كارتكدت عمى بخنامج التحػؿ إلى تعميع  إلى
 . STEMتستمظ بخامجًا إال في جامعة سيجني كىػ بخنامج إعجاد معمع 

يخجع تفػؽ الػاليات الستحجة في عجد كنػعية سػاء البخامج السختبصة بتشسية كأيزًا 
ألف معمع خبلؿ عذخ سشػات، كإعجاد  100إلعجاد السعمسيغ أك االحتفاظ بيع إلى كجػد خصة 

كصجكر قانػف بحلظ، كسا دلت التقاريخ عمى  STEMالييئة القػمية لمسعمع األكؿ في مجاؿ 
، كنقز أعجاد السعمسيغ بالسجارس الثانػية ذات  STEMتدخب بعس السعمسيغ مغ تعميع 

ارس. كسا تفػقت الػاليات الستحجة الحاجة، مسا دفعيا إلى تشػع البخامج الجاعسة لمسعمسيغ كالسج
كفقا لمقانػف األمخيكي نتيجة  STEM تعهيىفي دعع السشطسات غيخ الخبحية لمسداىسة في 

، كسا يخجع اىتساـ أمخيكا ببخامج STEMإدراؾ دكر السشطسات التي تستمظ أنػاعًا مغ مجارس 
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تخبية األمخيكية الحتبلؿ مختبصة باألداء البيئي مثل بخنامج مجارس الدماـ األخزخ بػزارة ال
الػاليات الستحجة السختبة الثالثة عذخ في مؤشخ األداء البيئي، كعمى الخغع مغ احتبلؿ أستخاليا 

 السختبة التي تمييا إال أف ىشاؾ قرػرًا في تبشي ىحه البخامج. 
كسا أدػ تفػؽ الػاليات الستحجة عغ أستخاليا في البخامج التي تخكد عمى تشسية 

رج الرفػؼ الجراسية نتيجة تػصية البيت األبيس ببشاء فخص إللياـ الصبلب مغ الصالب خا
خبلؿ الخبخات الفخدية كالجساعية خارج الفرػؿ الجراسية في ضػء ما تػصمت إليو الجراسات 
كالبحػث العمسية، إال أف أستخاليا تتفػؽ عغ أمخيكا في البخامج الخاصة بأكلسبياد العمـػ 

ت الجكلية نتيجة انخفاض مدتػػ الصبلب االستخالييغ عغ نطخائيع كاالستعجاد لمسدابقا
األمخيكييغ في االختبارات الجكلية ككجػد الخصة الػششية بأف تكػف أستخاليا أعمى خسذ دكؿ 

ـ، كسا أف أمخيكا تعتبخ تشسية 2025في العالع في القخاءة كالعمـػ كالخياضيات بحمػؿ عاـ 
لجسيع الصبلب كسا في بخنامج الرعػد أعمى في الخياضيات  العمـػ كالخياضيات تػجيًا عاماً 

 .  كالعمـػ
ب  انقسى اخلبيس: انتصىر املقرتح  نهربايج انداعًخ ملدارس املتفىقني نهعهىو وانتكُىنىجي

 ويعهًيهب وطالثهب
كىي مخحمة التشبؤ،  خصػات أسمػب حل السذكبلتتسثل ىحه الخصػة األخيخة كأىع 

الحل السقتخح إذا كضع مػضع التصبيق، أؼ مجػ قابمية تصبيق ألنيا ُتعشي بسجػ نجاح 
كبسا  خبختي الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخالياالترػر السقتخح  في ضػء االستفادة مغ 

حػؿ  STEMكذلظ بعج التعخؼ عمى تصػيخ تعميع ، يتػافق مع شبيعة السجتسع السرخؼ
لو لمتجييد لمسيشة أك االلتحاؽ بالجامعة بسا  العالع ككضع الدياسات كالخصط كالبخامج الجاعسة

يداىع في اكتداب ميارات القخف الحادؼ كالعذخيغ كالشيػض باالقتراد السرخؼ ليحتل 
في ضػء ك مخاتب عالية في االبتكار في مجاالت العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات، 

كالتحميل السقارف لجكلتي السقارنة  الشتائج التي أسفخت عشيا الجراسة مغ خبلؿ اإلشار الشطخؼ
، تدعى الجراسة الحالية في مرخ STEMكالتعخؼ عمى السذكبلت التي يعاني مشيا تعميع 

إلى كضع ترػر مقتخح يذسل مجسػعة مغ اإلجخاءات لمبخامج الجاعسة لسعمسي كشبلب 
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تحجة األمخيكية كمجارس الستفػقيغ لمعمـػ كالتكشػلػجيا بػجو عاـ عمى ضػء خبختي الػاليات الس
 كأستخاليا، كيتسثل ذلظ ؼيسا يمي:

 أوال : أىجاف الترهر السقتخح 
 تتسثل أىجاؼ الترػر السقتخح في :          

 STEMخبختػػػػػػػي الػاليػػػػػػػات الستحػػػػػػػجة األمخيكيػػػػػػػة كأسػػػػػػػتخاليا فػػػػػػػي تعمػػػػػػػيع  االسػػػػػػتفادة مػػػػػػػغ -1
بلبيػػػا فػػػػي بالسػػػجارس الثانػيػػػة بػجػػػػو عػػػاـ كالبػػػخامج الجاعسػػػػة ليػػػحه السػػػجارس كمعمسييػػػػا كش

تحجيػػج اإلجػػخاءات الخئيدػػة لػػجعع معمسػػػي كشػػبلب كمػػجارس الستفػػػقيغ لمعمػػـػ كالتكشػلػجيػػػا 
 في مرخ. 

تحدػػيغ مخخجػػات مػػجارس الستفػػػقيغ لمعمػػـػ كالتكشػلػجيػػا فػػي مرػػخ لمجاىديػػة لمعسػػل فػػػي  -2
 .STEMضل االقتراد القائع عمى السعخفة، ككحلظ لمجاىدية لمجامعات في مجاالت 

لػػػػجكرىا فػػػػي تشسيػػػػػة كمعمسيػػػػا كشبلبيػػػػا  STEMلتشسيػػػػة مػػػػجارس الجاعسػػػػة تحجيػػػػج البػػػػخامج  -3
االبتكػػػار كربػػػط السيػػػارات بالعػػػالع الحؿيقػػػي، كاكتدػػػاب ميػػػارات القػػػخف الحػػػادؼ كالعذػػػػخيغ 
كالسدػػػاىسة فػػػي تحقيػػػق التشسيػػػة التكشػلػجيػػػػة كاالقترػػػادية كاالجتساعيػػػة كالعمسيػػػة كالقػػػػجرة 

 .عمى التشافذ الجكلي
كضػػػػساف جػدتػػػػو،  STEMيات البلزمػػػػة لمتػسػػػع فػػػػي تعمػػػػيع كضػػػع الخصػػػػط كاالسػػػػتخاتيج -4

لتصػػػػيخ مخخجاتػػػو كتحقيػػػق نتػػػائج الػػػتعمع  STEMكالتػسػػػع فػػػي  البػػػخامج الجاعسػػػة لتعمػػػيع 
السدػػػػتيجفة، كخاصػػػػػة بعػػػػػج قخابػػػػػة انتيػػػػػاء السعػنػػػػػة األمخيكيػػػػػة كتشػػػػػػع السذػػػػػكبلت اآلنيػػػػػة 

ضػػل تػسػػع الجكلػػة  كالسدػتقبمية التػػي تػاجيػػا السػػجارس كالصػػبلب كالسعمسػػيغ كالرػػشاعة فػػي
فػي ىػػحا الشػػػع مػغ التعمػػيع، كالتػجػػو إلػػى الجيػػد الػششيػػة لمشيػػػض بيػحا الشػػػع مػػغ التعمػػيع 

 عبخ الخصط كاالستخاتيجيات الجاعسة لحلظ.
تػػػػفيخ شػػػخاكات مػػػػع الرػػػشاعة كالجامعػػػات كمؤسدػػػات السجتسػػػع السختمفػػػػة التخكيػػػد عمػػػى  -5

 كالػزارات ذات الرمة لتصػيخ ىحا الشػع مغ التعميع.
عبػػػػػػخ األنذػػػػػػصة  STEMتقػػػػػػجيع بعػػػػػػس السقتخحػػػػػػات لػػػػػػجعع مػػػػػػجارس كمعمسػػػػػػي كشػػػػػػبلب  -6

 الرؽية كالبلصؽية لجكرىا في ربط السجرسة بالعالع الحؿيقي.



في كل من الهاليات  STEMالبخامج الجاعسة لمسجارس الثانهية لمعمهم والتكشهلهجيا واليشجسة والخياضيات 
 د. أشخف محسهد أحسج محسهد           أستخاليا  وإمكانية اإلفادة مشيا في مرخالستحجة األمخيكية و 

 

 

ٌ                                                                                                       يُبيزانعدد                     2017  انثالثى

              - 111 - 

مػغ السبػػادرات العالسيػة لتصبيػػق كمعمسييػا كشبلبيػػا  STEMاالسػتفادة فػػي تشسيػة مػػجارس  -7
تكشػلػػػجي كانتذػػار مجتسػػع السسارسػػة كالذػػبكات السيشيػػة كالسجسػعػػات التفاعميػػة كالتقػػجـ ال

 البيئات االفتخاضية.
مػاكبػػة التصػػػػرات الحجيثػػػة فػػػي العػػػالع التػػػي تعتسػػج عمػػػى اقترػػػاد السعخفػػػة السختكػػػد عمػػػى   -8

إلنتػػػاج السعخفػػػػة كالتكشػلػجيػػػا كتػجيػػػو نطػػػػخ  STEMاالبتكػػػار القػػػائع بػػػجكره عمػػػػى تعمػػػيع 
 تعميع في مرخ.جسيع السعشييغ نحػ الؿياـ بسدئػلياتيع الستػقعة تجاه ىحا الشػع مغ ال

 
  ثانيا : مختكدات الترهر السقتخح 

في  STEMتتسثل أىع السختكدات التي يقـػ عمييا الترػر لمبخامج الجاعسة لتعميع 
 مرخ في:

إدراؾ دكؿ العالع الستقجمة أىسية االبتكار في تشسية االقتراد القائع عمى السعخفة، كأف  -1
تخررات العمـػ كالتكشػلػجيا ىحا االبتكار يذتق إلى حج كبيخ مغ التقجـ في 

كاليشجسة كالخياضيات، كذلظ عبخ دمج ميارات ىحه التخررات برػرة متكاممة، 
باعتباره عسمية تفاعمية قائسة عمى االرتباط الػثيق بيغ التخررات كالعالع الحؿيقي، 
كبالتالي الشجاح في السدتقبل يكػف لرالح الجكؿ التي تستمظ االبتكار عبخ دمج ىحه 

مغ أفزل  STEMـػ برػرة متكاممة كربصيا بالعالع الحؿيقي، كيعج تعميع العم
 الريغ لتحقيق ذلظ.  

اخفاقات الشطع التعمسية التقميجية الحالية في مداعجة الصبلب عمى فيع كيؽية حل  -2
السذكبلت في العالع الحؿيقي باستخجاـ السعارؼ السكتدبة عبخ دراسة العمـػ 

ياضيات برػرة مشفرمة، كافتقادىع القجرة التشافدية في ضل كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخ 
 STEMاقتراديات قائسة عمى السعخفة ذات التقشيات العالية، كلحا أصبحت فكخة 

إلصبلح الشطع التعميسية مػضع مبادرات متسيدة في األكساط الدياسية كاالقترادية 
 كالتعميسية في جسيع دكؿ العالع.  

خفي كالتقجـ التكشػلػجي كالتغيخات الستبلحقة كالدخيعة في ضل عرخ االنفجار السع -3
التي يذيجىا العالع السعاصخ؛ كعػلسة التجارة كاالقتراد كالثقافة؛ كبخكز االقتراد 
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؛ لبشاء جيل كاع يؤمغ بالعمع STEMالقائع عمى السعخفة تبجك الحاجة ممحة إلى تعميع 
في جػانب السعخفة كتشسيتيا، كتصبيقاتو كيعتسجه أساسا إلحجاث التغيخات الجحرية 

كيجعل التعميع في قمب التصػرات كالتغيخات الستبلحقة، كيدعى النصبلؽ الجكلة نحػ 
 التشافدية العالسية .  

تأكيج الستغيخات السعاصخة االقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية كالتكشػلػجية عمى أىسية  -4
ة العمسية الستخررة في في إنتاج كتصػيخ كنذخ كتصبيق السعخف STEMدكر تعميع 

العالع الحؿيقي، كإعجاد الكػادر الستسيدة مغ العمساء كالباحثيغ؛ كمػاجية تحجيات 
 العرخ كالقجرة عمى التحكع في السدتقبل.

يعج المبشة األكلى لجعع مديخة التشسية الذاممة لمسجتسعات؛  STEMالتقجـ نحػ تعميع  -5
االستثسار، كتػجيو مدارات التعميع لخجمة  كبالتالي التػجو بالتعميع مغ االستيبلؾ إلى

 السجتسع كتشسيتو عمى كافة األصعجة كحل مذكبلتو الحالية كالسدتقبمية.
في إمجاد دكؿ العالع بالقػة التشافدية في جسيع  STEMبداىع التقجـ في تعميع  -6

 السجاالت العمسية كترجر التشافدية العالسية كمػاجية التحجيات كالسذكبلت، باعتباره
ركيدة لحل السذكبلت التي تعاني مشيا الجكؿ في الػاقع، كتػفيخ القػػ العاممة 

 السبتكخة، كخاصة أف الذخكات الخائجة عالسيًا تعتسج عمى العساء كالسبتكخيغ.  
بالسجارس إلى عقج الذخاكات مع مؤسدات السجتسع العامة  STEMيدعى تعميع  -7

ية، كبشاء الخكابط العمسية كاالقترادية كالخاصة كالرشاعة كالجامعات كالسخاكد البحث
كاالجتساعية، كىػ ما يعشي تكامل مؤسدات السجتسع في حل السذكبلت كتعديد 

 االقتراد الػششي.
إدراؾ دكؿ العالع الستقجـ أف األنذصة كاالستخاتيجيات السبشية عمى التعمع التكاممي  -8

ج يشبغي أف تبشى لمخبط بيغ التخررات األربعة كعمع كاح STEMككحجة السعخفة 
بصخيقة عمسية مبتكخة عبخ الشذاشات الرؽية كالبلصؽية خارج السجرسة بسا يداعج 
الصالب عمى فيع كإدراؾ مفاتيح العمـػ السختمفة بأسمػب تفاعمي متكامل كمشفتح عمى 

كسػاشغ عالسي، كتصػيخ  STEMالبيئة، كالسذاركة في القزايا الستعمقة بسجاالت 
 السيشية كالحياة بػجو عاـ. السيارات كالكفاءات
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تجعع األدلة فكخة أف تعمع الصالب يتأثخ إيجابيًا مغ قبل السعمسيغ السؤىميغ كىػ  -9
، باعتبارىع يقػمػف بالجكر الحاسع في إعجاد كتذجيع STEMاألساس لتعميع 

، كخاصة أف STEMالصبلب، كتمبية معاييخ عالية السدتػػ لمشجاحات في مجاالت 
تختكد عمى نيج متكامل لمسشاىج كشخؽ التجريذ كإزالة أيو  STEMفمدفة تعميع 

حجكد بيغ العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات كإداراتيا كعمع كاحج، كارتكاز 
عسميات التشسية السيشية برػرة رئيدة عمى تصبيق مجتسع السسارسة كالذبكات السيشية 

 البيئات االفتخاضية.   كالسجسػعات التفاعمية كالتقجـ التكشػلػجي كانتذار
أحج التػجيات الحجيثة لتحقيق التشافدي بيغ السؤسدات التعميسية  االستثسار يسثل -10

كضساف مخخجات  -عمى مدتػػ السجخبلت كالعسميات-السيدة التشافدية كاستجامتيا 
 .  سػؽ العسل التشافديةالجامعات ك مشدجسة مع السعاييخ السحجدة بسا فييا متصمبات 

العالع إلى ثبلثة أقداـ : دكؿ كصمت إلى قسة التقجـ العمسي ترشف دكؿ  -11
كالتكشػلػجي ، كدكؿ تأثخت بالتقجـ كالتصػر كنقمت خبخات الجكؿ الستقجمة كتحاكؿ 
الػصػؿ لمتقجـ، كدكؿ أخخػ مشبيخة بتفػؽ الغيخ كمرابة بالتخمف العمسي 

قجـ إال مغ خبلؿ كالتكشػلػجي، كبالتالي لغ تدتصيع الجكؿ الشامية تحقيق ىحا الت
االستفادة مغ خبخات الجكؿ الستقجمة في الشيػض بالتعميع كالسجتسع بػجو عاـ، كىحا 

 ما تختكد عميو الجراسة الحالية.  
 ثالثا : أىسية الترهر السقتخح 

ذات أىسيػػة كبيػػخة فػي تحقيػػق التسيػػد فػػي التعمػيع، لػػحا تػجيػػت إلييػػا  STEMإف مػجارس تعمػػيع 
قزػػاء عمػػى مذػػكبلت السجتسػػع كالرػػشاعة  كأزمػػات التعمػػيع فػػي انفرػػالو كزػػخكرة ممحػػة لمالػػجكؿ 

عػغ السجتسػػع، كرسػػع صػػػرة مدػتقبمو ، كتحقيػػق التشسيػػة السدػػتجامة فػي ضػػل اقترػػاد متعػػػلع كقػػائع 
عمػػػى السعخفػػػػة، مػػػػع تػػػػفيخ كافػػػػة الستصمبػػػػات البلزمػػػة لتشسيػػػػة السػػػػجارس كالسعمسػػػيغ كالصػػػػبلب، كلػػػػحا 

 ا يمي :تتزح أىسية الترػر السقتخح ؼيس
فػػي مرػػخ إلػػى أىسيػػة ىػػحا الشػػػع مػػغ التعمػػيع  STEMجػحب انتبػػاه السدػػئػليغ عػػغ تعمػػيع  -1

عمػػى السدػػتػػ السحمػػي كالػػػششي كاإلقميسػػي كالعػػالسي باعتبػػاره مػػغ السؤشػػخات الجالػػة عمػػى 
 تقجـ الجكؿ كرقييا .
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البػػػػػخامج الجاعسػػػػػة  إلػػػػػى أىسيػػػػة فػػػػػي مرػػػػخ STEMجػػػػحب انتبػػػػػاه السدػػػػئػليغ عػػػػػغ تعمػػػػيع  -2
السعمسػػػػػػػيغ كالصػػػػػػػبلب فػػػػػػػي تحقيػػػػػػػق الشتػػػػػػػائج السدػػػػػػػتيجفة مشػػػػػػػو، عبػػػػػػػخ خصػػػػػػػط لمسػػػػػػػجارس ك 

 كاستخاتيجيات كاعجة.
تػعيػػػػة جسيػػػػع السعشيػػػػيغ بستصمبػػػػات تشسيػػػػة مػػػػجارس كمعمسػػػػي كشػػػػبلب مػػػػجارس الستفػػػػػقيغ  -3

لمعمػػػػـػ كالتكشػلػجيػػػػػا ، كالدػػػػبل الكفيمػػػػػة بزػػػػساف تحؿيقيػػػػػا ألىػػػػجافيا، كضػػػػػساف جػدتيػػػػػا، 
خية، كتمبيػػػػة تمػػػػػظ الستصمبػػػػات كتػػػػػفيخ البيئػػػػػة كؾيادتيػػػػا لحاضػػػػخ كمدػػػػتقبل الجكلػػػػػة السرػػػػ

السبلئسػػػػة؛ بسػػػػا يعػػػػج البجايػػػػة الرػػػػحيحة لػضػػػػع المبشػػػػات األكلػػػػى ليػػػػحا الشػػػػػع مػػػػغ التعمػػػػػيع 
 كخاصة أف مرخ في شػر التػسع ؼيو عمى كافة مدتػيات التعميع.

تعديػػػػد حالػػػػة الخضػػػػا لػػػػجػ مختمػػػػف أعزػػػػاء كؾيػػػػادات السجتسػػػػع عػػػػغ مخخجػػػػات مػػػػجارس  -4
التكشػلػجيػػا فػػي مرػػخ، كتعديػد ثقافػػة السذػػاركة السجتسعيػػة كالسذػػاركة الستفػػقيغ لمعمػػـػ ك 

مػػػع الجامعػػػػات كالسخاكػػػػد البحثيػػػػة لػػػػجعع ىػػػػحا الشػػػػػع مػػػػغ التعمػػػػيع عبػػػػخ صػػػػياغة مشطػمػػػػة 
 متكاممة لسشيجية التصػيخ كالتحديغ.

لتصػػػػػػػيخ مػػػػػػجارس كمعمسػػػػػػي  يتخسػػػػػيخ ثقافػػػػػػة التشسيػػػػػػة السدػػػػػػتجامة كالتخصػػػػػيط االسػػػػػػتخاتيج -5
كخكيػػدة أساسػػية لتحقيػػق األىػػجاؼ كمدػػايخة التصػػػرات كالتغيػػخات  STEMكشػػبلب تعمػػيع 

 ة .العالسية الستبلحق
 رابعا : مالمح وآليات تشفيح الترهر السقتخح 

في مرخ يتصمب االستفادة مغ  STEMإف تشسية مجارس كمعمسي كشبلب تعميع 
ى تشسية االقتراد التجارب العالسية الستسيدة التي ثبت نجاحيا، كما حققتو مغ فاعمية كقجرة عم

الػششي كالسجتسع بػجو عاـ، كالسداىسة في تشسية السجتسع العالسي، كيجب أف يكػف ليحا 
التػجو دافعا قػيا مغ أجل تجػيج التعميع كتحديغ مخخجاتو، كتخخيج شبلب مبجعيغ كمبتكخيغ 

خبخة  يتستعػف بالقجرة عمى إنتاج السعخفة كنذخىا كتصبيقيا في العالع الحؿيقي، كفي ضػء
الػاليات الستحجة األمخيكية كأستخاليا يسكغ الخخكج ببعس الجركس السدتفادة، ككضع ترػر 

كاستشادا إلى معصيات مقتخح لمبخامج الجاعسة ليحا الشػع مغ التعميع قبل كأثشاء كبعج البجء فييا، 
 :حػ التالياإلشار الشطخؼ لمجراسة كخبخة دكلتي السقارنة تأتي محاكر الترػر السقتخح عمى الش
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نتهيئخ واإلعداد)أ(  كىي مخحمة تسييجية تدبق البجء في تشفيح البخامج الجاعسة لسجارس : يزحهخ ا
 :في مرخ، كتتعمق بسا يمي STEMكشبلب كمعمسي تعميع 

 في مرخ:  STEM( إطالق الخؤية القهمية لمشيهض بتعميم 1)
قػمية كاعجة  األىجاؼ السخجػة مشو يجب إشبلؽ رؤية STEMلكي يحقق تعميع  

، كتجسع STEMلتحديغ االقتراد الػششي كتحقيق التشافدية العالسية قائسة عمى تعميع 
 مختمف أشياؼ السجتسع لبللتفاؼ حػليا، كيتع ذلظ مغ خبلؿ:

أف تتزسغ الخؤية السرخية العذخية تعطيع دكر تشسية الذباب في الشيػض بالسجتسع  -
لى في مرخ، كتحػيل السجتسع السرخؼ إلى السرخؼ باعتباره الخكيدة كاألكلػية األك 

مجتسع مبتكخ كمشتج لمعمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات، كالخبط بيغ 
التخررات األربعة في نطع متكامل عبخ مختمف مدتػيات التعميع لزساف الؿيسة 
التشسػية لبلبتكار كربط تصبيقات السعخفة كمخخجات االبتكار باألىجاؼ كالتحجيات 

مغ رياض األشفاؿ حتى الجامعة كتػفيخ كافة  STEMشية، كالتػسع في تعميع الػش
الزسانات البلزمة إلنجاحو، كاعتبار إعجاد السعمع كتشسيتو الخكيدة األساسية في تعميع 

STEM كرعاية الستفػقيغ في مجاالت ،STEM  داخل كخارج السجرسة، كتحقيق
 STEMضيات، كتعطيع دكر مجاالت الرجارة في االختبارات الجكلية لمعمـػ كالخيا

، كأف امتبلؾ STEMٍ  كتصبيقاتيا في السجتسع السرخؼ، كالتػسع في كضائف 
ميارات القخف الحادؼ كالعذخيغ ىي الحل لكل مذكبلت السجتسع السرخؼ، كتعطيع 
الذخاكة كالتشديق بيغ مؤسدات السجتسع السرخؼ كقصاع األعساؿ كالسجارس 

في  STEMشية كالعمساء كالباحثيغ في تعطيع دكر تعميع كالجامعات كالسجتسعات السي
 السجتسع السرخؼ.  

إعبلف الؿيادة الدياسية في مختمف خصاباتيا بالسحافل السختمفة عغ تبشي الخؤية  -
كالتػسع ؼيو باعتباره محػر بشاء األصػؿ البذخية  STEMالقػمية لتصبيق تعميع 

ىػ نيج العالع ككسيمة حاسسة لمفيع كالذباب كجعامة االقتراد الػششي، كأف العمع 
كاالستكذاؼ كاالنخخاط في العالع كالقجرة عمى تغييخه لؤلفزل، كأف مرخ في ضل 
تاريخيا الثقافي كالحزارؼ بات مغ الزخكرة ليا أف تكػف رائجة في تقجيع العمساء 
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السبتكخيغ، فالشجاح ليذ فقط بامتبلؾ السعخفة كلكغ في تصبيق ىحه السعخفة، كلحا 
جب تجييد الذباب السرخؼ بالسعخفة كالسيارات لتحديغ جػدة الحياة كتشسية ي

 االقتراد الػششي حل السذكبلت السرخية السعزمة.
تػافخ إرادة سياسية كاعية بؿيسة العمع كالتكشػلػجيا كالبحث العمسي عمى كافة  -

كتغييخ السدتػيات، كمتحخرة مغ كافة أشكاؿ الخكتيغ، كدعع كتأييج اإلدارة العميا، 
   .STEMاتجاىات السجتسع السرخؼ كؾياداتو بسا يتبلءـ مع متصمبات تعميع 

 STEMاتخاذ كافة الدبل لشذخ الخؤية القػمية عمى كافة األصعجة لتبشي فكخة تعميع  -
كحذج كافة قػػ السجتسع لبللتفاؼ حػليا،  كتعديد الذخاكة السجتسعية كالحػار 

التعميع مغ أجل مدتقبل يجعسو اإلبجاع الجساعي حػؿ الشيػض بيحا الشػع مغ 
كاالبتكار كثقافة العسل الجساعي كالسذاركة؛ مغ أجل السداىسة الفعالة في بشاء 
مجتسع قائع عمى العمع كالتكشػلػجيا، مع تجشيج كافة كسائل اإلعبلـ بأنػاعيا السختمفة 

ميغ عمى كاالستعانة بصبقة السفكخيغ كبعس العمساء البارزيغ كالسذيػريغ كالحاص
 كأىسيتو لمسجتسع كالعالع.  STEMجائدة نػبل لمحجيث عغ تعميع 

 في مرخ: STEM( وضع خظة استخاتيجية لمشيهض بتعميم 2)
في مرخ  STEMيجب أف تكػف لجػ الجكلة خصة استخاتيجية  لمتػسع في تعميع  

 لخصة:كفقًا لمخبخات العالسية كضخكؼ السجتسع السرخؼ، كيجب مخاعاة ما يمي في ىحه ا
تحميل نقاط الزعف كالقػة كالفخص كالتيجيجات التي تػاجو التعميع السرخؼ بػجو عاـ  -

بػجو خاص لمػقػؼ عمى قاعجة صمبة في تشفيح السبادرات الستزسشة  STEMكتعميع 
 في الخصة االستخاتيجية.

 STEMأف تتفق رؤية كرسالة الخصة االستخاتيجية مع الخؤية القػمية لمشيػض بتعميع  -
سمة ليا لتشفيح ىحه الخؤية عمى أرض الػاقع، مع مخاعاة مخكنتيا لتتفق مع كمك

 التحجيات السرخية كالعالسية في ضل التغيخات الستبلحقة كالستدارعة.
أف تكػف الخصة لسجة عذخ سشػات، كتتزسغ عجدًا مغ الخصط قريخة األجل، كأف  -

يقة مشدقة مغ الحزانة حتى الجامعة بصخ  STEMتتزسغ: التػسع في تعميع 
مجرسة  50مجرسة ابتجائية، ك 50بالتدامغ مع زيادة مذاركة قصاع الرشاعة، كإنذاء 
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مجرسة ثانػية لمستفػقيغ في العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات  38إعجادية، ك
مجرسة تع إنذاؤىا بالفعل( كتجييدىا بكافة اإلمكانات  12كاآلداب )حيث أف ىشاؾ 

ككمية  STEMتتزسغ بخامج أكاديسية لتخررات  STEMمعة البلزمة، كإنذاء جا
لخفع مؤىبلت  STEMآالؼ معمع  10، كإعجاد كتشسية STEMالتخبية إلعجاد معمع 

لتقجيع البخامج كالسشاىج الجراسية برػرة أكثخ فاعمية مع مخاعاة  STEMميشة تجريذ 
جيع العمع كتق STEMأف ىحا اإلعجاد كالتشسية يعكذ احتياجات كشسػحات معمسي 

السعاصخ باستخجاـ شخؽ تجريذ معاصخة، كإعجاد معاييخ كمؤشخات كمقاييذ التقجيخ 
قبل الجامعي كالجامعي، كإنذاء السخكد  STEMكنتائج التعمع السدتيجفة لتعميع 

بػزارة التعميع العالي مع مخاعاة دعع السذخكعات البحثية  STEMالقػمي لبحػث 
في مرخ مغ خبلؿ إنذاء الييئة  STEMمعمسي  % مغ5التشافدية، كمكافأة أعمى 

،  كتػليج فخص إللياـ الصبلب مغ خبلؿ  STEMالقػمية لمسعمع األكؿ في مجاؿ 
الخبخات الفخدية كالجساعية داخل كخارج الفرػؿ الجراسية، كإنذاء لجشة رئاسية 

بالتعاكف مع الػزارات ذات الرمة لتعديد كرصج التقجـ  STEMمدتقمة حػؿ تعميع 
ؾياس التعميع السجرسي لتػفيخ جسيع البيانات الستعمقة بأداء  حػ تحديغ تعميع كن

كتكشػلػجيا السعمػمات  STEMالعمـػ كالخياضيات كمحػ األمية العمسية كمحػ أمية 
كغيخىا كبشاء قاعجة أدلة قػية، كإنذاء لجشة لمتعاكف السحمي كالجكلي لػضع شخاكات 

سجتسع السجني كالجامعات كالسخاكد البحثية بيغ السجارس كالرشاعة كمؤسدات ال
، STEM، كإنذاء مخكد التعاكف الجكلي لتعميع STEMداخميًا كخارجيًا لتعديد تعميع 

 STEMلمخبط التكشػلػجي بيغ مجارس  STEMكإنذاء الذبكة السرخية لتعميع 
لتكامل الجيػد  STEMكالرشاعة كالتعميع العالي كالسخاكد البحثية ككحجات تعميع 

لتذسل شخاكة رؼيعة  STEM تعهيىلمشيػض بيحا الشػع مغ التعميع، كتصػيخ لجشة 
السدتػػ مع السؤسدات كالجيات ذات الرمة، كتحديغ خجمات السجسػعات السيسذة  

في الدشػات العذخ القادمة،  STEMكالقخػ كالشجػع كالعذػائيات كالسخأة في تعميع 
، كالتػسع STEMسالة في مجاالت كالع STEMكترسيع الجراسات العميا لسعمسي 

في قصاعات العسل كالرشاعة كزيادة حرة السػارد البذخية في  STEMفي كضائف 
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مجاالت العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات، كرفع مذاركة شبلب السجارس 
كالرشاعة كالسؤسدات الستخررة كغيخ الخبحية في البخامج ذات الرمة بسجاالت 

مع تقجيع  STEMع آليات لتذجيع اؾباؿ الصبلب عمى مقخرات ، ككضSTEMتعميع 
كمدارات العسل،  STEMالسذػرة السيشية التي تفدخ ؾيسة الجراسة في تخررات 

بخفع األجػر كالجعع الستاح  STEMكزيادة جاذبية ميغ التجريذ في مجاالت 
مة يعكذ لمسعمسيغ كضساف أف التجريب كالتشسية السيشية لمسعمسيغ قبل كأثشاء الخج

كتقجيع العمع السعاصخ باستخجاـ شخؽ تجريذ  STEMاحتياجات كشسػحات معمسي 
 تعهيىمعاصخة، كتعديد مذاركة أكلياء األمػر في رعاية إبجاع الصبلب، كالخبط بيغ  

STEM  كاالحتياجات الػششية الذاممة، كاحتبلؿ السخكد العاشخ عمى األقل في
جيا، ككضع التذخيعات البلزمة لمشيػض بتعميع السدابقات الجكلية لمعمـػ كالتكشػلػ 

STEM ،كتػفيخ السشح التشافدية كجػائد االبتكار لمسجارس كالسعمسيغ كالصبلب ،
كاالستفادة مشيا في ضػء  STEMكمخاجعة الخبخات العالسية ذات الرمة بتعميع 

 إمكانات السجتسع السرخؼ.
لخصط التشسػية بالجكلة عمى أف تتزسغ الخصة خصصًا فخعية تتزسغ: تقخيخ مخاجعة ا -

، ككضع خصة تشفيحية لكل STEMالسجػ القريخ كالبعيج كربصيا باستخاتيجية تعميع 
مخحمة مغ السخاحل، ككضع خصط مججكلة لمذخاكات بيغ الجامعات كالسجارس 
كالرشاعة كالسخاكد البحثية كالسؤسدات السحمية كالػششية كالجكلية ذات الرمة، ككجػد 

حتياجات التجريبية لجسيع السػارد البذخية قائسة عمى األدلة كالتقييسات خصة لتحجيج اال
، STEMالقبمية، تذكيل المجاف السختمفة السختبصة بكل مخاحل تشسية بخامج كتعميع 

ككضع خصة إلنذاء البشية التحتية لكافة البخامج السقتخحة كبشاء السجارس كالسخاكد 
ر جسيع إمكانات الجامعة كالسجتسع كالجامعة كالكميات، ككضع خصة الستثسا

كتشسيتو، ككضع خصة بقائسة باألكلػيات البخامج  STEMكالرشاعة في تعميع 
السقتخحة ككضع خصة لػضع مجاالت كمعاييخ كمؤشخات كمقايذ التقجيخ الستجرجة 

كالبخامج التي تجعع كل مشيا، ككضع  STEMكمخخجات التعمع السدتيجفة في تعميع 
 كالبخامج الجاعسة لو.  STEMربيغ كالكفاءات القائسة عمى تعميع خصة إلعجاد السج
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 في مرخ: STEM( وضع القهاعج والتذخيعات الالزمة لمشيهض بتعميم 3)
في مرخ سغ القػانيغ كالتذخيعات التي تتسيد بالسخكنة  STEMيتصمب نجاح تعميع  

شطػمة التعميسية ، كيجب )كخاصة أنو ما زاؿ يعتسج عمى القخارات الػزارية(، كتشطع عسل الس
أف تػاكب تمظ التذخيعات الستغيخات كالتحػالت في الشطاـ السحمي كالعالسي، كتعجيل القػانيغ 
الخكتيشية التي تعػؽ عسل السجرسة، كمغ ىحه التذخيعات قانػف تعميع العمـػ كالتكشػلػجيا 

عخيف تعميع ، كيجب أف يتشاكؿ ىحا القانػف: تSTEAMكاليشجسة كاآلداب كالخياضيات 
STEM  في مرخ كمتصمباتو، مع إعادة تعخيفو ليذسلSTEAM  ليتكػف مغ العمـػ

كالتكشػلػجيا كاليشجسة كاآلداب كالخياضيات لغشى مرخ بالتخاث الثقافي كالحزارؼ عبخ 
التاريخ، كالحػافد كالسكافآت، كضػابط حساية السمكية الفكخية، كما يتعمق بتعميع السخأة كالفئات 

، كرسـػ القبػؿ، كدكر الجكلة كالسجارس كالجامعات كالرشاعة كالسؤسدات ذات السيسذة
، كغيخىا مغ السجاالت ذات الرمة، مع كضع القػاعج STEMالرمة، كفخص تػضيف 

  كاإلجخاءات كالقخارات البلزمة لتشفيح ىحا القانػف. 
 في مرخ: STEM( تهفيخ البخامج الجاعسة لسعمسي وطالب ومجارس 4)

عمى ما يقجـ داخل السجارس فقط، كاإلعجاد كالتشسية  STEMقترار في تعميع إف اال 
التقميجية لمسعمع، كعجـ تذجيع السجارس عمى تحقيق أىجافيا في ضل السخاؾبة الزعيفة ليحه 
السجارس لغ يحقق األىجاؼ السخجػة مشو، لحا فإف تػافخ مجسػعة مغ البخامج الجاعسة سػاء 

لسجرسة نفديا أصبح أمخًا في غاية األىسية، كمغ ىحه البخامج لمصبلب أك السعمسيغ أك ا
 السقتخحة ما يمي:

 بهجو عام: STEMبالشدبة لمسجارس وتعميم  -أوالً 
 كمغ بيغ ىحه البخامج: 

: كيدعى إلى تحقيق التعاكف الجكلي مع كزارة STEM بخنامج التعاون الجولي لتعميم -1
في مرخ، كيكػف مع  STEMي تصػيخ تعميع التخبية كالتعميع ككزارة التعميع العالي ف

الجامعات كالييئات كالسؤسدات كالسشطسات كالذخكات اإلقميسية كالجكلية، كيتصمب 
بػزارة التخبية كالتعميع كتحت إشخاؼ  STEMىشا إنذاء مخكد التعاكف الجكلي لتعميع 

كفقًا رئاسة الجسيػرية في بجاية األمخ، كيكػف لو سمصة عقج االتفاؾيات الجكلية 
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في مرخ، كيذسل التسػيل كالسشح  STEMلخصة استخاتيجية حػؿ أكليات تعميع 
 الجراسية كالبحث العمسي كتبادؿ الديارات كالخبخات التجريب عمى كافة السدتػيات.  

يجسع بيغ السشطسات التعميسية كالسيشية : STEMبخنامج التحالف الهطشي لتعميم  -2
خػ مع السشطسات كالييئات الجكلية، كتيجؼ كالرشاعية كالتجارية، مع شخاكات كب

، كتشاقر STEMإلى إصبلح السجارس كالتعميع العالي كالقػػ العاممة في مجاالت 
الذبكة مجسػعة مغ األمػر كتصخح مجسػعة مغ السبادرات الستعمقة بالتشسية السيشية 

، STEMكالسدابقات الجكلية كتعديد إدراج الفتيات كالفئات السيسذة في تعميع 
كاآلليات التشافدية لتعديد لؤلنذصة االبتكارية، كالخبط بيغ السجارس كلسؤسدات ذات 
الرمة، كتعديد التخبية الخسسية كغيخ الخسسية، كشخح كمشاقذة بحػث تصػيخ تعميع 

STEM  عمى كافة األصعجة، كمشاقذة كافة القزايا الستعمقة بتعميعSTEM  في
لمشيػض بو، مع مخاعاة تػافخ مػقع الكتخكني مرخ كتقجيع التػصيات لمجيات العميا 

 ليحا التحالف لمسشاقذات كالسشتجيات كشخح األفكار كالتػصيات.
كىحا البخنامج يزع كافة الستخرريغ مغ في مرخ:  STEMبخنامج معاييخ تعميم  -3

السجارس كالجامعات كالرشاعة مع تعديد الذخاكات الجكلية ذات الخبخة كالكفاءة في 
كيقـػ بسخاجعة السعاييخ الجكلية في الجكؿ الخائجة في ىحا السجاؿ، ىحا السجاؿ، 

ككضع مجاالت كمعاييخ كمؤشخات كمقاييذ التقجيخ الستجرجة لكافة السشطػمة 
التعميسية، ككضع معاييخ السحتػػ كمخخجات التعمع السدتيجفة كالسذخكعات كغيخىا، 

 ػلػجيا كاآلداب كتعميسيا.   ككحلظ كضع معاييخ العمـػ كالخياضيات كاليشجسة كالتكش
في  STEMكييجؼ إلى إعادة ترسيع مجارس : STEMبخنامج تظهيخ مجارس  -4

شخؽ مبتكخة لئلعجاد الشاجح لمصبلب لمسيغ كالكميات مغ خبلؿ مذخكع التعمع القائع 
عمى حل السذكبلت كالتحجيات في العالع الحؿيقي لتعميع ميارات العالع الحؿيقي، 

السسارسات التعميسية بذكل كثيق مع التعميع الجامعي كالسيشي في كمقابمة السحتػػ ك 
، كتخريز فخص تعمع لجعع احتياجات كاىتسامات الصبلب STEMجامعة 

الفخدية، كتػفيخ خجمات الجعع األكاديسي كالعسمي لمصبلب الحيغ يحتاجػف إلييا، 
ة بذأف الخيارات كإتاحة ميشة أك كضيفة عالية الجػدة كاستكذاؼ لمكمية كتقجيع السذػر 
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الصبلبية بعج التخخج مغ السجرسة، تقجيع فخص متعجدة لكدب االئتساف الجامعي 
لمصالب كىػ ما زاؿ في السجرسة، كتػضيف التكشػلػجيا كاليـػ الدكشي لمصبلب 

 بصخيقة مثالية. 
: كيقـػ عمى مشح تشافدية مغ الجكلة بيغ السجارس الجاذبة STEMبخنامج مجارس  -5

جرتيا عمى ارتفاع نتائج التحريل الجراسي لمصالب، كمداعجة السجارس القائع عمى ق
عمى تحقيق االصبلحات الذاممة، كدعع السسارسات كالصخؽ التي تعدز التشػع في 

السبتكخ ، كتشسية قجرات السجرسة لسداعجة جسيع الصبلب لتمبية  STEMتعميع 
جاز العالي لمصبلب، السعاييخ مغ خبلؿ التصػيخ السيشي لمسعمسيغ، كمدتػػ االن

كتػسيع األنذصة التخفييية كالبلصؽية كتشػع األحجاث كالسشاسبات، كتعديد تعمق 
الصالب بالسجرسة كارتفاع إنجازه، كتصػيخ الججكؿ الجراسي، كتشػع األنذصة تعدز 
معارؼ الصبلب مغ السػاد األكاديسية كفيع مياراتيع السيشية السمسػسة كالقابمة 

 بيغ السجرسة كالرشاعة كالجامعات. لمتدػيق، كالخبط 
كىػ  بخنامج سباق السجارس واإلدارات التعميسية لمحرهل عمى التسهيل األعمى: -6

بخنامج كسشحة تشافدية بيغ السجارس كاإلدارات مغ أجل اتخاذ إجخاءات لتييئة 
الطخكؼ لتحديغ التعميع كالتعمع مغ أجل االبتكار كإصبلح التعميع، كتحقيق مدتػػ 

متسيد في تحقيق السعاييخ كاإلنجاز العمسي لمصبلب، ككضع خصط شسػحة إنجاز 
لتصػيخ التعميع في ىحه السجارس كاإلدارات قابمة لمتحقيق لتشفيح إصبلح التعميع في 

برػرة متساسكة، كتتزسغ السدابقة مجسػعة مغ السعاييخ كالشقاط  STEMمجاالت 
يخ السػضػعة، كبشاء أنطسة البيانات لكل معيار لتػزيع ىحه السشح، مثل اعتساد السعاي

الستعمقة بكافة السشطػمة التعميسية، كخصط شسػحة لتعميع الفئات السيسذة كالسخأة، 
 كتتزسغ مكافآت لمستسيديغ سػاء لمسجارس أك اإلدارات التعميسية.

: كيجعع السجارس التي أثبتت قجرتيا عمى تػليج شخؽ بخنامج االبتكار السجرسي -7
لتشسية السعمسيغ كزيادة االنتاج األكاديسي كاالبتكارؼ الصبلب، كتشفيح  كأساليب مبتكخة

االستثسارات السبتكخة كالتي أثبتت فعاليتيا في تحديغ أداء كابتكارات الصبلب كخفس 
الخسػب كالتدخب كزيادة معجالت التخخج، كزيادة السذخكعات االبتكارية مغ قبل 
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ع، كالذخاكة مع الرشاعة كالقصاعيغ الصبلب، كتبشي أفزل السسارسات في التعمي
العاـ كالخاص كالسجتسع الخيخؼ لتحديغ التعميع، كالجسع بيغ التعميع الخسسي كغيخ 
الخسسي، كابتكار مقخرات أك أساليب تجريدية مبتكخة أك تكشػلػجيا تعميع ججيجة 
ًا لتحديغ مخخجات الصالب كالتعميع، مع مخاعاة أف يتزسغ البخنامج مػقعًا الكتخكني

يتزسغ أفزل السسارسات السبتكخة التي يسكغ أف تتبشاىا السجارس كآليات تشفيحىا، 
لتكػف بسثابة أفزل السسارسات كمعيار كمؿياس الشجاح ليحه السجارس، ككيؽية 

 التقجـ لمسدابقة.
: كيجعع ىحا لمفئات السيسذة والفتيات STEMبخنامج مشح التهسع في تعميم  -8

، STEMية الشائية كالخيؽية كالتي تتزسغ حخماف مغ تعميع البخنامج السشاشق التعميس
كيجسع بيغ التعميع الخسسي كغيخ الخسسي لصبلب السخاحل االبتجائية كاإلعجادية 
كالثانػية، كيكػف مغ خبلؿ البخامج الريؽية أك السجارس الريؽية، كشخاء الكتب 

التعميع، كذلظ لتشسية  كالسخاجع العمسية كالسدتمدمات الزخكرية لتصػيخ ىحا الشػع مغ
الثانػية،  STEMقجرات الستسيديغ بالسخاحل االبتجائية كاإلعجادية لبللتحاؽ بسجارس 

كدعع قجرات شبلب السخحمة الثانػية نفديا سػاء الغائبيغ أك مشخفزي التحريل 
 لسػاصمة الجراسة في ىحه السجارس كما بعجىا. 

بخنامج مشحًا لمسجارس التي تعتسج كيجعع الالرجيقة لمبيئة:  STEMبخنامج مجارس  -9
تقميل األثخ البيئي كتكاليف السػارد، كتػفيخ التعمع البيئي كالسيارات السجنية 
كالسدارات السيشية الشطيفة، كخفس تكاليف الجراسة مع زيادة معجالت اإلنجاز، 
كابتكار مشتجات أك مذخكعات مبتكخة سػاء اقترادية أك تعميسية قائسة عمى السػارد 

 لصبيعية.ا
كييجؼ البخنامج إلى مداعجة السجارس لعسل شخاكات  بخنامج الذخاكة مع الرشاعة: -10

في  STEMمخنة مع الرشاعة كالذخكات الخائجة لمسداعجة عمى تصبيق ميارات 
العالع الحؿيقي، كالتعخؼ عمى االبتكارات كاالحتياجات كالسدارات الػضيؽية، كتػفيخ 

ي السجارس كالعكذ، كتػفيخ مدارات مغ السجرسة الحافد النخخاط أكبخ لمرشاعة ف
إلى مديج مغ التجريب كالتػضيف، كتػفيخ الفخص لبشاء عبلقات مع الذخكاء في 
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الرشاعة، كاالنخخاط في أنذصة قائسة عمى السذخكعات كالتجريب العسمي في 
السجرسة كمػاقع العسل، كيجب أف يتزسغ البخنامج عقج شخاكات رسسية بيغ 

لرشاعة تتزسغ كاجبات كل مشيا، مع تػفيخ حػافد السجارس التي السجارس كا
 كضفت ىحه االتفاؾيات كحققت أقرى استفادة مسكشة مشيا.

: كييجؼ البخنامج إلى إنذاء قشاة تعميسية كحػارية التميفديهنية STEMبخنامج قشاة  -11
 عمى كافة األصعجة، كتػفيخ بخامج لتشسية السجارس كالسعمسيغ STEMلشذخ ثقافة 

كالصبلب، كلقاءات كحػارات مع العمساء كالستخرريغ، كنقاشات عمى السدتػػ 
الدياسي كاالجتساعي كالدياسي كالتعميسي، كبخامج ألكلياء األمػر كالعامميغ كغيخىع، 
كذلظ مغ أجل تشسية الجاىدية ليحه السجارس كالجامعات كسػؽ العسل، كتزافخ 

يع، مع ضخكرة أف يكػف ليحه القشاة مختمف الجيػد لمشيػض بيحا الشػع مغ التعم
مػقعًا الكتخكنيا يذسل السشتجيات كالحػارات التفاعمية كشبكات التػاصل االجتساعي 

 إلثارة الحػار التفاعمي عمى كافة السدتػيات.
: كيدعى البخنامج إلى تقييع كافة STEMبخنامج السجارس األقل انجازًا في تعميم   -12

تقييسًا قائسًا عمى األدلة كالذػاىج، كتحجيج  STEMالسجارس التي تقجـ تعميع 
السجاالت األقل إنجازا في ىحه السجارس، كتػفيخ الجعع البلـز سػاء ماليًا أك فشيًا أك 
ميشيًا لدج الفجػة في ىحه السجارس، كاالرتقاء بسدتػػ التعميع فييا كفقًا لمسعاييخ 

 السػضػعة.
الفخصة لمصبلب سػاء الستفػقيغ أك  خكىػ بخنامج لتػفيبخنامج السجارس الريفية:   -13

، كتػفيخ STEMغيخىع كالسعمسيغ لحزػر السجارس الريؽية الدكشية في مجاالت 
كافة السدتمدمات البلزمة ليحه السجارس، مع االستعانة بالجامعات كالرشاعة كرجاؿ 
األعساؿ كالسخاكد البحثية في إدارة أنذصة ىحه السجارس، كتتزسغ أنذصة داخل 

السجرسة، كأف تتزسغ شبلبًا متفػقيغ مغ السخاحل االبتجائية كاإلعجادية لتشسية كخارج 
كمجاالتو، كتكػف إدارة ىحه السجارس تابعة لػحجات  STEMالػعي لجييع بتعميع 

STEM  .اإلقميسية 
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كتقجـ السشح عمى أساس تشافدي مع  :بخنامج السشح السجرسية لسحه األمية الخقسية -14
السذخكعات التي تؤكج عمى االبتكار الحؿيقي كاالستجامة إعصاء األكلػية لتمظ 

كالشتائج التعميسية السدتيجفة، كتتزسغ الذخاكة بيغ السجارس لتبادؿ أفزل 
السسارسات كاألفكار كالسبتكخات الخقسية، كالذخاكة مع الرشاعة لمػصػؿ إلى 

عزاء السجرسة السعجات السيشية لتشفيح مشاىج التكشػلػجيا الخقسية، كدعع التشسية أل
 في تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت.  

كيجعع البخنامج إنذاء كحجات لمتجريب داخل بخنامج وحجة التجريب السجرسي:  -15
السجارس كفقًا لمسعاييخ العالسية، كتػفيخ عسميات انتقاؿ السعمسيغ كالصبلب كقادة 

ت التجريبية الفعمية، السجارس لسخاكد التشسية السيشية، كسا يداىع في تحجيج االحتياجا
كيجب تػفيخ كافة التجييدات ليحه السجارس كالتعاقج مع السجربيغ، كمقاييذ لؤلداء، 
كمعاييخ اختيار السجربيغ، كلػائح تحكع السكافآت، كمرادر التسػيل كاالستجامة، 
كغيخىا مغ الستصمبات البلزمة لمشيػض بيا لتحقيق األىجاؼ السخجػة، مع تػفيخ 

ة كتعميع عغ بعج بيحه السخاكد كالػحجات، كمػاقع ألفزل أساليب شبكات تفاعمي
 التجريذ كالتعمع، كركابط مع جيات متخررة.

كييجؼ إلى تػفيخ األمػاؿ البلزمة لجعع السجارس : STEMصشجوق تحدين تعميم  -16
الحالية كالبخامج التصػيخية لتمبية  STEMكاإلدارات التعميسية لتمبية متصمبات تعميع 

لسحتػػ كالتحريل العمسي، كتغصية  إصبلح التعميع متزسشًا البحػث معاييخ ا
القائسة عمى أساس عمسي كالتشسية كالتقييع لتحديغ اإلنجاز األكاديسي لمصالب 
كالسذاركة السجتسعية، كتػفيخ السكافآت كالحػافد لمسجارس كاإلدارات التعميسية 

التحريل األكاديسي  التي حققت أكبخ قجر مغ التقجـ في تحديغ STEMككحجات 
كتقييع استخاتيجيات إصبلح التعميع كاالبتكار كنذخ السعمػمات حػؿ فعالية تمظ 
االستخاتيجيات كاالبتكارات، كيتع تقييع السذخكعات باستخجاـ التقػيع كممفات االنجاز 

 .كالييئة القػمية لزساف الجػدة كاالعتساد
كىػ بخنامج كششي قائع  ضية:االفتخا STEMالبخنامج الهطشي لسختبخات ومعامل  -17

عمى الذخاكات بيغ السؤسدات كالبشية التحتية البحثية االلكتخكنية كالرشاعة 
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كالجامعات إلنذاء شبكة معسمية افتخاضية تجمب السعجات كالتجارب كاألبحاث 
كالتكشػلػجيا مباشخة إلى السجارس، كالػصػؿ إلى كافة السعجات العمسية كالسختبخات 

بلؿ السػقع، كاستخجاميا في الفرػؿ الجراسية، كجمب العمـػ كالتجارب مغ خ
الستصػرة إلى الفرػؿ الجراسية في الػقت الحؿيقي، كيتزسغ البخنامج السعجات 
كبػابة السػقع كمػاد التجريذ كالتجارب التي يرعب الػصػؿ إلييا في السجارس، مع 

دات الخاصة بكل مشيا، مخاعاة تػفيخ إمكانية التحسيل كالسبلحطات التقشية كاإلرشا
كتصػيخ مذخكعات مختبخات ججيجة كفقًا لحاجة ىحه السجارس، كىحا بجكره يديل 
العسمية التعميسية كالتفاعل مع التجارب الػاقعية التي تديج التعميع جاذبية كاستستاعًا، 

  كتػفيخ التكاليف.   
 ثانيًا: بالشدبة لمسعمسين:

 ة:   كيسكغ أف يتزسغ ذلظ البخامج التالي 
: STEMبخنامج تجشيج السعمسين الستسيدين والسهىهبين لمعسل في مجارس تعميم  -1

أف يكػف حاصبًل عمى األقل  STEMؼيجب أف يخاعى في اختيار السعمسيغ في تعميع 
عمى السؤىبلت كالسيارات التالية: ماجدتيخ في التخرز أك ماجدتيخ في التخبية، 

بية كاإلنجميدية شفييًا كخصيًا، كحج أدنى عذخ كميارات قػية في التػاصل بالمغة العخ 
سشػات خبخة في تجريذ العمـػ أك الخياضيات في التعميع الخسسي أك غيخ الخسسي، 
كاأللفة مع تصػيخ السشاىج الجراسية كخمق كتقجيع كتشفيح تشسية ميشية في بيئة التعميع 

قراء كالتجريب عمى الثانػؼ، كإدارة معارؼ شخؽ التجريذ كالتعمع القائع عمى االست
، كفيع األرضية الستشػعة لبحػث العمـػ األساسية، STEMالتعميع كالتعمع القائع عمى 

كدرجة عالية مغ السيارات في إقامة العبلقات، كاإلرادة السيشية اإليجابية كاالحتخاـ 
مغ معمسي الرفػؼ كمجيخؼ السجارس، كميارات متصػرة تقمل مغ مخاكؼ السعمسيغ 

كحمقة  STEMتجريذ السشاىج الججيجة، كالتعاكف في تحديغ تعميع كتعمع  الدائجة مغ
كصل في سمدمة الترسيع كالتشفيح، كقجرة مستازة عمى تقجيع دركس نسػذجية في 
الفرػؿ الجراسية مع االلتداـ بشسػذج السشاىج، كميشية مخنة لتمبية االحتياجات 

شسػح كككيل التغييخ ال الستكامل، ك  STEMالستغيخة لمسجارس في تصبيق مشيج 
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يخاؼ مغ األفكار الججيجة كعمى استعجاد لمؿياـ بتحجيات السحتػػ لتصػيخ الخبخة 
 STEMالتعميسية في السجارس، كيفيع عسمية الترسيع كسا في البشاء األساسي لتعميع 

كقادر عمى التػاصل مع السعمسيغ، كالقجرة عمى استخجاـ مجسػعة متشػعة مغ 
القائع عمى السذخكعات،  STEMجية التي تجعع اتقاف تعميع السشرات التكشػلػ 

كالقشاعة بأف الشيج القائع عمى السذخكعات لمتعميع كالتعمع يتيح لمصبلب فيع الطػاىخ 
العمسية كالسشصق كالخياضيات في شخؽ مبتكخة لتحقيق االتقاف، كيجب كضع السعاييخ 

 ـز الستقصاب ىؤالء السسيديغ.البلزمة الختيار ىؤالء السعمسيغ، كتػفيخ الجعع البل
: كييجؼ إلى استحجاث  من أجل غج تشافدي STEMبخنامج إعجاد معمسي  -2

السقتخحة كشػاة لمتػسع في ىحه  STEMفي جامعة  STEMبخنامج إلعجاد معمسي 
البخامج في كافة الجامعات السرخية، كتكػف ىحا البخنامج عمى درجة عالية مغ 

السية، كيجب أف يتزسغ معاييخ اللتحاؽ الصبلب كأعزاء التشافدية كفقًا لمخبخات الع
ىيئة التجريذ كالبخامج التعميسية تتساشى مع السعاييخ العالسية، كيذسل بخامجًا إلعجاد 
السعمع عمى كافة السدتػيات التعميسية قبل الجامعي )ابتجائي، إعجادؼ، ثانػؼ(، 

، كيكػف STEMمجاالت  كتكػف لو رؤية كرسالة تدعى إلعجاد معمسيغ محتخفيغ في
لمبخنامج مجيخًا كمشدقًا لجييع كاجبات محجدة، كمقخرات تجرس برػرة تكاممية، مع 
تػفيخ التشسية السيشية كالسشح البلزمة ألعزاء ىيئة التجريذ في ىحا السجاؿ داخميًا 
كخارجيًا، كيجب أف تتبشى تػافخ مكػنات دراسية متخررة كمتكاممة كتجريبًا عسميًا، 

كيد عمى التفكيخ كالسسارسة كالتخبية في تصػيخ الخبخات كالسسارسات الرؽية كالتخ 
، كالػصػؿ إلى STEMالقائسة عمى االستقراء، ككحجات مبتكخة في مجاالت 

السػارد العامة عغ شخيق شبكة اإلنتخنت. كسا يتزسغ البخنامج بخامجًا فخعية 
 لمجراسات العميا كالساجدتيخ كالجكتػراه.

: كىػ يختكد عمى فكخة تجشيج كاالحتفاظ بالسعمسيغ، STEMمعمسي  صشجوق حهافد -3
كيقـػ عمى تػفيخ السشح لتعديد التجريذ الفعاؿ مغ خبلؿ التصػيخ السيشي كتػضيف 
الحػافد كالسكافآت عمى أساس األداء، كيقـػ عمى تػفيخ فخص قػية لمدمع الػضيفي 

خبلؿ زيادة فعالية  كدعع السجرب الشطيخ لمشطيخ، كتحديغ نتائج الصالب مغ
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السعمسيغ، كتصػيخ كتسػيل السشاصب الؿيادية لمسعمع كتحفيده لمعسل في السجارس 
، كمغ بيغ مداراتو مدار السعمع السيشية التي تشػعت أدكاره في STEMالثانػية 

التجريذ، كمدارات السعمع السيشية التي تعتخؼ كتصػر كتكافئ السعمع الستسيد 
الفعاؿ الحيغ يتػلى أدكارًا ؾيادية تعميسية داخل مجارسيع، كمدارات حػافد السعمع 

كمدارات التشسية السدتسخة لمسيارات الؿيادية لمقادة السعمسيغ، كمدارات ـياكل الخكاتب 
عمى أساس الفعالية، كتختكد ىحه السدارات عمى الؿياس القبمي كالبعجؼ لؤلداء 

ريذ الرفي، كسجل السعمع الحؼ كالشتائج الستحققة في مدتػػ الصبلب، كتقػيع التج
 يػضح مجػ تحسمو مدئػليات إضاؼية كأدكار ؾيادية.

: كيقـػ البخنامج عمى تحديغ تجريب STEMالبخنامج القهمي لتشسية معمسي  -4
قبل كأثشاء الخجمة كقائسًا عمى الخبخة االستخالية، كبالذخاكة مع  STEMمعمسي 

أكلػيات البخنامج ىي التعاكف بيغ  الكميات ذات الرمة كالرشاعة كالسجارس ، كتكػف 
السقتخحة أك جامعة  STEMبجامعة  STEMالكميات كالسجارس أك أقداـ تعميع 

زكيل أك الجامعات التي تستمظ نطخة تفاعمية معاصخة حػؿ العمـػ التي تميع الصبلب، 
كجحب السعمسيغ قبل كأثشاء الخجمة كالسخشحيغ مغ ذكؼ السؤىبلت ما بعج 

كالتفكيخ العمسي  STEMتشطيع السشاىج الحجيثة التي تجعع تكامل البكالػريػس، ك 
، كغخس فيع   كيؽية إنذاء STEMكشخؽ التجريذ لمعسل معًا في تجريذ مقخرات 

السعخفة العمسية الخياضية، كالتعامل كاإلدارة الرؽية لمعسل بذكل فعاؿ مع الصبلب 
ـيبل مشاسبًا بالجعع مغ أرباب مغ خمؽيات متشػعة، كإعادة تجريب السعمسيغ السؤىميغ تأ

العسل كاإلدارة التعميسية، كتػسيع نطخة السعمسيغ السعاصخة لمخياضيات كالعمـػ 
كاليشجسة كالتكشػلػجيا كالتخبية، كتذجيع الكميات ذات الرمة لبشاء عبلقات شػيمة 
األمج مع السعمسيغ لزساف االحتفاظ بسعارفيع كمياراتيع السعاصخة، كيتزسغ 

 عجدًا مغ البخامج أك السذخكعات الفخعية مثل:  البخنامج
: لتعديد البخنامج كفخؽ التجريب عبخ مشح بخنامج إعجاد وتقهيم السجربين والبخنامج -

خارجية أك جحب السجربيغ الستسيديغ إلعجاد مجربي السعمسيغ كتقػيع الخبخات العالسية 
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السخخجات السخصط ليا كأداء السعمسيغ الحالييغ لتحجيج أكلػيات البخنامج كتحقيق 
 كذلظ بالذخاكة مع الجامعات كالرشاعة كالذخكات الخائجة.

: كيكػف بالذخاكة مع الجامعات الستسيدة في تخبية السعمم STEMبخنامج إليام  -
كالجيات ذات الرمة لتصػيخ كنذخ السشاىج الججيجة متعجدة التخررات لتعميع 

ديد التعاكف الحؿيقي كالسدتجاـ بيغ السعمسيغ كنذخ الذبكات السيشية، كييجؼ إلى تع
العمساء كالستخرريغ إلضفاء الصابع السؤسدي لصخؽ ججيجة لتكامل السحتػػ كشخؽ 
التجريذ الجساعية كالخبخات التخبػية لتحديغ ميشية السعمسيغ كيقجـ السشتجيات ككرش 
 العسل كحمقات الشقاش كالسؤتسخات كالسحاضخات العامة كالتقاريخ كشبكات التعمع
كالذبكات السيشية كمجتسعات التعمع كالسجارس الريؽية لمسعمع كالعجيج مغ السرادر 

كتكشػلػجيا  STEMكاإلصجارات عمى شبكة اإلنتخنت التي تجعع تعميع كتػضيف 
كريادة األعساؿ  STEMالتعميع كاالبتكار كتػفيخ السشح التي تجعع السعمسات في 

جسيغ كعمساء التكشػلػجيا إللياـ الذباب كتػفيخ العمساء كعمساء الخياضيات كالسيش
 كغيخىا مغ السرادر ذات الرمة. STEMكالسعمسيغ في تعميع 

كيقـػ عمى الشسػذج األمخيكي  :STEMالهطشي لسعمم السعمم في تعميم بخنامج ال -
إلى قادة عمى السدتػػ الػششي  STEMلتحػيل السعمسيغ الستسيديغ في تعميع 

ع عمى مدتػػ الجكلة كتكػيغ شبكة كششية )تقميجية لتحديغ ىحا الشػع مغ التعمي
كافتخاضية( مشيع ليكػنػا مخشجيغ كقادة لمسعمسيغ اآلخخيغ كتبادؿ أفزل السسارسات 
ؼيسا بيشيع، كتقاسع السسارسات الػاعجة بيغ السجارس، كتػفيخ مشتجيات سياسة 

STEM أفزل  الػششية، كمداعجة الصبلب في السشاشق الشائية عمى تحقيق نتائج
في دراستيع، كالسذاركة في رسع كتقػيع الدياسات التعميسية، مع كضع معاييخ 
الختيار السعمسيغ الستسيديغ، كإرساليع في بعثات لمجكؿ الستقجمة في ىحا السجاؿ، 

، مع تػفيخ مػاقع STEMكالسذاركة مع الجامعات كالرشاعة كالعمساء في مجاالت 
بعج كمؤتسخات الفيجيػ، مع االستعانة بيع في عمى اإلنتخنت كاستخجاـ التعميع عغ 

 كحجات التجريب السجرسي.
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: كىػ بخنامج لتصػيخ تجريذ كتعمع STEMبخنامج االبتكار والذخاكة بين مجاالت  -
STEM  كفقًا لمسسارسات الجكلية القائسة عمى األدلة، كتزع الذبكة مجسػعة مغ

ساء كأساتحة الجامعات كالعم STEMالبخنامج الػششي لسعمع السعمع في تعميع 
كالستخرريغ كالسيشييغ مغ الرشاعة،، كيتزسغ البخنامج شبكات ميشية افتخاضية 
كمجتسعات السسارسة مترمة بسجيخيات التخبية كالتعميع كاإلدارات كالسجارس كالجامعات 

، كتيجؼ إلى تجريب السعمسيغ قبل الخجمة كدعع كالسشطسات غيخ الخبحية ذات الرمة
شخاؾ السيشييغ في تشسية السعمسيغ كالصبلب، ككضع كتقجيع استخاتيجيات الحالييغ كإ

التػضيف كاختيار نساذج التعميع كالتعمع التي تداعج الصبلب في تمبية السعاييخ السيشية 
السرخية، كالتخكيد عمى تشسية السعمسيغ قبل كأثشاء الخجمة،  STEMلكميات جامعة 

ىج، كالتعاكف بيغ العمساء كعمساء الخياضيات كتحديغ ميارات التجريذ، كتصػيخ السشا
كالسيشجسيغ كالتكشػلػجييغ كالسعمسيغ، كتػفيخ السعاىج الريؽية لمتصػيخ السيشي، 
كيسكغ أف يقجـ البخنامج فخص التصػيخ السيشي حػؿ دمج األساليب البحثية كأساليب 

سة عمى التجريذ، ككرش العسل التقميجية كاالفتخاضية، كأساليب التجريذ القائ
التكشػلػجيا، كتعديد قجرة السعمع عمى فيع كاستخجاـ معاييخ السحتػػ، كالتعميع عغ بعج 
باستخجاـ السشاىج السبتكخة السختكدة عمى البحث العمسي، كالسشح التشافدية بيغ 

السبتكخ، مع إتاحة فخص  STEMالسعمسيغ، كمداعجة السعمسيغ لسذاركة محتػػ 
ة لمتقييع الذامل كالحرػؿ عمى التقييسات الفػرية، كتػفيخ التحسيل لمسمفات كتػفيخ أدل

مرادر متشػعة مثل السؤتسخات كالسشتجيات كمجتسعات التعمع التفاعمية، كركابط مع 
السؤسدات الستخررة، كيجب أف يقـػ البخنامج عمى نسػذج فيشجخ الحؼ يتزسغ 

الساؿ السعخفي(  )رأس0الؿيسة الستػسصة )األنذصة كالتفاعبلت( كالؿيسة الجػىخية
كالؿيسة التصبيؿية )التغييخ في السسارسات( كإدراؾ الؿيسة  )تحديغ األداء( كإعادة 
صيغة الؿيسة )إعادة مفيـػ الشجاح(، مع اعتساد التقييع كالتصػيخ كميًا عمى نتائج 

 البيانات .   
مع : كييجؼ إلى اكداب السعمسيغ ميارات تػضيف العبخنامج ربط السعمسين بالعمساء -

في العالع الحؿيقي، كاستكذاؼ العمع كالعمساء في العسل، كالشجكات الدشػية/ مؤتسخات 
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مع العمساء في السذخكعات  STEMالسعمسيغ مع العمساء، كتػفيخ جػائد معمسي 
السذتخكة،  كالخبط بيغ السعمسيغ كالعمساء كالسذخكعات السختكدة عمى السجرسة، كإنذاء 

بسكاف العسل، كتػفيخ فخص تشسية لمسعمسيغ خارج  مشيج تفاعمي يخبط السعمسيغ
السجرسة عبخ السذخكعات العمسية القائسة عمى البحػث مع السداعجة كالتػجيو 
كاإلرشاد السيشي مغ العمساء، كالسداعجة في األبحاث الحالية مع العمساء لديادة 

ريديع، عبلقاتيع مع االتجاىات الحالية في مجاؿ العمـػ كتشذيط شخؽ كأساليب تج
كتػفيخ التعمع الحؿيقي لمعمـػ الحؿيؿية مع العمساء الحؿيقييغ كاستخجاـ بيئات التعمع 
األصيمة، كتشسية إحداس السعمع بأىسية ما يقـػ بتجريدو كبيػيتو مع العمع كالعمساء، 
ككحلظ تدييل العسل التعاكني بيغ السعمسيغ كمجربي السعمسيغ الستخرريغ كالعمساء 

كذخاكة  STEMبيغ العمساء بالجامعات كالسخبيغ في مجاالت  عبخ شبكات تخبط
دائسة لتحديغ مسارسات السعمسيغ في السجارس كأنطسة التعميع، كتصػيخ مسارسات 

، كالتعاكف في الكميات STEMالسعمسيغ التي تتساشى مع السشاىج السعاصخة 
في الفرػؿ كالسخاكد الستخررة لتػليج مػارد ججيجة ككحجات مغ الجراسة كالخبخة 

الجراسية القائسة عمى االستقراء، كتقجيع كحجات دراسية تكامل مجاالت في كحجات 
السعمع األكلي، كاشخاؾ شبلب السخحمة الجامعية في السجارس، كتخررات كتجريذ 

STEM  في بخامج إعجاد السعمع األساسية، كتػفيخ مخكد تعاكني لمستخرريغ في
لمتعاكف مع عمساء في بيئات بحثية عالية  العمـػ كالتكشػلػجيا، كفخص لمصبلب

السدتػػ، كبشاء خبخة خخيجي الذيادة الجامعية، كبشاء تػاصل لتػضيف السعمسيغ 
 السحتسميغ.

: كيقـػ عمى تصػيخ STEMبخنامج تشسية السعمسين قبل الخجمة في مجاالت  -
تػضيف السقخرات، كتشذيط الذخاكات كالتعاكف مع أكاديسيات إعجاد السعمع، كتدخيع 

الخخيجيغ، كتػفخ الفرػؿ االفتخاضية كالفزاء التعاكني لمػصػؿ لمصبلب 
األكاديسييغ في السشاشق الشائية، كتػفيخ مجسػعة مغ االستخاتيجيات كالسػارد كاألدلة 

لمسعمسيغ  STEMكالكتيبات كالتعميع السفتػح، كتػفيخ عجدًا مغ السبادرات مثل استجيػ 
عمسيغ قبل الخجمة لترسيع كتصػيخ كحجات تعميع لبشاء مداحة مغ التعاكف لمس
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STEM  لصبلب السجارس جشبًا إلى جشب مع السعمسيغ أثشاء الخجمة كأكاديسي
STEM كالتػاصل التجريدي عبخ شبكة انتخنت لتعمع األقخاف كاالستقراء العمسي ،

مسي في الفرل الجراسي بالتعاكف بيغ األكاديسييغ كالعمساء لتحديغ ميارات البحث الع
لبلنخخاط في مجتسعات مذاركة إبجاعية لسحػ األمية  STEMلمسعمسيغ، كغخفة 

الستكاممة القائسة عمى إشار مذتخؾ  STEM، كشخؽ تجريذ STEMالعمسية كأمية 
، كيػفخ العجيج مغ السػارد لمسعمع سػاء STEMلمسسارسات الججيجة في تخبية معمسي 

البلصؽية، كالػسائط كالفيجيػىات السختبصة باألنذصة داخل الفرل أك األنذصة 
 كاإلصجارات ككرش العسل كغيخىا.

كيقـػ البخنامج عمى استقصاب السػىػبيغ مغ  :STEMبخنامج التحهل إلى تجريذ  -
خخيجي الجامعات ككميات التخبية كالسعمسيغ بػزارة التخبية كالتعميع كالسيشييغ 

ألكاديسية الػششية لسعمسي الستسيديغ، كيكػف بالتعاكف مع الجامعات ذات الرمة، كا
STEM مع تػفيخ مكاف التجريب داخل األكاديسية السيشية لمسعمسيغ )قدع التشسية ،

السقتخح( أك يكػف مغ خبلؿ الجامعات، مع تػفيخ شبكة  STEMالسيشية لسعمسي 
مجتسعات السسارسة مترمة بالبخنامج لمتفاعل بيغ السعمسيغ كالستخرريغ، كتكػف 

األمخيكي، حيث  UTeachغ دراسييغ، كيقـػ عمى فكخة بخنامج مجة اإلعجاد عامي
يتزسغ أربعة مدتػيات تذسل: السحاضخات الجراسية، كالسقخرات ذات الرمة 
بالتخرز كالتفاعبلت الرؽية كشخؽ البحث العمسي، كالتعمع السختكد عمى 
السذخكع، كالتجريب السيجاني، مع تجريديع بأسمػب التكامل بيغ السشاىج كشخؽ 
التجريذ كالسحتػػ، كيتعاكف في البخنامج كميات العمـػ كالتخبية كاليشجسة كالحاسبات 
كالسعمػمات كاآلداب، مع مخاعاة إعجاد أعزاء ىيئة التجريذ السذاركيغ في البخنامج 

 ككضع معاييخ الختيارىع كتقييع البخنامج مغ جيات كششية مدئػلة.
كيقـػ البخنامج عمى الحػار الػششي مغ : بخنامج التسيد السيشي والتجريذ التعاوني -

بالتعاكف مع الشقابات ككميات التخبية كرابصات السعمسيغ  STEMقبل معمسي 
كأصحاب السرمحة التعميسية إلصبلح ميشية التجريذ كالتشسية السدتجامة لمتجريذ في 
االقتراد العالسي، كيختكد عمى جحب خخيجي البكالػريػس كسعمسيغ كمداعجتيع 
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جاح، كإنذاء تسييغ كضيفي متػاصل مع تعػيس تشافدي، كتػفيخ شخكط عمى الش
نجاح ميشة التجريذ بالسجارس، كتقييع كدعع التشسية كالشجاح لمسعمسيغ كالقادة، مع 
تػفيخ استجامة لمبخنامج عبخ السحافطة عمى الشطاـ الججيج لبلنتقاؿ إلى نطاـ تعميسي 

مة النتقاء السجخبلت، كتكػف لمبخنامج أكثخ فعالية ككفاءة، مع كضع السعاييخ لبلز 
شبكة متخررة كركابط عمى اإلنتخنت لمسذاركات التفاعمية، ككرش عسل تقـػ عمى 

 التجريذ التعاكني داخل السخكد السخرز لحلظ أك عبخ اإلنتخنت.
: حيث يختكد التعميع في مجارس بخنامج التشسية السيشية في المغة االنجميدية -

STEM ميدية، كيكػف البخنامج لسجة عاميغ لتحديغ المغة اإلنجميدية عمى المغة االنج
كالتجريذ لمسعمسيغ قبل كاثشاء الخجمة، كيكػف بالتعاكف مع الجامعات كمخاكد تعميع 
المغة االنجميدية مثل السعيج البخيصاني، كيتزسغ تجريدًا في صػرة محاضخات كتعميع 

ع كضع آليات لتقييع أثخ البخنامج عغ بعج، كيتزسغ تجريبًا عسميًا داخل السجارس، م
مثل محادثات الفرػؿ الجراسية مدجمة عمى شخيط فيجيػ، أك التجريذ السرغخ، 

 كمبلحطات الشطيخ، كاستبياف السعمع، كقائسة مبلحطة السعمع، كغيخىا.  
: كىػ بخنامج STEMبخنامج السعيج الريفي الدكشي لمتشسية السيشية لسعمسي  -

أثشاء الريف لتػليج معمسيغ ججد كتشسية السعمسيغ الحالييغ سكشي لسجة ثبلثة شيػر 
ليكػنػا عالي الجػدة، كاستقصاب السػىػبيغ مغ خخيجي الجامعات كالسعمسيغ 
الحالييغ، كبشاء شخاكة مع الجامعات كالرشاعة، كيكػف مقخه الجامعات بالتعاكف بيغ 

زيارات لسػاقع العسل الكميات ذات الرمة، كيتع تقجيع كرش عسل كتجريبات ميجانية ك 
كلقاءات كحػارات مع العمساء كالستخرريغ، كتقجيع مقخرات دراسية في مجاالت 

STEM .كتجريب ميجاني بالتعاكف مع أساتحة الجامعات كالسيشييغ 
: كييجؼ السذخكع إلى ربط STEMبخنامج إشخاك الجامعة والسجتسع لتعديد تعميم  -

السجتسعات السرخية، كتصػيخ التعاكف بيغ السعمسيغ قبل الخجمة في حياة يػمية في 
الباحثيغ في الخياضيات كالعمـػ بالجامعات كالستخرريغ في التعميع السجرسي 

، كتػفيخ فخصة STEMكتجريب السعمسيغ كمسثمي السجتسع لجفع تججيج تعميع 
لمسعمسيغ لمعسل مع  السعمسيغ قبل الخجمة لتحػيل السعخفة إلى سشاريػىات يسكغ 
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لمتخكيد عمى الصالب كزيادة السذاركة الرؽية، كيقجـ البخنامج عجًد مغ  استخجاميا
األنذصة كالػحجات الجراسية البلزمة لتعديد كفاءة السعمسيغ مغ خبلؿ التفاعل مع 
العمساء كالسخبيغ الستخرريغ، فزبًل عغ عجد مغ األبحاث كالسؤتسخات كالسشتجيات 

ذلظ أف تقجـ الجامعة الذبكات كحمقات الشقاش كمجتسعات التعمع، كيسكغ في 
الجامعية كالسخكد االفتخاضي كالتجريب في الفرػؿ الجراسية كالجكرات السكثفة كالتعمع 
عمى اإلنتخنت، كسمدمة السحاضخات الجامعية االفتخاضية التفاعمية تصػيخ السػارد 
عمى اإلنتخنت لجعع األنذصة الرؽية كجمدات التصػيخ السيشي، كيجب أف تػفخ 

معات السذاركة العجيج مغ السػارد ذات الرمة بالعالع الحؿيقي مع التعاكف مع الجا
 قصاع الرشاعة كالعمساء كاألكاديسيات كالسخاكد كالستاحف ذات الرمة كغيخىا.

كذلظ مغ خبلؿ إشخاؾ السعمسيغ في بالعالم الحكيقي:  STEMبخنامج ربط تعميم  -
بيغ السعمسيغ الخكاد كالعمساء  عمع حؿيقي داخل الرشاعة، كمغ شأف ىحا التعاكف 

كالتكشػلػجييغ تقجيع مػارد مبتكخة لتدكيج معمسي السجارس إللياـ كتحفيد الصبلب مغ 
خبلؿ التعمع القائع عمى استقراء كاقعي، كإجخاء تحديغ كبيخ في نػعية تعمع 

STEM  مغ خبلؿ تػفيخ كحجات السعمسيغ السبتكخة كنسػذج خبخة ميشية لبشاء الكفاءة
ثقة لمسعمع إللياـ الصبلب كتعديد التعمع القائع عمى السذخكعات، كسا يتزسغ كال

مذاركة العمساء كالستخرريغ في التجريذ التعاكني مع السعمسيغ داخل السجارس 
لخبط التجريذ بالعمع الحؿيقي، كنسحجة الحاضخ كالتشبؤ بالسدتقبل، كنقل السيارات إلى 

مػاقع العسل، مع تػفيخ مختبخات كشبكات  العالع الحؿيقي، كزيارات ميجانية في
 افتخاضية كشبكات ميشية كمػارد تعكذ لمعالع الحؿيقي.

: كيقـػ البخنامج عمى دعع كتػسيع STEMبخنامج الذخاكة في تشسية معمسي  -
مذاركة السشطسات غيخ الخبحية الستخررة في التشسية السيشية في تشسية معمسي 

STEMيخ الختيار ىحه السشطسات، مشيا الخبخة ، مع تػافخ مجسػعة مغ السعاي
الصػيمة كالستسيدة  في عسميات التشسية السيشية ذات الرمة، كالذخاكة مع السشطسات 
الجكلية الستخررة، كتػافخ السجربيغ الستسيديغ كالتجييدات الفيديؿية كااللكتخكنية 

 ريبات.كاالفتخاضية كالتجريبية، مع إجخاء تقػيسات متػاصمة لشتائج ىحه التج
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إنتاج كتػزيع السرادر  إلى كييجؼبخنامج السرادر االفتخاضية والجعم العمسي:  -
كالسػارد التعميسية كاألدكات التعميسية التكشػلػجية كالسكتبة االفتخاضية عمى شبكة 

، كتػفيخ مشتجيات STEMاإلنتخنت كمجسػعة مغ السػاقع البلزمة لتشسية معمسي 
الػششييغ كالجكلييغ، كأدلة لبلستخجاـ كنساذج لخصط لمشقاش مع الخبخاء كالسعمسيغ 

الجركس، كالخصط االستخاتيجية كالسعاييخ السيشية، كالخجمات االستذارية كالشرائح 
عمى اإلنتخنت، كتقجيع معمػمات عغ أحجث الخبخات في التجريذ كمرادر التعمع، 

عارة السكتبية مغ كالجعع في تشفيح السشيج كالتعمع التكاممي، كالجعع الفشي، كاالست
 السػقع.

كيداعج السعمسيغ لمػصػؿ إلى مجسػعة كاسعة مغ : STEMبخنامج التهاصل مع  -
الذبكات كاألنذصة الجاعسة لتقجيع السشاىج الستكاممة، أك كل مشيج عمى حجه، كتجعع 

األربعة كزيادة السعخفة التخبػية كالتكشػلػجية، كالذخاكة بيغ  STEMتشفيح مشاىج 
شبكات اإلنتخنت، كتبادؿ األفكار كالخبخات، كالسذاركة في األنذصة  السعمسيغ في

السجتسعية، كاستكذاؼ السػارد ذات الرمة، كالتعمع السيشي عبخ اإلنتخنت، كيذسل 
مثل التعمع الخقسي كتصبيق  STEMمجتسعات لمتعمع في مختمف تخررات 

STEM لسيارات كاستخجاـ في الحياة كالعسل، كبشاء السعخفة كشخؽ التجريذ، كبشاء ا
األساليب التخبػية لتشسية حل السذكبلت كالتفكيخ الشاقج كاستخجاـ التكشػلػجيا الشاشئة، 
كقائسة الشقاش لتبادؿ السعمػمات كمشاقذة القزايا التخبػية كسياسات التعميع، كلتفاعل 

ة مع الخبخاء كالعمساء كالتػاصل مع السؤتسخات العمسية، كالشجكات التفاعمية كدراس
الحالة كتصػيخ األدلة السيجانية، كتقجيع كصبلت لمسػارد كفق أدلة االستخجاـ، كتػفيخ 

كيـػ لمتكامل بيشيسا كػسيمة لمتعمع  STEMيـػ افتخاضي لكل مجاؿ مغ مجاالت 
السيشي، مع تػفيخ السػارد البلزمة لمسجارس لمسذاركة في ذلظ كشخاء كتػزيع السػارد 

 .البلزمة لمسعمسيغ السذاركيغ
: كىػ بخنامج لمذخاكة بيغ العمـػ كالخياضيات كاألكاديسيات مادميكخ بخنامج -

السختبصة بتشسية السعمع داخميًا كخارجيًا عبخ شخاكات كاتفاؾيات دكلية، كىػ أسبػع 
عمى اإلنتخنت لمتجريب عمى ىحه التقشيات التي تداعج في تثؿيف الصبلب عمى 
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 Arduino Wsploraليػمية، كاستخجاـ استخجاـ العمـػ كالخياضيات في الحياة ا

Boards  لبلستقراء في شخؽ مستعة كتفاعمية الستخجاـ ىحه العمـػ في جل
السذكبلت في العالع الحؿيقي، كيتع التجريب عبخ اإلنتخنت مع تػفيخ كافة 

 السدتمدمات لمسجارس السذاركة في السذخكع.
ع كرش عسل لمسعمسيغ حػؿ : كىػ بخنامج يقـػ عمى تقجيبخنامج العمهم االفتخاضية -

التصػيخ السيشي كالعالع االفتخاضي عمى اإلنتخنت كنذخىا، كتػفيخ السػارد البلزمة 
لسداعجة السعمسيغ عمى تحػيل السػاد الجراسية التي يقػمػف بتجريديا إلى عمـػ 
افتخاضية تدكد الصبلب بالتجارب البحثية االفتخاضية لفيع التجارب العمسية، كتصػيخ 

 رات البحثية الكسية كالشػعية، السيا
: كيقجـ دكرات كنجكات STEMبخنامج دمج التكشهلهجيا الخقسية في تجريذ  -

تفاعمية عبخ اإلنتخنت كركابط مع السشطسات كالسجتسعات الستعمقة بتجريذ التكشػلػجيا 
كتػضيفيا كالحػسبة السجرسية، كتػفيخ مدابقات في عمـػ الكسبيػتخ، كيقجـ الجعع 

البلزمة لتصػيخ السيخات الستعمقة بسشاىج التكشػلػجيا الخقسية، كتػفيخ  كالسعجات
مقخرات ضخسة كمكثفة عمى اإلنتخنت لجعع السعمسيغ، كتػفيخ األمثمة ذات الجػدة 
العالية التي يسكغ أف تجار في الفرل، كربط البخمجة بالسجاالت األخخػ لتحػيل 

كالشذصة الستعمقة بالشذاشات الرؽية الصبلب إلى مبجعيغ، كتػفيخ البخمجة السخئية 
السألػفة، كالشيج القائع عمى السذخكع لتشفيح مذخكعات الفرػؿ الجراسية، كصشاعة 
الخكبػتات، كاأللعاب الخقسية كغيخىا، كالتفاعل مع مػارد التعمع االحتخافي كالسجتسعات 

حػؿ  ، كتيديخ التعمع االحتخافي السختكدMOOCالستاحة، كالتدجيل في مقخرات 
 التكشػلػجيا الخقسية كمرادر التعمع.   

: كييجؼ إلى إشخاؾ بخنامج تظهيخ العمهم واليشجسة عبخ التعمم السخبخي  -
مغ حػليع في  STEMاألكاديسييغ كالسيشييغ كالسعمسيغ كالصبلب في االستقراء في 

، عغ شخيق STEMالعالع الستغيخ مع أدكات متشػعة كشخؽ اتراؿ تحدغ تعميع 
التعمع السيشي كالسػارد كالسجتسعات السيشية كتحػيميا إلى مسارسات كرش عسل 

صؽية، كتػفيخ مػرد كمدتػدع لمتجارب كاألدلة البلزمة لتذغيميا، ككرش عسل التعمع 
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السيشي مع التجخيب في السجارس، كبشاء كاجية كالتفاعل بيغ السجرسة كأعزاء 
ء كرش عسل لتعديد التجارب الجامعة.، كذلظ لجمب الجامعييغ إلى السجارس إلجخا

القائسة كتعديد ميارات البحث، كالتذابظ مع السعمسيغ اآلخخيغ، كالعسل مع الصبلب 
خارج بيئة الرف الجراسي، كاختبار األساليب الحجيثة ، كاختبار مجسػعة مغ 
االستقراءات لتبادؿ األفكار، كتقجيع فخصة لتقييع تجخبة السعمع في الفرػؿ الجراسية 

 السذاركيغ. مغ خبلؿ
كيػفخ مجسػعة من خالل االستقراء والسذخوعات:  STEMتجريذ  بخنامج -

كمرادر التعمع، كدمج  STEMمبتكخة مغ تعميع عالي الجػدة لسحتػػ مقخرات 
أساليب تجريذ معاصخة تيجؼ إلى تحػيل التعمع في ىحا السجاؿ، كتػفيخ مدكدات 

كتخكنية كإعصاء السعمسيغ أفزل الخجمة  لذخح السػارد لسداعجة عمى البػابة االل
السػارد التي يسكغ أف تجعع حاجاتيع، مع تػفيخ تجريبات كاؼية لسجيخ السذخكع 

Capstone Leader  كمجرس السذخكعCapstone Teacher  لمؿياـ بأدكارىسا ؼيسا
يتعمق بإدارة كتجريذ السذخكعات، كسا تجريب باقي السعمسيغ لتشسية التجريذ القائع 

كعات، كتػفيخ كرش عسل كزيارات ميجانية لسػاقع العسل، مع إعجاد عمى السذخ 
التقاريخ لتصػيخ نطاـ عسل السذخكع مع التخكيد عمى كفاءتو في تشسية التفكيخ كحل 

 السذكبلت كالتفكيخ الشاقج كالتجريذ السختكد عمى السذخكعات.
خل كييجؼ إلى تجريب السعمسيغ دابخنامج التجريب السختكد عمى السجرسة:  -

السجارس بػحجات التجريب السجرسي كفقًا الحتياجاتيع، كإنذاء ىيئة متخررة داخل 
السجرسة كفقًا ليحه الستصمبات، مع تػفيخ التجريبات البلزمة لمسجربيغ مغ خبلؿ 

األكائل، مع كضع كافة  STEMالسذخكعات الدابقة أك األكاديسية الػششية لسعمسي 
غ كالجكرات التجريبية كالسخخجات، كتػفيخ شبكات السعاييخ كأساليب التقػيع لمسجربي

 الكتخكنية لتػفيخ التعميع عغ بعج كالتجريب االفتخاضي كعبخ مؤتسخات الفيجيػ كغيخىا. 
كيقـػ البخنامج عمى  :STEMبخنامج دمج اآلداب والفشهن السرخية في تعميم  -

ىحه اآلداب فمدفة أف مرخ غشية بالتخاث الثقافي في الفشػف كاآلداب، كخاصة أف 
كالفشػف كسيمة إلدراؾ كمعخفة التعامل مع العالع كػسيمة لتػسيع كتػضيف األدكات 
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العمسية كاليشجسية، فاليشجسة مثبًل يكػف الترسيع في ضل قيػد كيسكغ لمفغ أف يكػف 
أداة مفيجة لجعل العالع ىشجسيًا كأكثخ جاذبية، كفي العمـػ تداىع لتكػف كسيمة مختمفة 

كالكذف عغ مجخيات األمػر التي تؤدؼ إلى فيع أفزل كمختمف، كسا  لخؤية العالع
أف القيػد السفخكضة عمى البحث العمسي كالترسيع اليشجسي تفتقخ إلى اإلبجاع كالفغ 

أكثخ  STEMكبالتالي الصالب في حاجة إلى تحخيخ العقل، كبالتالي تجعل مجاالت 
ح كالسػسيقى كالفغ بسجاالت إبجاعًا كجاذبية، كتكػف مغ خبلؿ ربط الذعخ كالسذخ 

STEM ،كيكػف مغ خبلؿ كرش عسل عغ الفشػف السرخية كالتقجـ العمسي ،
كمدابقات لمعمـػ القائسة عمى الفغ، كمذاركات مع الفشانيغ كالكتاب السبجعيغ، 

 كغيخىا مغ األنذصة التي تجعع ىحا التكامل.
غ عمى االبتكار في كييجؼ إلى تذجيع كمكافأة السعمسيبخنامج السعمم السبتكخ:  -

شخؽ التجريذ كالسحتػػ كتشسية الصبلب كتصػيخ استخجاـ تكشػلػجيا ججيجة في 
التجريذ، أك االبتكار في مذخكعات تخجـ العالع الحؿيقي، مع تػفيخ مػقع كإرشادات 
خاصة بالسدابقة ككيؽية التقجـ، كتحجيج السجاالت كاألكلػيات التي تقـػ عمييا الجػائد 

 السقجمة.
 ثًا: بالشدبة لمظالب:ثال
: كىػ بخنامج عمى السدتػػ القػمي لتذجيع الصبلب عمى بخنامج السختخع الرغيخ -1

االبتكار، كيقجـ حػافد كمكافآت لمسبتكخيغ مغ الصبلب كالحيغ يقجمػف أفكار ججيجة 
تخجـ السجتسع، مع تػفيخ الجعع الكافي ليؤالء الصبلب لتحػيل أفكارىع إلى مشتجات 

ألعساؿ أك مشتدىات التكشػلػجيا، مع تػفيخ مػقع كإرشادات خاصة عبخ حاضشات ا
 بذخكط السدابقة، كتحجيج السجاالت كاألكلػيات التي تقـػ عمييا الجػائد السقجمة.

: كىي جائدة كششية تخميجًا لمعالع السرخؼ أحسج جائدة زويل لمعمهم والخياضيات -2
عمى تشسية قجرات ، كيختكد STEMزكيل لمسبتكخيغ مغ الصبلب في مجاالت 

الصبلب في العمـػ كالخياضيات كتصبيقيا في السجاالت األخخػ مثل اليشجسة 
كالتكشػلػجيا، كتصػيخ أك ابتكار مشتجات تتعمق بسعالجة القزايا الػششية، مع تػفيخ 
مػقع لمجائدة يحفد الصبلب عمى االبتكار، كيعخض الختخاعات في مختمف دكؿ 
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ة، كعخض األكلػيات الػششية، ككحلظ كيؽية التقجـ كشخكط العالع كأفكارًا عمسية حجيث
 السدابقة كؾيسة الجػائد كغيخىا.

كىػ بخنامج كششي لمصبلب إلعجادىع : STEMالبخنامج القهمي ألولسبياد  -3
لبلختبارات الجكلية، كيتع ؼيو اختبار الصبلب كفقًا لبلختبارات الجكلية في التخررات 

بيغ مشيع كفقًا لشتائجيع عمى ىحه االختبارات إللحاقيع ذات الرمة، كيتع اختيار السػىػ 
 30-15بالسجارس الريؽية لؤلكلسبياد في بخنامج سكشي مكثف لسجة تتخاكح ما بيغ 

يػمًا لديادة تفػقيع كتسثيميع في االختبارات الجكلية، مع تػفيخ الحػافد البلزمة ليحه 
 الصبلب.

 STEMصبلب في مػضػعات كييجؼ إلى تشسية ال :STEMبخنامج الرعهد في  -4
كالتفػؽ في ىحه السجاالت، كتذجيعيع عمى مػاصمة الجراسة كالجامعة كالػضيفة، 
كتذسل خجمات السجارس الريؽية السكثفة ككرش العسل كالتجريب العسمي، كاإلرشاد 
عمى مجػ الدشة، كالتفاعل مع أعزاء ىيئة التجريذ كالعمساء كالسيشييغ كالباحثيغ 

جريب عمى استخجاـ الحاسػب، كإجخاء البحث العمسي تحت إشخاؼ الستخرريغ، كالت
أعزاء ىيئة التجريب، كخجمات التعمع كالسذػرة، كالجركس األكاديسية في ميارات 
الجراسة كالخياضيات كالعمـػ كاليشجسة كالتكشػلػجيا، كمعمػمات عغ السشح الجراسية 

بيػتخ كمػاقع السيجاف، كالسداعجات السالية، كخبخة في السختبخات كمخافق الكس
كالخيارات الػضيؽية الستاحة لمذباب، مع تػفيخ تجريب لمسعمسيغ إلكساؿ ذلظ في 

 الجراسة الخسسية.
كيختكد البخنامج عمى السذاركة : STEMبخنامج السخشج الشغيخ في مجارس  -5

مع شبلب  STEMكالتفاعل بيغ شبلب الجامعات الستفػقيغ في أحج مجاالت 
يع لتحفيدىع عمى التفػؽ كمػاصمة الجراسة في ىحه السجاالت السجارس كقجكة ل

بالجامعات، كتػفيخ مجاالت االرشاد لصبلب السجارس بأنػاعيا سػاء كاحج لػاحج أك 
كاحج لسجسػعة أك اإلرشاد عمى اإلنتخنت، كىحا يكػف ليا مخدكد عمى جسيع الصبلب 

اييخ الختيار الصبلب سػاء السخشج الصبلبي أك شالب السجرسة، مع ضخكرة كضع مع
 السخشجيغ كتجريبيع عمى ميارات االرشاد التخبػؼ كاألكاديسي.        
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: كييجؼ البخنامج إلى التػسع في دمج STEMبخنامج دمج الفتيات في تعميم  -6
كخاصة مغ ذكؼ السدتػػ االجتساعي كالثقافي  STEMالفتيات في تعميع 

السجارس تقـػ عمى التعمع الدكشي كاالقترادؼ السشخفس، حيث أف الجراسة في ىحه 
كالدفخ كىحا ما يدبب قمقًا لبعس األسخ كالفتيات، كيذسل البخنامج معدكخات سكشية 
لجسيع الفتيات في مختمف مخاحل الجراسة قبل الجامعي، كبخامج تػجيو كإرشاد 
لمفتيات كاألسخ عبخ بخامج تميفديػنية أك التػاصل مباشخة، كمحاضخات كجمدات 

كزيارات ميجانية كتصبيؿية كمشاقذات حػؿ مدارات الجراسة كالػضيفة، كتصػيخ تفاعمية 
األفكار حػؿ التعمع السختكد عمى السذخكعات، كتشسية ميارات القخف الحادؼ 
كالعذخيغ، كتشسية ميارات الصبلب ذكؼ األداء كالتحريل السشخفس أك الحيغ 

كتذجيعيع عمى دخػؿ بالسجارس الثانػية،  STEMيػاجيػف مذكبلت ففي تعميع 
 .STEMالسدابقات الجكلية في مجاالت 

كىي شبكة افتخاضية تجسع بيغ والسجتسع:   بخنامج شبكة السعمسين والظالب -7
السعمسيغ كالصبلب كالعمساء كالسيشييغ كالخبخاء لمتفاعل كالشقاش حػؿ مػضػعات 

STEM تػجييع ، كتحفيد الصبلب عمى التعمع، كاإلجابة عمى استفدارات الصبلب، ك
إلى الشجاح كالتفػؽ، كالتػعية بالسجاالت الجامعية ذات الرمة كالػضائف كمتصمباتيا، 

  كربط مياراتيع بالعالع الحؿيقي.
كيذسل تعديد عسل الصبلب مع العمساء، كالخحبلت بخنامج ربط الظالب بالعمساء:  -8

/ مؤتسخات السجرسية لديادة كاستكذاؼ العمع كالعمساء في العسل، كالشجكات الدشػية
الصبلب مع العمساء، كالخبط بيغ العمساء كالسذخكعات السختكدة عمى السجرسة، كإنذاء 
مشيج تفاعمي مختكد عمى السجرسة يجسع الصبلب مع العمساء في مكاف العسل، 
ككرش العسل مع العمساء، كالسذاركة في السذخكعات العمسية القائسة عمى البحػث 

كالتػجيو كاإلرشاد السيشي مغ العمساء، كتػفيخ التعمع  العمسية الجارية مع السداعجة
الحؿيقي لمعمـػ الحؿيؿية مع العمساء الحؿيقييغ كتعديد التػاصل العمسي كالصخؽ 

، كزيادة إحداس STEMكالفخص السؤدية إلى السيشة، كفيع العمـػ كاكتداب ميارات 
 لعسل..الصالب بيػيتو مع العمع كالعمساء، كنقل السيارات إلى عالع ا
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كىي شبكة افتخاضية تتزسغ معمػمات : STEMبخنامج تهاصل الظالب مع  -9
، كالسذخكعات السبتكخة كالتكشػلػجيا الشاشئة، STEMكتجارب حجيثة في مجاالت 

كقائسة لمشقاش مع العمساء ذكؼ الرمة، كنجكات كمػارد يسكغ لمصبلب تحسيميا، كىحا 
كأىسيتو في الحياة كالسجتسع،  STEMيػسع مجارؾ كاىتسامات الصبلب حػؿ تعميع 

 كربط السيارات بالعالع الحؿيقي.
كييجؼ إلى  بشاء قجرات قػية كمدتجامة  بخنامج محه األمية الخقسية لمظالب: -10

لتكشػلػجيا السعمػمات لبلقتراد الخقسي السرخؼ، كتػفيخ السػارد التفاعمية كاألنذصة 
يا السعمػمات في السجرسة كالجامعة الجحابة لمصبلب لتذجيعيع لستابعة دراسة  تكشػلػج

كالػضيفة،  كمعمػمات عغ الفخص الػضيؽية لتكشػلػجيا السعمػمات، كتصػيخ مياراتيع 
في تكشػلػجيا السعمػمات عبخ نجكات كدكرات كمػارد األنذصة التفاعمية كالفيجيػ عبخ 
اإلنتخنت، كأشخشة الفيجيػ، كدليل التخميد، كركابط مع عجد مغ السشطسات 

لسجتسعات السحمية، فزبًل عغ مدابقات كششية لتكديخ نطاـ الذفخات لتحجيج أنػاع كا
مختمفة مغ الحػسبة كتحجيات التخميد كالسذاركة في مدابقات عمـػ الحاسب اآللي 

 كبخامج السجرسة الريؽية لعمـػ الحاسػب.
كيداىع في ربط ميارات الصبلب بالعالم الحكيقي:  STEMبخنامج ربط ميارات  -11

رشاعة مغ خبلؿ زيارات ميجانية لمرشاعة كالجامعات كالسخاكد البحثية، مع بال
استقصاب العمساء كرجاؿ الرشاعة الستسيديغ إلى السجارس لمسشاقذة كنقل الخبخات 
كالتػجيو لمصبلب، كسا يسكغ أف يتزسغ يػمًا كامبًل أسبػعيًا داخل السػاقع 

 سية السيارات. الرشاعية، مع تػفيخ شبكات كمشتجيات لمشقاش كتش
كيتع ؼيو التعاكف مع الػكاالت  بخنامج مجتسعات التعمم لمقخن الحادي والعذخين: -12

العمسية كحجائق العمـػ كالتكشػلػجيا كالستاحف كالسكتبات، لتشفيح مجسػعة كاسعة مغ 
األنذصة ما بعج السجرسة كلعصبلت الريؽية، كيقجـ أنذصة عبلجية كاثخائية لتحديغ 

، كأنذصة تعميع اآلداب كالسػسيقى، كبخامج STEMيسي، كأنذصة تحريميع األكاد
التخبية الخيادية، كاألنذصة التخفييية، كاالتراالت الدمكية كالبلسمكية كبخامج 
تكشػلػجيا التعميع، كساعات الخجمات كاالستعارة السكتبية السػسعة، كبخامج دعع 
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الصبلب الغائبيغ أك مذاركة اآلباء كمحػ األمية الػالجية، كبخامج لسداعجة 
 السصخكديغ، كبخامج اإلرشاد، كبخامج تعميع الحخؼ الستقجمة.

: كيكػف البخنامج لصبلب السخحمة الثانػية الحيغ يخغبػف في بخنامج التعمم السيشي -13
االنخخاط في البخامج التجارية بجانب تعميسيع، كيذسل البخنامج تعديد السيارات 

بلب كربصيا بستصمبات العسل، كتػفيخ خبخة قػية لجسيع األكاديسية كالسيشية كالفشية لمص
 جػانب الرشاعة، كآليات تػضيف السيارات في العالع الحؿيقي.

السقتخحة  STEM: كىػ بخنامج تميفديػني عمى قشاة ٍ بخنامج الجاىدية لمتعمم -14
كالتميفديػف العاـ لجعع االستعجاد لمسجرسة، كيقجـ لمصبلب كأكلياء األمػر، مع تػفيخ 

سائل االعبلـ التفاعمية عمى مػقع البخنامج عمى اإلنتخنت كنذخ السػاد التعميسية ك 
كالتجريبية بسا في ذلظ البخامج القابمة لمتكيف مع تقشيات التعمع التفاعمية السرسسة، 
كبشاء السجتسعات االجتساعية كاالفتخاضية مغ اآلباء كالسعمسيغ كاألميات، كضع 

ػ التعميسية كالتخبػية لمسخاحل التعميسية كأكلياء األمػر مغ كإنتاج كتػزيع بخامج الفيجي
 أجل تحديغ التحريل األكاديسي لمصبلب.

كىػ بخنامج بالتعاكف لظالب األقاليم واألرياف والعذهائيات:  STEMبخنامج تعميم  -15
عبخ  سمدمة محاضخات تفاعمية كجحابة لمسشاىج الجراسية  مع الرشاعة كالجامعات

لصبلب األقاليع كالعذػائيات كاألرياؼ، كتصػيخ السػارد  STEMالسختبصة بسجاؿ 
 STEMكاألدكات عمى اإلنتخنت لجعع األنذصة الرؽية، كتػليج إشار لمشجاح في 

في التعميع الثانػؼ  STEMلمصبلب السعشيغ لتذجيعيع لجراسة مػضػعات 
 عبخ تصػيخ السػارد كاألنذصة، STEMكالجامعي، كالحفاظ عمى االنخخاط في 

في  STEMكالؿياـ بجراسات مدحية لمخبط بيغ معخفة الصبلب الخيفييغ لتػضيف 
السيغ الخيؽية كتصمعاتيع نحػ ىحه السيغ، كخيارات الصبلب كالقبػؿ بالجامعة، كتعديد 

لمسيغ الخيؽية كاالبتكار، كتقجيع األنذصة التعمسية القائسة عمى  STEM أىسية 
سائط الخقسية كالتفاعمية لسجارس السشاشق السذخكعات كنذخ مجسػعة مغ مػارد الػ 

 ذات الرمة. 
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كيدعى إلى تشسية المغة اإلنجميدية كربصيا  بخنامج تشسية المغة اإلنجميدية لمظالب: -16
لجػ الصبلب كخاصة أف الجراسة بالمغة االنجميدية، كيتع بالتعاكف  STEMبسجاالت 

خاء اختبارات دكرية مع السعيج البخيصاني، كتكػف عبخ السجارس الريؽية، مع إج
لمصبلب لديادة اتقانيع ليحه المغة، كتكػف الجراسة عبخ السجرسة الريؽية أك عغ بعج 

 أك عبخ اإلنتخنت، مع تػفيخ كافة السدتمدمات كأشخشة الفيجيػ كالسحادثات كغيخىا.
 

 رابعا: بالشدبة لمبخامج البحثية
لتعميع العالي، كيكػف بػزارة ا STEMكىشا يتصمب إنذاء السخكد القػمي لبحػث  

بالذخاكة بيغ الػزارة ككزارة التخبية كالتعميع كالرشاعة كالسخاكد البحثية كالػكاالت الػششية 
عمى كافة السدتػيات، كتشاكؿ  STEM كالجكلية لتػفيخ البحػث ذات الرمة بتصػيخ تعميع

إلجخاء ىحه البحػث مختمف جػانب السشطسة التعميسة، مع اإلشارة إلى تػافخ خصة بحثية 
البحػث كفقًا ألكلػياتيا، كخصة لمتسػيل كاالستجامة السالية لسختمف ىحه البحػث، 
كاالستفادة مغ الخبخات العالسية في ىحا السجاؿ، ككضع خصة شػيمة األمج لتػضيف نتائج 
البحػث كمخخجاتيا في تحديغ مخخجات التعميع كالشيػض بيحا الشػع مغ التعميع، 

ءات البحثية كاليياكل التشطيسية الجاعسة ليحا السخكد كفقًا لسعاييخ كتػضيف كافة الكفا
دكلية، كنذخ نتائجيا لسختمف الجيات ذات الرمة، مع إعجاد دكريات عمسية متعمقة 

 ، كدعع الخسائل العمسية الستعمقة بيحا السجاؿ..  STEMبسختمف مشطػمة 
 في مرخ: STEM( تسهيل البخامج الجاعسة لسعمسي وطالب ومجارس 4)

يعج التسػيل مغ أىع متصمبات إعجاد كتشفيح كتصػيخ البخامج الجاعسة لسعمسي كشبلب 
في مرخ؛ لتػفيخ السػارد كاإلمكانات كالحج مغ السذكبلت كرفع مدتػػ  STEMكمجارس 

 األداء ، كيسكغ تػفيخ ذلظ  مغ عجة مرادر، تتسثل ؼيسا يمي 
مسعاييخ الجكلية كإمكانات السجتسع عسل دراسة ججكػ لتكمفة ىحه البخامج تبعًا ل -

السرخؼ، كتحجيج السجة كالتكمفة الفعمية لكل بخنامج، كيسكغ دمج بعس ىحه البخامج 
 مع بعزيا لتخؽيس التكمفة.
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عمى اعتبار أنو  STEMتخريز ندبة مشاسبة مغ ميدانية الجكلة لمشيػض بتعميع  -
اقتراد قائع عمى  السذخكع القػمي لحل مذكبلت السجتسع كشخيقيا لمتشافذ في

 السعخفة. 
تكػف مػارده مغ إضافة ضخائب خاصة  STEMتأسيذ صشجكؽ كششي لتعميع  -

 بحلظ عمى الذخكات ذات الرمة كترشف تبعًا لخأس ماليا كأربحيا.
الحرػؿ عمى السشح كالجعع السالي مغ السشطسات العالسية كالذخكات الخائجة السيتسة  -

الذخاكة، مع تػفيخ إمكانية استفادة ىحه مغ خبلؿ عقج اتفاقات  STEMبتعميع 
 السشطسات كالذخكات مغ السبجعيغ أك االختخاعات التي تقجميا ىحه السجارس.

الحرػؿ عمى مشح دكلية لمعسل عمى مذخكعات تعالج القزايا العالسية مثل  -
 السخض كالفقخ كالتمػث كالرحة كالتكشػلػجيا الشاشئة كغيخىا

ذعبية في التسػيل )الػقف ، التبخعات ، اليبات ، فتح السجاؿ أماـ السذاركة ال -
 كالسشح( .

تقجيع خجمات كاستذارات مباشخة مجفػعة األجخ ألفخاد السجتسع كالسؤسدات  -
 كالرشاعة كغيخىا .

إنذاء شخكات قائسة عمى السذخكعات الرغيخة مختكدة عمى ابتكارات الصبلب  -
 ة.كالتعاكف مع الرشاعة كالجامعات كالسشطسات ذات الرم

إنذاء حاضشات أعساؿ تابعة لمسجارس مسػلة مغ الذخكات الكبخػ لتقجيع استذارات  -
 كخجمات كفخض رسـػ مقابل تقجيع الجعع لؤلعساؿ كالرشاعة 

االستفادة مغ تسػيل الرشجكؽ االجتساعي لمتشسية كالبشػؾ في تسػيل مذخكعات  -
يجعع الرشاعة  الصبلب كتدػيقيا كبيعيا، عمى اعتبار أنو استثسار شػيل األجل

 كاالقتراد القػمي.
تػافخ خصة لتأميغ السػارد السالية الكفيمة بزساف استسخار أنذصة السجرسة ككحلظ  -

 خصة لزبط عسميات اإلنفاؽ كاستخجاـ السػارد  كاستغبلؿ السػارد الصبيعية.
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عقج شخاكة مع كزارة االتراالت كتقشية السعمػمات لتػفيخ البشية التحتية التكشػلػجية  -
كالذبكات كالسختبخات االفتخاضية كغيخىا مغ السػارد التكشػلػجية، مع الدساح لمذخكة 

 لبلستفادة مغ ىحه السشتجات كتدػيقيا ألماكغ أخخػ.
 STEMإضافة رسـػ بديصة عمى مكالسات التميفػنات السحسػلة تخرز لتعميع  -

 سرخؼ.كتصػيخه، كذلظ بعج تشسية الػعي بأىسية ذلظ كمخدكده عمى السجتسع ال
بػسائل اإلعبلـ السختمفة لديادة مذاركتيع  STEMتكخيع السداىسيغ في تعميع  -

 كإقشاعيع بشتائج ما يقجمػنو كاعتبارىع رمػزًا قػمية يحتحػ بيا.
لتجريب  STEMالبحث عغ مشح مغ الجامعات كالسجارس العخيقة في تعميع  -

 السعمسيغ كمجربي السعمسيغ في ىحه السػاقع.
عساؿ عمى تبشي السبجعيغ مغ الصبلب شػاؿ فتخة الجراسة مع تذجيع رجاؿ األ  -

 تػفيخ بعس االمتيازات ليع.
تذجيع البشػؾ الجكلية كالسرخية كجحب السعػنات الجكلية لمسذاركة في بشاء  -

 بالجامعات كغيخىا مغ السػاقع ذات الرمة  STEMالسجارس الريؽية كمخاكد تعميع 
ملزحهخ انثبَيخ : يزحهخ انتُفي)ب(  كىي السخحمة التي يعتسج عمييا في تشفيح الترػر، : ذا

 كتتزسغ ما يمي :
اختيار الكػادر البذخية السؤىمة  كالسبجعة  كالقادرة عمى تحقيق أىجاؼ البخامج  -

 السقتخحة.
 STEMإنذاء الذبكات كالسختبخات االفتخاضية كالسػاقع االلكتخكنية كإشبلؽ قشاة  -

، كتذكيل البشاء التشطيسي لكل مغ STEMجامعة كبخامجيا كالسجارس الريؽية كبشاء 
 البخامج كالسجارس الرؽية كالجامعة كالكميات بسا يحقق األىجاؼ السخجػة.

كنذخىا كدعسيا مغ الؿيادة الدياسية  STEMإشبلؽ الخؤية القػمية لتعميع  -
كالحكػمة كمختمف شػائف السجتسع، كتجشيج كافة القشػات اإلعبلمية كعقج الشجكات 

 في السجتسع السرخؼ. STEMتسخات لشذخ ثقافة كاىسية تعميع كالسؤ 
السرخية كتجريب جسيع السعشييغ عمييا ككيؽية  STEMإعجاد معاييخ تعميع  -

 تصبيقيا.



في كل من الهاليات  STEMالبخامج الجاعسة لمسجارس الثانهية لمعمهم والتكشهلهجيا واليشجسة والخياضيات 
 د. أشخف محسهد أحسج محسهد           أستخاليا  وإمكانية اإلفادة مشيا في مرخالستحجة األمخيكية و 

 

 

ٌ                                                                                                       يُبيزانعدد                     2017  انثالثى

              - 171 - 

التشسية السيشية لجسيع السػارد البذخية كفقًا لمسصمػب مشو سػاء مجرب أك متجرب،  -
شقل الخبخات األجشبية كالعسل كإرساؿ السعمسيغ الستسيديغ إلى بعثات لمخارج  كشػاة ل

 كسجربيغ في البخامج السقتخحة.
تشفيح العقػد كاالتفاؾيات مع الرشاعة كالذخكات كالجامعات كالسجارس كالسشطسات  -

 كالجامعات الجكلية ذات الرمة. 
، كتحفيد مذاىيخ السجتسع لمسداىسة في STEMاإلعبلف عغ متصمبات تعميع  -

 اإلعبلف عشيا.
 لكافة البخامج كإشبلقيا كفقًا ألكلػياتيا. تحجيج بشػد الرخؼ -
، مع STEMتذجيع العمساء السياجخيغ لمعػدة إلى لمسداىسة في تصػيخ تعميع  -

تػفيخ كافة اإلمكانات البلزمة الستثسار عصائيع العمسي في تشسية السجتسع كتصػيخ 
 مشطػمة التعميع.

 مشيا.تصبيق المػائح السشطسة لكافة البخامج كعسل دليل عسل لكل  -
عخض مذخكعات القػانيغ عمى مجمذ الذعب لسشاقذتيا كإقخارىا كفقًا لستصمبات  -

 السجتسع السرخؼ.
ملزحهخ انثبنثخ : املتبثعخ وانتقىيى )ج(   ا

عمى انتياج سياسة الستابعة الجؾيقة  STEMيعتسج نجاح البخامج الجاعسة لتعميع 
عالسية، كذلظ لتحجيج نقاط القػة كمػاشغ كالتقػيع السدتسخ ، كالسقارنة السخجعية بالسعاييخ ال

الزعف، كالفخص الستاحة كالتيجيجات السحتسمة، كتعديد السداءلة، كيتع ذلظ مغ خبلؿ آليات 
دؾيقة لمستابعة كالتقػيع تذسل ؾياس جسيع السجخبلت كالعسميات كالسخخجات، ككفقا لمسؤشخات 

ع مغ خبلؿ كضع أدكات الؿياس ، كيتSTEMالعالسية ، كخبخات الجكؿ الستقجمة في تعميع 
الستشػعة إصجار التقاريخ الجكرية )الذيخية ، الفرمية ، كالدشػية(، كتكػف التقاريخ شيخية في 
البجاية إلى أف يدتقخ األداء فتدتسخ التقاريخ الفرمية كالدشػية، ثع إجخاء التحديشات أكاًل بأكؿ 

 حتى تحقق البخامج أىجافيا.
 شفيح الترهر السقتخح :خامدًا : السدئهلهن عن ت
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قزية قػمية كبالتالي يكػف الجسيع مدئػليغ عغ  STEMلسا كاف الشيػض بتعميع 
تشفيح البخامج بجاية مغ أكلياء األمػر مخكرًا بالجكلة كالقصاع الخاص كالسؤسدات التعميسية، لحا 

ارات الجكلة يتصمب تشفيح الترػر السقتخح تزافخ جيػد جسيع السعشييغ ، مسثميغ في : جسيع كز 
كعمى رأسيا كزارة التخبية كالتعميع ككزارة التعميع العالي بكافة مؤسداتيا كمؤسدات السجتسع 
السجني كالقصاع الخاص كالعاـ كرجاؿ صشاعة كالسفكخكف كالعمساء كرجاؿ األعساؿ كالجامعات 

 كمخاكد البحث العمسي كالسؤسدات اإلعبلمية كاألفخاد.
 لترهر السقتخحسادسًا : إمكانية تشفيح ا

لتحجيج إمكانية تشفيح الترػر السقتخح، كاف مغ الزخكرؼ الػقػؼ عمى أىع  
الرعػبات كالتحجيات الستػقعة عشج تشفيح ىحا الترػر،  كالحمػؿ السقتخحة لسػاجية ىحه 

 العؿبات لتحقيق البخامج أىجافيا،  كتتسثل تمظ السعػقات كسبل التغمب عمييا ؼيسا يمي:
: كيتع القزاء عمى تمظ الرعػبة بشذخ ثقافة STEMسية نقص الهعي بأى -

STEM   لكل أشياؼ السجتسع الػششي لبللتفاؼ حػؿ الخؤية القػمية مغ خبلؿ
خصة متكاممة لتفعيل دكر مختمف مؤسدات الجكلة كالسؤسدات االعبلمية كالرحؽية 

ات لشذخ ىحا الػعي، كعسل نذخات كمصػيات، كإنذاء مػقع إلكتخكني، كعقج الشجك 
 كالسحاضخات كالجكرات التجريبية ككرش العسل. 

: كيسكغ التغمب عمى ىحا مغ خبلؿ نقص التسهيل الكافي لشجاح ىحه البخامج -
تذجيع الجيػد الحاتية مغ قبل السؤسدات اإلنتاجية كالرشاعة كرجاؿ األعساؿ لمتبخع 

خ ضخائب باألمػاؿ كاألجيدة أك السعجات، كعقج اتفاقات تعاكف مع الرشاعة، كتػفي
إضاؼية عمى الذخكات ذات الرمة، كتبشي فكخة الػقف التعميسي، كالبحث عغ 
االتفاؾيات الجكلية، كتذجيع السشطسات الجكلية في مرخ لجعع البخامج، ككضع 
السبادرات السذجعة لسذاركة األفخاد بتبخعات بديصة في تحقيق ىحا التػجو الػششي، 

ع البخامج حتى تقمل التكمفة بحيث تكػف قخيبة كالتخصيط الجيج ألماكغ السجارس كمػاق
مغ الرشاعة كمػاقع العسل كالتجريب، كاستغبلؿ مػاقع الرشاعة كحاضشات األعساؿ 
القخية الكػنية كغيخىا مغ السػاقع القائسة كذات الرمة في مرخ، كالتخكيد عمى التعمع 
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االت إلنذاء عغ بعج كالتعمع االفتخاضي، ككضع خصة تدتغل إمكانات كزارة االتر
 كدعع البشية التحتية التكشػلػجية. 

: كيتع بعج انتياء السعهنة األمخيكية STEMالتخهف من ضعف مدتهى مجارس  -
التغمب عمى ىحه العؿبات مغ خبلؿ عقج شخاكات ججيجة مع الجيات الجكلية، كجحب 
ه استثسارات ججيجة، كالتخكيد عمى الجيػد الػششية لمسذاركة في إنذاء كتصػيخ ىح

 الشػعية مغ السجارس كتسػيميا.
ف: كيتع التغمب عمى ضعف مدتهى المغات األجشبية عشج بعض الظالب والسعمسي -

ذلظ مغ خبلؿ البخامج الدكشية كالجكرات التجريبية شػاؿ العاـ كخاصة خبلؿ الفتخة 
 الريؽية، كتػفيخ التعمع عغ بعج، كعقج شخاكات مع السعاىج األجشبية ذات الرمة.

عاون بين السجارس والجامعات والرشاعة ومؤسدات السجتسع السجني ضعف الت -
: كيسكغ التغمب عمى ىحا السعػؽ مغ خبلؿ عقج الشجكات والسخاكد البحثية

بالتعاكف مع  STEMكالسحاضخات ككرش العسل لتػعية جسيع السعشييغ بأىسية تعميع 
مذكبلت الػشغ،  كسائل اإلعبلـ كأىسيتيا كدكرىا في تشسية االقتراد القػمي كحل

كتذجيع رجاؿ األعساؿ الػششيغ كالعمساء كالسذاىيخ لتبشي ىحه السبادرات، كعقج 
االتفاؾيات كالذخاكات الخسسية التي تحجيج حقػؽ ككاجبات كل شخؼ، كزيادة التعاكف 
مع الجيات السعشية بجعػتيع إلى السشاسبات السختمفة بيحه السجارس كالتعخؼ عمى 

الصبلب، كبشاء قاعجة بيانات لجسيع السعشييغ؛ لمتػاصل ابتكارات كمذخكعات 
السدتسخ معيع، كتػعية جسيع السعشييغ باحتياجات السجارس كمذكبلتيا كشخؽ 

 مداىستيع في حميا كتػجو كششي.
: كيسكغ التغمب عمى تمظ نقص السهارد البذخية والكفاءات اإلدارية السبجعة -

سيديغ داخل كخارج الػشغ كسجربيغ السذكمة مغ خبلؿ تجريب بعس السعمسيغ الست
كقجكة لدمبلئيع، كيسكغ االستفادة مغ السبادرات التي تقجميا كزارة االتراالت، 
كالتجريبات التي تقـػ بيا مشطسة العسل الجكلية السختبصة بالخيادة كالسيارات الذخرية 

 كاإلدارية.
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 :وصعهبة االحتفاظ بيم STEMتخهف بعض السعمسين من العسل بسجارس  -
كيسكغ التغمب عمى ذلظ مغ خبلؿ تػفيخ التجريبات كالحػافد كالسكافآت لمستسيديغ، 
كرفع الخكاتب لمسعمسيغ بيحه السجارس، كتشسية قشاعاتو بأىسية ىحه السجارس كتػجو 

 كششي يدتجعي التزحية كالسذاركة بفعالية في نسػ الجكلة كاألجياؿ القادمة.
: كيسكغ التغمب عمى ذلظ مغ خبلؿ كضع جالخهف من العذهائية في تشفيح البخام -

خصط استخاتيجية مججكلة كفقًا لجراسة ججكػ لكل بخنامج كأكلػيات التشفيح، مع التقػيع 
السدتسخ لمبخنامج مغ أشخاؼ متعجدة، كتصبيق الذفاؼية كالسداءلة دكف تحيد أك 

 تسييد.
: كيسكغ وخاصة الفتيات STEMتخهف بعض الظالب من االلتحاق بسجارس  -

التغمب عغ ذلظ مغ خبلؿ تػفيخ التجريبات كبخامج التػعية اإلعبلمية لمصبلب كأكلياء 
أمػرىع لتذجيعيع عمى االلتحاؽ بيحه السجارس، كالقزاء عمى التقاليج كالثقافات 
البالية التي تعػؽ تعميع كتفػؽ السخأة، كتػفيخ الحػافد الجاعسة لحلظ، كزيادة ندبة 

 معات كالتػضيف. خخيجي ىحه السجارس في الجا
: كىحا يسكغ التغمب عميو STEMالتخهف من مدتقبل التهعيف في مجاالت  -

كفقًا لخصة قػمية تدتػعب كافة خخيجي السجارس  STEMبالتػسع في كضائف 
كالجامعات، كتػفيخ الحػافد السذجعة عمى ذلظ، كتبشي صشاعات كمذخكعات قػمية 

 تجعع ذلظ.
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 .64 مايػ، 7-5 ،الخياض ، سعػد السمظ جامعة ،والخياضيات العمهم وتعميم تعمم في

 الثقافة تشسية في التخبية بكميات العمـػ معمع إعجاد بخنامج دكر (.2005) حدانيغ دمحم بجرية -15
 لجييع. تشسيتيا في التكشػلػجيا في مقتخح بخنامج كاثخ -الخجمة قبل – العمـػ معمسي لجػ التكشػلػجية

 .49 -14 (،107) ،التجريذ وطخق  السشاىج في دراسات
 عمى متاح )التزخم(. والخقابة واإلشخاف الشقجية الدياسة (.2016) السرخؼ السخكدؼ البشظ -16

 /1/1 بتاريخ إليو الخجػع تع ،http://www.cbe.org.eg/ar/Pages/default.aspx السػقع
2017.    

، مجخل ضػء في الثانػية السجرسة مشاىج (.2011) غانع سيج تفيجة -17  اليشجسة، التكشػلػجيا، العمـػ
 لهاقع ججيج فكخ العمسية: التخبية) لمجسعية عذخ الخامذ العمسي السؤتسخ .)STEM( الخياضيات

 .141 -129 العمسية، لمتخبية السرخية الجسعية ،(ججيج
 قانهن  أحكام بعض جيلتع بذأن 2015 لدشة (17) مرق قانهن  (.2015) الخسسية الجخيجة -18

 بالقانهن  الرادر السحجودة السدئهلية ذات والذخكات باألسيم التهصية وشخكات السداىسة شخكات
 لدشة 11 رقم بالقانهن  الرادر السبيعات عمى العامة الزخيبة وقانهن  1981 لدشة 159 رقم

 وقانهن  1997 لدشة 8 رقم بو الرادر والقانهن  االستثسار وحهافد ضسانات وقانهن  1991
 السصابع القاىخة: )تابع(.11 العجد .2005 لدشة 91 رقم بالقانهن  الرادر الجخل عمى الزخيبة
 األميخية.

 لمجولة العامة السهازنة لسذخوع التسييجي السالي البيان (.2016) لمسحاسبات السخكدؼ الجياز -19
 السػقع عمى متاح .2017 /2016 السالي لمعام

ttp://www.asa.gov.eg/Page.aspx?id=5_650h، ـ.2017 /1/1 بتاريخ إليو الخجػع تع 
 االقتراد في العسل سػؽ  في الكمية االقترادية الرجمات أثخ (.2015) الديج دمحم جيياف -20

 .71 -43 (،71)22 ،عخبية اقترادية بحهث مجمة السرخؼ.
 دار القاىخة: .وانجمتخا األمخيكية حجةالست لمهاليات الدياسي الشغام )د.ت(. أسساعيل سيج حدغ -21
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 العخبية. الشيزة
 (،4)2 ،تخكية رؤية مجمة يشايخ. 25 ثػرة عقب السرخؼ الجستػر اشكالية (.2013) دمحم حدغ -22

81- 102.  
يع تػفيق حدشيغ -23  الجيسقخاطية مجمة الثػرة. مدارات كتعثخ الدياسية الشخبة أزمة (.2014) إبخـا

  .31 -25 (،53)14 األىخاـ(، )ككالة
 صمح مخكد مجمة بسرخ. البصالة عمى يشايخ 25 ثػرة انعكاس (.2013) قشجيل سبلمة حمسي -24

 .282 -217 (،49)17 .االسالمي لالقتراد كامل هللا عبج
 السرخية: 2011 يشايخ ثػرة بعج السجنية الجكلة حػؿ الدياسية التػجيات (.2014) عسخ خيخؼ -25

 .75 -47 (،66)17 ،)األردن( أوسظية شخق  دراسات مجمة نقجية. تحميمية مخاجعة
 فمشجا مغ كل في االلكتخكني التعمع لدياسات مقارنة دراسة (.2012) الجساؿ السعد عبج رانيا -26

 ،واجتساعية تخبهية دراسات العخبية. مرخ جسيػرية في مشيا االستفادة كإمكانية كالشخكيج كفخندا
 .627-541 (،4)18 حمػاف، جامعة التخبية، كمية

 معاييخ ضػء في التخبية بكمية الخياضيات معمسي إعجاد بخنامج تقػيع (.2010) السخسي دمحم ابرب -27
 الجهدة )معاييخ بعشهان األول والجولي الثالث الدشهي  العمسي السؤتسخ السعمع. معاييخ الجػدة:

 28-27 ،  بػرسعيج، بجامعة التخبية كمية ،العخبي( والهطن مرخ في السفتهح التعميم في واالعتساد
  .521 -474 (،2) مارس،

 اإلبجاعية السذخكعات عمى قائع مجخل :STEM (.2015) عبجه دمحم ككسيع الدعيج، مدعج رضا -28
 عذخ الخامذ الدشهي  سيمالع السؤتسخ العخبي. كالػشغ مرخ في الخياضيات تعميع لتصػيخ

 الحادي القخن  اراتمي وتشسية الخياضيات وتعمم تعميم) الخياضيات لتخبهيات السرخية لمجسعية
      .149-123 أغدصذ، 9-8 ،(والعذخين

 االقتراد في التزخع كمعجؿ السػازنة عجد بيغ العبلقة شبيعة (.2015) معغ الدج رمزاف -29
 .507 -484 (،1) ششصا(، جامعة التجارة )كمية والتسهيل التجارة مجمة السرخؼ.

 ـ.0142 العخبية مرخ جسيهرية دستهر (.2014) الجسيػرية رئاسة -30
 خبخات ضػء في مرخ في العاـ الثانػؼ التعميع لسعمع السيشية التشسية (.2014) نعيع يػسف سسية -31

 .666 -585 (،2)7 القريع(، )جامعة والشفدية التخبهية العمهم مجمة الستقجمة. الجكؿ بعس
 تمعمسا لجػ التجريذ ميارات لتشسية تجريبي لبخنامج مقتخح ترػر (.2014) مخاد الديج سياـ -32

 كاليشجسة كالتقشية العمـػ بيغ التكامل كمتصمبات مبادغ ضػء في الثانػية بالسخحمة الفيدياء
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 وعمم التخبية في عخبية دراسات الدعػدية. العخبية بالسسمكة خائل بسجيشة (STEM) كالخياضيات
 .50-17 (،56) الشفذ،

 األساليب، السشيج، السقارنة: التخبية (.2003) زيجاف بجراكؼ كىساـ زيجاف، فتحي شاكخ -33
 العخبية. الشيل مجسػعة القاىخة: .التظبيقات

 الدادس الدشػؼ السؤتسخ يشايخ. 25 لثػرة االقترادية االنعكاسات (.2011) الذاعخ أحسج شيساء -34
-24 القاىخة، العخبي(، الخبيع أحجاث عن الشاتجة السجتسعية األزمات مهاجية وسبل )آثار عذخ
 .829 -801 ،2 ديدسبخ، 25

 محفػظ كرانيا الذشاكؼ، أحسج ككساؿ عباس، عبجه كىشاء العاشي، عبج الستبػلي الجيغ بلحص -35
 التحريل عمى كأثخه التفكيخ تعميع عمى قائع مقتخح الكتخكني بخنامج فاعمية (.2010) العخاقي،
 بحهث مجمة اآللي. الحاسب معمع إعجاد شعبة لجػ السعخفة كراء ما ميارات بعس كاكتداب الجراسي

 .478 -450 (،18) ،الشهعية لتخبيةا
 الجرس باستخجاـ الخياضيات لسعمسي السيشية التشسية فعالية (.2008) الجػاد عبج دمحم الخحسغ عبج -36

 السؤتسخ القػمية. السعاييخ بعس تحقيق عمى اليابانية الخبخة ضػء في Study Lesson السبحػث
 .641 -590 (،2) القاىخة، ،الثقافية( واليهية التعميم )مشاىج العذخون  العمسي

 الشاعسة. مرخ قػة كاستعادة يشايخ 25 ثػرة بعج ما تعميع (.2011) دمحم محسػد المصيف عبج -37
 -13 القاىخة، بجامعة التخبػية الجراسات معيج ،مرخ في التعميم ومدتقبل يشايخ 25 ثهرة مؤتسخ

 .242-221 يػنيػ، 14
 بدمصشة العمـػ معمسي معتقجات : (2015 ) ثيالحار  أمل الذحيسية، أمل أمبػسعيجؼ، هللا عبج -38

 ولاأل لسؤتسخا الستغيخات. ببعس كعبلقتيا STEM كالخياضيات كاليشجسة كالتقانة العمـػ نحػ عساف
 .38 مايػ، 7-5 ،الخياض ، سعػد السمظ جامعة ،والخياضيات العمهم وتعميم تعمم في التسيد في

: معمع عجادإ  في السأمػؿ (.2015) الديج اليادؼ عبج عدة -39  السؤتسخ استذخاؼية. دراسة العمـػ
 في السعمسين إعجاد )بخامج التجريذ وطخق  لمسشاىج السرخية لمجسعية والعذخين الخابع العمسي

  .253 -227 أغدصذ، 27 -26 ،التسيد( أجل من الجامعات
 مجارس يخؼلسج اإلدارؼ األداء لتقييع كسجخل الستػازف  األداء بصاقة (.2015) رفاعي محسػد عقيل -40

 األزىخ(، )جامعة التخبية العخبية. مرخ بجسيػرية STEM كالتكشػلػجيا العمـػ في الستفػقيغ
162(1،) 377- 446. 

 الشيزة مجمة األمخيكية. السرخية لمعبلقات السدتقبمية الديشاريػىات (.2013) الحؽيع عبج عبلء -41
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 .280-212 (،2)14 الدياسية(، كالعمـػ االقتراد )كمية
 30 بعج مرخ في الدياسي الشطاـ تصػر الجكلة: عػدة (.2015) رجب كإيساف ىبلؿ، جيغال عمى -42

 .211 -208 (،59)15 األىخاـ(، )ككالة الجيسقخاطية مجمة يػنيػ.
 في الخياضيات معمع إعجاد بخنامج محتػػ تقػيع (.2010) حشاكؼ جابخ كزكخيا ممقي، شػقي عساد -43

 أسيػط(، )جامعة التخبية كمية مجمة السعمػمات. تكشػلػجيال السراحبة التحجيات كأحج العػلسة ضػء
26(2،) 278- 318. 

بة صسػئيل عساد -44 ة التشسية مجاؿ في لمسعمسيغ السيشية األكاديسية أدكار تصػيخ (.2013) ـك  السيشي
 ،التخبهية السجمة ميجانية. دراسة السجاؿ: ىحا في الحجيثة االتجاىات ضػء في مرخ في لمسعمع

(33،) 415- 492. 
 األىخاـ(، )ككالة الجيسقخاطية مجمة ؟. يشايخ ثػرة مغ تبقى ماذا (.2016) الذػبكي عسخك -45

16(61،) 32- 29. 
 تخبهية دراسات مرخ. في التعميع كمدتقبل يشايخ 25 ثػرة (.2013) مخزكؽ  جعفخ فاركؽ  -46

 .131 -97 (،78) بالدقازيق(، التخبية )كمية ونفدية
 :2011 يشايخ ثػرة بعج ما مرخ تػاجو التي التشسػية تحجياتال (.2014) الػصاؿ أميغ كساؿ -47

 (،2) ششصا(، جامعة التجارة )كمية التجارة مجمة السرخؼ. لبلقتراد ججيج تشسػؼ نسػذج نسػ نحػ
201- 268. 

 ضػء عمى السرخؼ الجامعي قبل التعميع في التشافدية تعديد (.2013) الكخيع عبج محػد لبشى -48
 .280-209 (،39)16 ،التخبية بية.األجش الجكؿ بعس خبخات

 كالعبلقات السدببات في دراسة مرخ: في العشف كضاىخة العذػائيات (.2015) العجكؼ أحسج دمحم -49
 -189 (،59) أسيػط(، جامعة التجارة )كمية العمسية السجمة يشايخ. 25 ثػرة كبعج قبل الستبادلة

212. 
 إعجاد بخنامج تصػيخ (.2015) الديج الحسيج بجع ككالء الدسيع، عبج دمحم كعدة السفتي، أميغ دمحم -50

 كمية مجمة التخبػؼ. كالجانب األكاديسي الجانب تكامل ضػء في التخبية بكمية الخياضيات معمع
 .580 -566 (،2)39 شسذ(، عيغ )جامعة التخبية

 مجمة الجكلية. السشطسات ضغػط كشأة تحت السرخؼ االقتراد مخاشخ (.2016) جاد دمحم -51
 .138 -135 (،61)16 األىخاـ(، )ككالة يةالجيسقخاط

 السرخؼ االقترادؼ السؤتسخ ىل الحالية العالسية التحجيات لسػاجية (.2015) الديادؼ كساؿ دمحم -52
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 .5 (،148) ،األعسال إدارة الحل؟. ىػ
http://www  السػقع عمى متاح  .والجعم بخنامج ومعشى تعخيف)د.ت(. الجامع السعاني معجع -53

-r/dict/ar.almaany.com/a

8%AC ar/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D/، الخجػع تع 
     ـ.2016 /12/6 بتاريخ إليو

 السرخؼ االقتراد عمى كأثخه السرخؼ لمجستػر تحميمية نطخة (.2014) رضا الجيغ تساـ مرصفى -54
 .18 -9 (،206) ،العخبي السجيخ مجمة لمجكلة. كاالجتساعي الدياسي كالسدار

 في STEM كالخياضيات كاليشجسة كالتقشية العمـػ مجارس أىسية (.2015) لالدبي عسخ مي -55
: تعميع تصػيخ  لمجسعية والعذخين الخابع العمسي السؤتسخ السعمع. إعجاد في نطخية دراسة العمـػ

-26 ،التسيد( أجل من الجامعات في السعمسين إعجاد )بخنامج التجريذ وطخق  لمسشاىج السرخية
 .278 -254 أغدصذ، 27

 القاىخة: .اإللدامي التعميم ونغم السشيجية األصهل السقارنة: التخبية (.2009) خميل سعج نبيل -56
 كالتػزيع.. لمشذخ الفجخ دار

 التشسية في السسارسة مجتسع نطخية تصبيقات لبعس مقارنة دراسة (.2015) عميػة أبػ سيج نيمة -57
 في مشيا اإلفادة كإمكانية جشػبيةال ككػريا الستحجة الػاليات مغ كل في STEM لسعمسي السيشية

 .120-29 (،2)21 واجتساعية، تخبهية دراسات مجمة العخبية. مرخ جسيػرية
 دراسة :2011 يشايخ كثػرة السرخية الدياسية الثقافة في التغييخ (.2016) حدغ شارؽ  نيى -58

 .203 -198 (،4)17 ،الدياسية والعمهم االقتراد كمية مجمة السرخؼ. لمذباب ميجانية
 متاح يػنيػ. 30ك يشايخ 25 ثػرتي بعج السرخؼ االقتراد (.2014) لبلستعبلمات العامة الييئة -59

 السػقع عمى
600-http://sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmp.Articles.aspx?CatID=1، تع 

 ـ.2016 /11/11 بتاريخ إليو الخجػع
 نسػذجًا. مرخ سشػات: 3 بعج بيالعخ  الخبيع ثػرات العسل: كرقة (.2014) السجيج عبج كحيج -60

 .69-37 (،421)36 ،)لبشان( العخبي السدتقبل
 متاح .2030 مرخ رؤية السدتجامة: التشسية استخاتيجية (.2015) كالستابعة التخصيط كزارة -61

 .2016 /12/10 بتاريخ إليو الخجػع تع /،http://sdsegypt2030.com السػقع عمى
 إعادة بذأن 2011 /24/8 بتاريخ (289) رقم وزاري  قخارا أ(.2011) كالتعميع التخبية كزارة -62

 كالتعميع. التخبية كزارة القاىخة: والسعمسين. واآلباء األمشاء مجمذ تشغيم
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 نغام بذأن 2011 /11/10 بتاريخ (269) رقم وزاري  قخارا ب(.2011) كالتعميع التخبية كزارة -63
 كالتعميع. التخبية كزارة قاىخة:ال .والتكشهلهجيا العمهم في الثانهية الستفهقين مجارس

 إنذاء بذأن 2014 /14/4 بتاريخ (172) رقم وزاري  قخارا أ(.2012) كالتعميع التخبية كزارة -64
 كالتعميع. التخبية كزارة القاىخة: .STEM والتكشهلهجيا العمهم في الستفهقين مجارس وحجة

 مشح بذأن 2012 /21/4 خبتاري (202) رقم وزاري  قخارا ب(.2012) كالتعميع التخبية كزارة -65
 .والتكشهلهجيا العمهم في الستفهقين مجارس من والتكشهلهجيا العمهم في السرخية الثانهية الذيادة
 كالتعميع. التخبية كزارة القاىخة:

 إنذاء بذأن 2015 /24/8 بتاريخ (313) رقم وزاري  قخارا ج(.2012) كالتعميع التخبية كزارة -66
 جسيهرية محافغات في STEM والتكشهلهجيا العمهم في لستفهقينا مجارس لجعم الشهعية المجان
 كالتعميع. التخبية كزارة القاىخة: .العخبية مرخ

 نغام بذأن 2012 /2/10 بتاريخ (382) رقم وزاري  قخارا د(.2012) كالتعميع التخبية كزارة -67
 كزارة القاىخة: .هجياوالتكشهل العمهم في الثانهية الستفهقين بسجارس واالمتحانات والجراسة القبهل
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 السػقع عمى متاح كالتعميع، التخبية كزارة إصجارات القاىخة: .لسرخ القهمي السذخوع التعميم

Entrances.aspx .gov.eg/Pages/ http://portal.moe، 2/10 بتاريخ إلييا الخجػع تع/ 
 ـ.2016
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  السػقع عمى متاح م.2017 الثانهية
http://moe.gov.eg/Math_Competition/index.html، 2/1 بتاريخ إليو الخجػع تع/ 

 ـ.2017
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