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امللدص:
مع اإليماف الكامؿ بحاجة التعميـ المصػرم  -كخاصػة التعمػيـ لبػؿ الجػامع  -إلػ التيييػر ػ
ظؿ المناىج الجامدة كالتقميدية ،هبنيت الكثير مػف الطمكحػات ىمػ برنػامج جامعػة الطىػؿ ىمػ
دىـ بيئة تعميمية داىمة لمعمكـ كالتكنكلكجيا لتحقيؽ بعض أىػداؼ
اىتبار أنو متنىس بديؿ
كتكجيات الدكلة ضمف االستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكػار ََِّـ ،إال أف ىػذا
البرنامج كتحديدا بجامعة الىيكـ يعترضو مجمكىة مف العقبات لمقياـ بدكره
كالعممية التكنكلكجية كاليندسية كالرياضية  STEMمتمثؿ

تنميػة الميػارات

نكىية األنشػطة المقدمػة كطػرؽ

تنظيميػػا ،كىميػػو يسػػع البحػػث الحػػال لكضػػع مجمكىػػة مػػف الض ػكابط كاإلج ػراتات المقترحػػة
لتىعيػػؿ دكر جامعػػة الطىػػؿ بجامعػػة الىيػػكـ ػػ دىػػـ التعمػػيـ القػػائـ ىمػػ  STEMمػػف خػػبلؿ
مستخدما المنيج المقارف .
االستىادة مف خبرت الكاليات المتحدة األمريكية كاستراليا
ن
الكممات المىتاحية  :جامعة الطىؿ  ،تعميـ ، STEMأمريكا ،استراليا  ،مصر .
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Activating the role of the Children University-Fayoum University in
supporting STEM Education in the light of the "National Strategy for
Science, Technology and Innovation 2030 " (STI-EGY 2030) and
experiences of United States of America & Australia.
Dr. Hoda Moawad Abdel Fattah
Lecturer of Comparative Education Department ,
Faculty of Education, Fayoum University
Abstract
With full belief in the need for Egyptian education - especially preuniversity education - to change in light of rigid and traditional curricula, many
aspirations were attached to the Child University program as an alternative
outlet in supporting an educational environment supportive of science and
technology to achieve some of the goals and orientations of the state within the
national strategy for science and technology And innovation 2030 AD,
however, this program specifically in Fayoum University faces a set of
obstacles to play its role in developing skills, scientific, technological,
engineering, and sports STEM represented in the quality of the activities
provided and the methods of their organization, and therefore the current
research seeks to develop A set of proposed controls to activate the role of the
Child University at Fayoum University in supporting STEM-based education
by leveraging the experiences of the United States and Australia using the
comparative approach.

key words : Child University, STEM Education, America, Australia, Egypt.
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أّال  :اإلطاز العاو للبحح
مكدم٘ البحح :
أكد المنتػدل االلتصػادم العػالم  ،)َُِٔ( The World Economic Forumأف محػك
أميػػة الىػػرد ػ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة كالرياضػػيات مقيػػاس لبلسػػتعداد لممسػػتقبؿ ،كيعػػد
تركيػػػز رئػػػيس ػػػ المبػػػادرات العالميػػػة بالػػػدكؿ التػػػ تسػػػع إلػػػ تعزيػػػز االزدىػػػار االلتصػػػادم
جنبػػا إل ػ جنػػب مػػع
( ،)TIMMS ,et al,2018,p.3مػػع تسػػارع كتيػػرة االبتكػػار العػػالم
ن
االلتصػاد القػائـ ىمػ المعر ػة ىظمػت الحاجػة إلػ
المنا سة ىم المكاىب العممية كالتقنية
ميػارات العمػكـ كالتكنكلكجيػا كاليندسػة كالرياضػيات أك مػا يطمػؽ ىمييػا (Science )STEM
 Technology ,Engineering ,Mathematicsكالتػ تعبػر ىػف مجمكىػة كاسػعة مػف
المعارؼ كالميارات الت يزداد الطمب ىمييا

أغمب لطاىات األىماؿ ،الكظػائؼ المرتبطػة بػػ

 STEMىػػػ "كظػػػائؼ المسػػػتقبؿ " ،كىميػػػو لامػػػت العديػػػد مػػػف الػػػدكؿ باسػػػتثمارات كبيػػػرة ػػػ
المبػػػادرات التعميميػػػة لػػػػتعميـ  STEMمد كىػػػة إلػػػ حػػػد كبيػػػر بمخػػػاكؼ بشػػػ ف أكجػػػو القصػػػكر
المينييف المؤىميف لممستقبؿ ()DONALD, 2016, p.530

المحتممة
ك

ظؿ المشكبلت المتعددة ألنماط التعميـ الرسم بالػدكؿ المختمىػة تػـ التركيػز ىمػ

بعػػض أنمػػاط التعمػػيـ غيػػر الرسػػم كالتػ تعػػد بمثابػػة بيئػػات تعمػػـ عالػػة كمتػػنىس بػػديؿ لمتعمػػيـ
رصػػا إلج ػرات البحػػكث كالتجػػارب لتنميػػة
الرسػػم تكمػػؿ معػػارؼ كميػػارات الطػػبلب ،كتػػك ر ليػػـ ن
ميارات البحث كالتىكيػر متعػدد األبعػاد؛ بمػا يمكػنيـ مػف تعمػـ القضػايا الصػعبة ،كبنػات معػار يـ
كخاصػػػة مػػػا يتعمػػػؽ بميػػػارات العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كاليندسػػػة  - STEMبشػػػكؿ
كميػػػاراتيـ –
ن
أ ضؿ) Eş ,et al , 2015,p.33(.
ىذا كىناؾ نكع مف أنكاع التعميـ غير الرسم

مجػاؿ تعمػيـ العمػكـ اكتسػب لسػنكات

ىديدة ىكية مؤسسػية تحػت مسػم "جامعػة الطىػؿ " ) Children's University (CUتمػؾ
التػػػ تقػػػدـ التعمػػػيـ التطبيقػػػ غيػػػر الرسػػػم

ػػػ العديػػػد مػػػف التخصصػػػات لؤلطىػػػاؿ برىايػػػة

المؤسسػات الجامعيػة ،يػ كسػيمة مصػممة لتعزيػػز تعمػـ تبلميػذ المػدارس كر ػع التحصػيؿ ػ
كخاصػة العمػػكـ بػػاختبلؼ أنكاىيػػا ،إذ تعػػد جامعػػة األطىػػاؿ  CUأك
مجػػاالت المنػػاىج الدراسػػية،
ن
ناجحػا لميايػة ييػدؼ إلػ إثػارة اىتمػاـ
جامعة المرح – كمػا تطمػؽ ىمييػا بعػض الػدكؿ  -حػدثنا
ن

األطىاؿ بالعمكـ مف خبلؿ المعب كالمرح ،المعر ة المكتسبة مع المتعة يتـ تخزينيا لىترة أطػكؿ
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إبػداىا (Curticapean
الذاكرة طكيمة المدل كيمكف استخداميا بشكؿ أكثػر كىػاتةن كأكثػر
ن

) ،, 2008, p.3مػف خػبلؿ السػماح لؤلطىػاؿ الصػيار االسػتمتاع بم ار ػؽ الجامعػة كممارسػة
ىامػة ،الىمسػىة الكامنػة كرات ت سػيس جامعػات الطىػؿ
األنشطة العمميػة تػزداد دا عيػتيـ لمػتعمـ ن
العمكـ ،كتعريىيـ بالجامعات كزيػادة
دكليا ى تشجيع األطىاؿ ىم التىكير النالد كالىضكؿ
ن
كىييـ بالثقا ة األكاديمية كتزكيدىـ بالتكجييات ػ تىضػيبلتيـ المسػتقبمية ،كتحظػ جامعػات
الطىؿ الت تخدـ ىذه األغراض بشعبية كبيرة

العالـ ،قػد أظيػرت التقييمػات المسػتقمة التػ

أجرتيا جامعة كامبريدج البريطانية أف جامعة الطىػؿ تحػدث رلنػا ػ تعمػـ األطىػاؿ كانجػازاتيـ،
سكات داخؿ المدرسة أك خارجيا (.)Eş ,et al , 2015,p.33

كىميو لد بذلت الجامعات كغيرىا مف المنظمات البحثية األخرل محاكالت متعػددة لىػت
مؤسساتيا كم ار قيا لمسماح بمكاجيػات جديػدة مػع العمػكـ كالىنػكف كالعمػكـ اإلنسػانية لؤلطىػاؿ،
بمساىدة الباحثيف كالطبلب األكاديمييف كأىضات ىيئة التدريس الجامعييف ،األسػاس المنطقػ
الذم يقكـ ىميو تككيف جامعة الطىؿ  CUىك إلامة ركابط مثمرة مع المجتمع المحم ك دمػج
الجامعة

لمب المجتمع مف خبلؿ الخدمات كشػراكات الػتعمـ (،)Overtona, 2010, p.3876

جامعة الطىؿ ) (CUمشركع /برنػامج يقػدـ لؤلطىػاؿ مػف سػف ٓأك ٕ سػنكات إلػ ُْ ىا نمػا

ىامػا ،لتػػك ير تجػػارب تعميميػػة مثيػػرة كمبتكػػرة ىاليػػة الجػػكدة لؤلطىػػاؿ خػػارج
كلػػد يمتػػد إلػ ُٖ ن
اليكـ الدراس المعتاد ،ك ػ ىطػبلت نيايػة األسػبكع ،كالعطػبلت الصػيىية (Official website
University,

Children’s

the

is

What

University(UK),

Children

of

)www.childrensuniversity.co.uk
تحديػدا ،قػد أشػار
العقد الماض  ،ك ػ أكركبػا
كأصبحت جامعات الطىؿ ذات أىمية خاصة
ن
المكلع الرسم لشبكة جامعات األطىاؿ األكركبية ب ف إجمال ىػدد جامعػات األطىػاؿ بمػ أكثػر
جامع ػة ػ أكثػػر مػػف َْ دكلػػة حػػكؿ العػػالـ بقارات ػو السػػت ،مػػثبلن أمريكػػا الشػػمالية
مػػف َّٓ
ن
(كندا كالكاليات المتحدة) ،كأمريكا الجنكبية (البرازيؿ  ،بيرك) ،كآسػيا (الصػيف ،الينػد) ،كأ ريقيػا
(مصر) ،كأستراليا كالعديد مػف الػدكؿ األكركبيػة  ،) Zając, 2018, p.4(.كىمػ الػرغـ مػف
ىالميػا إال أنيػا تشػترؾ ػ ىػدؼ ىػاـ كىػك " :تعريػؼ
ىدـ كجػكد نمػكذج كاحػد لجامعػة الطىػؿ
ن
سف مبكر ،كتطكير مياراتيـ البحثية مػف خػبلؿ تػدريبيـ ىمػ البحػث
األطىاؿ بالعمـ كالىف
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ىػف المعمكمػات األصػمية كمسػاىدتيـ ىمػ

يػـ العمػكـ بىركىيػا المختمىػة ( IŞIR, İNCE,

. )2015, p.345
ىػ ألمانيػػا تيػػدؼ جامعػػة الطىػػؿ بجامعػػة العمػػكـ التطبيقيػػة ػ أك نبػػرغ

University of

 Applied Sciences in Offenburgإل ػ تحىيػػز األطىػػاؿ ىم ػ العمػػكـ ( الىيزيػػات ،
الكيميػػات الحيكيػػة) مػػع ىػػدد كبيػػر مػػف التجػػارب المثيػػرة كالمميمػػة ،قػػد تػػـ اسػػتخداـ تجػػارب تػػـ
االتصاؿ بيا مف خبلؿ الرسػكـ المتحركػة كشػرائ البػث المباشػر ك  ،PowerPointككػاف مػف
بػيف المكضػكىات التػ تػـ تناكليػا """ The Magic of Lightسػحر الضػكت" بيػدؼ إيصػاؿ
ىمكمػا كالبصػريات بشػكؿ خػاص -كالتكنكلكجيػا إلػ الجميػكر الشػاب ،كنشػر
العمـ -الىيزيات
ن
الحمػػاس لمىيزيػػات كخاصػػة البصػػريات لؤلطىػػاؿ( ،) Curticapean, 2009, p.2كػػذلؾ لامػػت
جامعػة تسػػمانيا االسػترالية بمبػػادرة "إنشػات مسػػيرت المينيػة"  Creating My Careerػ
ىاـ َُِٕ ضمف برنامج جامعة الطىؿ مف خبلؿ الشراكة مع جامعة تسمانيا بتك ير الىرصػة
لطػػػبلب الصػػػؼ الثػػػامف كالتاسػػػع الستكشػػػاؼ ُٗ مجمكىػػػة مينيػػػة متعػػػددة كتػػػك ير معمكمػػػات
مستمرة حكؿ مسارات الجامعة كالركابط الصػناىية كالمينيػة المختمىػة (National Centre for
)Student Equality in Higher Education(NCSEHE), 2017,p.61

كلػػـ تكػػف مصػػر بمن ػ ل ىػػف ىػػذه التكجيػػات العالميػػة ،ى ػ ظػػؿ مػػا تكاجيػػو أنظمػػة
التعميـ المصرية (كخاصة لبؿ الجامع )  -بمناىجيػا التقميديػة  -مػف و
تحػد كاضػ و يمػا يتعمػؽ
ن
بممارسػػة األنشػػطة العمميػػة كاالبتكاريػػة ،لامػػػت ك ازرة التعمػػيـ العػػال كالبحػػث العممػػ بإصػػػدار
كيػدا منيػا ىمػ ضػركرة تييئػػة
"االسػتراتيجية القكميػة لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػا كاالبتكػػار ََِّ " ت ن
بيئة مشجعة لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار لػادرة ىمػ إنتػاج المعر ػة كتسػكيقيا بكىػاتة ك عاليػة
كخمػػؽ جػػك مػػف المنا سػػة العمميػػة المبنيػػة ىم ػ التميػػز ،لزيػػادة معػػدؿ نمػػك االلتص ػاد الػػكطن
كتحقيػػػػػؽ تنميػػػػػة مسػػػػػػتدامة ترتقػػػػػ بػػػػػػالمجتمع كر اىيتػػػػػو (ك ازرة التعمػػػػػػيـ العػػػػػال كالبحػػػػػػث
العمم ،االستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ  ،َُِٗ،صٖ ).
كلػػػػد تػػػػـ إطػػػػبلؽ برنػػػػامج "جامعػػػػة الطىػػػػؿ " الػػػػذم تتبنػػػػاه أكاديميػػػػة البحػػػػث العممػػػػ
كالتكنكلكجيػػا – ىضػػك الشػػبكة األكركبيػػة لجامعػػة الطىػػؿ – ىػػاـ َُِْ كمشػػركع لػػكم

ػ

مجاؿ التعمػيـ اإلبػداى غيػر الرسػم لمعمػكـ كاكتشػاؼ كاحتضػاف األطىػاؿ المميػزيف ػ مراحػؿ
مبكرة مف التعمػيـ ،كنشػر الثقا ػة العمميػة كتييئػة بيئػة محىػزة لمبحػث العممػ كاالبتكػار كتطػكير
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طرؽ جديدة كمبتكرة لمتعميـ ،مف أىـ أىداؼ جامعة الطىػؿ ػ مصػر ىػك ضػماف إتاحػة كا ػة
األنشػػػػطة التعميميػػػػة ذات الجػػػػكدة المرتىعػػػػة لكػػػػؿ طىػػػػؿ بالمجػػػػاف بيػػػػض النظػػػػر ىػػػػف خمىيتػػػػو
االجتماىيػػة كبشػػراكة ناجحػػة مػػػع الجامعػػات المصػػرية الحككميػػػة كالخاصػػة (أكاديميػػة البحػػػث
العممػػػ كالتكنكلكجيػػػا ،برنػػػامج حاضػػػنة العقػػػكؿ العمميػػػة المصػػػرية (اسػػػم ).َُِٕ،صِ)،
ككانت جامعة الىيكـ مف أكل الجامعات المصرية الحككمية

تبن برنامج جامعة الطىػؿ ػ

رحابيا ىاـ َُِٓ كالذم يعد بارلػة أمػؿ ػ دىػـ الميػارات التكنكلكجيػة كالعمميػة لػدل أطىػاؿ
محا ظة الىيكـ .
كلػػػد جػػػات اىتمػػػاـ الدكلػػػة بػػػدىـ الميػػػارات العمميػػػة كالتكنكلكجيػػػة كاليندسػػػية بػػػالطرؽ غيػػػر
التقميدية/الرسمية كمنيا جامعة الطىؿ نتيجػة لتعػدد نقػاط الضػعؼ ػ مسػتكل خريجػ التعمػيـ
مصر كما رصدتو االسػتراتيجية القكميػة

ىامة ،تشير مؤشرات العمكـ كالتكنكلكجيا
المصرم ن
لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا كاالبتكػار إلػ انخىػاض نسػػب الطػبلب المقيػديف ػ الكميػات العمميػة كالتػ

الكثير مف المجاالت الصناىية كالزراىية لمبنية التحتيػة ،ممػا

أساسا لصناىة المستقبؿ
تعد
ن
نػػتج ىنيػػا لمػػة ىػػدد العممػػات ػ مجػػاالت الىيزيػػات كالرياضػػيات ،كنقػػص الخب ػرات ػ بعػػض
التخصصػػات النػػادرة (الىيزيػػات النككيػػة) ،كلمػػة ىػػدد الميندسػػيف كالىنيػػيف ػ مؤسسػػات البحػػث
العمم كتدن لدراتيـ ،كىذا لد يرجع إل ىزكؼ الطػبلب ىػف التعمػيـ بالقسػـ العممػ بالمرحمػة
الثانكيػػة لتػػدن ثقا ػػة العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاالبتكػػار لػػدييـ ،ىػػذا بجانػػب تكجػػو أغمػػب الجامعػػات
نحػػػك الجانػػػب المعر ػػػ كاىمػػػاؿ تنميػػػة الجػػػدارات البحثيػػػة كاالبتكاريػػػة ،كىػػػدـ تمكػػػيف الشػػػباب
كتيميش دكرىـ

التخطيط كادارة منظكمة العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار( .كزارة التعمػيـ العػال

كالبحػػػث العممػػػ ،االسػػػتراتيجية القكميػػػة لمعمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كاالبتكػػػار ََِّ  ، َُِٗ،ص
صٗ )ُٓ،
كمػػػا أكضػػػ مؤشػػػر التنا سػػػية العالميػػػة لممكاىػػػب ََِِ

Global Talent

 - )GTCI( Competitiveness Indexالػػذم يعتمػد مؤشػػريف ػػرىييف ىػػالمييف رئيسػػييف
ػػػ التقيػػػيـ كىمػػػا  :االبتكػػػار ( )GIIكتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات العالميػػػة ( - )GITRبػػػ ف مصػػػر
جاتت

المرتبة ٕٗ مػف بػيف ُِّ دكلػة ػ حػيف احتمػت الكاليػات المتحػدة المركػز الثػان ،

كاسػػتراليا المركػػز العاشػػر ،إيمان ػا منيمػػا باألىمي ػة الحيكيػػة لممكىبػػة مػػف أجػػؿ الرخػػات ،كربػػط
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المكاىب بالتنمية االلتصادية ،كتشجيع الحكار بػيف الحككمػات كالشػركات كاألكسػاط األكاديميػة
كالمينية).(Lanvin ,et al, 2020, p.3
كاف دؿ ىػػذا يػػدؿ ىم ػ أف مصػػر بحاجػػة لمزيػػد مػػف االرتقػػات بالبيئػػة المحىػػزة لمعمػػكـ
سػػبؿ
كالتكنكلكجيػػا كاالبتكػػار كالخػػركج مػػف دائػػرة القكالػػب النمطيػػة كالبيركلراطيػػة كالبحػػث ىػػف ي
جديػػدة لمكاكبػػة التقػػدـ العممػ كتػػك ير أسػػس لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة؛ كليػػذا يسػػع البحػػث

الحال إل من مزيد مف االىتماـ لبرنامج جامعة الطىػؿ كالقضػات ىمػ العقبػات التػ تعتػرض
خاصة يما يتعمؽ بالتنمية العممية كالتكنكلكجية كاليندسية .
دكره
ن

مشهل٘ البحح :

كخاصػة التعمػيـ لبػؿ الجػامع  -إلػ التيييػر
مع اإليماف الكامؿ بحاجة التعميـ المصرم -
ن
ظؿ المنػاىج الجامػدة كالتقميديػة ،هىمقػت الكثيػر مػف الطمكحػات ىمػ برنػامج جامعػة الطىػؿ

ىم ػ اىتبػػار أنػػو متػػنىس بػػديؿ ػ دىػػـ بيئػػة تعميميػػة داىمػػة لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة
كالرياضػػػيات لتحقيػػػؽ بعػػػض أىػػػداؼ كتكجيػػػات الدكلػػػة ضػػػمف االسػػػتراتيجية القكميػػػة لمعمػػػكـ

كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّـ  ،إال أنو ىم الػرغـ مػف حداثػة البرنػامج ،إال أنػو يعترضػو ىػدة
ىقبػػات لمقيػػاـ بػػدكره ػ تنميػػة الميػػارات كالعمميػػة التكنكلكجيػػة كاليندسػػية كالرياضػػية STEM
متمثػؿ ػ نكىيػػة األنشػطة المقدمػػة كطػػرؽ تنظيميػا كمنيػػا (صػػقر  ،َُِٗ،ص ص ِٖٔ-
ِٕٖ ):
-

غياب المقررات المحددة الت يمكػف لؤلطىػاؿ دراسػتيا ػ إطػار الجامعػة؛ حيػث يقػكـ
األمر ىم الجيكد المنىصمة ألىضات ىيئة التدريس المشاركيف بالمشركع .

 غياب الىمسىة الدليقة كالخطط المحددة لسير الدراسة . ت ثر تنىيذ األنشطة لحد كبير بالعكامؿ المالية . غياب ػرص اإلرشػاد المينػ كاألكػاديم التػ يمكػف لعضػك ىيئػة التػدريس القيػاـ بػوىند اكتشاؼ لدرات الطىؿ ،مما ينعكس ىم لػدرة الطىػؿ ىمػ تحديػد مسػاره الػكظيى
الصحي مستقببلن.

 غياب الخطة التقكيميػة المحػددة التػ يمكػف االىتمػاد ىمييػا ػ تحديػد مػدل االنجػازالت تـ تحقيقو

إطار المشركع .
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 محدكديػػة جػػدكل الشػػيادات الت ػ يحصػػؿ ىمييػػا الطىػػؿ ػ نيايػػة البرنػػامج ممػػا يىقػػدالمشػػػركع جػػػدكاه كأىميتػػػو ،ك قػػػداف أىميتػػػو ػػػ اسػػػتكماؿ الطىػػػؿ لمسػػػيرتو المينيػػػة
المستقبمية.
كما أضا ت (سركر )َُِٗ ،أف ىناؾ حمقة مىقكدة بػيف المػدارس كبػيف جامعػة الطىػؿ؛ ممػا
أظيػػر العديػػد م ػف المعكلػػات الت ػ تحػػكؿ دكف تحقيػػؽ أىػػدا يا؛ تتمثػػؿ ػ ى ػدـ كضػػكح الػػدكر
التربػػكم الػػذم تقػػكـ بػػو جامعػػػة الطىػػؿ تجػػاه تربيػػة اإلبػػػداع بالمػػدارس كخاصػػة المػػدارس ػػػ
المناطؽ الريىية؛ غمبية المقبكليف مف مدارس الميات كالمدارس التػ تقػع ػ نطػاؽ المدينػة،
كذلؾ نتيجة ضعؼ الكى بيذا الدكر ،كىنا تظير جكة أخػرل بػيف مػا يقػدـ مػف بػرامج لؤلطىػاؿ
بجامعة الطىؿ كبيف المكاد التػ تقػدـ ليػـ بالمدرسػة ،كػذلؾ تظيػر مشػكمة ضػعؼ التنسػيؽ بػيف
الجيات الت تعن برىاية المكىكبيف كالمبدىيف كأكليات األمكر مما يبدد جيكد كبيرة كاف يمكػف
استثمارىا

رىاية المكىكبيف كالمبدىيف ،كضعؼ التسكيؽ االجتماى لبرنامج جامعػة الطىػؿ،

كمػػا ال تتػكا ر الئحػػة لمعمػػؿ المشػػترؾ بػػيف جامعػػة الطىػػؿ كالمدرسػػة ،كىػػدـ تػكا ر لكاىػػد بيانػػات
لمطبلب الممتحقيف بجامعة الطىؿ لدل المدارس .
كىمػػػ الػػػرغـ مػػػف أف برنػػػامج جامعػػػة الطىػػػؿ ػػػ العديػػػد مػػػف دكؿ العػػػالـ تتمركػػػز ميمتػػػو
األساسية

تكجيو األطىاؿ كالشباب إل الميف كالكظػائؼ المسػتقبمية المعتمػدة ىمػ ميػارات

خاصػة؛
ىامػة – كالىيػكـ
ن
 STEMإال أف ىذا الدكر ال زاؿ يشكبو العديد مػف العقبػات ػ مصػر ن
خاصػػػة يمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالكى المجتمعػػػ مػػػف لبػػػؿ مؤسسػػػات
إذ ينقصػػػو المزيػػػد مػػػف االىتمػػػاـ
ن
المجتمع المدن  ،أكليػات األمػكر ،كالمجتمػع الجػامع  ،إضػا ة إلػ أف األنشػطة التػ يقػكـ بيػا

الطىػػػؿ ال زاؿ ييمػػػب ىمييػػػا الطػػػابع النظػػػرم إلػػػ حػػػد كيبػػػر ،كػػػذلؾ درجػػػة مشػػػاركة المؤسسػػػات
نادر .
المجتمعية الصناىية ككجيات تعمـ يكاد يككف نا
قػػد التصػػرت المقػػررات المقدمػػة لؤلطىػػاؿ ػ جامعػػة الطىػػؿ بجامعػػة الىيػػكـ ػ المراحػػؿ
الػػثبلث الت ػ نىػػذت ىم ػ مقػػررات ىػػف الطالػػة ،البيئػػة ،التنػػكع البيكلػػكج  ،مصػػريات ،الىنػػكف،
اإلنسػػػانيات ،كتضػػػمف البرنػػػامج زيػػػارة لػػػبعض معػػػالـ جامعػػػة الىيػػػكـ مثػػػؿ  :لاىػػػة االحتىػػػاالت
لمتػػدريب ىم ػ التمثيػػؿ كالككراؿ،ككػػذلؾ التجػػكؿ داخػػؿ الحػػرـ الجػػامع لدراسػػة أشػػكاؿ األشػػجار
كتصنيىاتيا المختمىة  ،كتىقد بعض كمياتيا مثؿ كمية العمكـ ،الطػب ،الزراىػة ،ريػاض األطىػاؿ،
اآلثػػار ،سػػياحة ك نػػادؽ كمعيػػد دكؿ حػػكض النيػػؿ بالجامعػػة

(Academy Of Scientific

)Research and Technology, Progress Report No Final Report ,2019, ,p.4
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كبإمعاف النظر ػ ذلػؾ يتضػ أف ىػذه المقػررات تتسػـ إلػ حػد كبيػر بالعمكميػة ،إضػا ة إلػ
التصػارىا ىمػ مكضػػكىات ىػف الطالػة كالبيئػػة ،كالتنػكع البيكلػكج كاىمػػاؿ لبػال المكضػػكىات
الداىمػػػة لمعمػػػكـ كالرياضػػػيات كاليندسػػػة كالتكنكلكجيػػػا  ،STEMكأف كجيػػػات الػػػتعمـ التػػػ تػػػـ
اسػػتخداميا ال تخػػدـ إلػػ حػػد كبيػػر الجانػػب العممػػ كاألنشػػطة التدريبيػػة التػػ تحتاجيػػا ىػػذه
المكضكىات مثؿ المؤسسات الصناىية كاليندسية .

أسٝل٘ البحح :
بنات ىم ما سبؽ طرحو ػ تنػاكؿ البحػث لممشػكمة؛ يحػاكؿ البحػث الحػال اإلجابػة ىمػ
ن
السؤاؿ الرئيس التال " :ما اإلجػراتات المقترحػة لتىعيػؿ دكر جامعػة الطىػؿ بجامعػة الىيػكـ ػ
دىػػػـ تعمػػػيـ  STEMػػػ ضػػػكت االسػػػتراتيجية القكميػػػة لمعمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كاالبتكػػػار ََِّ"
ػادا بخبرتػ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كاسػػتراليا كيمكػػف صػػياغة السػؤاؿ الػػرئيس ػ
استرشػ ن
األسئمة الىرىية التالية:
ُ -مػػػا مبلمػػػ دكر جامعػػػة الطىػػػؿ ػػػػ دىػػػـ تعمػػػيـ  ( STEMػػػ األدبيػػػات التربكيػػػػة
المعاصرة)
ِ -مػػا مبلم ػ دكر جامعػػة الطىػػؿ بالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كاسػػتراليا ػ دىػػـ تعمػػيـ
STEM

ضكت بعض القكل كالعكامؿ الثقا ية المؤثرة

ّ -ما دكر جامعة الطىؿ بجامعة الىيػكـ ػ دىػـ تعمػيـ  STEMػ ضػكت االسػتراتيجية
القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ"

ضكت بعض القكل كالعكامػؿ الثقا يػة

المؤثرة
ْ -ما أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف خبرت الكاليات المتحدة األمريكية كاسػتراليا كمصػر ػ
ضكت بعض القكل كالعكامؿ الثقا ية المؤثرة
ٓ -ما التصكر المقترح لتىعيؿ دكر جامعة الطىػؿ بجامعػة الىيػكـ ػ دىػـ تعمػيـ STEM
ضكت االستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ" باالسػتىادة مػف
خبرت الكاليات المتحدة األمريكية كاستراليا
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أٍنٔ٘ البحح:
تكمػف أىميػػة البحػث الحػػال

ػ اىتمامػو بػ كثر الىئػات العمريػػة أىميػػة ىمػ اإلطػػبلؽ ،كأكثرىػػا

لابمية ىم استيعاب كتككيف خمىية ىممية لكيػة تعػد أسػاس لمسػارىا كتكجياتيػا المينيػة كىػ
خاص ػة ىنػػد ربطيػػا بتعمػػيـ تعتمػػد ىميػػو الكثيػػر مػػف الميػػف
مرحمػػة الطىكلػػة بمراحميػػا المختمىػػة
ن
اسػتجابة لتكجيػات الدكلػة القكميػة متمثمػة ػ
المستقبمية كىك تعميـ  ،STEMكما يعد البحػث
ن
"االسػػتراتيجية القكميػػة لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاالبتكػػار ََِّ ،كىميػػو تتمثػػؿ ليمػػة البحػػث ػ
جانبيف ىما:
كدكليػا كىػػك
محميػا
الكٔنـ٘ اليرسٓــ٘  :تتمثػؿ ػ تنػاكؿ مكضػػكع ىمػ جانػػب كبيػر مػػف األىميػة
ن
ن
اكتشاؼ المكىكبيف كتنميتيـ؛ إذ تعد كسػيمة لمتيمػب ىمػ العديػد مػف
"جامعة الطىؿ" كدركه
المشكبلت التقميدية لمتعميـ المدرس بطريقة ممتعة كمشكلة تعتمد ىمػ المعػب كالمػرح ،ككػذلؾ
التعرؼ ىم بعض مف مبلم الخبرتيف األمريكية كاالسترالية

برنامج جامعة الطىؿ .

الكٔنـــ٘ التقبٔكٔـــ٘  :تتمثػػػؿ القيمػػػة التطبيقيػػػة ػػػ كضػػػع مجمكىػػػة مػػػف اإلجػػػراتات المنيجيػػػة
المقترحػػػة لمنيػػػكض ببرنػػػامج جامعػػػة الطىػػػؿ بجامعػػػة الىيػػػكـ كدىػػػـ اىتمامػػػو بإكسػػػاب الطىػػػؿ
لمميػػارات العمميػػة كالتكنكلكجيػػة كاليندسػػية كالرياضػػية  STEMضػػمف متطمبػػات االسػػتراتيجية
القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ لتحقيؽ التنميػة المسػتدامة ػ المجتمػع الىيػكم
ىامة،كتكجيػو أنظػار المجتمػع إلػ أىميػة ىػذه المبػادرة كدكرىػا ػ
ن
خاصة كالمجتمػع المصػرم ن
دىـ تعمـ العمكـ كاليندسة كالتكنكلكجيا .

أٍداف البحح:
يسع البحث الحػال لتحقيػؽ اليػدؼ الػرئيس التػال " كضػع مجمكىػة مػف اإلجػراتات
كالض ػكابط المقترحة(تصػػكر مقتػػرح) لتىعيػػؿ دكر جامعػػة الطىػػؿ بجامعػػة الىيػػكـ ػ دىػػـ تعمػػيـ
ػػادا
 STEMػػػ ضػػػكت االسػػػتراتيجية القكميػػػة لمعمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كاالبتكػػػار ََِّ" استرشػ ن
بخبرت ػ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كاسػػتراليا ،كتحقيقنػػا ليػػذا اليػػدؼ لػ ًػزـ ىم ػ البحػػث السػػع

لتحقيؽ األىداؼ الىرىية التالية :

 تعػرؼ مبلمػ دكر جامعػة الطىػػؿ ػ دىػـ تعمػػيـ  STEMمػػف منظػكر األدبيػػات التربكيػػة
المعاصرة .
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 تعػػرؼ مبلم ػ دكر جامعػػة الطىػػؿ بالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كاسػػتراليا ػ دىػػـ تعمػػيـ
STEM

ضكت بعض القكل كالعكامؿ الثقا ية المؤثرة .

 الكلكؼ ىم كالع تعميـ STEM

جامعة الطىؿ بجامعة الىيػكـ ػ ضػكت االسػتراتيجية

القكمية لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا كاالبتكػار ََِّ" ػ ضػكت بعػض القػكل كالعكامػؿ الثقا يػة
المؤثرة

ضكت بعض القكل كالعكامؿ الثقا ية المؤثرة .

 ىمػػؿ دراسػػة تحميميػػة كتىسػػيرية ل ػدكر جامعػػة الطىػػؿ ػ دىػػـ تعمػػيـ  STEMبكػػؿ مػػف
الكاليات المتحدة األمريكية كاستراليا كمصر لتحديد أكجو الشبو كاالختبلؼ يما بيػنيـ ػ
ضكت بعض القكل كالعكامؿ الثقا ية المؤثرة .

مصقلحات البحح  :تتحدد مصقلحات البحح يف :
 ىدكر( :اسػػػـ) ،عّؼهاااب ار،از ،الػػػد ٍركر ػػػ الميػػػة ىػػػك " المي رمػػػة كالكظيىػػػة " ،كيعبػػػر ىػػػفمجمكىة مف المياـ كالمسئكليات المنكطة مف شخص أك مجمكىة مف األشخاص (معجػـ
المعان الجامع) كىريؽ أك ككياف مؤسس  ،كما يعبر ىف التكلعات التػ تنتظرىػا جماىػة
مػػػف جماىػػػة أخػػػرل ،كاجرائيػػػا كممػػػة دكر تعبػػػر ىػػػف "مجمكىػػػة مػػػف الميػػػاـ كالمسػػػئكليات
المتكلعة مف جامعة الطىؿ بجامعة الىيكـ

أدات مياميا ككظائىيا المختمىة "

 -جامعة الطىؿ Children's University (CU) :

ىك برنامج لمتعميـ غير الرسم يقدـ لؤلطىاؿ مف ٓ ٔ /سػنكات إلػ ُْ ُٓ/سػنة –
كلد تمتد إل ُٖ ىاـ – يك ر ليػـ األدكات البل زمػة لمميػارات الحياتيػة األساسػية ،كيعمػؿ ىمػ
تحسيف تطمعات الطػبلب كتحصػيميـ كميػاراتيـ مػف خػبلؿ تػك ير أنشػطة تعميميػة تتجػاكز اليػكـ
الدراسػ العػػادم ،كتشػػمؿ األنشػػطة ن ػكادم مػػا بعػػد المدرسػػة ،كزيػػارات لمجامعػػات ،كالمتػػاحؼ،
كالمكتبػػات ،مػػف خػػبلؿ مكضػػكىات ىػػف التىكيػػر العممػ كالنقػػدم كاإلبػػداع كالتىكيػػر كاالسػػتجكاب
كالىضكؿ كحؿ المشكبلت ىف طريؽ التىاىؿ مع الجامعػة بم ار قيػا المختمىػة؛ إذ يػك ر لؤلطىػاؿ
اىتمػادا ىمػ
سف مبكرة الجانب الممتع لمىنكف كالعمكـ
ن

المعػب اليػادؼ Gorard,et al, (.

)2017,p.4

كما ألرت أكاديمية البحث العمم كالتكنكلكجيا ىم أف جامعة الطىؿ ى " أحػد بػرامج
أكاديميػػػة البحػػػث العممػػػ كالتكنكلكجيػػػا الػػػذم يعطػػػ الىرصػػػة لؤلطىػػػاؿ مػػػف ىمػػػر ٗ ُٓ-ىػػػاـ
لبللتحػػػاؽ بالجامعػػػات الحككميػػػة كالخاصػػػة ػػػ مختمػػػؼ أنحػػػات الجميكريػػػة بيػػػدؼ الدراسػػػة
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داىم ػا لتعمػػيـ  STEMكتعزيػػز
كاالكتشػػاؼ ،كاىػػداد األطىػػاؿ مػػف أجػػؿ التحػػديات المسػػتقبمية ،ك ن
احتراميـ لمذات كالثقة كبنات الشخصية كمساىدتيـ ىم تحديد أىدا يـ المستقبمية ،مف خػبلؿ
إتاحػػػة الىرصػػػة لمتىكيػػػر العممػػػ كالنقػػػدم كاإلبػػػداى ىبػػػر تػػػدريبيـ ػػػ المجتمػػػع الجػػػامع ،
كاالحتكػػاؾ باألسػػاتذة الجػػامعييف كالعممػػات كدخػػكؿ المعامػػؿ كالتػػدريب كالت ىيػػؿ الجػػامع لتكػػكف
رصػػػػػة لممحاكػػػػػػاة بالبيئػػػػػػة الجامعيػػػػػػة ( أكاديميػػػػػة البحػػػػػػث العممػػػػػػ كالتكنكلكجيػػػػػػا ،جامعػػػػػػة
الطىؿ ،)َُِٗ،كىذا التعريؼ يتبناه البحث؛ كلكف مػع تكسػيع مػدل الىئػة العمريػة المسػتيد ة
لتصػػب مػػف ٔ ُٖ-ىػػاـ كدمػػج المؤسسػػات المجتمعيػػة كالصػػناىية شػػركات لمػػتعمـ لػػدىـ تعمػػيـ
.STEM
 تعلٔه : STEM STEMىك اختصار يستخدـ ىػادة لكصػؼ التعمػيـ أك الممارسػة المينيػة ػ مجػاالت العمػكـ
 Scienceكالتقنيػػػػػػػػػػػػػػػػػة  Technologyكاليندسػػػػػػػػػػػػػػػػػة  Engineeringكالرياضػػػػػػػػػػػػػػػػػيات
 ،Mathematicsكييػػدؼ إل ػ بنػػات معر ػػة الطػػبلب المىاىيميػػة بالطبيعػػة المترابطػػة لمعمػػكـ
كالرياضيات؛ مف أجػؿ السػماح لمطػبلب بتطػكير يميػـ لميندسػة كالتكنكلكجيػا ( DONALD,
). 2016,p.531
كتعميـ  STEMيعرؼ ىم أنػو مػدخؿ تعميمػ يتضػمف استكشػاؼ التعمػيـ كالػتعمـ مػف
خبلؿ دمج ىذه المجاالت ،كىك نيج كمدخؿ تعميم تػـ اسػتحداثو ىنػدما اسػتخدمت جكديػث أ.
رامػػػال Ramali

A.

Judith؛ المػػػدير السػػػابؽ لقسػػػـ إدارة المػػػكارد البشػػػرية كالتعميميػػػة

بالمؤسسػػة الكطنيػػة لمعمػػكـ ) National Science Foundation (NSFػ الكاليػػات
المتحػػدة األمريكيػػة ،مػػف أجػػؿ تطػػكير التػػدريس ىػػف طريػػؽ دمػػج التكنكلكجيػػا كاليندسػػة كالعمػػكـ
كالرياضيات ،مف خبلؿ منيج جديد بين  ،متمحكر حكؿ الطالب يعمػؿ ىمػ تشػجيعو ىمػ حػؿ
المشكبلت كالتعمـ االستكشا  ،كيساىده ىم االنخراط

كرش ىمؿ تكامؿ بػيف تمػؾ العمػكـ،

كتمكنو مف تنميػة معار ػو كمياراتػو بمػا يتػي لػو يػـ العمػكـ المختمىػة كادراكيػا بطريقػة ميسػرة
كسيمة كب سمكب تعمـ ممتػع) ،( Breiner & Johnson, 2012.p.4كتبػرز أىميػة تكجػو
 STEMػ إىػػداد الطػػبلب ليػػذه التخصصػػات لممسػػتقبؿ كميندسػػيف كىممػػات كتقنيػػيف ،كزيػػادة
رص العمؿ

المجاالت العممية كالتقنية كالتػ تػؤدم بػدكرىا إلػ التنميػة االلتصػادية لمػببلد.

باإلضا ة إل أف تكجو  STEMيساىد ىم إنتاج لكة بشرية لادرة ىم المنا سة العالمية.
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كىميو يمكف لمبحث الحال

ائيػا ب نػو مػدخؿ لمتعمػيـ المتكامػؿ
تعريػؼ تعمػيـ  STEMإجر ن

لمجاالت العمكـ كالرياضيات كاليندسة كالتكنكلكجيا؛ مػف خػبلؿ المنػاىج التعميميػة القائمػة ىمػ

التصػػػميـ التكنكلػػػكج كاليندسػػػ التػػػ تػػػدمج ىػػػف ىمػػػد مىػػػاىيـ كممارسػػػات تعمػػػيـ العمػػػكـ
كالرياضػػػيات؛ التػػػػ تػػػػدىـ األسػػػػمكب العممػػػػ كميػػػارات التىكيػػػػر النقػػػػدم كالمنطقػػػػ

ػػػػ حػػػػؿ

المشكبلت ،بيدؼ تػك ير القػكل البشػرية البلزمػة لسػد العجػز ػ الميػف كالكظػائؼ المسػتقبمية
العممية كالتطبيقية تمبي نة الحتياجات سكؽ العمؿ كد نعا لعجمة االلتصاد كالتنمية المجتمعية .
 إسػػتراتيجية :Strategyتعػػرؼ ىم ػ أنيػػا ػػف اسػػتخداـ اإلمكانػػات كالكسػػائؿ المتاحػػةبطريقة مثمػ لتحقيػؽ األىػداؼ المرجػكة ىمػ أ ضػؿ كجػو ممكػف ،كىػ خطػة محكمػة
البنػػات كمرنػػة التطبيػػؽ ،يػػتـ مػػف خبلليػػا اسػػتخداـ كا ػػة اإلمكانػػات كالكسػػائؿ المتاحػػة
بطريقة مثم لتحقيؽ األىداؼ المرجكة (شحاتو  ،كالنجار  ، ََِّ ،صّٗ)
كاجرائيػػػا االسػػػتراتيجية تعبػػػر ىػػػف " خطػػػة محػػػددة كمحكمػػػة مبنيػػػة ىمػػػ ضػػػركرة تحقيػػػؽ
مجمكىػػة مػػػف األىػػػداؼ المحػػػددة سػػػمىنا مػػف خػػػبلؿ االسػػػتخداـ األمثػػػؿ لممػػػكارد كاإلمكانػػػات

المتاحة.

كاالستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ) STI-EGY 2030):
ى استراتيجية كطنية مكضكىة مف لبؿ كزارة التعميـ العال كالبحث العممػ  ،كتعكػس

تكجيػػػات مصػػػر المسػػػتقبمية العالميػػػة ػػػ مجػػػاؿ العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كاالبتكػػػار بمػػػا ػػػ ذلػػػؾ
األىداؼ اإلنمائية المستدامة الت حددتيا األمػـ المتحػدة لعػاـ ََِّ ،كذلػؾ ػ إطػار سػع
مصػػػػػر لمحػػػػػاؽ بػػػػػالثكرات العمميػػػػػة الحاليػػػػػة مثػػػػػؿ التكنكلكجيػػػػػا الحيكيػػػػػة كاليندسػػػػػة الكراثيػػػػػة
كالنػػػػانكتكنكلكج كالمعمكماتيػػػػة مػػػػع تقميػػػػؿ الىجػػػػكة العمميػػػػة القائمػػػػة يمػػػػا يخػػػػص الصػػػػناىة
كاالستخداـ السمم لمطالة النككية (كزارة التعميـ العػال كالبحػث العممػ  ،االسػتراتيجية القكميػة
لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّـ  ،َُِٗ،صٖ).
كتسػػتيدؼ االسػػتراتيجية القكميػػة لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاالبتكػػار ََِّ إىػػداد لاىػػدة
ىمميػػػة كتكنكلكجيػػػة اىمػػػة ،منتجػػػة لممعر ػػػة ،لػػػادرة ىمػػػ االبتكػػػار ،ليػػػا مكانػػػة دكليػػػة ،تػػػد ع
االلتصاد الكطن لمتقدـ المستمر؛ بمػا يحقػؽ التنميػة المسػتدامة ،كمضػاىىة اإلنتػاج المعر ػ
كتحسػػف الجػػكدة كر ػػع مػػردكده ػ التصػػدم لمتحػػديات المجتمعيػػة كزيػػادة تنا سػػية الصػػناىة
الكطنية معتمدة ىم

مساريف المسار األكؿ :تييئػة بيئػة محىػزة كداىمػة لمتميػز كاالبتكػار ػ
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البحث العمم  ،بمػا يؤسػس لتنميػة مجتمعيػة شػاممة كانتػاج معر ػة جديػدة تحقػؽ ريػادة دكليػة،

كالمسار الثان  :إنتاج المعر ة كنقػؿ كتػكطيف التكنكلكجيػا (كزارة التعمػيـ العػال كالبحػث العممػ

،االسػػتراتيجية القكميػػة لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاالبتكػػار ََِّـ ،الخطػػة التنىيذيػػة، َُِٗ ،ص

ص ّٖ ،)َٕ،كيعػػد برنػػامج جامعػػة الطىػػؿ مػػف الب ػرامج الت ػ تػػدىـ أىػػداؼ ىػػذه االسػػتراتيجية
كخاصػػة يمػػا يتعمػػؽ بالمسػػار األكؿ لبلسػػتراتيجية مػػف خػػبلؿ المسػػاىمة ػ تييئػػة بيئػػة محىػػزة
كداىمة لمتميز كاالبتكار

البحػث العممػ لؤلطىػاؿ مػف الىئػة العمريػة ٗ ُٓ-ىػاـ مػف خػبلؿ

إتاحػػػة الىرصػػػة لمتىكيػػػر العممػػػ كالنقػػػدم كاإلبػػػداى ىبػػػر تػػػدريبيـ ػػػ المجتمػػػع الجػػػامع
كخاصة يما يتعمؽ بالميف المختمىة .
كمساىدتيـ ىم مكاجية التحديات المستقبمية
ن

حدّد البحح :

الحػػػدكد المكضػػػكىية  :التصػػػر البحػػػث الحػػػال ىمػػػ تناكلػػػو جامعػػػة الطىػػػؿ ،كتعمػػػيـ
 ،STEMككػػذلؾ االسػػتراتيجية القكميػػة لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاالبتكػػار ََِّ

STI-EGY

). )2030
الحدكد المكانيػة  :التصػر البحػث الحػال ىمػ تنػاكؿ مبلمػ كالػع دكر جامعػة الطىػؿ
بجامعة الىيكـ
كدكرىا

دىـ تعميـ  ،STEMكبعض مف مبلم جامعات الطىؿ األمريكية كاالسػترالية

دىـ تعميـ . STEM
مبررات اختيار الكاليات المتحدة األمريكية  :تعد الكاليات المتحػدة األمريكيػة مػف أكائػؿ

الػػدكؿ الت ػ اىتمػػت بيػػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ منػػذ إطػػبلؽ االتحػػاد السػػك يت لمقمػػر الصػػناى
سبكتنيؾ  Soviet Union's Sputnik Satelliteىاـ ُٕٓٗ ىمػدت الحككمػة األمريكيػة
إل اتخاذ إجػراتات صػارمة لتحسػيف البحػث كالتعمػيـ ػ مجػاؿ العمػكـ كالتكنكلكجيػا كاليندسػة
كالرياضػيات (National Science Board,National Action Plan for Addressing The
) ،Critical Needs Of The U.S Science,2007,p.1كلد تـ الت كيػد ىمػ الحاجػة إلػ تعزيػز
تعميـ العمكـ كالرياضيات

الكاليات المتحدة

تقارير التعميـ المتعددة منػذ أكائػؿ الثمانينيػات

،مثػػؿ تقريػػر المجنػػة الكطنيػػة لمتميػػز ػ التعمػػيـ(National Committee for )NCEE
Education

in

 ،ُّٖٗ Excellenceكالمؤسسػػػة الكطنيػػػة لمعمػػػكـ

National

] ،Science Foundation [NSFككزارة التعمػػيـ األمريكيػػة ىػػاـ َُٖٗـ ،كمػػا أنش ػ ت
الجمعيػة األمريكيػة لتقػدـ العمػكـ American Association for the Advancement
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) of Science (AAASمشركع َُِٔ

ىػاـ ُٖٓٗ اسػتجاب نة لتقريػر "أمػة ػ خطػر"

 A Nation at Riskكأىمنػػت أنيػػا تسػػاىد ػ محػػك أميػػة جميػػع األميػػركييف ػ العمػػكـ
كالرياضػػيات كالتكنكلكجيػػا كاالىتمػػاد ىمييػػا بشػػكؿ كبيػػر ػ تربيػػة العممػػات المبتكػػريف القػػادريف
ىمػػػ إنشػػػات صػػػناىات رائػػػدة كالحىػػػاظ ىمػػػ مكانػػػة الػػػببلد كرائػػػد ىػػػالم

&

(Breiner

). Johnson, 2012,p.4
أمػػا بالنسػػبة السػػتراليا  :ي ػ تمتمػػؾ منشػػيت تعمػػيـ كتػػدريب كبحػػث ىمم ػ مػػف أ ضػػؿ
ىالميػػا مػػف حيػػث ت ػكا ر المختب ػرات المتقدمػػة تقني ػان ،كالمكتبػػات الىريػػدة المدىكمػػة
المسػػتكيات
ن
بالتكنكلكجيا الحديثة ) ، (Bundy, 2009 ,p.4كىميو قد احتمت مؤشػرات تقيػيـ المكاىػب ػ
الكسط االسترال مراتب متقدمة ،كما كسبؽ الذكر؛ يشير مؤشر التنا سية العالميػة لممكاىػب
 )GTCI( Global Talent Competitiveness Indexأف مػف بػيف ُِّ دكلػة احتمػت
استراليا المركز العاشر

االبتكار كتكنكلكجيا المعمكمات العالمية .

ميَج البحح :
ضكت مشكمة البحث كأىدا و يعتمػد ػ منيجيتػو ىمػ المػنيج المقػارف الػذم يعػد
أنسػػب المنػػاىج كأكثرىػػا داللػػة لطبيعػػة البحػػث كأكثرىػػا شػػمكالن لممنػػاىج الضػػمنية المسػػتخدمة

(الكصى كالتحميم ) ك قنا لمخطكات التالية ( :أحمد ك زيداف  ،ََِّ ،ص ص ّٗ)ٕٗ-

 كصػػؼ كدراسػػة الظػػاىرة التعميميػػة مكضػػكع الدراسػػة (جامعػػة الطىػػؿ كدكرىػػا ػ دىػػـتعميـ ) STEM

كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كاستراليا كمصر.

 تحميؿ الظاىرة مكضػكع الدراسػة (جامعػة الطىػؿ كدكرىػا ػ دىػـ تعمػيـ  ) STEMػكػػػؿ مػػػف الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة كاسػػػتراليا كمصػػػر ػػػ ضػػػكت القػػػكل كالعكامػػػؿ
المجتمعية المسئكلة ىف تشكيؿ الظاىرة بيـ .
 ىقد مقارنة تىسيرية تحميمية إلبراز أكجو الشػبو كاالخػتبلؼ ػ كالػع الظػاىرة (جامعػةالطىؿ كدكرىا
كمصر

دىـ تعميـ  ) STEMبكؿ مػف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة كاسػتراليا

ضكت العكامؿ المجتمعية ذات العبللة بالظاىرة .

 تطكير كدىػـ الظػاىرة التعميميػة (جامعػة الطىػؿ كدكرىػا ػ دىػـ تعمػيـ  ) STEMػضػػكت اإليجابيػػات المستخمصػػة مػػف خبرتػ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كاسػػتراليا كبمػػا
يتناسب مع ظركؼ المجتمع المصرم .
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الدراسػػات السػػابقة :يمػػا يمػػ ىػػرض لػػبعض الدراسػػات السػػابقة العربية(المصػػرية) كاألجنبيػػة
زمنيػا مػف األحػدث لؤللػدـ ،مػع مراىػاة تنػاكؿ اليػدؼ مػف
كثيقة الصمة بمكضكع البحث مرتبػة ن
أخير أىـ النتائج كالتكصيات الت تكصمت ليػا ،كتجػدر اإلشػارة
كؿ دراسة كالمنيج المستخدـ ،ك نا

إل أف الدراسات المصػرية التػ تناكلػت مكضػكع جامعػة الطىػؿ ثبلثػة دراسػات قػط ( ػ حػدكد
ىمـ الباحثة ) كى دراسات كؿ مف (محمد َُِٗ ،صػقر َُِٗ،بشػام َُِٖ) كيرجػع ىػذا
اليالب إل حداثة تبن أكاديمية البحث العمم لبرنامج جامعػة الطىػؿ ،كبشػكؿ ىػاـ اسػتىاد
البحث الحػال مػف الدارسػات السػابقة ػ

ت صػيؿ مشػكمة البحػث كاإلطػار النظػرم ،ك ػ ت كيػد

أىميتو ،ك يما يم ىرض لبعض ىذه الدراسات :
دراسة " محمد " ")َُِٗ( ،متطمبات بنات شراكة مجتمعية بيف جامعػة الطىػؿ كالمدرسػة لتييئػة

محميػا
مناخ مدرس داىـ لتربية اإلبػداع "كالتػ سػعت لرصػد أىػـ الخبػرات المعاصػرة لجامعػة الطىػؿ
ن

كدكليا ،ككالع الشػراكة المجتمعيػة بػيف جامعػة الطىػؿ كالمدرسػة ػ مصػر كدكرىػا لػدىـ تربيػة
ن
اإلبداع ،ككضع تصكر مقترح لبنات شراكة مجتمعية بيف جامعػة الطىػؿ كالمدرسػة لتييئػة منػاخ
مدرسػ داىػـ لتربيػة اإلبػداع ،كاسػتخدمت الدراسػة المػنيج الكصػى  ،كخمصػت لػبعض النتػػائج
منيػػا ضػػعؼ التسػػكيؽ االجتمػػاى لبرنػػامج جامعػػة الطىػػؿ ػ مصػػر ،كػػذلؾ ىػدـ ت ػكا ر الئحػػة
لمعمؿ المشترؾ بيف جامعة الطىؿ كالمدرسة كخاصة يما يتعمؽ بتنىيذ عاليات كأنشػطة خاصػة
لمطبلب المبدىيف .

دراسػػة " صػػقر " )َُِٗ( ،بعنػػكاف " المتطمبػػات اإلداريػػة لتىعيػػؿ مشػػركع جامعػػة الطىػػؿ بػػػ

ج.ـ.ع " .كىد ت إل الكلكؼ ىم البنية الىکرية لجامعة الطىؿ ،كمتطمباتيا اإلداريػة ،كالتعػرؼ
ىم كالع الجيكد الحالية لمشركع جامعة األطىػاؿ ػ جميكريػة مصػر العربيػة ،كالتكصػؿ إلػ
المتطمبات اإلدارية المقترحة لتىعيؿ مشػركع جامعػة األطىػاؿ ػ جميكريػة مصػر العربيػة ،كلػد
استخدمت الدراسة المػنيج الكصػى  ،كخمصػت إلػ كجػكد العديػد مػف العقبػات التػ تحػكؿ دكف
تحقيػػؽ جامعػػة الطىػػؿ ألىػػدا يا كمنيػػا :غيػػاب ػػرص اإلرشػػاد المين ػ كاأللػػاديم الت ػ يمکػػف
لعضك ىيئة التدريس أك المعمـ القياـ بيػا ىنػد التشػاؼ لػدرات الطىػؿ كاحتياجاتػو ،األمػر الػذ
يػػنعکس ىم ػ لػػدرة الطىػػؿ ىم ػ تحديػػد مسػػاره الػػكظيى الصػػحي

ػ المسػػتقبؿ ،كمحدكديػػة

األمالف المتاحة لؤلطىاؿ داخؿ الجامعات ،مقارنة بعدد األطىاؿ المتقدـ لمدراسة بيا.

دراسػة " ) " Becky Shelley,& Others (2019بعنػكاف " ?Playful learning

An extreme comparison of the Children’s University in Malaysia and in
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 Australiaكىػػد ت إلػػ إجػػرات تحميػػػؿ مقػػارف لبرنػػامج جامعػػة الطىػػػؿ بػػيف ماليزيػػا كأسػػػتراليا،
كالكشؼ ىف االختبل ات الييكمية

التنىيذ ،كالمكالػؼ تجػاه الػتعمـ ىػف طريػؽ المعػب كالتعمػيـ

المرح ،كلد استخدمت الدراسػة المػنيج المقػارف ،كخمصػت الدراسػة إلػ أف جامعػة األطىػاؿ ػ
أستراليا كماليزيا تشترؾ

منطػؽ البرنػامج ؛ كمػع ذلػؾ  ،ػإف ممارسػات تنىيػذىا تعمػؿ بشػكؿ

مختمػػؼ ػ األكسػػاط االجتماىيػػة كالثقا يػػة كالسياسػػية المختمىػػة الت ػ تعمػػؿ ييػػا ،السػػيالات
تمامػا ،ممػا جعػؿ جامعػة الطىػؿ ػ اسػتراليا تتخػذ
الماليزية كاألسترالية لجامعػة الطىػؿ مختمىػة ن
مف نيج المعػب أسػمكب ػ الػتعمـ ،ىمػ ىكػس ماليزيػا التػ تعتمػد ىمػ أسػمكب أكثػر صػرامة
كجدية

التعميـ غير المنيج بجامعة الطىؿ.
دراسػػة " بشػػام " )َُِٖ( ،بعنػػكاف " برنػػامج جامعػػة الطىػػؿ ػ كػػؿ مػػف جامعػػات بريطانيػػا

كألمانيا كامكانية اإل ادة منيا

مصر" كلػد ىػد ت الدراسػة إلػ التعػرؼ ىمػ بػرامج جامعػة الطىػؿ

كػؿ مػف جامعػات بريطانيػا كألمانيػا ،ككضػع إجػراتات مقترحػة لتىعيػؿ برنػامج جامعػة الطىػؿ
بمصػر ،كلػػد اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج المقػػارف ،كتكصػػمت الدراسػػة إلػ كجػػكد ىػػدة مشػػكبلت
تعػػان منيػػا جامعػػة الطىػػؿ منيػػا التعقيػػدات اإلداريػػة كالركتينيػػة الخاصػػة بمخاطبػػة الجامعػػات،
كنقػػص التمكيػػؿ الكػػا

لمبرنػػامج كطػػكؿ تػػرة كصػػكؿ الػػدىـ المػػال  ،كلمػػة اإلىػػبلف كالتكىيػػة

الكا ية بالبرنامج .
دراسػة " ) " Maria (2018بعنػكاف "

The children university model and

شػيكىا،
 " beyond – a pilot studyكىػد ت إلػ التعػرؼ ىمػ نمػاذج جامعػة األطىػاؿ األكثػر
ن

ككيػؼ يػػتـ تنظػػيـ جامعػات األطىػػاؿ ػ سػياليا الػػدكل  ،كػػذلؾ التعػرؼ ىمػ المكضػػكىات التػ
ييطكنيا ،كلد استعانت الدراسة

جمع البيانات بمكالع االنترنت ،كلػد خمصػت إلػ أف الييئػة

ػيكىا ػ تطبيػػؽ جامعػػة الطىػػؿ ى ػ الجامعػػة  ،كيمكػػف تصػػنيؼ جامعػػات
التنظيميػػة األكثػػر شػ ن
العالـ.
شكؿ ثمانية مف النماذج المختمىة
األطىاؿ
دراسة ") "Hüseyin Eş,&Others (2015بعنػكاف " Science, Art and Sports

School at Sinop Children’s University: Its Effects on Children’s Perceptions,

اليرض منيا ىك تقييـ تصكرات األطىاؿ حكؿ المدرسة التر ييية لمعمػكـ كالىنػكف كالرياضػة ػ
جامعػػة سػػينكب لؤلطىػػاؿ  Sinop Children’s Universityبتركيػػا ،كىػػك مشػػركع يشػػمؿ
العديػد مػف األنشػػطة العمميػة كالىنيػة كالرياضػػية المنىػذة بيػػا ،كتػـ جمػع البيانػػات كتحميميػا مػػف
خػػبلؿ نمػػكذج البحػػث النػػكى ؛ باسػػتخداـ الممصػػقات كتقنيػػات المقابمػػة باسػػتخداـ طريقػػة دراسػػة
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طالبػػا ممػػف أنيػكا الصػػؼ الخػػامس ػ العػػاـ الدراسػ
الحالػػة ،كتككنػػت ىينػػة الدراسػػة مػػف َٓ ن

نيػا
َُِِ َُِّ-خبلؿ المشركع الذم استمر لمػدة ٓ أيػاـ ،كتػـ تنىيػذ ِّ نشػاطنا
ىمميػا ك ن
ن
كرياضيا مختمىنا ،خمصت الدراسة إل الرضػا الكامػؿ لمطػبلب ىػف جميػع األنشػطة التػ أجريػت
ن

جنبػػا إلػػ جنػػب مػػع األنشػػطة
خػػبلؿ المشػػركع ،كأكػػدكا أف إدراج األنشػػطة الىنيػػة كالرياضػػية ن
العممية حىزىـ أكثػر ىمػ الػتعمـ  ،ػإف تػدريس مػكاد العمػكـ ىػف طريػؽ أمثمػة مػف كالػع الحيػاة
كتعمػػـ الطػػبلب لممػكاد ىػػف طريػػؽ لمػػس الم ػكاد كالمرالبػػة كالبحػػث ييػػا يجعػػؿ المعمكمػػات دائمػػة
كذات ميزل.
تعميػػؽ ىػػاـ ىمػ الدراسػػات السػػابقة  :مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض الدراسػػات السػػابقة(العربية
منيػػا كاألجنبيػػة) كاسػػتقرات بعػػض المنػػاىج المسػػتخدمة ػ تمػػؾ الدراسػػات كأىػػدا يا كنتائجيػػا،
تبػيف اسػتىادة البحػث الحػال مػػف تمػؾ الدراسػات كنتائجيػا ػ ت صػيؿ كصػياغة مشػكمة البحػػث
كاإلطار النظرم ،قد خمصت الدراسات السابقة إل االستنتاجات التالية:
 -لجامعة الطىؿ دكر كبير

دىـ المكاىب كتنمية اإلبداع لدل الطىؿ .

 تقكـ جامع الطىؿ ىم المتعة كالمرح معتمدة ىم استكشاؼ المجتمع المحيط .دكليػا إال إف كػػؿ دكلػػة تضػػى ىمػ البرنػػامج
 ىمػ الػػرغـ مػػف تشػػابو البرنػػامج ػ أىدا ػو نالطػػابع المجتمع ػ كالثقػػا الخػػاص بيػػا؛ إذ تكجػػد العديػػد مػػف االختبل ػػات الييكميػػة ػ
التنىيذ بيف الدكؿ.
 جامعة الطىؿ نقطػة تحػكؿ كبيػر ػ القضػات ىمػ الحػكاجز بػيف التعمػيـ مػا لبػؿ الجػامعكالتعميـ الجامع مف خبلؿ السماح لمطىؿ

سف مبكر مف زيارة الجامعػة كالتعػرؼ ىمػ

م ار قيا .
 تحقؽ جامعة الطىؿ أىدا يا بشكؿ أكبر ىندما تدىـ المدارس ما يقدـ بيا كالعكس.كىم ػ الػػرغـ مػػف تش ػابو البحػػث الحػػال مػػع الدراسػػات السػػابقة مجتمعػػة ػ تناكليػػا
كمحمي ػا كىػػك جامعػػة الطىػػؿ ،CUإال أف البحػػث
دكلي ػا
ن
لمكضػػكع ىم ػ لػػدر كبيػػر مػػف األىميػػة ن
الحػػال اختمػػؼ ىػػف الدراسػػات العربية(المصػػرية) – ػ حػػدكد ىمػػـ الباحثػػة -ػ تناكلػػو هلبعػػد
ىم لدر كبير مف األىميػة ػ إىػداد الػنشت لمميػف المسػتقبمية كىػك تعمػيـ  STEMاتسػالنا
مػػػع تكجيػػػات الدكلػػػة ػػػ دىػػػـ ىػػػذا النػػػكع مػػػف التعمػػػيـ كىػػػ االسػػػتراتيجية القكميػػػة لمعمػػػكـ

كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ،

حيف التصرت دراسػة ( زكػ  )َُِٖ،ىمػ ىػرض لػبعض
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مبلم جامعة الطىؿ

كؿ مف مصر كألمانيا كانجمت ار بشكؿ ىػاـ مسػتخدمة المػنيج المقػارف

مف حيث أىدا يا ككجياتيا التعميمية ،أما دراسػة (سػركر )َُِٗ ،قػد ىرضػت لػبعض مػف
ضكت بعض االتجاىػات العالميػة

مبلم جامعة الطىؿ

ضكت الربط بينيا كبيف المدارس

المعاصرة مستخدمة

ذلػؾ المػنيج الكصػى  ،باإلضػا ة إلػ التصػار دراسػة (كالت )َُِٗ،

أيضػا المػػنيج الكصػػى  ،كمػػا تميػػز
ىمػ النػكاح اإلدارة كالتنظيميػػة لجامعػػة الطىػػؿ مسػػتخدمة ن
البحػػػث الحػػػال ىػػػف الدراسػػػات السػػػابقة العربية(المصػػػرية) ػػػ اسػػػتخدامو لممػػػنيج المقػػػارف
لممقارنة التىسيرية كالتحميمية لجامعة الطىؿ
كمصر كدكرىا

كػؿ مػف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة كاسػتراليا

تنمية ميارات  STEMلدل الطىؿ

ضكت القكل كالعكامؿ الثقا ية .

أما يما يتعمؽ بالدراسات األجنبية ،تشابو البحث الحال مع ىذه الدراسػات ػ كػكف
معظميػػا تنػػاكؿ جامعػػة الطىػػؿ كدكرىػػا ػ تنميػػة مكاىػػب الطىػػؿ ،إال أف االخػػتبلؼ يكمػػف ػ
المػػػنيج المسػػػتخدـ كىػػػك "المػػػنيج المقػػػارف" معظػػػـ الدراسػػػات األجنبيػػػة اسػػػتخدمت المػػػنيج
الكصى كالتجريب  ،إال دراسة ) )Becky 2019الت تناكلت تحميؿ مقػارف لبرنػامج جامعػة
الطىؿ بيف ماليزيا كأسػتراليا ،كالكشػؼ ىػف االختبل ػات الييكميػة ػ التنىيػذ ،يػ لػـ تتعػرض
لدكر الجامعة

دىـ تعميـ  ،STEMكما اختمىت الدراسة الحاليػة ػ أىػدا يا كمجاليػا ىػف

الدراسات السابقة مجتمعة.

إجساٛات البحح :

يسير البحث الحال

ك ؽ مجمكىة مف الخطكات متمثمة

:

الخطكة األكل ( :منيجية البحػث) كتشػمؿ مقدمػة البحػث كمشػكمتو ،كأىدا ػو كأىميتػو،
كالحدكد  ،كالمصطمحات ،ثـ الدراسات السابقة(العربية كاألجنبية).
الخطكة الثانية :تناكؿ األدبيات التربكيػة المعاصػرة لػدكر جامعػة الطىػؿ ػ دىػـ تعمػيـ
.STEM
الخطػػكة الثالثػػة:ىرض لػػبعض مبلمػ الخبػػرتيف األمريكيػػة كاالسػػترالية ػ دكر جامعػػة
الطىؿ

دىـ تعمػيـ  STEMػ ضػكت القػكل كالعكامػؿ الثقا يػة كالمجتمعيػة المػؤثرة ػ كػؿ

منيما.
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الخطػػكة الرابعػػة :الكلػػكؼ ىم ػ
تعميـ STEM

أىػػـ مبلم ػ

جامعػػة الطىػػؿ بجامعػػة الىيػػكـ ػ دىػػـ

ضكت االستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ ػ ضػكت

بعض القكل كالعكامؿ الثقا ية كالمجتمعية المؤثرة .
الخطػػكة الخامسػػة :إجػرات تحميػػؿ مقػػارف لتحديػػد أكجػػو الشػػبو كاالخػػتبلؼ بػػيف الكاليػػات
المتحدة األمريكية كاسػتراليا كمصػر ػ ضػكت القػكل كالعكامػؿ الثقا يػة كالمجتمعيػة المػؤثرة ػ
كؿ منيـ .
الخطكة السادسة :كضػع تصػكر مقتػرح لتىعيػؿ دكر جامعػة الطىػؿ بجامعػة الىيػكـ ػ
دىـ تعميـ STEM

ضػكت االسػتىادة مػف خبرتػ الكاليػات المتحػدة االمريكيػة كاسػتراليا بمػا

يتكا ؽ مع متطمبات االستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ .

ثاىٔاً  :دّز جامع٘ القفل يف دعه تعلٔه STEM
(يف األدبٔات الرتبْٓ٘ املعاصسٗ).
تعػػد مككنػػات العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة كالرياضػػيات  STEMأج ػزات ميمػػة مػػف
المناىج الدراسية المتكاممة لؤلطىاؿ ،كالت تعكػس االىتقػاد بػ نيـ ىممػات طبيعيػكف ك ضػكليكف
بارىكف

طرح األسئمة الت تعد بدكرىا أساسان لتعزيػز االبتكػار التكنكلػكج كالقػدرة التنا سػية

كاالزدىار ىم المدل الطكيؿ ،كألىمية ىذه المككنات سيعرض البحػث ػ الجػزت التػال بعػض
مػػف مبلم ػ تعمػػيـ  STEMػ األدبيػػات التربكيػػة المعاصػػرة كتمييػػد لعػػرض أىػػـ مبلم ػ دكر
جامعة الطىؿ

دىمو .

ىبرٗ خمتصسٗ عً تعلٔه  STEMيف األدبٔات الرتبْٓ٘ املعاصسٗ :
تـ التركيج لبلختصار  STEMألكؿ مرة مف لبؿ مؤسسة العمكـ الكطنية National
 )NSF( Science Foundationبالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ىػػاـ ََُِ ،أم منػػذ مػػا
يقرب مف ىقديف مػف الػزمف حػيف صػاغتو الػدكتكرة جكديػث أ .رامػال

Judith A. Ramali

مساىد مدير التعمػيـ كالمػكارد البشػرية ػ  NSFلكصػؼ محتػكل كنطػاؽ العمػكـ كالتكنكلكجيػا
كاليندسة كالرياضيات المتكاممة ،لتزكيد الطبلب بميارات التىكير النقدم التػ تجعميػـ مبػدىيف
حؿ المشكبلت المدرسية كالحياتية (. )Parks, 2015, p.1
عمػ مػػدل السػػنكات القميمػػة الماضػػية ،تطػػكر تعمػػيـ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة
كالرياضػػيات ( )STEMمػػف ككنػػو مجػػرد أربعػػة تخصصػػات متداخمػػة إل ػ ككنػػو لاىػػدة معر يػػة
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متكاممػػة أكثػػر تماسػ نكا ،إذ يػػك ر أ ضػػؿ نيػػج متعػػدد التخصصػػات لمػػتعمـ ،حػػيف تقتػػرف المىػػاىيـ
األكاديميػػة الصػػارمة بتطبيقاتػػو ػ العػػالـ الحقيق ػ ك الػػربط بػػيف المدرسػػة كالمجتمػػع كالعمػػؿ
كالعػػالـ األكسػػع ،كلػػد تػػـ تحديػػد المجػػاالت األربعػػة لمصػػطم
كاليندسة كالرياضيات كالتال

 STEMالعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا

)White, 2014,p.5( :

ػػػات ىمػػػػ
العمػػػػكـ :الدراسػػػػة المنيجيػػػػة لطبيعػػػػة كسػػػػمكؾ الكػػػػكف المػػػػادم كالىيزيائ ،بنػ ن
المبلحظة كالتجربة كالقياس ،كصياغة القكانيف لكصؼ ىذه الحقائؽ بعبارات ىامة .
التكنكلكجيا :رع المعر ة الػذم يتعامػؿ مػع إنشػات كاسػتخداـ الكسػائؿ التقنيػة كىبللتيػا بالحيػاة
كالمجتمع كالبيئة  ،باالىتماد ىم مكاضيع مثؿ الىنػكف الصػناىية كاليندسػة كالعمػكـ التطبيقيػة
كالعمكـ البحتة .
اليندسػػة :ػػف أك ىمػػـ صػػنع التطبيػػؽ العممػ لمعر ػػة العمػػكـ البحتػػة ،مثػػؿ الىيزيػػات أك
الكيميػػات ،كمػػا ىػػك الحػػاؿ ػ بنػػات المحركػػات كالجسػػكر كالمبػػان كالمنػػاجـ كالسػػىف كالمصػػانع
الكيميائية .
الرياضػيات :مجمكىػة مػف العمػكـ ذات الصػمة ،بمػا ػ ذلػؾ الجبػر كاليندسػة كحسػػاب
التىاضؿ كالتكامؿ ،تيتـ بدراسة العػدد كالكميػة كالشػكؿ كالىضػات كىبللػاتيـ المتبادلػة باسػتخداـ
تدكيف متخصص .
كيعتمػػد تعمػػيـ  STEMىمػ نظريػػات تكامػػؿ المنػػاىج حيػػث يم ٌكػػف المعممػػيف مػػف دمػػج

المكضكىات المترابطػة دكف تجاىػؿ الخصػائص الىريػدة كالعمػؽ كالدلػة ػ تخصصػيـ الػرئيس
()Corlu, et al. 2014,p.75
كيشػػػير تعمػػػيـ )(STEM

التكػػػامم إلػػػ منػػػاىج الػػػتعمـ القائمػػػة ىمػػػ التصػػػميـ

التكنكلكج كاليندس الت تدمج ىػف ىمػد مىػاىيـ كممارسػات تعمػيـ العمػكـ كالرياضػيات ،كمػا
يمكف تعزيز تعميـ  STEMالتكامم مف خبلؿ المزيد مف التكامؿ مع المػكاد المدرسػية األخػرل،
مثؿ نكف الميػة ،كالدراسػات االجتماىيػة ،كالىػف كغيرىػا ( ،)Sanders, 2012.p.2ىمػ أف
يػػتـ اسػػتيبلؿ التقنيػػات التكنكلكجيػػة بطريقػػة سػػيمة كمرنػػة بمػػا يكىػ إلضػػىات الطػػابع الشخصػ
ىم ػ التطبيػػؽ ك قنػػا الىتمامػػات كاحتياجػػات األطىػػاؿ المحػػددة ،كيمكػػف أف تتضػػمف التكنكلكجيػػا
الكاميرات الرلمية كاليكاتؼ الذكية كاألجيزة المكحية كألعاب الكمبيكتر التىاىمية كأنظمػة كخػرائط
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 GPSكاأللبلـ الذكية كالمجاؿ الذكية كثكرة المعمكمات الت يمكف الكصكؿ إلييا ىبػر اإلنترنػت
(.)Parks, 2015,p.5
كتجػػدر اإلشػػارة إلػ أف تعمػػيـ

 STEMالمقػػدـ يختمػػؼ بػػاختبلؼ المرحمػػة التعميميػػة

المقػػدـ لػػو ،عم ػ مسػػتكل  K-6الت سيس ػ ؛ تعمػػيـ  STEMىػػك م ػرادؼ لمػػنيج الرياضػػيات
كالعمكـ
إال أنو

المدرسة االبتدائية مرك ازن ىم المشاركة كاألدات ػ العمػكـ كالرياضػيات بشػكؿ ىػاـ،

تحديػدا؛ حيػث
مسػتكيات التعمػيـ التقدميػة يػتـ تعريػؼ تعمػيـ ) (STEMبشػكؿ أكثػر
ن

متخصصا بشكؿ متزايد؛ ى الصىكؼ العميا تصػب المسػارات المتعػددة
يصب المنيج الدراس
ن
مف خبلؿ مناىج الرياضيات كالعمكـ أكثر مينية ،كيتـ التركيز ىمػ المكضػكىات التطبيقيػة ػ
اليندسة كالتكنكلكجيا كىمكـ الكمبيكتر( Xie ,et al, 2015,p.2 ) .
كباختصػار ييػدؼ تعمػيـ  STEMإلػ تعزيػز ميػارات التىكيػر العميػا كالتىكيػر النقػػدم
كالمنطق ػ كحػػؿ المشػػكبلت مػػف أجػػؿ اتخػػاذ ل ػ اررات سػػميمة ألنىسػػيـ كىػػائبلتيـ كمجتمعػػاتيـ،
كزيػادة اإلنجػػاز األكػػاديم لمطػػبلب ،كيعػػد المسػػع الػػرئيس لتعمػػيـ  STEMىػػك تػػك ير القػػكل
البشػػػرية البلزمػػػة لسػػػد العجػػػز ػػػ الميػػػف كالكظػػػائؼ المسػػػتقبمية العمميػػػة كالتطبيقيػػػة تمبيػػػة
الحتياجػات سػػكؽ العمػػؿ كد نعػا لعجمػػة االلتصػػاد كالتنميػة المجتمعيػػة ،مػػف خػػبلؿ إنشػػات أسػػاس
لؤلكػػاديمييف ػ التخصصػػات العمميػػة المختمىػػة باسػػتخداـ منػػاىج تعميميػػة متطػػكرة تركػػز ىم ػ
تنميػػة اإلبػػػداع كاالبتكػػار كتطػػػكير المكاىػػػب كتحكيػػؿ المىػػػاىيـ العمميػػػة المجػػردة إلػػػ تطبيقػػػات
مممكسة بشكؿ ىمم ضمانان لمكاتمة مخرجات التعميـ مع سكؽ العمؿ كحىاظنا ىمػ التنا سػية

العالمية (. ) Madden ,et al , 2016,pp.12-13

كخاصػة مػا لبػؿ الجػػامع منيػا ػ
ككمػا سػبؽ الػػذكر؛ تعػان أنظمػة التعمػػيـ الرسػمية
ن
كثير مف األحياف تحكؿ دكف تنمية مكاىب الطىػؿ كتحجػـ
العديد مف دكؿ العالـ مف ىقبات
إبداىو كتيدد مستقبؿ الميف المعتمدة ىم ميػارات  ،STEMليػذا قػد لجػ ت ىػذه الػدكؿ إلػ
إلامػػػة المعسػػػكرات الصػػػيىية كالبػػػرامج كالمبػػػادرات لػػػدىـ نمػػػك الطىػػػؿ كتنميػػػة مياراتػػػو العمميػػػة
كالتكنكلكجيػػة بشػػكؿ مبلئػػـ لمتطمبػػات العصػػر الحػػديث ،كمػػف بػػيف ىػػذه الب ػرامج برنػػامج جامعػػة
الطىػػؿ الػػذم يعتمػػد كبشػػكؿ أساسػػ ىمػػ إطػػبلؽ العنػػاف لمكاىػػب الطىػػؿ مػػف خػػبلؿ التعامػػؿ
المباشػػػر مػػػع البيئػػػة كاستكشػػػا يا ،كلػػػد أطمػػػؽ ىمييػػػا جامعػػػة الطىػػػؿ ألنيػػػا تسػػػم لؤلطىػػػاؿ
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باالستمتاع بجميع م ار ؽ الجامعة ،كيقكـ أىضات ىيئة التدريس بالجامعات بتقػديـ المحاضػرات
كالدركس العممية ليـ .
كجامعة الطىؿ  CUى برنامج لمتعميـ غير الرسػم يقػدـ لؤلطىػاؿ مػف ٓ ٔ /سػنكات
إلػ ُْ ُٓ/سػػنة – كلػػد تمتػػد إلػ ُٖ ىػػاـ – يػػك ر ليػػـ األدكات البلزمػػة لمميػػارات الحياتيػػة
األساسية كيعمؿ ىم تحسيف تطمعػات الطػبلب كتحصػيميـ كميػاراتيـ مػف خػبلؿ تػك ير أنشػطة
تعميميػػة تتجػػاكز اليػػكـ الدراس ػ العػػادم ،كتشػػمؿ األنشػػطة ن ػكادم مػػا بعػػد المدرسػػة ،كزيػػارات
لمجامعات ،كالمتاحؼ ،كالمكتبات ،مػف خػبلؿ مكضػكىات ىػف التىكيػر العممػ كالنقػدم كاإلبػداع
كالتىكيػػر كاالسػػتجكاب كالىضػػػكؿ كحػػؿ المشػػػكبلت ىػػف طريػػػؽ التىاىػػؿ مػػػع الجامعػػة بم ار قيػػػا
اىتمػادا ىمػ المعػب
المختمىة؛ إذ يك ر لؤلطىاؿ ػ سػف مبكػرة الجانػب الممتػع لمىنػكف كالعمػكـ
ن
اليادؼ ). ( Gorard ,et al , 2017,p.346
كتعػػرؼ جامعػػة األطىػػاؿ ػ إنجمت ػ ار ىم ػ أنيػػا مؤسسػػة خيريػػة دكليػػة تحظ ػ بالثنػػات
ىامػػا  -ىم ػ تجربػػة
النقػػدم كتشػػجع جميػػع األطىػػاؿ الػػذيف تت ػراكح أىمػػارىـ بػػيف ٓ إل ػ ُْ ن
تجػػارب جديػػدة كتنميػػة اىتمامػػات كاكتسػػاب ميػػارات جديػػدة مػػف خػػبلؿ المشػػاركة ػػ أنشػػطة
تعميميػػة مبتكػػرة كخبللػػة خػػارج اليػػكـ الدراسػ  ،أثنػػات األجػػازات كالعطػػبلت الصػػيىية ،ىػػذا كيمكػػف
ىامػػا ،كخريج ػ جامعػػة األطىػػاؿ مكاصػػمة مشػػاركتيـ مػػف خػػبلؿ برنػػامج
لمطػػبلب بعػػد سػػف ُْ ن
جامعػة الطىػؿ  CUالتطػكى ( Ecsite, The Potential of Children’s Universities,
. )2020, https://www.ecsite.eu/
كتجػػدر اإلشػػارة إل ػ أنػػو يػػتـ إنشػػات جامعػػات األطىػػاؿ ػ شػػكؿ العديػػد مػػف النمػػاذج
المختمىة

العالـ ،يمكف تجميعيا تحت ثمانية نماذج رئيسة  :مبػادرات لائمػة ىمػ المشػاريع

داخؿ الجامعػة  Project Based Initiatives within the Universityمنظمػات دائمػة
ػ الجامعػة  ،Permanent Organizations in the Universityمنظمػات المجتمػع
المدن المرتبطػة بالجامعػة Civil Society Organizations Associated with the
 ،Universityجامعػػػات األطىػػػاؿ التابعػػػة لمنظمػػػات المجتمػػػع المػػػدن ،

Children's

 Universities belonging to the Civil Society Organizationsمنظمػػات
أصحاب المصمحة المتعدديف  ،Multi Stakeholder Organizationsجامعػات األطىػاؿ
التابعػة لمبمػديات ،Children’s Universities belonging to the Municipalities
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الشػػركات غيػػر ربحيػػة  Non Profit Corporationsكالمؤسسػػات التجاريػػة التػ تسػػتخدـ
اسػـ جامعػة األطىػاؿ Commercial Enterprises use the Name Children’s
( IŞIR & İNCE , 2015,p.347). University
ىػذا كلكػػؿ دكلػة طرلنػػا مختمىػة ػ التطبيػؽ ىػػف طريػؽ إنشػػات سػياؽ مختمػػؼ لبرنػػامج

جامعة األطىاؿ بيا ،يناؾ ستة أسػاليب مختمىػة لتطبيػؽ جامعػات الطىػؿ متمثمػة ػ  :الػدكرات
الت ػ تركػػز ىم ػ العػػركض التقديميػػة ،كالػػدكرات القائمػػة ىم ػ النشػػاط ،كالب ػرامج القائمػػة ىم ػ
الممارسػػة ػ شػػكؿ كرش ىمػػؿ كمعسػػكرات تػػدىـ األنشػػطة المنىػػذة خػػبلؿ العطػػبلت كالػػدكرات
الىردية ،كالبرامج المنىذة ىم مدار العاـ

نىس المنطقة ،كالدكرات كالبػرامج الىرديػة المنىػذة

ىمػ مػدار العػاـ ػ مجػاالت كمنػاطؽ مختمىػة )، ( IŞIR & İNCE , 2015,p.347
كتكمػػف الميػػزة األساسػػية لجميػػع نمػػاذج كأسػػاليب جامعػػة الطىػػؿ ػ االىتمػػاـ بتحىيػػز ضػػكؿ
األطىاؿ كخيػاليـ ،مػف أجػؿ "إيقػاظ" كىػييـ بجمػاؿ كثػرات العػالـ مػف حػكليـ كجعميػـ متحمسػيف
الكتشا و ) ،(Zając , 2018,p.7كىم الصعيد العالم ؛ تطكرت مبلم جامعػات األطىػاؿ
منػػذ التسػػعينيات لػػتعكس السػػيالات االجتماىيػػة كالسياسػػية الت ػ تكجػػد ييػػا كمػػع ذلػػؾ ،ػػإنيـ
يشترككف

كثير مف األحياف

ىدة خصائص أىميا المشاركة الطكىية ،كككنيا جػزت مػف

بيئػػة تعميميػػة غيػػر رسػػمية تيػػدؼ إل ػ تعزيػػز الىضػػكؿ العمم ػ Shelley ,et al ( .
.),2019,p.18

 ىشأٗ جامع٘ القفل ّ CUالفلسف٘ الكاٜن٘ علَٔا:
تـ إنشات أكؿ جامعة لؤلطىاؿ ) (CUػ برمنييػاـ  Birminghamبػإنجمت ار ػ ىػاـ
ُّٗٗ ،ككانػػت كاحػػدة ضػػمف سمسػػمة مػػف المبػػادرات الت ػ كضػػعيا تػػيـ بريجيػػاكس
 Brighouseكبير مسئكل التعميـ

Tim

ذلؾ الكلت ،كسعت إلػ معالجػة العديػد مػف المشػكبلت

التػ تكاجػػو األنظمػػة التعميميػة ،حيػػث كانػػت إحػدل القضػػايا المركزيػػة ىػ الىجػػكة بػػيف الىرصػػة
ػحا
التعميميػة المتاحػة لممتعممػيف ػ المػدارس األىمػ كاأللػؿ مسػػتكل
أكاديميػا ،ككػاف ىػذا كاضػ ن
ن
بشػػكؿ خػػاص ػ العديػػد مػػف المػػدف الكبيػػرة ػ المممكػػة المتحػػدة ،كىميػػو قػػد أليمػػت جامعػػة
الطىػؿ ػ برمنييػاـ كالدة جامعػة الطىػؿ  CUػ العديػد مػف المػدف ػ جميػع أنحػات المممكػة
المتحدة  ،كخاصة

إنجمت ار؛ حيث انبثؽ التمكيؿ األكلػ مػف مجمكىػة متنكىػة مػف المصػادر

).(Overtona, 2010,p.3876
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ك

أبريؿ ََِٕ  ،تـ ت سيس جامعة األطىاؿ كمنظمة كطنية كى الجامعة الكطنيػة

لؤلطىاؿ ترسػت ( Children's University Trustصػندكؽ جامعػة الطىػؿ) ػ المممكػة
المتحدة لمكاصمة تطكير النمكذج كدىـ الشركات إلنشات شػبكة مػف مراكػز جامعػات الطىػؿ CU
ىبػر العػالـ ،ك ػ ىػاـ ََِٖ تػـ إنشػات شػبكة الجامعػات األكركبيػة لؤلطىػاؿ EUCU.net
ألكؿ مػػرة كجػػزت مػػف المشػػركع الممػػكؿ مػػف االتحػػاد األكركب ػ لتبػػادؿ الخب ػرات بػػيف الجامعػػات
األىضات ،كلد انضمت إلييا بعػد ذلػؾ بعػض الجامعػات مػف لػارات أخػرل (األمػريكتيف كأ ريقيػا
كآسػػػيا كاسػػػتراليا( كأطمػػػؽ ىميػػػو النمػػػكذج البريطػػػان لجامعػػػة الطىػػػؿ ،كالػػػ جانػػػب "النمػػػكذج
البريطػػان " لجامعػػة الطىػػؿ ،ظيػػر النمػػكذج األلمػػان  ،قػػد نش ػ ت كػػرة تنظػػيـ صػػكؿ أكاديميػػة
لمطػػبلب الصػػيار ػ مدينػػة تػػكبنيف

Tubingenاأللمانيػػة ىػػاـ ََِِ ،كمنػػذ ذلػػؾ الحػػيف

انتشرت ىم نطػاؽ كاسػع  -ػ جميػع أنحػات العػالـ مسػتخدميف مراكػز العمػكـ أك المدرسػة أك
المكتبػػة لتعزيػػز إمكان ػات الطػػبلب لمتطػػكير اىتمامػػاتيـ ػ العطػػبلت الصػػيىية( Zając , .
)2018,p.4, p.6
كلػػد تػػـ اىتمػػاد النمػػكذج األلمػػان مػػف لبػػؿ العديػػد مػػف الػػدكؿ األكركبيػػة (باسػػتثنات
المممكػػة المتحػػدة)؛ حيػػث ييػػيمف النمػػكذج البريطػػان ىمػػ المممكػػة المتحػػدة ككػػذلؾ أسػػتراليا
كبعض الدكؿ اآلسيكية،

حيف تعمؿ بعػض جامعػات الطىػؿ  CUك ػؽ نمػكذج مخػتمط يجمػع

بػػيف مزايػػا النمػػكذجيف ،عمػػ سػػبيؿ المثػػاؿ؛ ػػ بعػػض ىناصػػر العمػػؿ تسػػتخدـ المحاضػػرات
الجامعية ك ؽ المىيكـ األلمان  ،ك

نىس الكلت تستخدـ " كرش ىمػؿ المػدف" مػف النمػكذج

البريطان  ،ى النماذج األلمانية  -ىادةن (كاف لـ يكف دائ نمػا) تعػد الجامعػات ىػ مراكػز الػتعمـ
كينضـ األطىاؿ بشكؿ ردم إل الجامعة بينمػا ػ النمػكذج البريطػان  -تتعػاكف الجامعػة مػع
المدارس بشكؿ مؤسس ( Zając , 2018, p.6) .

 أٍداف جامع٘ القفل يف اليقام الدّلٕ :
تيػػدؼ جامعػػة الطىػػؿ إلػػ تػػك ير رأس المػػاؿ الثقػػا

الػػذم لػػد يىتقػػر إليػػو أطىػػاؿ المػػدارس،

العاصػػمة الثقا يػػة تشػػير إلػػ الكىػػاتات الثقا يػػػة التػػ يجػػب أف يمتمكيػػا الىػػرد إمػػا بػػػالمعن
المجسػػد ألنمػػاط الحيػػاة القيمػػة أك بػػالمعن المؤسسػػ لممػػؤىبلت التعميميػػة ،كتحػػاكؿ جامعػػػة
الطىػػؿ مسػػاىدة األطىػػاؿ ىم ػ بنػػات ىاصػػمتيـ الثقا يػػة مػػف خػػبلؿ األنشػػطة البلمنيجيػػة ػ

- 8128 -

تفعيل دور جامعة الطفل بجامعة الفيوم في دعم تعليم ................................................... STEM

"كجيػات الػتعمـ " ب نشػطتيا المختمىػة (ASIA INSTITUTE, Children's University
)Tasmania and Malaysia-Asia , 2018,p.1
كما تيدؼ إل (IŞIR, İNCE , 2015,p.346) :
 تعريؼ األطىاؿ بثقا ة الجامعة ،كمساىدتيـ ىم تحديد ما يتعمؽ بخيػاراتيـ التعميميػةكالمينية.
 ضػػماف تمق ػ معمكمػػات مكثكلػػة كمحدثػػة بش ػ ف المجػػاؿ العمم ػ الػػذم ييػػتـ بػػو كبػػارالعممػػات ،لمت ػ ثير ىم ػ العبللػػات بػػيف الجامعػػات كالمؤسسػػات األخػػرل بشػػكؿ إيجػػاب ،
كلتحسيف التنسيؽ كالتكامؿ بينيما.
 تحسيف الكصكؿ إل المعر ة العممية لممجتمع .اجتماىيا.
التصاديا ك
 تك ير رص تعميمية متساكية لمىئات المحركمةن
ن
كمػا تعمػؿ ىمػ ر ػع الطمػكح كاحتػراـ الػذات كالثقػة كتنميػة الميػارات الشخصػية ،كتشػجيع
الىضكؿ كحب التعمـ ،كتعزيز الحا ز كبنػات المعر ػة مػف خػبلؿ تقػديـ تجػارب حيػاة جديػدة يقػكـ
بتسجيؿ أحداثيا

"جكاز سػىر الػتعمـ" ؛ حيػث يسػجؿ رحمػة الػتعمـ الىرديػة الخاصػة بػو ،كتػتـ

مكا ة األطىاؿ ىم مشاركتيـ بشيادات مختمىة

احتىاالت التخرج

الجامعات مػع أكليػات

أمػكرىـ ( Official website of Children's University(1), Children's University .UK,
)https://www.childrensuniversity.co.uk/

 جْاش سفس التعله : Passport To Learning:
ػ بدايػػة كػػؿ صػػؿ دراس ػ أك سمسػػمة مػػف الىصػػكؿ أك الػػدكرات المعتمػػدة يحصػػؿ
الطالػػب ىمػ ج ػكاز سػػىر الػػتعمـ  ،كىػػك كتيػػب صػػيير يجمػػع األطىػػاؿ الطكابػػع كسػػاىات العمػػؿ
المعتمد

كؿ مرة يقكمكف بإنجاز نشػاط معػيف ،مػف خػبلؿ مجمكىػة كاسػعة مػف ػرص الػتعمـ

البلمنيج ػ ػ كجيػػات تعمػػـ معتمػػدة خػػارج المدرسػػة ،ممػػا ييسػػيـ ػ الحصػػكؿ ىم ػ شػػيادة
جامعػػة الطىػػؿ؛ حيػػث يتمقػػ األطىػػاؿ شػػيادة ىنػػد الكصػػكؿ إلػػ ىتبػػات معينػػة؛ حيػػث تيمػػن

الشيادة األكل (الجائزة البركنزيػة) لمػدة َّ سػاىة مػف التعمػيـ ،كالجػائزة الىضػية لمػف اجتػاز
ٓٔ سػاىة مػف الػتعمـ كالجػائزة الذىبيػة ىػف ََُ سػاىة مػف الػتعمـ(Wakefield college, .

) ،Inspiring children to discover their potential,p.3كتيسيـ "الطكابع" ك"الساىات" بيذه
ممئ سجؿ إنجازات الطىؿ لمحصكؿ ىم شػيادة مػف الشػيادات المككنػة مػف ثبلثػة
الطريقة
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مسػتكيات( CU Postgraduate ،CU Undergraduate :حيػث يتكلػع نتػائج مممكسػة
لمتعمـ ،مثػؿ العػركض كالمنشػكرات) كدكتػكراه ( CU Doctorateحيػث ييتكلػع مػف األطىػاؿ أف
يككنكا "لادة التعمـ" لآلخػريف) كيػتـ مػن الشػيادات ىػادةن لؤلطىػاؿ ػ احتىػاالت "التخػرج" آخػر
كؿ مرحمة ،كما يتـ من الشيادات الىخرية لئلنجاز كااللتزاـ لممتميزيف (Official website
Children's

of

)University(2
.UK,
)https://www.childrensuniversity.co.uk/
عممية جمع الطكابع أك تكليعات المحاضريف ػ بطالػة الطػبلب ىػك النمػكذج المعتػاد
لت كيػػد إكمػػاؿ الىصػػكؿ ػ جامعػػات الطىػػؿ؛ حيػػث تحػػدد معظػػـ الجامعػػات ىػػدد معػػيف مػػف ىػػذه

أيضػا
الطكابع المطمكبة لتككف مؤىمة لمحصكؿ ىم دبمػكـ ػ نيايػة السػنة الدراسػية  ،كىنػاؾ ن

اجتيػادا( ،
اختبارات نيائيػة ليسػت لتقيػيـ معر ػة األطىػاؿ كانمػا لمكا ئػة مػف ىػـ أكثػر نشػاطنا ك
ن
) ،Zając, 2018, p.6ىػػذا كتتػػك ر نسػػخة إلكتركنيػػة مػػف ج ػكاز السػػىر،E-Passport

لممسػػاىدة ػ إدارة المشػػركع ىػػف يبعػػد كالعمػػؿ كػػدليؿ ػ التقيػػيـ الػػذات لممػػدارس ،كيعػػد E-
 Passportأداة إداريػػة تحميميػػة كلػػيس المقصػػكد بػػو أف يكػػكف بػػديبلن لجػكاز السػػىر إلػ الػػتعمـ
لؤلطىػػػاؿChildren's University(2) .UK, .
)https://www.childrensuniversity.co.uk/

of

website

(Official

 الكاٜنني عل ٙإدازٗ جامعـ٘ القفـلّٓ :ـته تكسـٔنُ رـْزًٓ أساسـٔني ٍنـا :الفسٓـل اإلدازٖ
ّالفسٓل األنادميٕ(أعضا ٍ٘ٔ ٛالتدزٓسّ ،املعلنني)
بالنسبة لمىريؽ اإلدارم :جدير بالذكر أف لكؿ مشركع  /برنامج جامعػة الطىػؿ يػتـ تشػكيؿ ىيئػة
إدارية( ريؽ إدارم)؛ مككف مف أىضات مف الجامعة التقميديػة كأىضػات مػف المجتمػع المدرسػ
مف ذكم الكىاتات المتميزة كأىضات مف المجتمع المحمػ  ،ك ػ أحيػاف كثيػرة يكػكف اآلبػات مػف
المشػػاركيف ػ العمػػؿ اإلدارم؛ بحيػػث يكػػكف منػػكط بيػػـ تيسػػير العمػػؿ ػ المشػػركع كتحقيػػؽ
أىدا ػػو المختمىػػة كأىميػػا تييئػػة الظػػركؼ كالبيئػػة المناسػػبة كاآلمنػػة لتنميػػة القػػدرة البحثيػػة لػػدل
الطىػػؿ ،كتعكيػػدىـ ىم ػ الحيػػاة الجامعيػػة ،كاالسػػتمتاع بم ار ػػؽ الجامعػػة؛ ىم ػ أف يتسػػـ بعػػدة
سػػمات أىميػػػا؛ االسػػتخداـ الجيػػػد لمتكنكلكجيػػػا ،اإللمػػاـ ب ىػػػداؼ الجامعػػػة كدكرىػػا ػػػ تنميػػػة
الطىؿ ،كمف أىـ المسئكليات المخكلة لمييئة اإلدارية لجامعة الطىؿ ما يم ( :صػقر،َُِٗ،
ص ص ِّْ)ِّٖ-
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 تيسػير التكاصػؿ الىعػاؿ بػيف جامعػة الطىػؿ كبػيف المدرسػة مػف جانػب كبػيف جامعػة الطىػػؿكأكليات األمكر مف جانب آخر.
 تحديد كاختيار األماكف الت سيزكرىا األطىاؿ ،كاألنشطة الت سيمارسكنيا . تطكير كتنمية كدىـ جامعة الطىؿ . جػػذب كاسػػتقطاب ىيئػػة تدريسػػية كخب ػرات كمػػدربكف مػػف ذكم الكىػػاتات المتميػػزة لتطبيػػؽالتدريبات كاألنشطة المختمىة مع األطىاؿ.
 -جذب كاستقطاب مؤيدكف لمبرنامج؛ مما يساىـ

زيادة الحصيمة التمكيمية لمبرنامج .

 -تييئة البيئة الجامعية كالمجتمعية لبلطىاؿ لممارسة األنشطة المختمىة

بيئة آمنة .

 حسػػاب سػػاىات األنشػػػطة كالخبػػرات التػػ يمػػػر بيػػا الطىػػؿ كتسػػػجيميا ػػ جػػكاز السػػػىرالخاص بو.
 تكجيو األطىاؿ لمقياـ بالمشاريع البحثية المطمكبة منيـ . ليادة المبادرات كاأل كار اإلثرائية الجديدة؛ ضمانا لمزيػد مػف التطػكر ػ أدات الجامعػةكاألطىاؿ ىم و
حد سكات .
 دىػػػـ التكاصػػػؿ بػػػيف الجامعػػػة كبػػػيف الييئػػػات المجتمعيػػػة ككجيػػػات التعمػػػيـ المختمىػػػةلتسييؿ ممارسة االنشطة ،كتحقيؽ األىداؼ المحددة

جػك مػف المعػب الممػزكج بػالتعمـ

التجريب كالعمم .
بالنسبة لمىريؽ األكػاديم ( :أىضػات ىيئػة التػدريس كالمعممػيف) :بنػات ىمػ
نكىية األنشطة كىم األىدؼ الت تسع ليا جامعة الطىؿ؛ يقػكـ الىريػؽ اإلدارم لجامعػة
الطىػؿ بإنتقػػات أ ضػػؿ النمػاذج مػػف أىضػػات ىيئػػة التػدريس العػػامميف بالجامعػػة المستضػػيىة
لبرنػػامج جامعػػة الطىػػؿ لممسػػاىمة ػ القيػػاـ باألنشػػطة المعتمػػدة كالمكجيػػة مػػع األطىػػاؿ،
كيراىػػػ الىريػػػؽ اإلدارم ػػػ إنتقائػػػو لعضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس التخصػػػص القريػػػب كالمتميػػػز
لممكضػكىات التػ سػػيقكـ بتدريسػػيا لؤلطىػػاؿ ،كىميػو؛ ىضػػك ىيئػػة التػػدريس المشػػترؾ ػ
البرنامج منكط بو(: )Children University, 2016, P.2
-

يـ طبيعة العمؿ التطكى كاإلضا

لجامعة الطىؿ بجانػب ىممػو األساسػ بالجامعػة

التقميدية.
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-

يـ طبيعة التعامؿ مع األطىاؿ كالطػرؽ المختمىػة التػ تسػاىـ ػ التعامػؿ معيػـ بمػا
يتناسب مع متطمباتيـ العمرية كالىضكلية .

 حسف اختيار األنشطة كتطبيقيا بطريقة آمنة كبسيطة كمشكلة لؤلطىاؿ . -كضع أىداؼ الجامعة العامة كالتىصيمية أماـ ىينيو ،مما يساىـ

تحقيقيا.

سكيا.
 -استكشاؼ مكاىب األطىاؿ كمياراتيـ كتكجيييـ الستثمارىا ن

 مساىدة االطىاؿ ىم تحقيػؽ أىػـ اىػداؼ جامعػة الطىػؿ كالمتعمػؽ بممارسػة األنشػطةالت تحاك الكالع مف خبلؿ الممارسات اآلمنة كالتطبيقية .
 القياـ بتقييمات دكرية لؤلطىاؿ؛ ليس لمتميز كلكف لمتحىيز كالتكجيػو المناسػب لممسػارالمين الذم يبلئـ الطىؿ بشكؿ أ ضؿ.
أمػػا بالنسػػبة لممعممػػيف؛ مسػػئكليتيـ كبيػػرة؛ إذ هيعػػدكا حمقػػة الكصػػؿ األساسػػية بػػيف مػػا

يدرسو الطىؿ بجامعة الطىؿ كبػيف مػا يدرسػو ػ المنػاىج المدرسػية؛ مػف خػبلؿ التكاصػؿ
المسػػتمر بػػيف المعمػػـ بالمدرسػػة كبػػيف أىضػػات ىيئػػة التػػدريس كاإلداريػػيف بجامعػػة الطىػػؿ
يمكف لممعمـ القياـ باآلت (:)Children’s University, 2015, P.9
 تعزيػػز الػػتعمـ النشػػط لػػدل األطىػػاؿ؛ بطريقػػة همكممػػة لمػػا يػػتـ التػػدريب ىميػػو ػ جامعػػةالطىؿ .

 تكجيػػو القػػائميف ىم ػ جامعػػة الطىػػؿ نحػػك الن ػكاح اإليجابيػػة كالسػػمبية ػ شخصػػيةالطىؿ .
 تكجيػػو القػػائميف ىم ػ جامعػػة الطىػػؿ نحػػك األنشػػطة االكثػػر مبلئمػػة لشخصػػية الطىػػؿكاحتياجاتو.
 يعمؿ المعمـ حمقة كصؿ بيف أكليات األمكر كبيف جامعة الطىؿ . -المساىمة

اختيار األنشطة ككتنىيذىا كتقييميا.

 مسػػاىدة أكليػػات االمػػكر ىم ػ المتابعػػة المسػػتمرة لطىميػػـ ،كػػذلؾ المسػػاىدة ػ إيجػػادالحمكؿ المناسبة لبعض المشكبلت الت لد تعترض خط سير البرنامج.
 نشر الثقا ة اإليجابية كالداىمة لبرنامج جامعة الطىؿ بالمدرسة. تكجيػػو القػػائميف ىم ػ جامعػػة الطىػػؿ لن ػكاح القصػػكر ػ المنػػاىج المدرسػػية ليعمم ػكاىم التخطيط لؤلنشطة الت تعالج تمؾ النكاح .
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 متْٓل جامع٘ القفل :
ىناؾ أربعة مصادر نمكذجية لتمكيؿ أنشطة جامعػات األطىػاؿ حػكؿ العػالـ تتمثػؿ ػ
الجامعػػات ،كالمػػن المقدمػػة مػػف الحككمػػة كالسػػمطات المحميػػة كالجمعيػػات الخيريػػة ،المشػػاريع
كالمن الدكلية كالكطنية ،كالرسػكـ التػ يػد عيا المشػارككف ،كمػع ذلػؾ ،يجػب الت كيػد ىمػ أنػو
صيير ،مع األخػذ ػ االىتبػار أنػو ال
نا
حت لك كانت الرسكـ إلزامية ،إنيا ىادة ما تككف مبم نيا
الىصكؿ الجامعية لؤلطىاؿ ،ى العديػد مػف
يمكف أف هيمنع المتعمميف الشباب مف المشاركة

الجامعات الطبلب ليس لدييـ لد ع أم رسكـ.( Zając, 2018, p.6) .

ّ جَات التعله ّاجلَات املشازن٘ ظامع٘ القفلChild Learning Destinations in :
 Universityلتكدٓه األىشق٘ الالصفٔ٘ الداعن٘ لتعلٔه STEM
كجيات التعمـ ى أماكف أك منظمػات يمكػف لؤلطىػاؿ السػىر إلييػا كزيارتيػا مػف خػبلؿ
ما يسم بجكاز السىر لمتعمـ Passport To Learning؛ إذ تػك ر أنشػطة كخبػرات تعميميػة
شػيكىا لمىصػكؿ
يكميا ،كىم الرغـ مف أف األماكف األكثػر
ن
ىالية الجكدة بحد ألص ٔ ساىات ن
الدراسػػية بجامعػػة الطىػػؿ ى ػ الجامعػػات – إال أنػػو ال يػػتـ االلتصػػار ىم ػ الحػػرـ الجػػامع ؛ إذ
أيضػا المعػػارض كالمختبػرات العمميػػة كالبحثيػة كالشػركات كالمصػػانع كالمسػاحات الكاسػػعة
تشػمؿ ن
ككرش العمػػؿ ،كالمعػػالـ األثريػػة كالمكالػػع التاريخيػػة كحػػدائؽ الحي ػكاف كالحيػػاة البريػػة كمكالػػع
الريػػؼ كغيرىػػا الكثيػػر ،كػػذلؾ يمكػػف تقػػديـ الػػدركس ىمػ المسػػرح ىنػػدما تشػػمؿ األنشػػطة ىمػ
النمػكذج الػذم تنىػذه الجامعػات البريطانيػة كاألسػترالية،

الدراما كالمكسيق كيظير ذلؾ أكثر

ىذا كيتـ تحديد كجية التعمـ ضمف ما يسم بػػ"اتىالية تػرخيص" بػيف جامعػة األطىػاؿ ككجيػة
Overtona,

الػػػتعمـ الىرديػػػة2010,p.3876).

( ،كتقػػػدـ جامعػػػة األطىػػػاؿ أنشػػػطة ػػػ

تخصصات مختمىػة تتكا ػؽ مػع سػف الطػبلب؛ حيػث االكتشػاؼ (ٔ ٕ-سػنكات) ،اإلليػاـ (ٖٗ-
سػػنكات) ،الىي ػـ (َُ ُُ-سػػنة) ،ماجسػػتير كمتػػدرب (ُِ ُّ-سػػنة) ،تطػػكير شػػيؼ (ُْ-
ُٔ) سنة ).( Zając, 2018, p.6
كتجدر اإلشارة إل أنو

نيج تطكير ىممية التخطيط لمتعمـ كاختيػار كجيػات الػتعمـ،

تـ ابتكار نيج ريد كمبتكر لمتحقؽ مف ػرص الػتعمـ ػ البيئػات خػارج سػاىات الدراسػة بػدىـ
مػف البرك يسػكر جػكف ماكبيػث مػف جامعػة كامبريػدج Professor John MacBeath of
the University of Cambridge؛ حيث تحػدد كثيقػة "التخطػيط مػف أجػؿ التعمػيـ  -إطػار
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ىمؿ لمتحقؽ مف صحة الػتعمـ " كىػ ىمميػة صػارمة لمتقيػيـ الػذات كالتخطػيط لضػماف تػك ير
أىم مستكيات التعمـ

جميع أنشطة التعمـ المعتمدة بجامعػة األطىػاؿ ،كيػتـ تحديػد معتمػدم

التخطيط لمتعمـ مف لبؿ جامعة األطىاؿ بعد مشاركتيـ
(

.UK,

)University(2

برنػامج تػدريب لجامعػة الطىػؿ CU
of

Children's

website

Official

)https://www.childrensuniversity.co.uk
تقييمػػا لجامعػػة األطىػػاؿ ػ المممكػػة المتحػػدة ػ ىػػاـ َُِّ ،
كمػػا أجػػرل ماكبيػػث
ن
جامعة األطىاؿ ،أطمؽ ىمييا اسـ "" The Ten
كأشار إل َُ مقاييس لمنجاح لممشاركيف
 ’A’sىػػػػػػػـ :الحضػػػػػػػكر، Attendanceإحػػػػػػػراز ، Attainmentإنجػػػػػػػاز، Achievement
االتجاىػػػػػػات ، Attitudesميػػػػػػامرة ، Adventureالجػػػػػػكائز ، Awardsككالػػػػػػة، Agency
طمػػػػػػػكح ، Aspirationالقػػػػػػػدرة ىمػػػػػػػ التكيػػػػػػػؼ ، AdaptabilityالمناصػػػػػػػرةAdvocacy
(

University

Children's

of

website

Official

)Australia,https://cuaustralasia.com/adults/partner
كتعد جامعػة الطىػؿ بمثابػة جسػر لؤلطىػاؿ لمتعػرؼ ىمػ العمػكـ كالرياضػيات كاليندسػة
باستخداـ التكنكلكجيا الحديثة؛ الطبلب يشعركف بسػركر االكتشػاؼ كالػتعمـ ،كيصػبحكا لػادريف
ىم التعمـ

بيئة مختمىة ىف بيئػة الىصػؿ المعتػادة مػف خػبلؿ االنخػراط ػ أنشػطة مختمىػة

ىف األنشطة التقميدية حت يتمكنكا مف إلامة ركابط بيف العمـ كالحياة اليكميػة كمكاجيػة الجػزت
التر يي مف التعمـ مف خبلؿ األىماؿ الىرديػة كالجماىيػة ،كبالتػال ؛ اكتسػبت معسػكرات العمػكـ
كالمدارس العممية أىمية أكبػر لتزكيػد الطػبلب بىػرص لمػتعمـ ػ أمػاكف غيػر رسػمية (Eş, et
) ،al, 2015,p.33كيػػتـ تطبيػػؽ مشػػاريع مجتمػػع العمػػكـ بجامعػػة األطىػػاؿ لتعريػػؼ الطػػبلب
بالعمـ ،كادراكيـ ألىميػة البحػث كاالسػتجكاب كالتسػاؤؿ كر ػع كىػييـ بالطبيعػة كتشػجيعيـ ىمػ
التعمـ ىف طريؽ أنشػطة العمػكـ كالىنػكف كالرياضػيات كتمكيػنيـ مػف الػتعمـ مػف خػبلؿ اكتشػاؼ
أنىسػػيـ ،كتزكيػػدىـ بتكجييػػات لتقميػػؿ مخػػاك يـ ،كمػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ؛ ييتكلػػع مػػف

الطػػػبلب أف يتصػػػر كا كعممػػػات ،كيشػػػاىدكا كيسػػػمعكا كيتسػػػاتلكا ىػػػف طبيعػػػة األحػػػداث الطبيعيػػػة

كيتعمم ػكا طػػرؽ التعامػػؿ معيػػا ( ASIA INSTITUTE, Children's University
)Tasmania and Malaysia-Asia, 2018,p.1
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ىػػػ سػػػياؽ األنشػػػطة التػػػ أجريػػػت ػػػ جامعػػػة األطىػػػاؿ بجامعػػػة سػػػينكب
University

Sinop

 Children’sالكالعػػػػة ػػػػ مدينػػػػة ػػػػ شػػػػماؿ تركيػػػػا  ،تػػػػـ التػػػػراح مشػػػػركع لػػػػػ

 TÜBİTAKىػػاـ َُِِ لؤلطىػػاؿ لمقيػػاـ ب نشػػطة ىمميػػة عالػػة ػ أمػػاكف غيػػر رسػػمية كػػاف
مشركع "مدرسة العمكـ التر ييية كالىنية كالرياضية
األنشطة اليكمية المتنكىة  -الت تـ إجراؤىا

جامعة سػينكب لؤلطىػاؿ"؛ حيػث ارتبطػت

كمية العمكـ -بالحياة ،ككانت تحىيزيػة كمثيػرة

لبلىتماـ كتؤثر بشكؿ إيجاب ىم مكالؼ الطبلب؛ تدريس مػكاد العمػكـ ىػف طريػؽ أمثمػة مػف
كالع الحياة كتعمـ الطبلب لممكاد ىف طريؽ لمس المكاد كالمرالبة كالبحث ييا جعؿ المعمكمػات
جنبػػا إل ػ جنػػب مػػع األنشػػطة
دائمػػة كذات ميػػزل مػػف خػػبلؿ إدراج األنشػػطة الىنيػػة كالرياضػػية ن
العمميػػة ،كمػػػف أىػػػـ األنشػػػطة التػػػ تػػػـ تطبيقيػػا نشػػػاط "تطبيقػػػات تعمػػػيـ العمػػػكـ القائمػػػة ىمػػػ
الزراىػة :"My Kite on the Sky :ككػاف اليػرض منػو جعػؿ الطػبلب يخمقػكف ركابػط بػيف
المكاد العممية كالحياة اليكمية ىػف طريػؽ دراسػة تطبيقػات العمػكـ القػائـ ىمػ التصػميـ؛ حيػث
تـ تزكيد الطبلب بىرص الستخداـ المعمكمات العممية ضمف األنشطة التر ييية ،ككػذلؾ التعػرؼ
ىم الجكانب التر ييية كالخطرة لمكيميات (. ) Eş, et al, 2015,p.33
كمػػا لػػدـ برنػػامج "استكشػػؼ " " EXPLOREبجامعػػة صػػف شػػايف ككسػػت

The

 University of the Sunshine Coastاالسػترالية مقاربػة إبداىيػة لتطػكير الطمكحػات
المينية لؤلطىاؿ خبلؿ سنكاتيـ االبتدائية العميا لتحسيف يميـ ككىػييـ بػالتعميـ العػال كخيػار
لابؿ لمتطبيؽ لما بعد المدرسة ،إذ يقدـ البرنامج مجمكىة مف الػدركس ىبػر اإلنترنػت لمسػنكات
ْ ك ٓ ك ٔ كالت تستند إل مكضكىات الميامرة كاالكتشاؼ؛ الطبلب مدىككف لمقيػاـ برحمػة
كىيػػا بميػػاراتيـ
إلػػ جزيػػرة ميجػػكرة كاسػػتخداـ خيػػاليـ لبنػػات مجػػتمعيـ المثػػال  ،كيطػػكركف ن
كاىتماماتيـ الخاصة كيكتشىكف الميارات الضركرية لمجمكىة مف الكظائؼ المختمىػة ،كطػبلب
ػ جػػامعتيـ المحميػػة لتقػػديـ تجػػارب

أيضػػا لحضػػكر معػػرض مينػ
السػػنة الخامسػػة مػػدىككف ن
ىمميػػة مباشػػرة ،بالش ػراكة مػػع ىػػدد مػػف أصػػحاب المصػػمحة ػ المجتمػػع ىػػـ  :لطػػاع التػػدريب
المينػػػػػػ كالتعميمػػػػػػ ( ،)TAFEكأربػػػػػػاب العمػػػػػػػؿ ػػػػػػ المجتمػػػػػػع المحمػػػػػػ  ،كاألكػػػػػػػاديمييف
الجػامعييف (National Centre for Student Equality in Higher Education(NCSEHE),
)HIGHER EDUCATION PARTICIPATION 2017,p.64

كتستضيؼ جامعة أكغاستا  Augusta Universityاألمريكية جامعة الطىػؿ كالتػ
تعػػد بمثابػػة المعسػػكر الصػػيى السػػنكم المتخصػػص ػ تعمػػيـ  ،STEMالػػذم يخمػػؽ صػػكؿ
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دراسية تدمج مىاىيـ العمكـ كالتكنكلكجيا كاليندسػة كالىنػكف كالرياضػيات ىبػر التخصصػات ػ
جميػع الػدركس ،قػد أكػد مػدير مركػز االبتكػار كالمشػاركة المجتمعيػة بالجامعػة Center for
 Innovation and Community Engagementىمػػ تميػػز ىػػذا المعسػػكر ىػػف
المعسػػكرات الطبلبيػػة األخػػرل؛ إذ سػػاىد أىضػػات ىيئػػة التػػدريس ػ إنشػػات أنشػػطة تركػػز ىم ػ
الطػػػبلب كتتنػػػاكؿ سػػػيناريكىات ىمميػػػة ،كيتميػػػز المخيـ/المعسػػػكر ب نشػػػطة تىاىميػػػة ،كيسػػػم
المعسػػكر التىػػاىم لمطػػبلب بالعمػػؿ ىمػ مكالػػؼ كالعيػػة حقيقيػػة تػػؤثر ىمػ المجتمػػع المحمػ ،
كيتـ إنشات المناىج الدراسية كتدريسيا مػف لبػؿ أسػاتذة كميػة التربيػة؛ حيػث يستكشػؼ الطالػب
مجاالت متعددة كتنقسػـ إلػ

Official website of Augusta University, Kids ( :

)University, https://calendar.augusta.edu
الحيكانات :التعرؼ ىم مجمكىة متنكىة مف الحيكانػات مػف جميػع أنحػات العػالـ مػف
خبلؿ المجسمات ،كالىيديكىات كالشاشات التىاىمية ،ك الطيراف :ىم مػدار القػرنيف الماضػييف؛
شػػيد الطيػراف ثػػكرة تكنكلكجيػػة ،كىميػػو سػػيقكـ الطػػبلب برحمػػة ىبػػر الػػزمف لػػتعمـ تػػاري الطيػراف
غالبػا مػا يمكػف كصػؼ العمػارة
كالميكانيكا كتكنكلكجيا الطيراف ،كاليندسػة المعماريػة كاليندسػة :ن
ب نيػػا التػرابط المثػػال بػػيف الىػػف كالعمػػكـ؛ حيػػث ييػػكص الطػػبلب ػ تػػاري اليندسػػة المعماريػػة
كيتعممػكف الجكانػب الجماليػة كالكظيىيػة ،كالتمثيػػؿ كالىػف :باسػتخداـ األىمػاؿ األدبيػة الشػػييرة؛
يتاح لمطبلب رصة احتضاف جانبيـ اإلبداى بالكامؿ ،كيستخدمكف مياراتيـ العممية ػ الىػف
البصرم أثنات لياميـ بإنشات كتنىيذ أدات مسرح مذىؿ.
كىمػػػ جانػػػب آخػػػر نىػػػذت جامعػػػة ليبيريػػػؾ الىنيػػػة ػػػ التشػػػيؾ
)Liberec(TUL

of

Technical

 Universityبرنػػػامج "جامعػػػة األطىػػػاؿ " لجػػػذب تبلميػػػذ المرحمػػػة

االبتدائية كالناىيـ بحضػكر محاضػرات ىمميػة كيحمػكف الميػاـ العمميػة األساسػية بمػا ػ ذلػؾ
العمؿ باستخداـ أجيػزة ىمميػة حقيقيػة ،كلػدمت جامعػة األطىػاؿ العديػد مػف األنشػطة التر يييػة
المختمىة؛ مثؿ "المش لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا"  ،ك"المقػاى العمميػة" ،ك"السػبت مػع التكنكلكجيػا"،
كتىمثػػؿ اليػػدؼ الػػرئيس لجامعػػة األطىػػاؿ ىػػك جػػذب األ ػراد المكىػػكبيف ػ كلػػت مبكػػر كاسػػتيقاظ
اىتمػػاميـ ػ الدراسػػات الجامعيػػة لمتخصصػػات العمميػػة كالعمميػػة مػػف أجػػؿ تػػكجييـ مينيػػا ػ
المستقبؿ بشكؿ أ ضؿ نحك القطاىات ذات القيمة العممية العاليػة (DUBOVÁ & HERNYCH
), 2013,p.11
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كلج ت جامعة TUL

دىـ ىذا المشركع لما شػيدتو التشػيؾ ػ السػنكات األخيػرة

مػػف انخىػػاض ممحػػكظ ػ اىتمػػاـ خريج ػ المػػدارس الثانكيػػة بدراسػػة العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ػ
بالجامعػات التشػيكية ،كلػد تػـ إنشػات منصػػة متكاممػة لبلتصػاؿ كالتكاصػؿ ػ  TULمؤلىػة مػػف
كادر مف طبلب  TULكالمتعاكنيف الخارجييف الػذيف يسػاىدكف ػ البحػث بنشػاط ىػف األطىػاؿ
المكىػػكبيف ،كتطػػكير اىتمػػاميـ ػ المجػػاالت التقنيػػة كالعمميػػة مػػف أجػػؿ زيػػادة ىػػدد البػػاحثيف
المكىكبيف

ىذه المجاالت؛ مػف خػبلؿ بعػض الىعاليػات اإلىبلميػة القصػيرة تيػدؼ إلػ جػذب

اىتماـ المشاركيف  -األطىػاؿ كطػبلب المػدارس الثانكيػة كأكليػات أمػكرىـ كالطػبلب الحػالييف ػ
 -TULكجعميػـ ميتمػػيف بنتػػائج العمػػؿ العممػ

ػ الجامعػػة التقنيػػة ،ىػذا كلػػد ركػػزت األنشػػطة

ىمػػػ المجػػػاالت التقنيػػػة كالعمميػػػة لدرجػػػة أنيػػػـ بػػػدأكا ػػػ التىكيػػػر ػػػ ميػػػف المسػػػتقبؿ بيػػػذه
المجاالت؛ خبلؿ دراساتيـ يمر الطبلب بجميع خطكات التعميـ الجػامع بمػا ػ ذلػؾ التكظيػؼ
كااللتحػػػػاؽ بالمػػػػدارس كااللتزامػػػػات الدراسػػػػية البلحقػػػػة لمطالػػػػب الجػػػػامع ؛ األطىػػػػاؿ يدرسػػػػكف
المكضكىات مف خبلؿ األلعاب الت تركز ىم اليندسة  -أساسيات اليندسة ،كالتشػييؿ اآللػ
كالتجميع ،كتصميـ السيارات ،كاليندسػة الكيربائيػة ،كالركبكتػات ،كااللكتركنيػات الدليقػة كىمػكـ
الكيميػات الطبيعيػة ،كالىيزيػات ،كميكانيكػػا السػكائؿ ،كىمػـ األحيػػات المجيريػة كالتقنيػات العبلجيػػة
كىندسة المكاد كالكيميات التطبيقية).(DUBOVÁ & HERNYCH , 2013,p.11
كمف خبلؿ العرض السابؽ يكمف استخبلص اآلت :
-

نسػبيا إال أنيػا اليػكـ أصػبحت محػؿ
ىم الرغـ مف حداثة نشػ ة برنػامج جامعػة الطىػؿ
ن
اىتماـ العديد مف الدكؿ.

-

تعتبر جامعػة الطىػؿ بػديؿ لتعػكيض العجػز كالصػعكبات التػ تكاجػو األنظمػة التعميميػة
ػػػ معظػػػـ دكؿ العػػػالـ كخاصػػػة يمػػػا يتعمػػػؽ بػػػتعمـ العمػػػكـ كاليندسػػػة كالرياضػػػيات
تمييدا لتككيف لاىدة ىريضة مػف الشػباب الراغػب
كالتكنكلكجيا  STEMلدىـ االبتكار
ن
االلتحاؽ بالميف المستقبمية الت تخدـ ىذا المجاؿ.

-

دىـ ميارات  STEMتعد ىصب اىتماـ جامعات الطىؿ ىبر العالـ .

-

جامعػػػة الطىػػػؿ كاف اختمىػػػت تعريىاتيػػػا إال أنيػػػا تكػػػاد تتىػػػؽ ػػػ مجمميػػػا ػػػ السػػػف
المستيدؼ لبللتحاؽ بيا كذلؾ أىدا يا تتشابو إل حد كبير .
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-

ىالميا تحت نمكذجيف أساسييف ىمػا النمػكذج
اليالب تنحصر نماذج جامعة الطىؿ
ن

-

كجيات التعمـ بجامعة الطىػؿ تعكػس أىػدا يا كاىتماماتيػا ،كالكثيػر مػف ىػذه الكجيػات

البريطان كالنمكذج األلمان .

تقػػكـ ىم ػ دىػػـ المجتمػػع المػػدن بمؤسسػػاتو الصػػناىية كالشػػركات بجانػػب الجامعػػات
كم ار قيا المختمىة .
-

تقدـ جامعة الطىؿ بشكؿ شبو مجان .
تساىد جامعة الطىؿ

كسر الحكاجز الماديػة كالثقا يػة كالىكريػة لبللتحػاؽ بالجامعػة

كخاصة لؤلطىاؿ مف ذكم الخمىيات االلتصادية كاالجتماىية المنخىضة .
-

تتنكع الطرؽ كاآلليات الت تتبعيا الدكؿ

برامج جامعة الطىؿ تبعػا لثقا ػة كػؿ دكلػة

كمتطمبات التنمية الخاصة بيا .

ثالجاً:دّز جامعات القفل يف نل مً الْالٓات املتحدٗ األمسٓهٔ٘ ّاسرتالٔا يف دعه
تعلٔهSTEM
- 1دّز جامعات القفل بالْالٓات املتحدٗ األمسٓهٔ٘ يف دعه تعلٔه STEM
رئيسػػا لممنالشػػة كالتخطػػيط ػ الكاليػػات
ػكىا
أصػػب " "STEM Educationمكضػ ن
ن
المتحػدة منػذ ىقػكد ،قػد أكػدت العديػد مػف التقػارير الرسػمية مثػؿ تقريػر " Rising Above
 "the Gathering Stormالصػادر ىػف األكاديميػػة الكطنيػة األمريكيػة ََِٓ أف " القػػدرة
التنا سية لمكاليات المتحدة األمريكية تعتمد ىم برنامج تعميم لػكم يعػد العممػات كالميندسػيف
المبتكريف الذيف سػيقدمكف االبتكػارات الحيكيػة الزدىػار االلتصػاد ػ ىػذه الحقبػة التكنكلكجيػة"
). (Tsupros ,et al , 2008 ,p.3
كتعد مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضػيات "المػدخؿ إلػ القػدرة التنا سػية
االلتصػػادية األمريكيػػة المسػػتمرة كاألمػػف القػػكم " ،كبػػاب لمقبػػكؿ ػ التعمػػيـ العػػال كمسػػتكيات
المعيشػػػة األىمػػػ لمسػػػكاف  ،األكلكيػػػة التنا سػػػية ػػػ الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة ػػػ تركيػػػز
االىتمػػاـ ىم ػ دىػػـ اكتسػػاب ميػػارات  STEMػ العديػػد مػػف ب ػرامج المػػن التقديريػػة التابعػػة
لمػػكزارة؛ إذ يعػػد  STEMمككنػػا أساسػ نػيا ػ التعمػػيـ الجيػػد لجميػػع الطػػبلب – يػػك التعمػػيـ الػػذم
يػػك ر الكصػػكؿ إل ػ العمػػكـ كالدراسػػات االجتماىيػػة كاألدب كالىنػػكف كالتربيػػة البدنيػػة كالصػػحة،
كتعمػػـ ليػػة إضػػا ية ،كييػػرس ػػ الطػػبلب شػػيىنا باالستكشػػاؼ كاالكتشػػاؼ كيعػػزز العديػػد مػػف
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الميػارات مثػػؿ المثػػابرة كالعمػؿ الجمػػاى كتطبيػػؽ المعر ػة المكتسػػبة ػ مكالػؼ جديػػدة كالػػتعمـ
مػػػدل الحيػػػاة ػػػ ىػػػالـ سػػػريع التييػػػر

(Department of Education(U.S), STEM

).2026,2016,pp.1-2
كيعبػػر مىيػػكـ

 STEMػ الكسػػط األمريك ػ ىػػف مىيػػكـ التكامػػؿ اليػػادؼ لػػدىـ

مختمػػػؼ تخصصػػػات العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كاليندسػػػة كالرياضػػػيات ككحػػػدة كاحػػػدة ككيػػػاف كاحػػػد
متماسؾ لحؿ مشاكؿ العالـ الحقيق  ،كما طكر مجمس إدارة التقيػيـ الػكطن الػذم يػدير التقيػيـ
ػػػػػػػػدا لمحػػػػػػػػػك األميػػػػػػػػػة التكنكلكجيػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػار
الػػػػػػػػػكطن لمتقػػػػػػػػػدـ التعميمػػػػػػػػػ إطػ نا
كتقييمػػػػػػػػػا جديػ ن
ن
مركػز
نا
كاليندسػية.Technology and Engineering Literacy (TEL)Framework
ىم ػ مسػػتكل المعر ػػة كالكىػػاتات حػػكؿ التكنكلكجيػػا كاليندسػػة الت ػ يحتاجيػػا جميػػع الطػػبلب
كالمكاطنيف لمعمؿ

مجتمع تكنكلكج (TIMMS ,et al , 2018,p.23) .

كلد أظير التقييـ أف ما يحدث خارج المدرسة يمكف أف يككف بػنىس أىميػة مػا يحػدث
داخميا

تحديد اتجػاه الطىػؿ كتىعيػؿ االىتمػاـ بػػ  STEMأك أم مكضػكع آخػر ،كىكػذا؛ أدرؾ

ميمػا ػ تعمػـ
لادة جيكد تحسيف تعميـ العمكـ أف برامج ما بعػد المدرسػة يمكػف أف تمعػب نا
دكر ن
العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة كالرياضػػيات  -كخاصػػة ىنػػدما تنطػػكم ىم ػ ممارسػػات ىمميػػة
كىندسػػػية حقيقيػػػة ،كىميػػػو أصػػػبحت بػػػرامج مػػػا بعػػػد المدرسػػػة شػػػريؾ أساسػػػ

ػػػ دىػػػـ تعمػػػـ

STEM؛ إذ بػػرزت كإطػػار دينػػاميك كنػػابض بالحيػػاة لمتعمػػيـ المبتكػػر ػ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا،
ككاف ىناؾ نمك سريع

ىذا المجاؿ خػبلؿ السػنكات القميمػة الماضػية  ،عمػ سػبيؿ المثػاؿ تػـ

ػػؤخرا ،كىػػ مبػػادرة تيػػدؼ إلػػػ الكصػػكؿ إلػػ مبليػػيف الشػػػباب
إطػػبلؽ مبػػادرة "تخيػػؿ العمػػـ" مػ ن
المحركميف مف الخدمات ىف طريؽ برنامج  ،STEMمف خبلؿ تطػكير بنيػة تحتيػة لكيػة لػدىـ
مقػدم بػرامج مػػا بعػد المدرسػػة بمسػػاىدة الجمعيػات كالشػػبكات الكطنيػػة (Washington
)D.C, Full STEM Ahead, 2016,pp.4,5
كتسػػػػع الكاليػػػػات كالمقاطعػػػػات كالمػػػػدارس لتزكيػػػػد جميػػػػع الطػػػػبلب بتجػػػػارب STEM
المطمكبػػػة لمقػػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف كسػػػد جػػػكات التحصػػػيؿ المسػػػتمرة ػػػ مػػػكاد الرياضػػػيات
كالعمػػكـ ،كمػػف أىػػـ الطػػرؽ المتبعػػة ػ سػػد تمػػؾ الىج ػكات المعسػػكرات الت ػ تقػػدميا الجامعػػات
األمريكيػػة أثنػػات العطػػبلت الصػػيىية ،كمػػا بعػػد اليػػكـ الدراسػ كىػػك مػػا يعػػرؼ بػػػ" جامعػػة الطىػػؿ"
،.(Department of Education-U.S, STEM 2026,2016,p.2) KIDS University
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كىذا مػا سػيتـ اإلشػارة إليػو ػ الجػزت التػال ك قنػا لعػدة محػاكر متمثمػة ػ تشػ تيا ،كالىمسػىة

الكامنة كرات إنشائيا ،أىػدا يا ،كتمكيميػا ،كادارتيػا ،ككجيػات الػتعمـ بيػا ،كالجيػات المشػاركة،
ثػػػـ ىػػػرض لػػػبعض االنشػػػطة كالممارسػػػات البلصػػػىية الداىمػػػة لتعمػػػيـ  STEMبجامعػػػة الطىػػػؿ
األمريكية مف خػبلؿ ىػرض لنمػكذجيف لجامعػات الطىػؿ ػ أمريكػا كىػ جامعػة الطىػؿ ػ كػؿ
مػف جامعػة كاشػنطف University of Washingtonكجامعػة نيىػادا University of
. Nevada
بداي ػةن؛ ينػػدرج مصػػطم جامعػػة الطىػػؿ  KIDS Universityػ الكاليػػات المتحػػدة

األمريكية تحت مسم "معسكرات /مخيمات  /برامج الصيؼ لؤلطىاؿ بالجامعات " Summer
 kids programs/ campsبرىايػػة بعػػض مراكػػز رىايػػة الطىكلػػة بتمػػؾ الجامعػػات ،كتقػػاـ
معسكرات جامعة الطىؿ  KIDS Uالت تقرر الجامعات كمشػر ك جامعػة الطىػؿ أىميتيػا لمػتعمـ
كالتجريب ليذه المراحؿ العمرية

الحرـ الجامع الرئيس لمجامعة خبلؿ كاصؿ الصيؼ ىمػ

مدار العاـ ،كيستمر المعسكر لمدة أسبكع كامؿ .

 ىشأٗ جامع٘ القفل األمسٓهٔ٘ ّالفلسف٘ اليت قامت علَٔا :
ىامػػا ،معتمػػدةن
تعػػكد البػػدايات االكلػ لجامعػػة الطىػػؿ األمريكيػػة إلػ أكثػػر مػػف ىشػػريف ن
ىم ىػدة مبػادئ أساسػية متمثمػة ػ ؛ " "Think Universityأم كػر ػ الجامعػة"؛ مػيس
Learn From

مػػف المبكػػر أبػ نػدا البػػدت ػ التىكيػػر ػ الجامعػػة " ،كتعمػػـ مػػف الخب ػرات
" Experts؛ حيث يتـ تدريس المخيمات مف لبؿ المعمميف المعتمػديف كطػبلب الدراسػات العميػا
ككػػذلؾ المينيػػيف ػ مجػػاالتيـ؛ مػػف خػػبلؿ المعسػػكرات ىاليػػة الجػػكدة

High Quality

Camps؛ حيث تساىد برامج  KIDS Uىم اكتشاؼ نقاط لكتيـ لتكسيع آ ػاليـ؛ مػف خػبلؿ
ػار طكيمػػة األمػػد ػ أذىػػاف الطػػبلب،
اإليمػػاف الكامػػؿ بػ ف المعسػػكرات العمميػػة المييكمػػة تتػػرؾ آثػ نا
كتعد بمثابة إىدادات غير رسػمية ممتعػة لمػتعمـ ،كتحىػز الطػبلب كتثيػر اىتمػاميـ كتسػم ليػـ
باكتشػػاؼ العػػالـ المحػػيط كتحميػػؿ مشػػكبلتو كاالسػػتدالؿ مػػيس مػػف السػػابؽ لكلتػػو البػػدت ػ
التىكير

الجامعة). (Eş ,et al , 2015 ,p.31

 ىره الكبْل ظامع٘ القفل األمسٓهٔ٘ :
الكتركنيػا لكػؿ جامعػة ىمػ
يتـ التقديـ لجامعػة الطىػؿ ػ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة
ن
حدل؛ بحيث يتـ تسجيؿ اسـ الطىؿ كالمكضػكىات التػ يرغػب ػ دراسػتيا كالمعسػكرات المػراد
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االلتحاؽ بيا ك قنا لىئتو العمرية ،كيتـ االلتحاؽ بشكؿ ردم مف خبلؿ كل األمر أك مػف خػبلؿ
المدرسة المنتم ليا الطىؿ بمساىدة منسػؽ المدرسػة ،كىميػو ػالقبكؿ يػتـ بشػكؿ مؤسسػ أك
ػػردم نظيػػر مبم ػ َُّ دكالر ،كيتػػاح لمطىػػؿ تيييػػر معسػػكره بعػػد ال ًبػػدت نظيػػر مبم ػ ِٓ دكالر

قػطKids Summer Camp, https://kidsuniversity.unr.edu/faq.html ( ،
 ،)U,كالقبكؿ

برنامج  Kids Uالصػيى مىتػكح لؤلطىػاؿ مػف أم ىػرؽ أك لػكف أك جنسػية

اجتماىيػػا؛ إذ تقػػدـ ب ػرامج
ػديا ك
ركحيػػا ك
أك أصػػؿ ممػػف لػػدييـ الرغبػػة ػ النمػػك
ن
أكاديميػػا كجسػ ن
ن
ن
 KIDS Uرصػة لؤلطىػاؿ لمصػىكؼ مػف الثػان إلػ الثػامف – ك ػ بعػض الجامعػات تمتػد مػف
الصػػىكؼ األكلػػ إلػػ العاشػػرة  -تجربػػة االلتحػػاؽ بالكميػػة ،كتعػػد مصػػممة لػػدمج مككنػػات
 STEAMاألكاديميػػة  -العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة كالىنػػكف كالرياضػػيات  -مػػع جرىػػة
صحية مف المرح؛ مف خبلؿ أنشػطة إثػرات كأنشػطة صػيىية ػ بيئػة آمنػة كمكجيػة نحػك القػيـ
)(ATHOLTON ADVENTIST ACADEMY, Kids U Summer Handbook,p.1

 أٍداف جامع٘ القفل يف الْالٓات املتحدٗ األمسٓهٔ٘ :
تيػػدؼ جامعػػة الطىػػؿ  Kids Uاألمريكيػػة إل ػ

(ATHOLTON ADVENTIST :

)ACADEMY, Kids U Summer Handbook,p.1

• تعزيز ميارات العمكـ كالرياضيات كالقراتة كالكتابة المكتسبة خبلؿ العاـ الدراس السابؽ.
• تطكير ميارات التىكير النقدم مف خبلؿ المعب.
• استكشػػاؼ مجػػاالت االىتمػػاـ التػػ ال تتػػك ر ىػػادة ػ المنػػاىج الدراسػػية العاديػػة (الطي ػ ،
كالحدائؽ العامة ،كالسباحة ،كاستراتيجيات ألعاب الطاكلة ،كما إل ذلؾ)
• تعميؽ الصدالات مع زمبلئو

الىصؿ كتطكير صدالات جديدة مع شباب المنطقة األخرل.

 إدازٗ جامع٘ القفل األمسٓهٔ٘ :
يتـ إدارة كػؿ معسػكر مػف لبػؿ معممػيف معتمػديف كطػبلب الدراسػات العميػا كالخبػرات ػ
مجاليـ ،حيػث تقػدـ المخيمػات لمشػباب لتجربػة الكميػة كتػك ر مػكارد ىاليػة التقنيػة ،كيػتـ دىػكة
المشػػاركيف الػػذيف تجػػاكزكا ىمػػر المخػػيـ لتقػػديـ طمػػب لمحصػػكؿ ىم ػ كظيىػػة مستشػػار صػػيير
لكػػؿ مػػف

حيكيػػا ػ المخػػيـ؛ يػػـ بمثابػػة مسػػاىدة كدىػػـ إضػػا
دكر
مبتػػدئ؛ حيػػث يػػؤدكف نا
ن
األجػػػزات األكاديميػػػة كالتر يييػػػة لمبرنػػػامجNevada STEM Hub ,Kids U, .
)https://www.stemhub.nv.gov/events/kids-university
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 متْٓل جامع٘ القفل األمسٓهٔ٘ :
يعتمػػد تمكيػػؿ جامعػػة الطىػػؿ األمريكيػػة ىم ػ الرسػػكـ – ح ػكال َُّ دكالر لمطىػػؿ -
كالمػن الدراسػية المقدمػة مػف الييئػات المجتمعيػة  ،كالمسػاىدة الماليػة االتحاديػة Federal
Aid

Financial

U,

Hub

,Kids

Nevada

STEM

)https://www.stemhub.nv.gov/events/kids-university

 الشسناّّ ٛجَات التعله ظامع٘ القفل األمسٓهٔ٘ :
كجيػات الػتعمـ تشػمؿ معسػكرات كمخيمػات  campsتقػرر الجامعػات كمشػر ك جامعػة الطىػػؿ
أىميتيػػا لمػػتعمـ كالتجريػػب ليػػذه المراحػػؿ العمريػػة؛ بجانػػب شػػركات الػػتعمـ مػػف الجامعػػات التػػ
تستضيؼ البرنامج داخػؿ أركلػة الحػرـ الجػامع ؛ باإلضػا ة إلػ كجيػات تعمػـ مجتمعيػة داىمػة
لمػتعمـ اإلبػداى كالعممػ مثػؿ حديقػة بػرليف-إيثيكسػكر الحككميػة
 ،State Parkكالمتحػؼ االستكشػا

Berlin-Ichthyosaur

لؤلطىػاؿ ، Discovery Children's Museum

كالقبػػػػػة السػػػػػماكية كمركػػػػػز العمػػػػػكـ Center

Science

and

Planetarium

 ،Fleischmannالحديقػة الكطنيػة لمحػكض الكبيػر (. Great Basin National Park
,Kids

U,

Hub

STEM

Nevada

)https://www.stemhub.nv.gov/events/kids-university

 بعض االىشق٘ ّاملنازسات الالصفٔ٘ الداعن٘ لتعلٔه  STEMظامعـ٘ القفـل األمسٓهٔـ٘ يف
جامعـات القفـل يف نـل مـً جامعـ٘ ّا ـيقً ّ University of Washingtonجامعـ٘
ىٔفادا .University of Nevada, RENO
**جامعػة الطىػؿ بجامعػة نيىػادا kids university in University of Nevada,
RENO
ت سسػػت جامعػػة نيىػػادا  -رينػػك ىػػاـ ُْٕٖ ك ػ كؿ مؤسسػػة لمتعمػػيـ العػػال

ػ كاليػػة

نيىادا ،ي مف أ ضؿ الجامعات البحثية ب مريكا ،كلد حققت الجامعػة شػيرة كطنيػة ػ العديػد
مف المجاالت خبلؿ العقكد القميمة السابقة؛ ى ىاـ َُِٗ حصػمت الجامعػة ىمػ كاحػدة مػف
أرل الجكائز الت يمكف لمؤسسة لمتعمػيـ العػال الحصػكؿ ىمييػا ىمػ اإلطػبلؽ ،كتػـ اختيارىػا
ككاحػػدة مػػف أ ضػػؿ َُّ جامعػػة قػػط مػػف لبػػؿ تصػػنيؼ كػػارنيج لمؤسسػػات التعمػػيـ العػػال
باىتبارىا " "R1مؤسسة "نشاط بحث مرتىع لمياية" ( Official web site of University
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at

University,

the

of

History

,A

Nevada

of

.)https://www.unr.edu/about/history
ىػ جامعػة نيىػادا  ،رينػك THE UNIVERSITY OF NEVADA, RENOتقػكـ
الجامعػػػة بتػػػك ير معسػػػكرات تعميميػػػة ىاليػػػة الجػػػكدة لؤلطىػػػاؿ كالشػػػباب ػػػ المجتمػػػع المحػػػيط
بالجامعػة ،كتقػاـ معسػكرات جامعػة الطىػؿ  KIDS Universityػ الحػرـ الجػامع الػرئيس،
صػباحا ،كتنقسػـ إلػ معسػكرات
صباحا إل َّّ:
كتعمؿ المخيمات طكاؿ اليكـ مف الساىة ٖ
ن
ن
صػيىية ( Summer Break Campsمخػيـ لمػدة سػػبعة أسػابيع لمطػبلب الػذيف يػػدخمكف
ػكر لمػػدة أسػػبكع) ،كمعسػػكرات شػػتكية
الصػػىكؼ ِ ٖ-كيختػػار مػػف بػػيف مػػا يقػػرب مػػف َٓ معسػ نا
 ،Winter Break Campsكمعسػكرات صػؿ الربيػع  ،Spring Break Campكيمكػف

لؤلطىاؿ االختيار مػف بػيف المعسػكرات المثيػرة التػ تجمػع بػيف مككنػات STEAM STEAM
components — Science, Technology, Engineering, Arts and Math
األكاديمية  -العمػكـ كالتكنكلكجيػا كاليندسػة كالىنػكف كالرياضػيات ،الطىػؿ يختػار مػف بػيف ْٕ
ػكر مختمىنػػا ذا أحجػػاـ صػػييرة؛ ق ػكاـ ىػػذه المعسػػكرات دمػػج المػػرح مػػع التعمػػيـ باسػػتخداـ
معسػ نا

التكنكلكجيػا الىائقػػة ( Official web site of University of Nevada, Kids
))university-summer camps,2018, www.KIDSU.unr.edu
األطىاؿ يحصمكف ىم خبرة حكؿ كيىية ىمؿ الجامعػة كيتػذكلكف الحيػاة الجامعيػة ك
يتعممكف كيمعبكف كيطػكركف صػدالات ،كيتعر ػكف ىمػ معػدات الجامعػة كالتكنكلكجيػا المتطػكرة
المستخدمة بيا " ،كبصرؼ النظر ىػف تييئػة بيئػة آمنػة كممتعػة لؤلطىػاؿ الصػيار؛ ػإف العديػد
مػف طػػبلب كخػػريجيف جامعػة الطىػػؿ بنيىػػادا يشػػارككف كمستشػاريف صػػيا نار لػػػ KIDS U؛ ىػػذا
كمػػف أىػػـ المكضػػكىات كالمجػػاالت التػ تتناكليػػا المعسػػكرات Camps Themesكالداىمػػة
لتعميـ  STEMما يم :
 STEMميارات العمكـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا :حيػث تهعػد جامعػة الطىػؿ  KIDS Uالجيػؿالتػػال مػػف المبػػدىيف لحػػؿ المشػػكبلت ،كاستكشػػاؼ مشػػاكؿ العػػالـ الحقيق ػ مػػف خػػبلؿ
األنشػػػػطة التػػػػ تركػػػػز ىمػػػػ ميػػػػارات  ،STEMكلػػػػد تشػػػػمؿ المعسػػػػكرات استكشػػػػاؼ
الصكاري  ،الكيميات  ،CSIأبطػاؿ الرىايػة الصػحية ،أطىػاؿ ػ الىضػات ،حديقػة حيػكاف،
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الرياضػػيات ،الحش ػرات المدىشػػة ،كرشػػة ىمػػؿ نمذجػػة ثبلثيػػة األبعػػاد ،الترميػػز كتصػػميـ
المكالع ،كغيرىا.
 Creativityاإلبػػداع  :يظيػػر ػ المعسػػكرات التػ ى ػ متعػػة كخيػػاؿ كمػػا أف ليػػا جانػػبتعميم أيضا ،مف خػبلؿ إتاحػة الىػرص الستكشػاؼ كتطػكير مػكاىبيـ مػع خمػؽ ذكريػات
مذىمة ،كلد تشمؿ المعسكرات :الرلص اإلبداى  ،التمثيؿ ،الرسـ ك نكف الطي .
 Sports and Fitnessالرياضػػة كالميالػػة البدنيػػة :الحػػرص ىم ػ أف يبق ػ األطىػػاؿنشػطيف؛ إذ تػػك ر معسػكرات جامعػػة الطىػؿ  KIDS Uبجامعػػة نيىػادا  -رينػػك مجمكىػػة
متنكىة مف األلعاب الرياضية المختمىة لؤلطىػاؿ لممشػاركة ييػا ،كلػد تشػمؿ المعسػكرات
 :كرة السمة ،السباحة ،الكرة الطائرة ،كرة القدـ ،التشجيع ،تسمؽ الصػخكر ،كالقىػز ىمػ
الحبؿ .
 Culture and Languageالثقا ػػة كالميػػة :استكشػػاؼ العػػالـ كتعػػرؼ ىم ػ البمػػدافكالميات المختمىة ،كاستكشاؼ الحضارات القديمة كالتعرؼ ىم التاري األمريك
كمف أمثمة المخيمات الداىمة لتعميـ  STEMبجامعة نيىادا ما يم :
-

متحػػؼ السػػيارات الػػكطن National Automobile Museum؛ ََِ سػػيارة
ممىتة لمنظر مػع مشػاىد كأصػكات الشػكارع األصػيمة؛ كيسػاىد المخػيـ ػ التىكيػر ػ
كؿ اليندسة الت ابتكرت صناىة السيارات الحديثة.

-

تصػنيع المخػيـ الصػيى Manufacturing Summer Camp؛ يقػدـ ىػذا المخػيـ
الصػػػيى المعر ػػػة األساسػػػية بيندسػػػة التصػػػنيع؛ بمػػػا ػػػ ذلػػػؾ المقػػػاييس كالمعالجػػػة
الحراريػػة كتشػػكيؿ المعػػادف كتصػػنيع المعػػادف كالصػػب كالكمبيػػكتر باسػػتخداـ الحاسػػب
اآلل  ،كما يك ر المعسكر رصػة لتشػييؿ آالت مثػؿ معػدات القيػاس كالمخػارط اليدكيػة
كالمطاحف .

-

معسػػكر  MESAالجيػػؿ األ كؿ MESA First Generation camp؛ ػ كػػؿ
صػػيؼ تقػػدـ كميػػة اليندسػػة بشػػماؿ نيىػػادا (الرياضػػيات  ،اليندسػػة  ،اإلنجػػاز العمم ػ )
مجانيػا؛ يتػ لؼ معسػكر  MESA First Generationمػف
تمييػديا
ىندسػيا
معسػكر
نا
ن
ن
ن
أنشػطة ىمميػة كىندسػػية تىاىميػة ،كجػكالت ،كبنػات مشػاريع ،كمعمكمػػات حػكؿ حضػػكر
الكمية كرحمة ميدانية.
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-

معمػؿ التكىيػة اليندسػية K-12 Engineering Outreach Lab K-12؛ يقػدـ
دركسػػا مثيػػرة ػ العديػػد مػػف المكضػػكىات اليندسػػية؛
مختبػػر اليندسػػة Outreach
ن
يمكػػف لمطػػبلب التعػػرؼ ىمػػ أحػػد تخصصػػات اليندسػػة كالمشػػاركة ػ ػػرص الػػتعمـ
العممػػػػػػ .

U,

,Kids

Hub

STEM

Nevada

)https://www.stemhub.nv.gov/events/kids-university
تبعػا لممسػتكل التعميمػ مػا يمػ (Official web site :
كمف المعسكرات التػ تقػاـ ن
of University of Nevada, , Kids university Themes ,Camps, 2018, ,
)www.KIDSU.unr.edu
*) Mischievous Math / (Grades 2-4الرياضػيات المزىجػة :يػ

رصػة لتػرؾ

األلػػبلـ كاالسػػتعداد لمتػػدريب العمم ػ  ،كالتعمػػؽ ػ اليندسػػة ،كالجبػػر ،كالرسػػكـ البيانيػػة،
كالكسكر ،كىد النقكد كمشاكؿ الكممة كاستكشاؼ الرياضيات بطرؽ ممتعة كمبتكرة.
*) Paint It! / How to Paint Your Dragon (Grades 5-8التمػكيف ،كيػؼ
تمػػػكف تنينػػػؾ :تعػػػرؼ ىمػػػ كيىيػػػة اسػػػتخداـ األنمػػػاط ،كخمػػػط األلػػػكاف ،كاسػػػتخداـ الىػػػرش
الصحيحة إلنشات ت ثيرات مختمىة أثنات التعبير ىف الىناف الداخم .
**جامعة الطىؿ بجامعة كاشنطف kids U in University of Washington
جامعة كاشنطف  UWاألمريكية تـ ت سيسيا ىاـ ُُٖٔ

سياتؿ (كالية كاشنطف) ،كتعد مػف

أكبػػر الجامعػػات ػ شػػماؿ غػػرب الكاليػػات المتحػػدة كألػػدـ الجامعػػات ػ السػػاحؿ اليرب ػ كتعػػد
ابتكػار ػ العػالـ ،كتتمثػؿ ميمتيػا األساسػية ػ التعمػيـ كاالكتشػاؼ
نا
كاحدة مف أكثر الجامعات
كالخدمة العامة ،كتعد الجامعة كاحدة مف الجامعات العامػة البػارزة ػ العػالـ؛ تػـ تصػنيىيا ػ
ىالمي ػا ػ الترتيػػب األكػػاديم لعػػاـ َُِٖ لمجامعػػات العالميػػة (Official
المرتبػػة رلػػـ ُْ
ن
web site of University of Washington,About University of Washington,
). https://www.washington.edu
كتقػػدـ جامعػػة كاشػػنطف األمريكيػػة برنػػامج جامعػػة الطىػػؿ تحػػت مسػػم "

"WU Summer

" Youth Programبرنامج جامعة كاشنطف لمشباب " الػذم صػمـ لؤلطىػاؿ كالمػراىقيف الػذيف
يرغبكف

مكاصمة التعمـ خبلؿ العطمة الصيىية ،حيث تقدـ مجمكىػة متنكىػة مػف المعسػكرات

كالػػدكرات التعميميػػة السػػتيعاب اىتمامػػات الطىػػؿ يمػػا يتعمػػؽ بعمػػـ الىمػػؾ كاليندسػػة المعماريػػة
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كغيرىػػا مػػف المجػػػاالت لمصػػىكؼ ُ ،ُِ-كتقػػػاـ معظػػـ البػػػرامج ػػ الحػػػرـ الجػػامع لجامعػػػة
كاشػػنطف  UWػ سػػياتؿ ،Seattleكتقػػدـ بعػػض صػػكؿ المػػدارس الثانكيػػة أيضػػا ػ كسػػط
مدينػة سػياتؿ كبمىيػػك  Seattle–Bellevueاألمريكيػة ،كيػػتـ التسػجيؿ لمحصػػكؿ ىمػ البػرامج
الصيىية ىم مكلػع التسػجيؿ ىبػر اإلنترنػت بالجامعػة ،إذ يىػت التسػجيؿ ػ منتصػؼ برايػر،
كتقاـ المعسكرات

ثبلثة مكالػع UW :سػياتؿ ،كبكجيػت سػاكند بػبل از ػ كسػط مدينػة سػياتؿ

 ، the Puget Sound Plaza in downtown Seattleكمنشػ ة  UWػ بمىيػك UW
 ،Seattleىػػػػذا باإلضػػػػا ة إلػػػػ تػػػػك ير ػػػػرص لػػػػذكم اإلىالػػػػة  Disabilitiesػػػػ االلتحػػػػاؽ
بالبرنامج الصيى ؛ إذ تمتزـ الجامعة بتكا ؤ الىػرص ػ خػدماتيا كبرامجيػا كأنشػطتيا كتعميميػا
(Official web site of University of Washington, Summer Youth Program
),Elementary School, https://www.summer-camp.uw.edu/

املعسهسات الداعن٘ لتعلٔه  STEMاليت تكدمَا جامع٘ القفل ظامع٘ ّا يقً :
**معسكرات المدارس االبتدائية )Grades 1-5( Elementary school Camps
تجمع معسكرات اليكـ الكامػؿ لؤلطىػاؿ  -الػذيف يمتحقػكف بالصػؼ األكؿ كحتػ الصػؼ
الخامس -بيف الىنكف اليكمية كاألنشطة المتعمقػة بػالعمكـ كالتكنكلكجيػا كاليندسػة كالرياضػيات،
أيضػػا متسػػع مػػف الكلػػت لمي ػكات النق ػ كالمعػػب ػ الي ػكات الطمػػؽ ،كيتمحػػكر كػػؿ
كػػذلؾ ىنػػاؾ ن
معسكر حكؿ مكضكع مختمؼ ،كتجدر االشػارة إلػ أف مػف يقػكـ بػإدارة ىػذه المخيمػات ىػـ مػف
المػػدربيف ذكم الكىػػاتات العاليػػة مػػف أىضػػات ىيئػػة التػػدريس أك مػػف الحاصػػميف ىم ػ درجػػات
الماجسػػتير كالػػدكتكراه ،كتنقسػػـ إلػػ ىػػدة مخيمات/معسػػكرات كمنيػػا ىمػػ سػػبيؿ المثػػاؿ :
(Official web site of University of Washington, Summer Youth Program
),Elementary School, https://www.summer-camp.uw.edu/

 :DebateAbleنقػػػاش لؤلطىػػػاؿ تسػػػتخدـ معسػػػكرات  DebateAbleالنقػػػاش لتعمػػػيـ التىكيػػػر
ممتعػا ،ػ تعمػـ ميػارات
النالد كالخطابة كالعمؿ الجماى  ،ككػؿ ذلػؾ مػع التركيػز ىمػ إبقائػو
ن
المنالشة كتنسيقاتيا مف خبلؿ األلعاب كغيرىا مف األنشطة.
شػػماؿ غػػرب ثػػـ اآلف :Northwest Then & Nowإتاحػػة الىرصػػة الستكشػػاؼ الثقا ػػات
األصػػمية ،كالتعػػرؼ ىم ػ الحيكانػػات كالنباتػػات الىريػػدة مػػف حػػكليـ ،كالتعػػرؼ ىم ػ األشػػخاص
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الميمػػيف الػػذيف سػػاىدكا ػ تشػػكيؿ ىػػذا الػػركف التعميم ػ مػػف العػػالـ ،كػػذلؾ استكشػػاؼ منطقػػة
كتاريخيا .
شماؿ غرب المحيط اليادئ ككالية كاشنطف جي ار نيا
ن
التحػكؿ :سػر دكرة الحيػاة كالمزيػد Metamorphosis: Mystery of the Life
 : Cycle and Moreالنظػر ػ دكرات حيػاة النباتػات كالحيكانػات كالتييػرات التػ تمػر بيػا
أثنات نمكىا؛ كيؼ تصب اليرلات راشات ،كالتعرؼ ىم نكع التيييػرات التػ يمػر بيػا البشػر ك
التطكر مف الطىكلة إل البمكغ .
**معسػػكرات المػػدارس المتكسػػطة Grades 6-( Middle School camps
:)8المدرسػػة المتكسػػطة ى ػ كلػػت لتجربػػة األشػػيات الجديػػدة ،كتمكػػف الطػػبلب مػػف دراسػػة ىمػػـ
األحيػػػات الدليقػػػة كالتصػػػميـ ثبلثػػػ األبعػػػاد كالترميػػػز كاليندسػػػة كالعديػػػد مػػػف الػػػدركس العمميػػػة
كالرحبلت الميدانية ،كمف أىـ المعسكرات المقدمة ليذه المرحمة :
ّ D-التصػميـ كالطباىػة ّ: D Design & Printing-استكشػؼ التصػميـ ثبلثػ
األبعػػاد كالطباىػػة  -مػػف المىيػػكـ كالتصػػميـ إل ػ إنشػػات المنػػتج -باسػػتخداـ ىمميػػة التصػػميـ
اليندس ؛ حيػث يقػكـ الطػبلب بتحديػد المشػكمة كحميػا مػف خػبلؿ االختػراع الخػاص بالطالػب أك
االبتكػػػػار ،كتحكيػػػػؿ األ كػػػػار إلػػػػ نمػػػػاذج ثبلثيػػػػة األبعػػػػاد باسػػػػتخداـ برنػػػػامج  SketchUpك
 Tinkercadكالحصكؿ ىم مشركع مطبكع ثبلث األبعاد.
التحػػػػػدم  :STEMىندسػػػػػة المعيشػػػػػة المسػػػػػتدامة

Challenge:

STEM

 : Engineering Sustainable Livingتعػػرؼ األنػكاع المختمىػة لمطالػػة كبػدائؿ الطالػػة
الخضرات ،مػع التركيػز ىمػ الطالػة الشمسػية كالطالػة المكلػدة مػف الريػاح ،كاسػتخداـ المكاىػب
اليندسية لبنات تكربينات الرياح المكلػدة لمكيربػات كالميػارات المختمىػة ػ الرياضػيات لقيػاس
كتحسػيف إنتػاج الطالػة ،كلػد تشػمؿ المشػركىات األخػرل السػيارات كاأل ػراف التػ تعمػؿ بالطالػة
الشمسية ،كالنماذج المعمارية لمدينة خضرات ،كالكصكؿ إلػ منػاىج مبتكػرة لتمبيػة االحتياجػات
المتزايدة مف الطالػة؛ مػف خػبلؿ اسػتخدـ بػرامج محاكػاة الكمبيػكتر نمػاذج التصػميـ المحكسػبة،
كاتاحة الىرص المتعددة لمتكاصؿ مع ىممات العالـ الحقيق مف خػبلؿ الػرحبلت الميدانيػة لمحػرـ
الجامع .
**معسػكرات المدرسػة الثانكيػة :)Grades 9-12( High School Courses
تقاـ برامج المدرسة الثانكية ػ ثبلثػة مكالػع :الحػرـ الجػامع  UWػ سػياتؿ،ك
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 Sound Plazaػ كسػػط مدينػػة سػػياتؿ ،ك ػ منشػ ة  UWػ  ،Bellevueكتيػػدؼ إل ػ
تجربة الحياة

الحرـ الجامع كاالستىادة مف رص التعمـ الىريدة ،كتتي دكرات نصػؼ يػكـ

أك يكـ كامؿ لدخكؿ طبلب الصؼ التاسع حت الصؼ الثان ىشر ك بنػات كاستكشػاؼ ميػارات
كاىتمامػػات جديػػدة  ،كمػػف أىػػـ المعسػػكرات الت ػ تقػػدميا الجامعػػة لطػػبلب المرحمػػة الثانكيػػة مػػا
يمػ (Official web site of University of Washington, Summer Youth Program
):,High School, https://www.summer-camp.uw.edu/
أصنعيا! مختبر تصميـ االبتكارMake It! Innovation Design Lab
ضػات جامعػة UW

تيعد ىػذه الػدكرة التدريبية/المعسػكر بمثابػة رصػة لبلنيمػاس ػ
الحػػػديث ،كمختبػػػر مكػػػارت لبلبتكػػػار كالػػػتعمـ ،كتحكيػػػؿ األ كػػػار اإلبداىيػػػة إلػػػ حقيقػػػة كالعيػػػة
باسػػتخداـ تقنيػػة ناشػػئة مثػػؿ الطابعػػة ثبلثيػػة األبعػػاد ،لػػاطع الميػػزر ،لػػاطع الميػػاه النىاثػػة ،كآلػػة
 CNCلسط المكتب؛ ممزكجة بنمذجة ثبلثية األبعػاد،كمتحكـ دليػؽ ،كبرمجػة الكمبيػكتر ،ىػذا

كيقكـ الطبلب بتصميـ مجمكىة متنكىػة مػف المشػاريع كمنيػا مشػاريع المركبػات ذاتيػة الحكػـ،
كتكربينػػات الريػػاح ،كاألط ػراؼ الصػػناىية كغيرىػػا مػػف اآلالت مثػػؿ أداة خمػػط البطالػػات ،كغيرىػػا؛
ىذا كيتـ دىكة أكليات األمكر كاألسر لعرض المشاريع كاالستماع إل ىممية الػتعمـ مباشػرةن مػف

المشاركيف .

الدراسات المعمارية: Architectural Studiesاليندسة المعمارية ى نشػاط مثيػر
متعدد التخصصات يجمػع بػيف دراسػة التصػميـ مػع المنظػكرات التاريخيػة كالثقا يػة كالمسػؤكلية
االجتماىيػػػة كالتميػػػػز التقنػػػػ كالقيػػػادة البيئيػػػػة؛ ػػػػ ىػػػػذه المعسػػػكر تتػػػػاح لمطػػػػبلب الىرصػػػػة
الستكشػػاؼ ىػػذه المىػػاىيـ مػػف خػػبلؿ سمسػػمة مػػف مطالبػػات التصػػميـ المعمػػارم ،كاستكشػػاؼ
مشكبلت التصميـ مػف خػبلؿ العمميػات التقميديػة لصػنع النمػاذج كرسػميا ،ككػذلؾ التعػرؼ ىمػ
أحػػدث أدكات الب ػرامج ،كتركػػز م ػكاد الػػدكرة التدريبيػػة  /المعسػػكر ىم ػ تطػػكير التمثيػػؿ المرئ ػ
كميارات العرض التقديم المىظ  ،كيختتـ الطػبلب الػدكرة /المعسػكر بعػرض تقػديم لؤلىمػاؿ
الت أنجزكىا لمضيكؼ مف مجتمع اليندسة المعمارية

سياتؿ.

كمػػف خػػبلؿ العػػرض السػػابؽ يتضػ أف اىتمػػاـ الجامعػػات األمريكيػػة بالمعسػػكرات الصػػيىية أك
جامعة الطىؿ ينبع مف اىتماـ الدكلة ذاتيا

تكصػيؿ التعمػيـ العػال الجػكدة كتنميػة الميػارات
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المختمىػػة لمطىػػؿ ػ مراحم ػو المختمىػػة الستكشػػاؼ العػػالـ الحقيق ػ ك يػػـ طػػرؽ التعامػػؿ معػػو
متسمحا بالعمـ كالتكنكلكجيا.
ن
كتجػػدر اإلشػػػارة إلػػ أف أمريكػػػا تتكػػكف مػػػف العديػػد مػػػف الكاليػػات كالحككمػػػات ،كالتػػػ
تختمػػػؼ يمػػػا بينيػػػا ػػػ سػػػمطاتيا ك سياسػػػاتيا كأىػػػدا يا ممػػػا أدل إلػػػ االخػػػتبلؼ ػػػ ركػػػائز
مجاالتيػػا تػػ ث ارن بالمجػػاالت المجتمعيػػة ممػػا يػػؤثر كبشػػكؿ كبيػػر ىم ػ المجػػاؿ التربػػكم ،كىميػػو
سنعرض

الجزت التال ت ثير بعض العكامػؿ المجتمعيػة كثيقػة الصػمة بجامعػة الطىػؿ كدكرىػا

تعميـ  STEMبالكاليات المتحدة األمريكية:

الكّْ ٚالعْامل الجكافٔ٘ املؤثسٗ عل ٙجامع٘ القفل يف الْالٓات املتحدٗ األمسٓهٔ٘:
شػػمالية ،كتحتػػؿ
العامػػؿ الجي ار ػ  :تقػػع الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ػ لػػارة أمريكػػا ال ٌ

اليربيػة ،كالمحػيط
مساح نة كبيػرةن مػف مسػاحة القػارة ،كتنحصػر بػيف المحػيط اليػادئ مػف الجيػة
ٌ
الجنكبيػػة
أمػػا مػػف الجيػػة
األطمسػ مػػف الجيػػة ال ٌ
ٌ
شػػرلية ،كالجيػػة الشػػمالية تحػػيط بيػػا كنػػدا ،ك ٌ

الػدكؿ مسػػاح نة
لمػببلد تشػترؾ بحػدكدىا مػع دكلػة المكسػيؾ ،كتعػ ٌػد الكاليػات المتحػدة ثالػث أكبػر ٌ
كتحتؿ المركػز الثٌالػث أيضػان مػف
الصيف كاليند ،كذات جزر كاشباه جزر كثيرة ككبيرة
بعد دكلت
ٌ
ٌ
رليات كثقا ات مختمىة؛ كلػذلؾ
السكاف؛ الس ٌكاف أك المكاطنكف
األمريكيكف ىـ مف ًى ٌ
ٌ
حيث ىدد ٌ
تمقٌب الكاليات المتحدة األمريكية ببكتقة العالـ أجمع؛ أم تمـ شمؿ الكثير مػف سػكاف العػالـ ػ
لتكػكف دكلػ نة
كس ٌػميت بيػذا االسػـ نسػب نة إلػ ىػدد الكاليػات التػ
انضػمت كاتٌحػدت ٌ
رلعة كاحػدة ،ي
ٌ
األمريكيػػة مػػا ىػػدا كاليػػة
ىظم ػ مككنػػة مػػف خمسػػكف كاليػػة؛ تقػػع معظميػػا داخػػؿ حػػدكد القػػارة
ٌ

الرسػم ليػا بخمسػيف نجمػة نسػبة إلػ ىػدد الكاليػات
آالسكا ،كىاكام ،كلػذلؾ ىيشػار ػ العمػـ ٌ
المتحػػدة األمريكيػػة؛ ليػػتيـ االنجميزيػػة ت ػ ث ارن ب ػ كؿ زكار لمقػػارة االمريكيػػة مػػف القػػارة األكركبيػػة،
كىاصمتيا كاشنطف (المكمن كالخىاؼ ،ُٖٗٗ ،صُْٕ).

كتتنػػكع مصػػادر الم ػكاد الخػػاـ المعدنية(الحديػػد ،النحػػاس ،الىضػػة ،كالػػذىب) ،كمصػػادر
الطالػػة المحميػػة (الىحػػـ كالطالػػة الكيركمائيػػة ) ،كيتػػك ر رأس المػػاؿ كاأليػػدم العاممػػة المػػاىرة
كالتكنكلكجيػػا المتطػػكرة ممػػا سػػاىـ ػ ليػػاـ صػػناىات ىالميػػة ذات ش ػ ف كبيػػر ػ االلتصػػاد
العػػالم ؛ إذ تسػػيـ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بنحػػك َّ %م ػف ليمػػة الصػػناىات العالميػػة .
(المكمن كالخىاؼ ،ُٖٗٗ ،صُّٓ).
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ػر لمثػػركة الطبيعيػػة التػ تتمتػػع بيػػا القػػارة األمريكيػػة كميزىػػا بيػػا
كبػػذلؾ يتضػ أنػػو نظػ نا

مكلعيػػا الجي ار ػ ؛ اىتمػػت الحككمػػات بػػاختبلؼ مسػػتكياتيا بسػػف القػكانيف كالتشػػريعات الممزمػػة
لبلسػتيبلؿ األمثػػؿ ليػػذه المػكارد ،ككػػاف مػػف أىػػـ ىػػذه الخطػػط مػػا يتعمػػؽ بتعمػػيـ  STEMبجميػػع
المراحؿ التعميمية؛ ألف حامم ميارات  STEMىـ األكثر لدرة ىم استيبلؿ ىذه المكارد.
العامؿ السياس :منذ ىاـ ُٖٓٗـ أصػدر الكػكنجرس األمريكػ لػانكف األمػف القػكم
الر سػػنكيان لتحسػػيف التعمػػيـ ػ المجػػاالت الت ػ
لمتعمػػيـ الػػذم يػػنص ىم ػ تقػػديـ ربػػع بميػػكف دك نا
تعتبر حيكيػة لؤلمػف القػكم كاكتشػاؼ الىضػات كاالىتمػاـ بتعمػيـ العمػكـ كالميػات األجنبيػة ،كتػبل
ذلؾ صدكر تقرير "أمة

خطر " ىاـ ُّٖٗـ حيث أشار ىذا التقرير إلػ نقػاط الضػعؼ ػ

التعمػػػيـ األمريكػػػ سػػػكات يمػػػا يتعمػػػؽ بنكىيتػػػو ك اىميتػػػو أك جػػػدكاه ،كطالػػػب بزيػػػادة االىتمػػػاـ
بالرياضيات كالعمكـ كالمية اإل نجميزية كاطالة اليكـ الدراسػ (Washington D.C., Full STEM
) ،Ahead,2016,p.4كلػػد تػػـ الت كيػػد ىم ػ أنػػو قػػط مػػف خػػبلؿ تعػػاكف لػػكم ىم ػ المسػػتكل
الػػػػكطن حػػػػكؿ األىػػػػداؼ التعميميػػػػة المشػػػػتركة؛ ستضػػػػمف الكاليػػػػات المتحػػػػدة حصػػػػكؿ جميػػػػع
األميػػػركييف ىمػػػ تعمػػػيـ ىػػػال الجػػػكدة مػػػف العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كاليندسػػػة كالرياضػػػيات طػػػكاؿ
حياتيـ.
تعزيػز التميػز التعميمػ كلػدييا رصػة لقيػادة

ميما
كتمعب الحككمة الىيدرالية نا
دكر ن
الدكلػػػة مػػػف خػػػبلؿ مجتمػػػع تعمػػػيـ  STEMاألكسػػػع ىػػػف طريػػػؽ تنىيػػػذ الخطػػػط االسػػػتراتيجية
المكضػػػكىة بنجػػػاح؛ ػػػالعمكـ كالتكنكلكجيػػػا كاليندسػػػة كالرياضػػػيات ىػػػ األسػػػاس لبلكتشػػػاؼ

جيػدا
نا
كاالبتكار التكنكلكج ىبػر التػاري األمريكػ ؛ كجػكد لػكة ىاممػة متنكىػة كمجيػزة
تجييػز ن
ستضػػمف حػػدكث طى ػرات اليػػد لممجتمػػع األمريك ػ تعزي ػ ناز لؤلمػػف القػػكم كتنميػػة لبللتصػػاد؛ ػ

الكلت نىسو؛ تزداد ميارات  STEMأىمية بالنسبة لجميع الناس لمنجاح

مكاف العمػؿ ك ػ

حيػػاتيـ اليكميػػة ،كتػػؤمف الدكلػػة ب ػ ف لكتيػػا تتحقػػؽ بشػػكؿ ألػػكل ىنػػدما يحصػػؿ جميػػع أ ػػراد
رص متساكية ػ الحصػكؿ ىمػ التعمػيـ كخاصػة تعمػيـ  ،STEMال سػيما مػف

المجتمع ىم
ًلبػػؿ ى ػؤالت المحػػركميف التصػػاديان كاجتماىي ػان ،كيعػػد ىػػذا مػػف أىػػـ أىػػداؼ جامعػػة الطىػػؿ
))WHITE HOUSE, PROGRESS REPORT, 2019,p.1

ى ػ ىػػاـ ََِٓ سػػمط تقريػػر "إمكانيػػات أمريكػػا :التعمػػيـ مػػف أجػػؿ االبتكػػار"

capping

 America’s Potential: Education for Innovationالػػذم أصػػدره ائػػتبلؼ مػػف
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جمعيات األىمػاؿ كالتكنكلكجيػا الرائػدة الضػكت ىمػ العديػد مػف اإلجػراتات البلزمػة لمحىػاظ ىمػ
القػػدرة التنا سػػية األمريكيػػة ػ العمػػكـ كاليندسػػة؛ بمػػا ػ ذلػػؾ بنػػات دىػػـ ىػػاـ لجعػػؿ تحسػػيف
أدات العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة كالرياضػػيات أكلكيػػة كطنيػػة ،كتحىيػػز الطػػبلب ػ الكاليػػات
المتحدة باستخداـ مجمكىة متنكىة مف الحػكا ز لدراسػة كظػائؼ العمػكـ كالتكنكلكجيػا كاليندسػة
نالصػػا
ػيبل
كالرياضػػيات كالػػدخكؿ إلييػػا؛ بجيػػد خػػاص مكجػػو لمػػف ىػػـ ػ مجمكىػػات ممثمػػة تمثػ ن
ن

حاليا ،ككمتابعة ليػذا التقريػر ىػاـ ََِٕ  ،حػث "إىػبلف االبتكػار األمريكػ ّ" American
ن
 Innovation Proclamation3الذم كلعو ُِٕ "لادة األىماؿ األمريكيػة كالتعمػيـ العػال "

كالككنيرس ىم العمؿ بسرىة ىم أجنػدة تضػمف اسػتمرار القػدرة التنا سػية لمكاليػات المتحػدة،
كتمكيف األمريكييف مف النجاح ػ االلتصػاد العػالم (Tsupros ,et al , 2008 ,pp.4-
) .5
ػات ىمػ األكلكيػػة لػػدىـ تعمػػيـ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة كالرياضػػيات ()STEM
كبنػ ن
الػػػذم كضػػػعتو إدارة أكبامػػػا  Obama Administrationكالػػػذم يػػػنعكس ػػػ العديػػػد مػػػف
ػر يحػػدد الرؤيػػة لمكاصػمة ىػػذا التػراث ػ
مبػادرات اإلدارة؛ أصػػدرت كزارة التعمػػيـ األمريكيػة تقريػ نا

العقد المقبؿ؛ استندت ىذه الرؤية إل المبلحظات كاالىتبارات كالتكصيات الرئيسة التػ لػدمتيا
مجمكىة متنكىة مف لادة كخبرات الىكر التربكم

العمػكـ كالتكنكلكجيػا كاليندسػة كالرياضػيات

مف الميداف خبلؿ سمسمة مف كرش العمؿ الت ىقدتيا اإلدارة بالتعػاكف مػع المعاىػد األمريكيػة
لمبحكث(. (Department of Education-U.S, STEM 2026,2016,p.1
ك ػػػ ديسػػػمبر َُِٖ  ،أصػػػدرت المجنػػػة الكطنيػػػة لمعمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا ()NSTC
)National Science and Technology Council’s (NSTCك Committee on
Education(CoSTEM

)STEMالمجنػػػة المعنيػػػة بتعمػػػيـ  )Co-STEM( STEMبيانػػػا

بعنػػػكاف "رسػػػـ دكرة لمنجػػػاح  :االسػػػتراتيجية األمريكيػػػة لتعمػػػيـ  ، )STEMكتسػػػتند إلػػػ رؤيػػػة
لممستقبؿ؛ حيث يتمكف جميع األمريكييف مف الكصكؿ مدل الحياة إل تعمػيـ ىػال الجػكدة ػ
ىالميػػا ػ محػػك األميػػة كاالبتكػػار كالتكظيػػؼ كالت ػ
( )STEMلتكػػكف الكاليػػات المتحػػدة رائػػدة
ن
تعػػزز االلت ػزاـ الىيػػدرال باإلنصػػاؼ كالتنػػكع ،كالممارسػػات القائمػػة ىم ػ األدلػػة ،كاالنخ ػراط مػػع
مجتمع العمػكـ كالتكنكلكجيػا كاليندسػة كالرياضػيات ( )STEMمػف خػبلؿ التعػاكف ىمػ الصػعيد
الكطن مع المتعمميف كاألسر كالمعمميف كلادة المجتمػع كأصػحاب العمػؿ ،كتيػدؼ ىػذه الكثيقػة
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إلػ الك ػات بالمتطمبػػات بمكجػػب إىػػادة تىػػكيض لػػانكف  COMPETESػ أمريكػػا ب ػ ف يحيػػؿ
سػنكيا إلػ الكػكنجرس ،كيػتـ تنىيػذ الخطػة
تقريػر
نا
مكتب سياسػة العمػكـ كالتكنكلكجيػا ()OSTP
ن
اإلسػػػتراتيجية مػػػف ًلبػػػؿ الككػػػاالت الىيدراليػػػة المشػػػاركة ػػػ تعمػػػيـ  STEMبتكجيػػػو مػػػف Co-
 STEMكلجنتيػا الىرىيػة لمتنسػيؽ ػ

Executive Office of the ( STEM FC-STEM

President of the United States AMERICA’S STRATEGY FOR STEM EDUCATION,

). 2018,pp.1,6
قد أظير العػرض السػابؽ لمعامػؿ السياسػ مػدل اىتمػاـ القيػادات السياسػية األمريكيػة
منػػػذ الخمسػػػينات مػػػف القػػػرف الماضػػػ بتعمػػػيـ المجػػػاالت المتعمقػػػة بػػػالعمكـ كاليندسػػػة كالميػػػات
ميمػا ػ تعزيػز التميػز التعميمػ
كاىتبارىا لضية أمف لكم ؛ إذ تمعب الحككمة الىيدراليػة نا
دكر ن
كلدييا رصة لقيادة الدكلة مف خػبلؿ مجتمػع تعمػيـ  STEMاألكسػع عػف طريػؽ تنىيػذ الخطػط
االستراتيجية المكضكىة بنجاح ،كاألىـ مف كضع الخطط كاالستراتيجيات ىك المتابعة المسػتمرة
مف خبلؿ التقارير السنكية المكجية إل الككنجرس األمريك .
ائػدا
العامؿ االلتصادم  :يعتمد مستقبؿ االلتصػاد األمريكػ ىمػ لدرتػو ىمػ أف يكػكف ر ن

ضػركريا ػ إنشػات الصػناىات كالكظػائؼ الجديػدة التػ سػتككف ػ
االبتكار الذم سيككف
ن
لمب االلتصاد الجديد؛ إذ تعتمد لاىدة االبتكار الكطنية األمريكية أكثر مف أم كلت مضػ ىمػ

تعػػاكف لػػكم ىبػػر القطاىػػات حػػكؿ االىتمامػػات كاألىػػداؼ المشػػتركة لتعمػػيـ ()STEM؛ إذ يعبػػر
ىػف النظػاـ التعميمػ الػذم يمكػػف أف يػك ر لجميػع األمػػريكييف الر اىيػة كالتقػػدـ؛ ػالتكظيؼ ػ
الميػف المعتمػدة ىمػ  STEMػ الكاليػات المتحػدة ػ تنمػك بػكتيرة أسػػرع مػف التكظيػؼ ػ
الميػػف األخػػرل

(Executive Office of the President of the United States ,

). AMERICA’S STRATEGY FOR STEM EDUCATION, 2018,p.2
كلتحكؿ الكاليات المتحدة األمريكيػة مػف مجتمػع صػناى إلػ مجتمػع معمكمػات تطمػب
اىتمامػػػان باليػػػان بػػػالتعميـ لتحقيػػػؽ ذلػػػؾ؛ ىػػػ ىػػػاـ َُٓٗـ كػػػاف ٓٓ %مػػػف العمػػػاؿ األمريكػػػاف
يعممكف

أىماؿ صناىية شالة بينما

ىاـ ُْٖٗـ لـ يبػؽ إال ِْ %قػط ػ مثػؿ ىػذه

الكظػائؼ ،ك ػ ىػػاـ ُٖٔٗـ تػػـ تصػػنيؼ ٔٓ %مػف الكظػػائؼ ػ لطػػاع الخػػدمات كالصػػناىة
كالزراىػػة ىم ػ أنيػػا كظػػائؼ معمكماتيػػة؛ عم ػ المسػػتكل الىيػػدرال

أدل التركيػػز المتزايػػد ىم ػ

أدات  STEMكالمسػػاتلة إل ػ زيػػادة الػػدىـ المػػال كالرلابػػة المحتممػػة؛ حيػػث تضػػمنت الميزانيػػة
الر تـ استثمارىا ػ تعمػيـ  ،STEMباإلضػا ة
الىيدرالية لعاـ َُُِ لػ 3.7 STEMمميار دك نا
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إل ػ ذلػػؾ؛ تػػـ تخصػػيص ّ ْ.مميػػار دكالر لمسػػابقة  Race to the Topالت ػ تتضػػمف
 STEMك كلكيػػة تىضػػيمية تنا سػػية ،كيعػػد الكػػكنجرس مسػػئكؿ ىػػف التشػػريع الػػذم يػػك ر جميػػع
الػػدكالرات الىيدراليػػة الت ػ يػػتـ إنىاليػػا ىم ػ مبػػادرات اإلصػػبلح مثػػؿ ( Breiner & .STEM
)Johnson, 2012,p.5

كتػػدىـ االسػػتثمارات الىيدراليػػة مجمكىػػة كاسػػعة مػػف أنشػػطة تعمػػيـ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا
كاليندسة كالرياضيات ( )STEMالت تيط جميع الىئػات العمريػة كبيئػات الػتعمـ؛ قػد أنشػ ت
الشركات كالمؤسسات غير الربحية كالجمعيات المينية برامج لدىـ متعممػ العمػكـ كالتكنكلكجيػا
كتحديدا ىمـ الحاسكب مػف أكلكيػات
ككطنيا ،كيعد تعميـ STEM
محميا
كاليندسة كالرياضيات
ن
ن
ن
ك ازرة التعمػػيـ األمريكيػػة ،حيػػث خصػػص الػػرئيس ََِ مميػػكف دكالر لتمكيػػؿ تمػػؾ المػػدارس ىػػاـ
أساسػػػا لبنػػػات التحسػػػينات التػػػ تشػػػتد الحاجػػػة إلييػػػا ػػػ تعمػػػيـ العمػػػكـ
َُِِ ،كالتػػػ تشػػػكؿ
ن
كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة كالرياضػػيات ( )STEMكابقػػات الكاليػػات المتحػػدة لػػادرة ىم ػ المنا سػػة
ىالميػا (Executive Office of the President of the United States AMERICA’S
ن
)STRATEGY FOR STEM EDUCATION, 2018,p.2

كىميو يعد التمكيؿ كاالستثمار

تعميـ  STEMبالكاليات المتحدة األمريكية  -لجميػع

الىئػػػات العمريػػػة كبيئػػػات الػػػتعمـ  -مسػػػئكلية مشػػػتركة بػػػيف الحككمػػػة كالقطاىػػػات المجتمعيػػػة (
الشػػركات كالمؤسسػػات غيػػر الربحيػػة كالجمعيػػات المينيػػة ) ،ممػػا أدل إلػ زيػػادة الػػدىـ المػػال
المكجو لتعميـ  ، STEMإذ تعتمد لاىدة االبتكار الكطنية األمريكية ىمػ التركيػز المتزايػد ىمػ
أدات  STEMنتيجػػػة لتحػػػكؿ الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة مػػػف مجتمػػػع صػػػناى إلػػػ مجتمػػػع
معمكمات .
العامػػؿ االجتمػػاى  :قػػد ىػػان المجتمػػع األمريك ػ

ػ

ت ػرات سػػابقة ب كجػػو ىػػدة لعػػدـ

المسػػػاكاة المسػػػتمرة ػػػ الكصػػػكؿ كالمشػػػاركة كالنجػػػاح ػػػ مكضػػػكىات  STEMىمػػػ أسػػػس
ىنصرية كاجتماىية كالتصادية كنكىيػة كجي ار يػة ،ككػذلؾ بػيف الطػبلب ذكم اإلىالػات ،كىػددت
ىذه التباينات

تعميـ ( )STEMلػدرة األمػة ىمػ سػد جػكات التعمػيـ ،كلكػف تمبيػة لمتطمبػات

االلتصػػاد القػػائـ ىم ػ التكنكلكجيػػا ،كضػػمانان لؤلمػػف القػػكم كالحىػػاظ ىم ػ التىػػكؽ ػ البحػػث
العمم ػ كاالبتكػػار التكنكلػػكج ىمػػدت الحككمػػة الىيدراليػػة إل ػ دىػػـ المسػػاكاة ػ تقػػديـ تعمػػيـ

 STEMتحػت مظمػة الػتعمـ غيػر الرسػم (Department of Education-U.S, STEM
). 2026,2016,p.1
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كمػػف أىػػـ النمػػاذج ىمػ ذلػػؾ جامعػػة الطىػػؿ ػ جامعػػة داالس كالتػ كػػاف يطمػػؽ ىمييػػا
منػارة مجتمػع داالس ) ،Dallas Community Lighthouse(DCLكالػذم تػـ ت سيسػو
لمعالجػػة أزمػػة األطىػػاؿ ػ مقاطعػػة داالس الت ػ لػػـ تسػػتكممكا تعمػػيميـ؛ بيػػدؼ إحػػداث ت ػ ثير
إيجػػاب ىم ػ معػػدالت التسػػرب ػ داالس؛ ككػػاف جميػػكرىـ المسػػتيدؼ األطىػػاؿ ذكم الػػدخؿ
المػػػنخىض ػػػ الصػػػىكؼ مػػػف ريػػػاض األطىػػػاؿ حتػػػ الثامنػػػة ( ،)K-8كىػػػ اآلف ػػػ ميمػػػة
لتحسػػيف حيػػاة األطىػػاؿ ذكم الػػدخؿ المػػنخىض مػػف خػػبلؿ التركيػػز ىمػػ التعمػػيـ مػػع معالجػػة
القضايا الت تؤثر ىم مجتمع الطىػؿhttp://kids- (Kids-u.Dallas ,Where kids succeed,
)/u.org
متاحػا لؤلمػريكييف مػف
،مف خبلؿ إدراؾ أف تعميـ  STEMىػال الجػكدة يجػب أف يكػكف ن
جميػع األىمػػار كالخمىيػػات كالمجتمعػػات كالمسػػارات المينيػػة؛ تعمػػؿ المنظمػػات مػػف جميػػع أنحػػات
النظػاـ األمريكػ ب كممػػو ىمػ تحسػيف تعمػػيـ  STEMكالتػدريب ىميػو؛ قػػد تػـ إنشػات المػػدارس
الت ػ تركػػز ىم ػ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة كالرياضػػيات كب ػرامج الػػتعمـ غيػػر الرسػػمية ػ
جميػع أنحػات الػببلد (Executive Office of the President of the United States,
)، AMERICA’S STRATEGY FOR STEM EDUCATION, 2018,p.3كىميػو قػد انتيجػت
العديد مف الجامعات األمريكيػة العديػد مػف السػبؿ لػدىـ المسػاكاة ػ تقػديـ الخػدمات التعميميػة
الرسمية منيا كغير الرسمية كمنيا جامعة الطىؿ كخاصػة يمػا يتعمػؽ بإكسػاب الطىػؿ لميػارات
STEM؛ نظاـ التعميـ

أمريكا يت ثر بالكثير مف العكامػؿ ك العناصػر كالػذم أدل إلػ أىميػة

تنظيـ التعميـ ك إدارتو بطريقة تحقؽ المصمحة العامة لمشعب األمريكػ كتسػمك بنظػاـ التعمػيـ؛
ى ىاـ ُُٗٗـ صػدرت أىػداؼ التعمػيـ ػ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة ككػاف أىميػا الت كيػد
ىم ػ أف يرتىػػع تحصػػيؿ الطمبػػة ػ مكضػػكىات كم ػكاد التحػػدم الت ػ تشػػمؿ الميػػة اإل نجميزيػػة
كالرياضيات كالعمكـ كالتاري كالجي ار يا ،كيجب ىم كؿ مدرسة ػ أمريكػا أف تضػمف أف يػتعمـ
طمبتيػػا اسػػتخداـ ىقػػكليـ اسػػتخدامان جيػػدان حت ػ يككن ػكا مسػػتعديف لتحمػػؿ مسػػئكليات المكاطنػػة

كالمض ػ
األكائؿ

ػ تحسػػيف تعمػػيميـ كزيػػادة إنتاجيػػة أىمػػاليـ ،كأف يصػػب طمبػػة الكاليػػات المتحػػدة
األدات

العمكـ كالرياضيات)(Daugherty, 2013,p.5

كبيذا يتض أنو تمبية لمتطمبات االلتصاد القائـ ىمػ المعر ػة ،كضػمانان لؤلمػف القػكم ،

كالحىاظ ىمػ التىػكؽ ػ البحػث العممػ كاالبتكػار التكنكلػكج ىمػدت الحككمػة الىيدراليػة إلػ
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و
حػد
دىػـ المسػاكاة ػ تقػديـ تعمػيـ  STEMتحػت مظمػة الػتعمـ الرسػم كغيػر الرسػم ىمػ
متاحػػا لؤلمػػريكييف مػػف جميػػع األىمػػار
س ػكات؛ ضػػمانا ألف يكػػكف تعمػػيـ  STEMىػػال الجػػكدة ن
كالخمىيات كالمجتمعات كالمسارات المينية .
العامؿ الثقا  :تعد ثقا ػة العمػكـ كالتكنكلكجيػا كاليندسػة كالرياضػيات ) (STEMلمتعمػيـ
اختصػار
نا
ىاما ىنػدما كػاف SMET
كالتعمـ جزنتا مف التاري االمريك  ،كيعكد محتكاىا إل َّ ن
ىمميػػا لرؤيػػة تحكليػػة ناشػػئة لتعمػػيـ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة كالرياضػػيات ،كتعمػػؿ ب ػرامج
ن

 STEMالناجحػػة ىمػػ تشػػكيؿ التصػػكرات العامػػة ،كتسػػاىد ىمػػ التػػراف المدرسػػة كالمجتمػػع
( ،)Weld, 2017,p.43كتنتشػر ثقا ػة ميػف  STEMالتػ تعتمػد ىمييػا الميػارات الحديثػة
ػ المجتمػػع األمريك ػ بشػػكؿ ممحػػكظ؛ نتيجػػة لمتحػػكؿ إل ػ التصػػاد المعر ػػة؛ قػػد لػػاـ المس ػ
السكان لممجتمع األمريكػ ( )ACSبالتىقػد ىػف كثػب اتجاىػات العمػكـ كالتكنكلكجيػا كاليندسػة
كالرياضيات

المجتمع ،كلاـ بإجرات تحميؿ مىصؿ لؤلجكر كالتكظيػؼ كأظيػر أف العمالػة ػ

سػنكيا ىمػ ىكػس الميػف غيػر المتعمقػة بػػ  STEMخػبلؿ
ميف  STEMتتسػارع بػكتيرة أىمػ
ن
العقد الماض ؛ إذ تػرتبط كظػائؼ العمػكـ كالتكنكلكجيػا كاليندسػة كالرياضػيات بانخىػاض البطالػة
أجكر أىم  ،كيكسبكف ِٗ ػ المائػة أكثػر مػف
نا
كارتىاع األجكر؛ حيث يتقاض ىماؿ STEM
نظرائيـ مف غير  STEMنتيجة ىدة أسباب أىميا أف ىذه العمالة ليا ت ثير كبيػر ىمػ القػدرة
التنا سػػػية لمدكلػػػة كالنمػػػك االلتصػػػادم كمسػػػتكل المعيشػػػة العػػػاـ د نعػػػا لبلبتكػػػار (
.)2017,p.12

Ryan,

كتؤكد الحككمة الىيدرالية ىم السع المستمر إليجاد بيئات تعمـ أكثػر شػمكلية لمطػبلب
مػػػف خػػػبلؿ التػػػدخبلت المتكاممػػػة لممجتمػػػع األمريكػػػ مػػػع مؤسسػػػاتو التعميميػػػة لمعالجػػػة اكجػػػو
القصػػكر ػ ثقا ػػة العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة كالرياضػػيات ،كىميػػو اسػػتثمرت المؤسسػػات
باختبلؼ انتمائتيا ػ جميػع أنحػات الكاليػات المتحػدة مبليػيف الػدكالرات ػ بػرامج تنػكع العمػكـ
الت تيدؼ إلػ زيػادة التنػكع كالتحكيػؿ الػديمكغ ار
ميما
لمبحث كالتجارب اإلرشادية ن

ػ مجػاالت ()STEM؛ ػالتعرض المبكػر

دىـ الطبلب أثنػات تطػكير كىػاتتيـ كعممػات ،كلػد ارتبطػت

ىػػذه الممارسػػة باالحتىػاظ بطػػبلب األلميػػات ػ التخصصػػات العمميػػة ،كتطػػكير ميػػارات البح ػث،
كتعزيز المعر ة كالتطمعات المينية العممية لدييـ ().Griffin, 2019,pp.1,2
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كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ انتشػػرت ثقا ػػة البػرامج التعكيضػػية ػ العطػػبلت كاألجػػازات الصػػيىية
كالتػػ تتميػػػز بتنػػػكع كتعػػػدد كبيػػػريف ،ػػػالمجتمع األمريكػػ كػػػ م مجتمػػػع رأسػػػمال ييػػػتـ بػػػالعمـ
كالتكنكلكجيا مف خػبلؿ مؤسسػاتو العامػة كالخاصػة ،كتحػرص الكاليػات المتحػدة األمريكيػة ىمػ
أف يككف التعميـ مف مسؤكليات المجتمع ككؿ ،كما تحرص ىمػ تطبيػؽ مبػدأ الىػركؽ الىرديػة،
بحيػػث ال يىػػرض نمػػط كاحػػد مػػف المنػػاىج ىمػ جميػػع الطػبلب ،كليػػذا يتسػػـ التعمػػيـ األمريكػ
بالتعدد كالتنكع إل ألص الحدكد ،كىذا ما يبرر تعػدد االختيػارات المقدمػة لمطىػؿ اثنػات اختيػاره
لممعسكر المراد االلتحاؽ بو بجامعة الطىؿ .

 - 2دّز جامعات القفل باسرتالٔا يف دعه تعلٔه STEM
اسػػػػتراليا(الككمنكلث االسػػػػترال ) مجتمػػػػع متعػػػػدد الثقا ػػػػات؛ اإلنجميزيػػػػة ىػػػػ الميػػػػة
القكميػػة؛ تقػػع ػ نصػػؼ الكػػرة الجنػػكب غػػرب المحػػيط اليػػادم؛ ىاصػػمتيا كػػانبيرا ،كيتكػػكف
الككمنكلػػػث االسػػػترال مػػػف سػػػت كاليػػػات ىػػػـ نيكسػػػاكث كيمػػػز ،ككػػػكينز النػػػد ،جنػػػكب اسػػػتراليا،
تسمانيا ،غرب استراليا ،ك يكتكريا؛ باإلضػا ة إلػ مقػاطعتيف ىمػا المقاطعػة االسػترالية الكبػرم،
كالمقاطعػة الشػمالية

(Australian Government International, Australian Education,

)  ،http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/au,p.2كىمػػػ الػػػرغـ مػػػف حداثػػػة
الكيػػاف االسػػترال إال أنػػو يتمتػػع بسػػمعة دكليػػة ػ كجػػكدة التعمػػيـ بكا ػػة مسػػتكياتو ،كمػػف بػػيف
االىتمامػػػات المتزايػػػدة بػػػالتعميـ أخػػػذ االىتمػػػاـ بالطىػػػؿ نصػػػيب األسػػػد مػػػف اىتمػػػاـ الحككمػػػات
االسػػػػترالية كىمػػػػ رأسػػػػيا إكسػػػػابو الميػػػػارات الحياتيػػػػة كأىميػػػػا ميػػػػارات العمػػػػكـ كالتكنكلكجيػػػػا
كالرياضيات كالىنكف .
دىم ػا
كتػػدىـ الحككم ػة االسػػترالية تطػػكير ميػػارات  STEMػ جميػػع مراحػػؿ الحيػػاة ن

لمىضكؿ كاإلبداع كاالبتكػار كالنمػك ػ جميػع المجػاالت االلتصػادية؛ مػف خػبلؿ تعمػيـ STEM
المثيػػر كالجػػذاب؛ يمكػػف لممتعممػػيف مػػف جميػػع األىمػػار اكتسػػاب ميػػارات تمػػنحيـ ميػػزة تنا سػػية
ابتكار كاستخدامان لمتقنيات الجديدة كالناشئة لحػؿ المشػكبلت المينيػة
ذكات ك نا
حت يصبحكا أكثر
ن
كالمجتمعيػة كتكسػيع معػار يـ ك يميػـ لمعػالـ الحقيقػ (Victoria State Government, Vic
) STEM "STEM IN THE EDUCATION STATE",p.3؛ إذ يعػد إشػراؾ طػبلب المػدارس ػ
أنشػػطة العمػػكـ كاليندسػػة كالرياضػػيات الممتعػػة كسػػيمة رائعػػة إلثػػارة اىتمػػاميـ كبنػػات ثقػػتيـ مػػف
خػػػػبلؿ التكنكلكجيػػػػات الىائقػػػػة؛ ىػػػػ المجتمػػػػع االسػػػػترال تػػػػـ اىتبػػػػار  STEMأداة تسػػػػكيقية
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لممدرسػػة ،ك ػ داخػػؿ مصػػطم

ػمنيا
 STEMتػػدىـ اسػػتراليا اختصار/مصػػطم  STEAMضػ ن

بزيػادة حػرؼ  Aكالػػذم يعبػر ىػػف الىنػكف كترجمتيػا تكامميػان بػ ف " العمػػكـ كالتكنكلكجيػا تتكامػػؿ
اىتمػادا ىمػ المككنػات الرياضػية "؛ ػالىنكف تعبػر ىػف
يما بينيا مف خبلؿ اليندسة كالىنػكف
ن
أشكاؿ متعددة مف التكاصؿ كاإلبػداع كالخيػاؿ كالمبلحظػة كاإلدراؾ كالىكػر؛ إذ يمكػف لمىنػكف ػت
مسارات ناجحة نحك يـ ثرات الشعكب كدمج الثقا ة المحمية

العالـ سريع التييير ،كتضػـ

الىنكف ىم سبيؿ المثاؿ :
 نكف المية (اإلنجميزية ،المية اإلنجميزية كمية ثانية )... ،
 الىنكف الجميمة (الرسـ كالنحت )...
 الىنكف البدنية (الرياضة ،الرلص )...
 الىنكف اليدكية (الميارات البدنية )...
 الىنكف الحرة (ىمـ االجتماع ،الىمسىة ،ىمـ النىس ،التاري )... ،
كيعتبػر دمػج الىنػكف ضػػركرم لػربط النقػاط بػػيف تخصصػات  STEMالتكامميػة؛ تعمػػيـ
أساسػػيا كرات االبتكػػار
الىنػػكف ىػػك مىتػػاح إشػػعاؿ التىكيػػر اإلبػػداى كالخيػػاؿ الػػذم يعػػد دا نعػػا
ن
كتتشػػابؾ ميػػارات  STEMمػػع العديػػد مػػف الميػػارات األساسػػية مثػػؿ حػػؿ المشػػكبلت كالتىكيػػر
االسػػتراتيج

كالتعػػاكف إلنتػػاج منتجػػات ىاليػػة الجػػكدة ( Queensland Government,

)STEAM into STEM , http://www.Queenslandgovernment.com

ىاليػػا مػػف
نظامػػا
تعميميػػا يحقػػؽ مسػػتكل ن
ن
الرؤيػػة الخاصػػة بػػالتعميـ باسػػتراليا تتضػػمف ن
االبتكػار لتحقيػؽ إنجػػاز الطػبلب كاتقػانيـ كاسػػتمتاىيـ بػالعمكـ؛ منػذ تػػرة ليسػت بقميمػة ىمػػدت
الحككمة األسترالية إل استعادة التركيػز ىمػ العمػكـ كالرياضػيات ػ المنػاىج الدراسػية كتعمػيـ
المعمميف ،كااللتزاـ باستراتيجية كطنية لمعمـ كالتكنكلكجيػا كاليندسػة كالرياضػيات ) (STEMػ
المدارس( Prinsley & Johnston , 2015,p.1).؛ يناؾ اتىاؽ ىاـ حػكؿ أىميػة تعمػيـ
 STEMػ أسػػتراليا نظ ػ ار لكثػػرة الحاجػػة إلػ لػػكة ىاممػػة ذات ميػػارات  STEMلػػد ع االزدىػػار
االلتصػػادم كالمسػػاىمة التػ يمكػػف أف يقػػدميا ىػػذا التعمػػيـ ػ حػػؿ مشػػاكؿ العػػالـ ىبػػر العمػػكـ
كالتكنكلكجيػػا؛ ى ػ ديسػػمبر َُِٓ ألػػر كزرات التعمػػيـ األسػػتراليكف اسػػتراتيجية تعمػػيـ
مدرس لائـ ىم  STEMلمدة ىشر سنكات  STEM 2016-2026كاف األساس المنطقػ
ليذه االستراتيجية ىك أف "التركيز الكطن المعتمد ىم تعميـ العمػكـ كالتكنكلكجيػا كاالبتكػار ػ
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التعميـ المدرس أمر حاسـ لضماف تزكيد جميع الشباب االسػترال بالميػارات كالمعر ػة البلزمػة
لمعمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار الت يحتاجكف إلييا لمنجاح "(TIMMS ,et al , 2018,p.9).
كجػػػات اىتمػػػاـ اسػػػتراليا بػػػدىـ ميػػػارات  STEMخػػػارج اليػػػكـ الدراسػػػ مػػػف خػػػبلؿ ػػػت لنػػػكات
االتصاؿ بيف المدارس كالجامعات لسد الىجكة

تحصيؿ العديد مػف الميػارات كأىميػا ميػارات

 STEMخػػبلؿ العطػػبلت الصػػيىية ،كاألجػػازات األسػػبكىية؛ مػػف خػػبلؿ التعالػػدات المبرمػػة بػػيف
المدارس كالجامعات تقكـ الجامعات باستضا ة األطىاؿ ضمف برنامج "جامعة الطىؿ االسترالية"
) Children's University Australia (CUAأك"جامعػة المػرح" لؤلطىػاؿ؛ كىػذا مػا سػيتـ
اإلشػػارة إليػػو ػ الجػػزت التػػال ك قنػػا لعػػدة محػػاكر متمثمػػة ػ تش ػ تيا ،كالىمسػػىة الكامنػػة كرات
نش ػ تيا ،كأىػػدا يا ،كتمكيميػػا ،كادارتيػػا ،ككجيػػات الػػتعمـ بيػػا ،كالجيػػات المشػػاركة ،ثػػـ ىػػرض
لبعض االنشػطة كالممارسػات البلصػىية الداىمػة لتعمػيـ  STEMبجامعػة الطىػؿ االسػترالية مػف
خػػبلؿ ىػػرض لنمػػكذجيف لجامعػػات الطىػػؿ ػ اسػػتراليا كىػ جامعػػة الطىػػؿ ػ كػػؿ مػػف جامعػػة
أديميد  ،University of Adelaideكجامعة تسمانيا University of Tasmania

 ىشأٗ جامع٘ القفل االسرتالٔ٘ ّالفلسف٘ اليت قامت علَٔا :
بػػدأ تطبيػػؽ نمػػكذج جامعػػة الطىػػؿ ػ أسػػتراليا ػ برمنييػػاـ Birmingham
بالمممكػػة المتحػػدة خػػبلؿ التسػػعينيات مػػف القػػػرف الماضػػ  ،ثػػـ كسػػعت نطػػاؽ انتشػػارىا ىمػػػ
الصػػػعيد العػػػالم مػػػع النمػػػكذج الػػػذم يعمػػػؿ اآلف ػػػ الصػػػيف كنيكزيمنػػػدا كماليزيػػػا مػػػف خػػػبلؿ
اتىاليػػات تػػرخيص "االمتيػػاز االجتمػػاى " مػػع الجامعػػات االنجميزيػػة ،كى ػ بػػذلؾ تتبػػع النمػػكذج
البريطان لجامعػة الطىػؿ ")( Shelley ,et al , 2019, p.17؛ إذ تعػد شػريؾ دكلػ لجامعػة
(  Children's University Trust (UKترسػػت لؤلطىػػاؿ (بالمممكػػة المتحػػدة) كتػػديرىا
جامعػػة أديميػػد of Adelaide

 Universityبجنػػكب أسػػتراليا( Official website of

)University Tasmania, Children's University Tasmania, https://www.utas.edu.au

كتتػػداخؿ مجػػاالت الػػتعمـ كالمعػػب بشػػكؿ كاض ػ

ػ نمػػكذج جامعػػة الطىػػؿ ب سػػتراليا

 CUAكيحدث ىذا ىػف لصػد مػف خػبلؿ ىمميػة التحقػؽ مػف معػايير الصػحة كاآلمػاف لؤلنشػطة
المقدمة ،حيث يقكـ مكظىك جامعػة الطىػؿ بػالتحقؽ مػف صػحة أنشػطة الػتعمـ البلمنيجيػة التػ
لـ يتـ دمجيا

المناىج الدراسية الرسمية مػف خػبلؿ الت كيػد ىمػ الػتعمـ المكجػو ذاتيػا ،كيػتـ

الػػربط بػػيف المػػادة العمميػػة كاألنشػػطة العمميػػة المعتمػػدة ىم ػ العمػػكـ كالىمػػؾ كالرياضػػيات " (
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) ،Shelley ,et al , 2019, p.18كتنشػئ جامعػة األطىػاؿ االسػترالية  CUAبقيػادة جامعػة
أديميػػد االسػػترالية

 Adelaideسػػيالنا لؤلطىػػاؿ لبنػػات اليكيػػة األكاديميػػة كالثقا يػػة مػػف خػػبلؿ

االحتكػػاؾ باألمػػاكف كاألنشػػطة الىعميػػة  ،حيػػث يػػتـ تزكيػػد األطىػػاؿ بإسػػتراتيجية ىمميػػة ليصػػبحكا
متعممػيف نػاجحيف كمػكاطنيف ػاىميف كتكػكيف صػدالات جديػدة ليػا اىتمامػات متشػابية كتطػػكير
ميارات ليادية كاستكشاؼ كتطكير مكاىب جديدة ،ي جامعة يقكدىا األطىاؿ ،حيػث يختػاركف

األنشػػطة الت ػ يرغبػػكف ػ المشػػاركة ييػػا (Official website of the university of
)Adelaide, Children's University Australia , https://www.adelaide.edu.au/

 ىره الكبْل ظامع٘ القفل االسرتالٔ٘ :
تعػػد المػػدارس ىػ المسػػئكلة ىػػف إدراج الطىػػؿ ببرنػػامج جامعػػة الطىػػؿ االسػػترالية
مػػف خػػبلؿ مكلػػع  CUAااللكتركن ػ  ،كىػػك ىبػػارة ىػػف مكلػػع الكتركن ػ بػػو خريطػػة لمقػػارة
االسترالية؛ يمكف مف إتاحة التسجيؿ لمطىؿ ك قنا لمجامعة القريبة مف مكػاف سػكنو ،كتػك ر

رصػا تعميميػػة معتمػدة كغيػر منيجيػػة لؤلطىػاؿ الػػذيف
جامعػة الطىػؿ ػ أسػتراليا ( )CUAن
ىامػا ػ
ىامػا ،ك ن
رصػا لمتطػكع لؤلطىػاؿ ػ سػف ُٓ ُٖ-ن
تتراكح أىمػارىـ مػف ٕ  ُْ-ن
ممارسػػة األنشػػطة العمميػػة كالممتعػػة خػػارج اليػػكـ الدراس ػ مػػف خػػبلؿ اب ػراـ ش ػراكات بػػيف

الجامعػات كالمػدارس (National Centre for Student Equality in Higher
Education (NCSEHE), HIGHER EDUCATION PARTICIPATION,
) 2017,p.42
رصػا تعميميػة معتمػدة كغيػر منيجيػة
كتك ر جامعة الطىػؿ ػ اسػتراليا ( )CUAن
رصػا لمتطػكع لؤلطىػاؿ ػ سػف ُٓ-
ىامػا ،ك ن
لؤلطىاؿ الذيف تتراكح أىمارىـ مف ٕ  ُْ-ن

ىامػػا ػ ممارسػػة األنشػػطة العمميػػة كالممتعػػة خػػارج اليػػكـ الدراسػ مػػف خػػبلؿ إب ػراـ
ُٖ ن
شراكات بيف الجامعات كالمدارس (National Centre for Student Equality in Higher
)Education (NCSEHE), HIGHER EDUCATION PARTICIPATION, 2017,p.42
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 أٍداف جامع٘ القفل يف اسرتالٔا:
تقػػع رىايػػة المتعممػػيف النػػاجحيف كالمسػػتقميف ػ لمػػب جامعػػة الطىػػؿ؛ إذ تقػػدـ جامعػػة
الطىػػؿ االسػػترالية  CUAتجػػارب تعميميػػة متىكلػػة لؤلطىػػاؿ مػػف خػػبلؿ أنشػػطة خػػارج المنػػاىج
الدراسية ،كتشجعيـ ىم استكشاؼ أ كار كمىاىيـ كتجػارب جديػدة ىبػر كجيػات الػتعمـ العامػة
أك المدرسية المقيدة ،كاالنخراط

طريقة جديدة لمتعمـ تقع خػارج تجػربتيـ المدرسػية العاديػة

كتعترؼ بإنجازاتيـ مف خبلؿ من شيادات رسمية (National Centre for Student Equality
PARTICIPATION

(NCSEHE), HIGHER EDUCATION

in

Higher Education

رصا لبلبتكػار كالقيػادة ،كالمشػاركة ػ كرش ىمػؿ ػ الجامعػة
) ،,2017,p.43كتقدـ  CUAن
الستكشاؼ القدرات كالقكل االجتماىية كالشخصية ،كميارات القيػادة ،كادارة األحػداث ،كاالبتكػار
كريادة األىماؿ ،كالتكجيو ،كالتطكع ك رص العمؿ المسػتقبمية ،كتؤكػد ىمػ الطػبلب بإىػادة ىػذا
الػػػتعمـ إلػػػ مدرسػػػتيـ لكضػػػعو مكضػػػع التنىيػػػذ مػػػف خػػػبلؿ تطػػػكير بػػػرامج تسػػػتند إلػػػ كرش
العمػؿ( The University of Adelaide, ACCESS AND PARTICIPATION
.)PLAN 2018,p.2
كما تيدؼ جامعة الطىؿ االسترالية  CUAإل

( Tasmanian State Government,

):University of Tasmania,2017,p.1
-

تشجيع األنشطة ىالية الجكدة ،كاشراؾ المجتمع األكسع كشركات التعمـ.
ر ع التطمعات حكؿ ليمة العمـ كالتكنكلكجيا كتطكير حب التعمـ كالتعمػيـ اإلضػا

مػف

خػػبلؿ ػػت أىيػػنيـ ىم ػ االحتمػػاالت الت ػ ال نيايػػة ليػػا الت ػ تنتظػػرىـ ػ مسػػتقبميـ
المين  ،كمكا ة الطبلب ىم اتخاذ خيارات إيجابية
-

رحمة التعمـ الخاصة بيـ .

تعزيز الر اىية مف خبلؿ تعزيز "التعمـ المجان " .
إكساب األطىاؿ المركنة كالتىاؤؿ كالثقة مف خبلؿ تشجيع األطىاؿ ىمػ تجربػة أنشػطة
جديدة ،كاكتشاؼ ىكاطؼ جديػدة ،كزيػارة أمػاكف جديػدة ،كلبػؿ كػؿ شػ ت؛ االسػتمتاع،
كما تركز بشدة ىم التجربة ك داة تعميمية ميمة .

-

دىـ القدرات المينية

المناىج الدراسية االسترالية .

 إدارة جامعة الطىؿ االسترالية :
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لػػيس مػػف الضػػركرم أف تكػػكف معمػػـ حت ػ تػػدير نشػػاط بجامعػػة الطىػػؿ؛ يػػك متػػاح
ألكليات االمكر ،كالمتطكىيف ،كخريجػ جامعػة الطىػؿ ػ سػنكات ماضػية ،كمنسػؽ  CUAػ
المدرسػػة لئلش ػراؼ ىم ػ البرنػػامج؛ إذ يمكػػف أف يقػػكـ بيػػذا الػػدكر معمػػـ أك أحػػد أىضػػات ريػػؽ
الدىـ ،كيقكـ المنسؽ بالتحقؽ مػف األنديػة الخاصػة بجامعػة األطىػاؿ ،ككجيػات الػتعمـ المقيػدة
ػ المدرسػػة ،كادارة كصػػيانة ج ػكازات السػػىر كاالتصػػاؿ مػػع جامعػػة الطىػػؿ حػػكؿ التحقػػؽ مػػف
األنشػطة كتك يرىػا ىػف طريػؽ كجيػات الػتعمـ العػاـ Official website of the university of
)Adelaide, Children's University Australia , https://www.adelaide.edu.au/

كمػػا تشػػترؾ جامعػػة الطىػػؿ االسػػترالية ػػ العديػػد مػػف البػػرامج الدكليػػة لػػدىـ التكاصػػؿ
الطبلب

يمػا يسػم بػػ  ،Go-Global Programكيػتـ التحقػؽ مػف جػكدة أنشػطة كجيػات

الػػتعمـ المسػػجمة بكاسػػطة مػػكظى جامعػػة إديميػػد  - CU Adelaideلضػػماف تجربػػة تعميميػػة
متىكلة كايجابية لمطبلب  -مف خػبلؿ برنػامج التخطػيط لمػتعمـ المعتمػد مػف CUA؛ إذ تسػتىيد
 CUAمػػػف مػػػك رم األنشػػػطة التعميميػػػة المحميػػػة بمػػػا ػػػ ذلػػػؾ األنديػػػة الرياضػػػية كالمتػػػاحؼ
كالمعػػارض كالن ػكادم المدرسػػية كالمػػزراع ،المطػػارات كالشػػركات؛ ممػػا يعػػزز كػػرة أف الػػتعمـ أمػػر
يمكػػف أف يحػػدث ػ أم مكػػاف بشػػرط أف يػػرتبط النشػػاط بنتػػائج تعميميػػة كاضػػحة كلػػو ركابػػط
مكثكلة بىرص الدراسة المسػتقبمية؛ مػع اإلشػارة إلػ أنػو يسػم لمطىػؿ القيػاـ باألنشػطة بشػكؿ
مسػتقؿ أك مػع أسػرتو (National Centre for Student Equality in Higher
PARTICIPATION

EDUCATION

HIGHER

(NCSEHE),

Education

)2017,p.44
كاستجاب نة لطمبات الىئػات العمريػة األكبػر سػنا مػف الطػبلب؛ تػـ إنشػات "جػكاز سػىر إلػ

رصػػػا
ىامػػػا ن
العمػػػؿ التطػػػكى " الػػػذم يػػػك ر لمطػػػبلب الػػػذيف تتػػػراكح أىمػػػارىـ بػػػيف ُٓ ك ُٖ ن
لممسػػاىدة ػ إدارة أنشػػطة  ،CUAمػػع تطػػكير ميػػارات القيػػادة؛ بحيػػث يسػػم لمطػػبلب األكبػػر
سنا استخداـ ىذا النشاط لحساب جػائزة  Duke of Edinburghكشػيادة التعمػيـ مػف جنػكب

أسػترالياthe South Australian Certificate of Education؛ منػذ ىػاـ َُِٔ
أيضا
بدأت  CUAن

شراكة مع الحككمػة كىديػد مػف المنظمػات لتػك ير الىػرص لمشػباب كلىػت

أنظار كبار المسػؤكليف التنىيػذييف ػ الدكلػة تجػاىيـ (National Centre for Student
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Equality in Higher Education (NCSEHE), HIGHER EDUCATION
).PARTICIPATION, 2017,p.42
سػنكيا
ىذا كيتـ جمع البيانات الكمية كالنكىية الخاصة بجامعة الطىػؿ االسػترالية CUA
ن

أيضػا
دكليا مف خبلؿ الشبكة الكطنية لمراكز  ،CUAكمػا تسػاىـ  CUAن
كمشاركتيا كمقارنتيا ن
ػػػ تقيػػػيـ البرنػػػامج ىمػػػ مسػػػتكل العػػػالـ؛ إذ يرالػػػب المجمػػػس االستشػػػارم لجامعػػػات الطىػػػؿ
االسترالية  CUAمؤشػرات األدات الرئيسػية كيسػتعرض أىػداؼ البرنػامج كتػ ثيره كنمػكه كنجاحػو
( The University of Adelaide, ACCESS AND PARTICIPATION PLAN
 ،)2018,p.2ػػػػػ ىـ مػػػػػا يميػػػػػز اسػػػػػػتراليا ىػػػػػك كجػػػػػكد مكلػػػػػػع مػػػػػزكد بخريطػػػػػة السػػػػػػتراليا
 https://cuaustralasia.comبحيث يمكػف معر ػة كػؿ تىاصػيؿ جامعػة الطىػؿ االسػترالية
مف خبلؿ الضيط ىم المنطقة الت يكد معر ة معمكمات ىنيا .
كيمن األطىاؿ الذيف ينضمكف إل جامعة الطىؿ "جػكاز سػىر لمػتعمـ" passport
ىذا ي
 learningيػتـ يػو تسػجيؿ سػاىات النشػاط المصػدؽ ىمييػا ،كتسػجيؿ رحمػة الػتعمـ الخاصػة
بيـ ،كيحصمكف ىم خػتـ ػ جػكاز سػىرىـ يسػجمكف يػو المشػاركة ػ األنشػطة البلمنيجيػة
ػ كجيػػات الػػتعمـ المعتمػػدة ،كتعػػد الج ػكازات كحػػا ز لمطػػبلب لممشػػاركة كتسػػم لي ػـ بمقارنػػة
إنجػػازاتيـ مػػع أصػػدلائيـ؛ كممػػا زادت ىػػدد السػػاىات التػػ يكممكنيػػا ارتىػػع مسػػتكل الخػػريج
كبالتال المزيد مف الشيادات الت يحصمكف ىمييا؛ بعػد أف يحصػؿ الطىػؿ ىمػ َّ +سػاىة
( كثر) مف النشاط يتـ االحتىاؿ بإنجازه مػع كالديػو ػ حىػؿ التخػرج الرسػم (Shelley ,et .
)

2019,p.18

 ،al,كتتمثػػػؿ المسػػػؤكلية الرئيسػػػية لممنسػػػؽ اإللميمػػػ لجامعػػػة األطىػػػاؿ

 Children’s University Coordinatorػ إنشػات كصػيانة اليياكػؿ التػ تعػزز ػرص
التعمـ المتميزة الت يمكف إتاحتيا لمطبلب مف خبلؿ التحاليـ بجامعة األطىاؿ.
 تمكيؿ جامعة الطىؿ

استراليا :

يػػتـ تمكيػػؿ جامعػػة الطىػػؿ ػ اسػػتراليا مػػف خػػبلؿ الػػدىـ المػػال المقػػدـ مػػف الحككمػػة
الىيدراليػػة  Federal Governmentبتخصػػيص نسػػبة تمكيػػؿ لممشػػاركة ػ برنػػامج التعمػػيـ
العال  ،كمف خبلؿ الدىـ المقدـ مف الجامعات المشاركة
,

Australia

University

Children's

Adelaide,

)https://www.adelaide.edu.au/adult/partners /
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الشسناّّ ٛجَات التعله ظامع٘ القفل االسرتالٔ٘ :



تعػػػد جامعػػػة تسػػػمانيا Tasmania

of

 ،Universityكجامعػػػة نيككاسػػػؿ

he

 University of Newcastleكجامعة تشػارلز داركيػف Charles Darwin University
Cowan

 ،كجامعػػػة إدث كػػػكاف University

 ،Universityكجامعػػػة كػػػانتيرم Canterbury

 ،Edithكجامعػػػة لينكػػػكلف
of

Lincoln

 Universityمػػػف أىػػػـ الجيػػػات

المشػػاركة ػ تطػػكير جامعػػة الطىػػؿ ػ جميػػع أنحػػات اسػػتراليا ،كمػػا تػػدىك جامعػػة األطىػػاؿ ػ
أسػػتراليا المنظمػػات المجتمعيػػة لمنالشػػة طػػرؽ الش ػراكة مػػع جامعػػة الطىػػؿ األسػػترالية كدىميػػا
(Official website of the university of Adelaide, Children's University Australia
)https://www.adelaide.edu.au/adult/partners /

كيمكػػف تقسػػيـ كجيػػات الػػتعمـ االسػػترالية إلػ األنديػػة داخػػؿ المدرسػػةIn-School :
Clubحيث يػتـ إدارة األنشػطة مػف لبػؿ المػكظىيف أك المتطػكىيف مػف المدرسػة؛ ىمػ أف تعقػد
خػػارج سػػاىات الػػتعمـ العاديػػة  -لبػػؿ كبعػػد مكىػػد المدرسػػة :العطمػػة كاليػػدات ،ككجيػػات الػػتعمـ
المقيػػػدة Destinations

Learning

 -Restrictedكىػػػ األنشػػػطة التػػػ تستضػػػيىيا

ػػػريا لطػػػػبلب تمػػػػؾ المػػػػدارس (مثػػػػؿ أنشػػػػطة كلػػػػت اليػػػػدات كالرياضػػػػة
المػػػػدارس األىضػػػػات حصػ ن
المدرسػػية) ،كأنشػػطة الػػتعمـ المسػػتقمة - Independent Learning Activitiesميػػاـ
التعمـ الت يمكف لمطبلب إكماليا

الكلت  /المكاف الخاص بيـ (ىم سبيؿ المثػاؿ :تحػديات

ىطمػػػة المدرسػػػة ،كالتحػػػدم الشػػػيرم) ،ككجيػػػات الػػػتعمـ العامػػػة

Learning

Public

 -Destinationsالمنظمات الخارجية الت تقدـ أنشطة تعميمية معتمدة لمطبلب (مثػؿ حديقػة
حيكاف أديميد ،المتحؼ الػكطن لمسػكؾ الحديديػة ،المجػالس المحميػة) ،ككجيػات الػتعمـ المقيػدة
بانتظػاـ  -Regular Restricted Learning Destinationsالمنظمػات الخارجيػة مثػؿ
النكادم الرياضية كنكادم الرلص كالدراسة المكسيقية ،كمراكز السباحة (Official website of
Sports

Regular

from

Hours

Gaining

Adelaide

of

university

the

)https://www.adelaide.edu.au/

حاليػػا مػػع ُُٕ مدرسػػة ك ُّٕ "كجيػػة تعميميػػة " ػ جميػػع أنحػػات
كتتشػػارؾ  CUAن
ذلػؾ العديػد مػف المجػالس المحميػة كالمكتبػات كالمعػارض الىنيػة ،كالمؤسسػات
أستراليا؛ بما
الت ػ تػػدىـ كبشػػكؿ كبيػػر دىػػـ تعمػػـ ميػػارات الرياضػػيات كالعمػػكـ كاليندسػػة كالىنػػكف؛ إذ يتمثػػؿ
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الشركات الرئيسيكف ػ (National Centre for Student Equality in Higher Education :
)(NCSEHE), HIGHER EDUCATION PARTICIPATION, 2017,p.45

• متحؼ جنكب أستراليا South Australian Museum
• حدائؽ الحيكاف Zoos SA
• المركػز الػكطن لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا Questacon — the National Science and
Technology Centre
• تعميـ ىمكـ المحمكؿ Mobile Science Education
• مكلع بكرت آرثر التاريخ
• مقر الحككمة

Port Arthur Historic Site

تسمانيا Government House Tasmania

• مركز باس المضيؽ البحرم Bass Strait Maritime Centre
• مركز ككست ماريف االستكشا

Central Coast Marine Discovery Centre

• معيد ىانتر لمبحكث الطبية.Hunter Medical Research Institute .
كتحظػ جامعػػة الطىػؿ ػ أسػتراليا بػػدىـ كبيػر مػػف أكليػات أمػػكر األطىػاؿ المشػػاركيف،
يالبا ما ينخرط اآلبات /األميات كمقدمك الرىايػة مػع األطىػاؿ ػ األنشػطة كيشػارككا ب نىسػيـ
ن
كمجمكىة ىائمية؛ مف خػبلؿ مكلػع جامعػة الطىػؿ االسػترالية يػتـ إخبػار أكليػات األمػكر بػبعض
األنشطة الت يمكنيـ المشاركة ييا كمنحيـ أدكا ار ميمة؛ حيث يكا

اآلبات أحيانا لمعر ة مػا

معػػا
يجػػب ىمػػييـ عمػػو ،كتتػػي كجيػػات الػػتعمـ بجامعػػة الطىػػؿ الىرصػػة لؤلطىػػاؿ كالكبػػار لمػػتعمـ ن
بقيادة الطىؿ بطريقة مرحة ) . (Shelley ,et al, 2019,p.20

ىػػذا كمػػف أىػػـ المبػػادرات كالمشػػركىات الت ػ لػػدمتيا جامعػػة الطىػػؿ االسػػترالية لػػدىـ
ميػارات  STEMلؤلطىػػاؿ ىػك مشػػركع "سمسػمة المحاضػرات اإللميميػة" (RLS) Regional
Lecture Series.
ػ ىػػاـ َُِٕ  -بتمكيػػؿ مػػف المجمكىػػة الكطنيػػة التابعػػة لمحككمػػة الىيدراليػػة -لػػاـ
ريػػػؽ جامعػػػة الطىػػػؿ االسػػػترالية

CUA

بتطػػػكير مشػػػركع "سمسػػػمة المحاضػػػرات اإللميميػػػة"

) ،Regional Lecture Series (RLSكالػػذم اىتمػػد ىم ػ جمػػب طػػبلب الػػدكتكراه مػػف
جامعػػة أديميػػد كاألكػػاديمييف إل ػ مػػدف جنػػكب أسػػتراليا اإللميميػػة لمشػػاركة طػػبلب المػػدارس مػػف
الىئػػػة العمريػػػة ٔ ٗ-ػػػ جنػػػكب أسػػػتراليا اإللميمػػػ
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كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات )(STEM؛ قد أدرؾ الىريؽ

جامعة الطىؿ ػ أسػتراليا

)(CUAالحاجة إل التكاصؿ مع األطىاؿ ػ المنػاطؽ اإللميميػة كتقػديـ تجربػة تعميميػة ريػدة
ليػػـ ،كيمثػػؿ  STEMأكثػػر مػػف مجػػرد مجمكىػػة مػػف المكضػػكىات؛ حيػػث يسػػتخدـ لكصػػؼ
مجمكىػػػة مػػػف الميػػػارات كالقػػػدرات المتعمقػػػة بحػػػؿ المشػػػكبلت ػػػ العػػػالـ الحقيقػػػ  ،كلػػػد شػػػمؿ
المشركع أكثر مف َََُ طىؿ مف مدف بكرت أكغكستا كبكرت بيرم كجسػر مػكرام كرينمػارؾ
كياال ).(Australia children University, Engaging Children in STEM,p.3
قد أكدت "سكزاف كمكز" - Susan Clausكزيرة التعميـ كتنمية الطىؿ – أف أسػتراليا بحاجػة
نمكا تتطمب إمكانيػات STEM
ماسة لمزيد مف المينييف؛ ثبلثة أرباع الميف األسرع ن
؛ يتكلػػع أكثػػر مػػف ّٓ٘ مػػػف أربػػاب العمػػؿ كلطػػاع األىمػػػاؿ زيػػادة احتياجػػاتيـ لمتخصصػػػ
 STEMػ السػػنكات الخمػػس المقبمػػة ،كأف انخىػػاض ىػػدد الشػػباب األسػػترال المنخػػرطيف ػ
تخصصات العمكـ كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات

المدارس الثانكية بالمقارنػة مػع ألراننػا

ىمػ مسػػتكل العػػالـ يعػػد تحػػد كبيػػر لبللتصػػاد االسػػترال  ،كلمكاجيػػة التحػػدم؛ سػػيحتاج الطػػبلب
إل ػ التعامػػؿ مػػع ميػػارات  STEMبثقػػة ،ك يػػـ ت ػ ثيره القػػكم ىم ػ تػػكظيىيـ كمسػػاىمتيـ ػ
المسػػتقبؿ كقػػادة كم ػكاطنيف ،كيعػػد إش ػراؾ الطػػبلب ػ سػػف المدرسػػة ػ أنشػػطة  STEMمػػف
خبلؿ أنشطة جامعة الطىؿ التر ييية كسػيمة رائعػة إلثػارة اىتمػاميـ كالمسػاىدة ػ بنػات ثقػتيـ
ك يميػػػـ لممجتمػػػع

Children in

( Australia children University, Engaging

).STEM,pp.5,6
 ثؼاااال اطٔ ااامخ ،اٌّّبزظااابد اٌاعااافَخ اٌداػّاااخ ٌزؼٍاااَُ  STEMثغبِؼاااخ اٌمفاااً
اطظااازساٌَخ جاااٌ عبِؼااابد اٌمفاااً جاااٌ واااً ِااآ عبِؼاااخ ارٍٍَاااد University of
، Adelaideعبِؼخ رعّبَٔب .University of Tasmania
جامعة أديميدThe University of Adelaide :
** جامعة الطىؿ
ت سسػػت جامعػػة أديميػػد ىػػاـ ُْٕٖ ،ككانػػت جػػزنتا مػػف جامعػػة جنػػكب أسػػتراليا ،كى ػ
مؤسسػػػة تعميميػػػة كبحثيػػػة ذات مسػػػتكل ىػػػالم تػػػـ تصػػػنيىيا باسػػػتمرار ػػػ أىمػػػ ُ٘ مػػػف
الجامعػػات ىمػ مسػػتكل العػػالـ ،كتعػػد القمػػب الىكػػرم كالثقػػا

السػػتراليا ألكثػػر مػػف َُْ سػػنة،

كباىتبارىا ألدـ جامعػة ػ الكاليػة كثالػث ألػدـ جامعػة ػ أسػتراليا؛ ػإف المؤسسػة غارلػة ػ
مزيجػػػا مػػػف المبػػػان التاريخيػػػة
التػػػاري كبيئتيػػػا المبنيػػػة تعكػػػس ىػػػذا ،كيعػػػد الحػػػرـ الجػػػامع
ن
كالمعاصػػرة  ،يقػػػع ػػػ المنتػػػزه الثقػػا ػػػ أديميػػػد  ،كيحػػػيط بػػالحرـ الجػػػامع معػػػرض جنػػػكب
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أسػػػتراليا لمىنػػػكف كالمتػػػاحؼ كالمكتبػػػة ،كيبعػػػد مسػػػا ة لصػػػيرة ىػػػف متحػػػؼ اليجػػػرة ،كمركػػػز
الميرجانػػػػػػػات ػػػػػػػ أديميػػػػػػػد  ،كمبنػػػػػػػ البرلمػػػػػػػاف ،كالحػػػػػػػدائؽ النباتيػػػػػػػة ،كنيػػػػػػػر تػػػػػػػكرينس
كالحدائؽ()University of Adelaide, SELF GUIDED TOUR,2019

ممػػا أىميػػػا ألف تتحمػػػؿ مسػػػئكلية إدارة جامعػػػة الطىػػػؿ االسػػػترالية؛ منػػػذ ىػػػاـ َُِّ
تدير جامعة أديميد جامعة األطىاؿ ب ستراليا لتشجيع ضكؿ تبلميذ المدارس مف خػبلؿ الكصػكؿ
إل األنشطة التعميمية المختمىة ،كيتـ تسجيؿ الطبلب

جامعة األطىػاؿ ىنػدما يتمقػكف جػكاز

سػػىرىـ إلػ الػػتعمـ ،كاليػػدؼ الػػرئيس ىػػك إظيػػار أف الػػتعمـ يمكػػف أف يمتػػد إلػ مػػا كرات الىصػػؿ
الدراسػ  ،ىػ البدايػػة تػػـ تجريبيػػا مػػع مدرسػػة كاحػػدة  ْٓ ،مشػػارنكا كتسػػع كجيػػات تعميميػػة-
كصػػػمت اآلف أكثػػػر مػػػف ََّ كجيػػػة تعميميػػػة ػػػ جميػػػع أنحػػػات الكاليػػػة  -كاآلف تعمػػػؿ ىمػػػ
المستكل الكطن

بالشراكة مع جامعة تسمانيا كجامعة نيككاسػؿ كجامعػة تشػارلز داركيػف مػع

خطػط لمتكسػع أكثػر(National Centre for Student Equality in Higher Education .
)(NCSEHE), HIGHER EDUCATION PARTICIPATION AND, 2017,p.41

كتقػػكـ مؤسسػػػة  Adelaide Compassبتطػػػكير شػػػراكات لكيػػػة كمسػػػتدامة مػػػع
المػػدارس مػػف خػػبلؿ تػػك ير الػػدىـ كاألنشػػطة كالم ػكارد كالمشػػكرة ،كتعمػػؿ  CUAىػػف كثػػب مػػع
مجمكىات المجتمع كالمدارس كغيرىا مف المنظمات الحككميػة كغيػر الحككميػة لتطػكير أنشػطة
المنػػاىج الدراسػػية اإلضػػا ية التػ تػػدىـ التطمعػػات كاإليمػػاف بػػالنىس كالىضػػكؿ كحػػب الػػتعمـ مػػع
تعزيػز اإلنجػاز كتحسػيف خيػارات الحيػاة ( University of Adelaide, ACCESS AND
 ،)PARTICIPATION PLAN 2015-2017,p.2كيقكـ منسؽ المدرسة باإلشراؼ ىمػ
جميػػع أنشػػطة جامعػػة الطىػػؿ باسػػتراليا ( )CUAالت ػ تقكدىػػا المػػدارس لتشػػجيع األطىػػاؿ ىم ػ
تحمؿ مسؤكلية تسميـ جكاز سىرىـ ليتـ ختمػو سػتقكـ بعػض المػدارس بتحػديث جػكازات السػىر
بعد كؿ نشاط ،كالبعض اآلخر سيقكـ بذلؾ ىمػ أسػاس سػنكم ،كبالنسػبة لؤلنشػطة ػ كجيػة
الػػتعمـ العػػاـ ،يقػػكـ المػػزكد ىػػادةن بخػػتـ ج ػكاز السػػىر؛ إذا لػػـ يكػػف ذلػػؾ ممكنػػا ػػيمكف لمنسػػؽ

المدرسػػة إضػػا ة السػػاىات إذا تػػـ تزكيػػده بإثبػػات المشػػاركة ( Children’s University
Adelaide,

of

University

of

site

)http://www,ChildrensUniversity.com.au
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كلػػدىـ دكر جامعػػة الطىػػؿ ػ تحسػػيف مسػػارات الػػتعمـ ػ المنػػاطؽ الريىيػػة كلمسػػكاف
مف ذكم المستكل االجتماى كااللتصادم المنخىض شاركت جامعة أديميػد ػ مشػركع التطمػع
ػ المنػاطؽ الريىيػة  Informing Aspirations in Rural Regions Projectمػع
جامعات تسمانيا ككلكنجكنج  ،مف خبلؿ برنػامج جامعػة الطىػؿ؛ كىػك مشػركع تػـ إجػراؤه ىمػ
شػػير مػػف مػػارس َُِٓ إلػػ أغسػػطس َُِٔ ،كشػػمؿ نطػػاؽ المشػػركع منطقػػػة
نا
مػػدار ُٕ
مستجمعات المياه بجامعة أديميد كالمنػاطؽ الريىيػة الشػمالية مػف جنػكب أسػتراليا كالتػ يتكاجػد
بيا ىدد كبير مف المستكطنات ،كلػد ىمػدت أنشػطة جامعػة أسػتراليا لمطىػؿ لتكػكف ػ متنػاكؿ
الطػبلب الػػريىييف لتعزيػػز الػتعمـ مػػدل الحيػػاة كادخػاؿ األطىػػاؿ ػ الجامعػة ،كاىتمػػدت األنشػػطة
ىم ػ الكصػػكؿ إل ػ "كجيػػات تعمػػـ" معتمػػدة مثػػؿ المتػػاحؼ كحػػدائؽ الحي ػكاف كجمعيػػات التكىيػػة
العممية كالجمعيات الرياضية كالىنية ،كالت تعد محدكدة ػ المنػاطؽ الريىيػة بجنػكب أسػتراليا،
كتضمنت المبادرة إنشات كاميرات الكيب ػ حديقػة حيػكاف أديميػد ،كتػـ تعػديؿ األنشػطة األخػرل
لجامعة األطىاؿ ػ أسػتراليا حتػ يتمكنػكا مػف العمػؿ ػ مػدف ريىيػة صػييرة بػدالن مػف كجيػات

التعمـ

أديميد الحضرية؛ حيث تـ إدارة األحداث العممية

المػدارس المحميػة بػدالن مػف سػىر

األطىػػاؿ إل ػ الحػػرـ الجػػامع ،كمف أبػػرز نتػػائج المشػػركع :إنشػػات كػػاميرات الكيػػب المثبتػػة ػ

جنبػػا إل ػ جنػػب مػػع أكراؽ
 Nocturnal Houseػ حديقػػة حيكانػػات  Adelaide Zooن
المبلحظػة العمميػػة القابمػة لمتنزيػػؿ حتػ يػػتمكف األطىػاؿ مػػف مرالبػة كتسػػجيؿ أنشػطة الحيكانػػات
بشػكؿ عمػ (University of Wollongong, Informing Aspirations in Rural Regions
)Project "Evaluation Report, 2016,p.7

**جامعة الطىؿ

جامعة تسمانيا االسترالية Children’s University

)Tasmania (CUT
ت سسػت جامعػة تسػمانيا  )UTAS) University of Tasmaniaىػاـ َُٖٗ،
كى رابع ألدـ جامعة

أستراليا ،كتقع

معيػدا
كالية جزيرة تسػمانيا كتضػـ أكثػر مػف ِّ
ن

بحثيػػا كمراكػػز تميػػز مكزىػػة ىمػػ ثبلثػػة ػػركع ،كتشػػتير الجامعػػة ببرامجيػػا التعميميػػة
كمركػ ا
ػزن ن
المتميػػزة كلػػدراتيا البحثيػػة القكيػػة ػ مجػػاالت العمػػكـ كاليندسػػة كالتكنكلكجيػػا كدراسػػات القطػػب

الجنػػػكب كالدراسػػػات البحريػػػة كالمبلحيػػػة كادارة األىمػػػاؿ كالقػػػانكف كالتعمػػػيـ كالعمػػػكـ اإلنسػػػانية
كالعمػػػكـ االجتماىيػػػة كالىنػػػكف اإلبداىيػػػة كالعمػػػكـ الصػػػحية ،كالعديػػػد مػػػف خريجييػػػا يشػػػيمكف
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المناصػػب العميػػا ػ جميػػع أنحػػات العػػالـ (official website of University of
) . Tasmania, About the university, https://www.Tasmania.com
كجامعة الطىؿ
رسميا
كتـ إطبلليا
ن

تسمانيا  CUTمرخصة مف لبؿ جامعة الطىػؿ ػ أسػتراليا CUA
يكليك َُِٓ مف خبلؿ مركز بيتر أندرككد لمتحصيؿ التعميم

Peter

 Underwood Centre for Educational Attainmentبجامعػة تسػمانيا ،كىػك ىبػارة
ىف شراكة بيف جامعة تسمانيا كحككمة كالية تسمانيا كلد تـ ت سيسػو بػدىـ كامػؿ مػف مجمػس

الجامعػػػة ،كاليػػػرض منػػػو ىػػػك دىػػػـ التحػػػكؿ ػػػ التعمػػػيـ ػػػ تسػػػمانيا ،كاليػػػاـ سػػػكاف تسػػػمانيا
الحتضػػاف الػػتعمـ كاالزدىػػار كاسػػتثمار كلػػتيـ ػ التعمػػيـ ،كىػػك مركػػز متخصػػص أنشػػئ لىيػػـ
القضايا الت تىيد النتػائج التعميميػة ػ تسػمانيا بشػكؿ أ ضػؿ ممػا يػؤدم إلػ زيػادة مسػتكيات
التحصيؿ العمم كالمنىعة االلتصادية كاالجتماىية لمدكلة (Tasmanian State Government,
مممكسػا ىػف اتىاليػة المشػاركة
تعبيػر
نا
) ،University of Tasmania, 2017,p.1كيعػد المركػز
ن
المسػػتقبمية مػػف خػػبلؿ كػػر كرؤل بيتػػر أنػػدرككد (الحػػاكـ السػػابع كالعشػػركف لتاسػػمانيا) ،إيمانػػا
التناىػا بػ ف البنيػة التحتيػة األكثػر أىميػة ػ أم دكلػة ىػ السػػكاف
بػالقكة التحكيميػة لمتعمػيـ ،ك ن
المتعممػػيف كالمثقىػػيف كظيىيػػا ،ػػػ"التعميـ ربمػػا أكثػػر مػػف أم ش ػ ت آخػػر ىػػك ج ػكاز سػػىر لحيػػاة
أ ضؿ - ".بيتر أندرككد)(Tasmanian State Government, Annual Report 2018,p.2
ىػ جامعػػة الطىػػؿ ػ

تسػػمانيا  ،CUTيعػػد تجييػػز األطىػػاؿ لمنجػػاح ػ بيئػػة تنا سػػية دا نعػػا

لكيػػا لمعمػػؿ ،كىنػػاؾ مجمكىػػة متنكىػػة مػػف الػػدكا ع بمػػا ػ ذلػػؾ العػػائبلت الت ػ تقػػكـ ب شػػيات
ن
معػا ،كاكتشػاؼ الطػبلب لقػدرتيـ ىمػ تحقيػؽ أىػدا يـ الخاصػة تحػت
ممتعة كاكتساب الخبػرات ن
لكتيـ الذاتية ،كتـ التركيز ىم نيج يركز ىم المػتعمـ ،كمػا أنيػا تقػكـ بتػك ير خبػرات تعميميػة

ىالية الجكدة ،كبنات ىبللة بيف الطبلب كىائبلتيـ مع جامعػة تسػمانيا ،كبنػات الػكى بالدراسػة
كالمسػارات المينيػة المسػتقبمية  ( Shelley ,et al ,2019).كتػـ تقػديـ جامعػة األطىػاؿ ػ
تعميميػة،
كجيػة
ُٔ مدرسة ىم مستكل الكالية
ن
ىاـ َُِٕ بالتعاكف مع أكثػر مػف َُٓ ن
حيث يسا ر األطىاؿ إلػ كجيػات الػتعمـ التػ تيميػـ ،كجمػع الطكابػع لكػؿ سػاىة مػف النشػاط،
سػػػاىة ،ييػػػدى أىضػػػات الطػػػبلب
كبمجػػػرد أف يحصػػػؿ الطػػػبلب ىمػػػ مػػػا بػػػيف َّ ك َََُ
ن
كىائبلتيـ لحضكر احتىاالت التخرج السنكية كامدادىـ بجػائزتيـ (البركنػز أك الىضػة أك الػذىب
أك المرحمة الجامعية أك الدراسات العميا أك الزمالة) ،قد بمػ ىػدد خريجػ جامعػة األطىػاؿ ػ
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تسػػمانيا ّّْ طىػػؿ ػ َُِٖ حيػػث ُِٕ ػ الشػػماؿ اليربػ  ،ك ّْ ػ الشػػماؿ ك ُّٕ
ػ الجنػكب كتتركػز أىػداؼ جامعػة الطىػؿ ػ تسػمانيا ػ (Peter Underwood Centre, :
) Education Transforms Papers and Reflections, 2015,p.139

• إلياـ األطىاؿ كاألسر لممشاركة

ىالـ التعمـ خارج الىنات الخمى أك الىصكؿ الدراسػية مػف

خبلؿ تك ير مجمكىة منظمة كممتعة مف األنشطة العممية المصدؽ ىمييا احت ار نيا.

• دىـ التعمـ التجريب كخدمة المجتمع.

• تكسيع اآل اؽ المينية لمشباب بتسمانيا مف خبلؿ تجارب التعمـ كاسعة النطاؽ كرات الم لكؼ
• استكماؿ مجمكىة األنشطة الت تقدميا العديد مف المدارس كالمنظمات بالىعؿ لمشباب .
• إبقات أطىاؿ جامعة الطىؿ

تسمانياCUT

لمب التخطيط كالتقييـ.

كيتمثػػؿ اليػػدؼ الػػرئيس ػ اكتشػػاؼ الطػػبلب المنىصػػميف ىػػف ذكييػػـ ككضػػعيـ مجػػاؿ
اىتماـ مف خبلؿ كجية تعميمية مقيدة أك ىامة تدىـ ضكليـ بدرجة كا ية ،ك ػ نىػس الكلػت
يكتسبكف حماسة متجددة كثقة

االنخراط أكثر

الىصؿ الدراس .

ىػذا كمػف أىػػـ أنشػػطة  STEMالتػ تقػػدميا جامعػػة الطىػػؿ ػ تسػػمانيا Paringa
 Archers Launceston Incكى ػ كجيػػة تعميميػػة تقػػدـ جمسػػات "تعػػاؿ كجػػرب" كنشػػاط
رصػا مجانيػة لػتعمـ ميػارة جديػدة كالمشػاركة ػ تجػارب
تعميم معتمػد ،كتػك ر ىػذه األنشػطة ن
جديػػدة كربمػػا اكتشػػاؼ شػػيؼ جديػػد ،كمػػا تػػك ر كجيػػات الػػتعمـ مثػػؿ Paringa Archers
مجمكىة غنية كمتنكىة مف خبرات الػتعمـ ألىضػات جامعػة الطىػؿ كالمجتمػع ككػؿ ،كػذلؾ يم ٌكػف

مشػػركع  Range Paringa Archersمػػف تػػك ير ىػػذه الىػػرص ػ بيئػػة آمنػػة ػ جميػػع
األح ػكاؿ الجكيػػة ط ػكاؿ العػػاـ ،ممػػا يتػػي مشػػاركة أكبػػر مػػف المجتمػػع ،كجػػدير بالػػذكر أف ىػػذا
المشركع يدىـ أىداؼ كرسالة مركز أندرككد ػ تػك ير الىػرص لمشػباب ػ تسػمانيا لبلنخػراط
ػػػ أنشػػػطة تعميميػػػة تتػػػي ليػػػـ احتضػػػاف الػػػتعمـ ىمػػػ أكمػػػؿ كجػػػو(

State

Tasmanian

)Government, University of Tasmania, 2017,p.1

كما تـ تقديـ مجمكىة كاسعة مف البرامج كالىعاليػات تحػت شػعار المشػاركة لمػتعمـ ػ
ىػاـ َُِٕ؛ حيػث يقػدـ مشػركع  - Bigger Thingsمبػادرة شػراكة مػف جامعػة تسػػمانيا ،
كمجمس الكزرات ،ككزارة التعميـ؛ بيدؼ تحسيف مستقبؿ طبلب كادم ىػكف - Huon Valley
رصػػة لمبنػػات اآللػ كالبرمجػػة مػػدتيا سػػت سػػاىات لسػػبع مػػدارس ػ المنطقػػة ،كمػػا تػػـ تقػػديـ
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برنامج  ،Tas Spaceالذم شجع الطبلب ىم إنتػاج شػريط يػديك لصػير يشػرح أحػد جكانػب
األرض لػػػ ُُ مجمكىػػة مػػف الطػػبلب؛ ػ حػػيف تػػـ تقػػديـ ىػػركض تقديميػػة لمبحػػث العممػ

ػ

ثبلث مدارس بالتكازم(.) Tasmania Government, Annual Report 2017,p.3
ىذا باإلضا ة إل مشركىات المختبر

 ، A-Lab Projectsى َُِٖ كػاف

ا تتاح مساحة التعمـ المدمج لمركز بيتر أنػدرككد ،كالػذم يعػد أحػد التطػكرات الجديػدة كالمثيػرة،
كيقػع A-Lab

ػ مكاتػب ، Peter Underwood Centerكلػد تػـ تمكيمػو كتصػميمو

كتزكيده بالمكارد بشكؿ مشترؾ مف لبؿ جامعة تسمانيا ككزارة التعميـ ،كيستنند ػ ىممػو ىمػ
تجػارب الػتعمـ التػ تثيػر التعجػػب كتكػكف مبدىػة كمدركسػػة كصػعبة كتمكينيػػة ،كيتػي التكاصػػؿ
كالتعاكف مع أصحاب المصمحة الرئيسييف اآلخريف كتجريب طػرؽ جديػدة كمبتكػرة لمعمػؿ يمكػف
زيادتيػػػا كتسػػػميميا لتعزيػػػز حككمػػػة تسػػػمانيا لمشػػػباب مػػػف تسػػػمانيا لتزدىػػػر مػػػف خػػػبلؿ القػػػكة
أيضا مف لبؿ ىدد مف المجمكىػات المجتمعيػة العاممػة ػ
التحكيمية لمتعمـ ،كما يتـ استخدامو ن

مجاؿ التعميـ ،كذلؾ سمسمة األ ؽ  ،Horizon Seriesكالت تعد رصػة حيكيػة إلثػارة نقػاش

مسػػتنير حػػكؿ مكاضػػيع مػػف تنميػػة دمػػاغ األطىػػاؿ إلػ السياسػػة التعميميػػة الكطنيػػة كالحككميػػة،
شػيريا مػف
أساسيا مػف ىمميػة نشػر المعر ػة بػالمركز ،كتيعقػد Horizon Series
كتعد جزنتا
ن
ن
برايػر إلػ نػك مبر ػ الحػرـ الجػامع ىبػر غػرؼ مػؤتمرات  ، Immersive Videoكىػ
صيية تشجع ىم مشاركة جميػع الحاضػريف ػ خطػاب مىتػكح (Tasmania Government,
Annual Report 2018,pp.5,6).

كبرنامج مسارات النجاح  ،Pathways to Successكييدؼ إلػ زيػادة المشػاركة
ػ التعمػيـ العػال لمطػبلب مػف السػكاف األصػمييف منخىضػ المسػتكل االجتمػاى كااللتصػػادم
مػػف خػػبلؿ مبػػادرات تمكػػف طػػبلب المسػػتقبؿ كاألسػػر كالمجتمعػػات مػػف المشػػاركة ػ اإلمكان ػات
الكظيىيػػة المتكا قػػة مػػع صػػناىات تسػػمانيا المسػػتقبمية ػ مجػػاالت األغذيػػة كالتصػػنيع المتقػػدـ
كالسػػػياحة كالصػػػحة ،كلػػػدـ البرنػػػامج ّٖ مبػػػادرة ثقا يػػػة كالميميػػػة ،بالشػػػراكة مػػػع ٓٓ مدرسػػػة
بتسػػمانيا ك ُّْ مػػف شػػركات مجتمػػع الصػػناىة كشػػارؾ ييػػا ّٖٔٔ طالػػب بجانػػب المتعممػػيف
الكبػػار ،كلػػد تػػـ اختيػػارىـ مػػف المنػػاطؽ الت ػ شػػممت أكثػػر مػػف ّٖ ػ المائػػة مػػف مجتمعػػات
تسػػمانيا الت ػ تعػػيش ػ ظػػركؼ محركمػػة ك ٕٖ ػ المائػػة مػػف سػػكاف تسػػمانيا األصػػمييف،
كييدؼ برنامج مسارات النجاح إل

ر ع التطمعػات كزيػادة يػـ ليمػة التعمػيـ العػال مػف خػبلؿ
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زيػػادة المشػػاركة ػ األنشػػطة الت ػ تسترشػػد كتبن ػ الطمػػكح ،كتػػك ر انتقػػاالت سمسػػة
تمكػػػف الىئػػػات المسػػػتيد ة مػػػف المشػػػاركة ػػػ اإلمكانيػػػات الكظيىيػػػة المتكا قػػػة مػػػع الصػػػناىات
المسػػػػػػػتقبمية ك تحسػػػػػػػيف معػػػػػػػدالت االنتقػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػ دكرات التعمػػػػػػػيـ العػػػػػػػال ذات الصػػػػػػػمة
بالصػناىة (National Centre for Student Equality in Higher Education (NCSEHE),
)HIGHER EDUCATION PARTICIPATION, 2017,p.60

كتتعػػدد أمثمػػة مشػػاركة الطػػبلب ػ اكتسػػاب الميػػارة التقنيػػة ،كالت ػ يػػتـ تقػػديميا ػ
بيئػات ىمػ شػكؿ نشػاط لمػتعمـ ،مثػؿ  QVMAG Saturday Battery Shedالتػ تػديرىا
 – Launceston's Innovation Circleكالت ػ تعػػد بمثابػػة كرشػػة ىمػػؿ حػػكؿ أسػػمكب
العمػػؿ ػ المشػػاريع التػ تسػػتخدـ التكنكلكجيػػا بشػػكؿ خػػبلؽ ،تحػػت اإلرشػػاد الػػداىـ كتعميمػػات
الركبكتػػات المحميػػة ،كتصػػميـ البرمجيػػات كغيرىػػا مػػف المتخصصػػيف ػ التكنكلكجيػػا المبتكػػرة
and

Papers

Transforms

Education

Centre,

Underwood

(Peter

)Reflections,2015,p.140

ىػذا كالبػد مػػف اإلشػارة إلػ أىميػػة التيطيػة اإلىبلميػة ألنشػػطة الجامعػة ،قػد اسػػتمرت
التيطيػػة ػ جميػػع أشػػكاؿ كسػػائؿ اإلىػػبلـ الرئيسػػية ،كاالتصػػاالت ككسػػائؿ اإلىػػبلـ الداخميػػة
كالخارجيػػػة بجامعػػػة تسػػػمانيا ،كمكلػػػع مركػػػز بيتػػػر أنػػػدرككد ىمػػػ اإل نترنػػػت ككسػػػائؿ التكاصػػػؿ
االجتماى  ،كساىدت

زيادة الكى بعمؿ المركز داخؿ تسمانيا كخارجيػا ،كلػد أظيػر تحميػؿ

ليذه التيطية ىم  Isentia Mediaportalأف ىناؾ ُٗ مادة

مركز أندرككد ػ كسػائؿ

اإلىػػبلـ الرئيسػػية  -الطباىػػة كاإلذاىػػة كالتمىزيػػكف كاإلنترنػػت حيػػث يضػػع برنػػامج مركػػز بيتػػر
أنػػدرككد األطىػػاؿ ػ طػػريقيـ إل ػ الػػتعمـ ،كظيػػرت ػ جميػػع المكالػػع الرئيسػػية اليكميػػة ػ
 Newscorp Australiaينشػػرت صػػكر كمقػػاالت ىػػف خريج ػ جامعػػة لكنسيسػػتكف كبػػكرف
كيػػدز ػ الصػػىحة األكل ػ

ػ صػػحيىت  Examinerك (Tasmania The Advocate

)Government, Annual Report 2018 ,p.2

كأخي ار؛ جامعػػة الطىػػؿ ػ اسػػتراليا ليػػا الكثيػػر مػػف المي ػزات قػػد أشػػار تقريػػر لممركػػز
القػكم ألبحػاث التعمػيـ المينػ

National Centre for Vocational Education

 ،Research reportكمنسػؽ مشػركع جامعػة الطىػؿ ػ اسػتراليا "CUA coordinator
حػػكؿ تقييمػػات جامعػػة الطىػػؿ باسػػتراليا  CUAكت ثيرىػػا ىم ػ الطػػبلب كمجتمعػػاتيـ إل ػ ككنيػػا
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إيجابية لمياية كػذلؾ بالنسػبة لممدرسػة كالمجتمػع حيػث اسػتمتع المشػارككف بالمدرسػة
كحسػنكا الثقػة بػالنىس ككػاف لػدييـ ارتبػاط أكبػر بػالتعمـ" ،جػزت مػف أىػـ عاليػات CUA
أكثر،
ٌ
أيضػا
ىك أنػو يعرلػؿ اال تراضػات العاديػة حػكؿ التعمػيـ كالمشػاركة ،لػيس قػط لممشػاركيف كلكػف ن
لمعائبلت كالمجتمعات القادرة ىم رؤية القيمػة كالتػ ثير ىمػ أطىػاليـ (National Centre for

Student Equality in Higher Education (NCSEHE), HIGHER EDUCATION
)PARTICIPATION, 2017,p.42

ك

مما سبؽ اتض اىتماـ المجتمع االسترال متمثؿ

الحككمػة ،كالجامعػات كالمجتمػع

المػػدن بتنميػػة الميػػارات المسػػتقبمية المطمكبػػة لمجتمػػع المعر ػػة ،كالميػػف المسػػتقبمية لمطػػبلب،
كىميػػو قػػد أثػػر المجتمػػع االسػػترال بكػػؿ مقكماتػػو كمككناتػػو بشػػكؿ مػػا أك ب ػيخر ىم ػ تشػػكيؿ
التعمػػيـ الرسػػم كغيػػر الرسػػم كمنػػو جامعػػة الطىػػؿ ،ك يمػػا يم ػ ىػػرض ألىػػـ القػػكل كالعكامػػؿ
المجتمعية كثيقة الصمة بمكضكع الدراسة

المجتمع االسترال :

 الكّْ ٚالعْامل الجكافٔ٘ املؤثسٗ عل ٙجامع٘ القفل يف اسرتالٔا :
العامؿ الجي ار  :استراليا  -الجزيرة االسػترالية أك الككمنكلػث االسػترال ؛ أصػير لػارات
العػػالـ؛ تبم ػ مسػػاحتيا ح ػكال ٓ % ٔ.مػػف مسػػاحة الكػػرة األرضػػية؛ ترتيبيػػا بػػيف الػػدكؿ ىػػك
األكؿ
السادس مف حيث المساحة ،باإلضا ة إل احتبلليا المركز ٌ

كبر المساحة بػيف الجػزر

حػكؿ العػالـ (العقػاد ،ُّٖٗ ،صُٓ) ،كتقػع ػ نصػػؼ الكػرة الجنػكب غػرب المحػيط اليػػادم

بػػالقرب مػػف منطقػػة جنػػكب شػػرؽ آسػػيا ،يحػ ٌػدىا مػػف اليػػرب المحػػيط الينػػدم ،كمػػف الشػػرؽ
القارة ىف لػارة آسػيا،
المحيط اليادم ،كشماالن ن
كبل مف بحر آ ار ك ار كبحر تيمكر المذاف يىصبلف ٌ

الجنكبيػة ،كيتكػكف الككمنكلػث
المتجمد الجنكب  ،كمػف بعػده القػارة القطبيػة
كجنكبان يقع المحيط
ٌ
ٌ
االسػػترال مػػف سػػت كاليػػات ىػػـ نيكسػػاكث كيمػػز ،كػػكينز النػػد ،جنػػكب اسػػتراليا ،تسػػمانيا ،غػػرب
اسػػتراليا ،ك يكتكريػػا ،باإلضػػا ة إلػػ مقػػػاطعتيف ىمػػا المقاطعػػة االسػػترالية الكبػػرم ،كالمقاطعػػػة
الشمالية (السيد ،أيف تقع أستراليا) https://mawdoo3.com،

اليػػة ،كتعػد مجتمػػع متعػػدد الثقا ػػات ،الميػػة القكميػػة بيػػا الميػػة
كىػ إحػػدل الػػدكؿ الىيدر ٌ
أف اسػػتراليا كانػػت إحػػدل
أغمبيػػة الس ػ ٌكاف ىػػـ مػػف أصػػكؿ
ألف
أكركبيػػة ض ػبلن ىػػف ٌ
اإلنجميزيػػة ٌ
ٌ
ٌ
مستعمرات التاج البريطان لىتػرة طكيمػة مػف الػزمف ،ىاصػمتيا كػانبي ار ،كىنػاؾ ثبلثػة مسػتكيات

لمحككمة االسترالية تشمؿ الحككمة االسترالية الىيدرالية ،حككمػات الكاليػات ،حككمػة المحميػات،
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كيعػد التعمػيـ مسػئكلية الػثبلث حككمػات بنسػب متىاكتػة ( Australian Government, Country

. )Education Profiles (Australia), http://creativecommons.org
كمػػف خػػبلؿ ىػػرض أىػػـ مبلم ػ المكلػػع الجي ار ػ لمقػػارة االسػػترالية يتض ػ ككنيػػا لػػارة
تقػدمان
بسيطة التركيب ،عم الرغـ مف بعدىا ىف العالـ جي ار نيا إال أنيػا تعتبػر مػف أكثػر الػدكؿ ٌ
األكركبية .
مستكل المعيشة خارج القارة
كتحتؿ المركز األكؿ
ىم مستكل العالـ،
ٌ
ٌ
العامػػؿ السياس ػ  :طػػكرت الحككمػػة األسػػترالية مبػػادرات سياسػػية مسػػتيد ة لمعالجػػة

أكجو ىدـ المساكاة

النتائج التعميميػة لمشػباب مػف سػت مجمكىػات مسػتيد ة لممسػاكاة مػف

خػبلؿ مبػادرة معالجػة لؤلخطػات ػ النػكاتج التعميميػة ADDRESSING INEQUITIES IN
EDUCATIONAL OUTCOMESىم مدار العقكد الثبلثة الماضية ،بما

ذلػؾ برنػامج

المشػػاركة ػ التعمػػيـ العػػال كالش ػراكات Higher Education Participation and
 ،)HEPPP( Partnerships Programتػػـ تقػديـ برنػامج اإلنصػػاؼ الػكطن الشػامؿ ىػػذا
تمكيبل إضا نيا لمجامعات لبنات تطمعات كلدرات الطبلب مػف خمىيػات
ىاـ ََُِ ،كىك يك ر
ن
الحالػة االجتماىيػػة كااللتصػادية المنخىضػػة  )SES(socioeconomic statusلممشػػاركة
كالنجاح

التعميـ العال  ،كالتزمػت الحككمػة بػدىـ الطػبلب مػف خمىيػات محركمػة ػ سياسػة

بنػػات ىمػػ نتػػائج تقيػػيـ التقيػػػيـ،
التعمػػيـ مػػف خػػبلؿ حزمػػة إصػػبلح التعمػػيـ العػػال (َُِٕ)،
ن
أستراليا برامج لممساكاة استجابة لظػركؼ
حككمية
جامعة
كبمكجب HEPPP؛ صممت ّٕ
ن
ن
المجتمػػع المحم ػ كطبيعػػة الجسػػـ الطبلب ػ  ،تتضػػمف الب ػرامج الجامعيػػة ػ كثيػػر مػػف األحيػػاف
شػػػراكات مػػػع المػػػدارس االبتدائيػػػة كالثانكيػػػة المحميػػػة  ،كمقػػػدم التعمػػػيـ كالتػػػدريب المينػػػ ،
كالجامعػػات األخػػرل ،كحككمػػات الكاليػػات كاأللػػاليـ ،كمجمكىػػات المجتمػػع ،كأصػػحاب المصػػمحة
المعنيػػيف اآلخػػريف ،باإلضػػا ة إلػػ ذلػػؾ؛ ىنػػاؾ مجمكىػػة متنكىػػة مػػف البػػرامج لػػدىـ الطػػبلب
الحػالييف ػ انتقػاليـ إلػ الجامعػة (National Centre for Student Equality in Higher
)Education (NCSEHE), HIGHER EDUCATION, 2017,p.2

كىميػػػو تتضػػػا ر جميػػػع الىئػػػات الحككميػػػة كالمجتمعيػػػة مػػػف مقػػػدم التعمػػػيـ كالتػػػدريب
المين ػ  ،كالجامعػػات األخػػرل ،كحككمػػات الكاليػػات كاأللػػاليـ ،كمجمكىػػات المجتمػػع ،كأصػػحاب
تمػكيبل إضػا نيا لمجامعػات لبنػات تطمعػات كلػدرات الطػبلب
تػك ير
المصمحة المعنييف اآلخريف
ن
كخاصة مف الخمىيات االجتماىية كااللتصادية المنخىضة .
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العامؿ االلتصادم :تعد استراليا إحدل الدكؿ الرأسػمالية الصػناىية الكبػرل ،كىػ دكلػة
غنية بمكاردىػا الطبيعيػة كلػدييا لػدرة كبيػرة مػف حيػث الطبيعػة اإلنتاجيػة ،كلػد أدت اإلصػبلحات
الييكميػػة ػ نظػػاـ التعمػػيـ المين ػ االسػػترال إل ػ زيػػادة االسػػتثمار كالمنا سػػة ػ االلتصػػاد
كانخىاض نسبة البطالة ( دياب،َُِٗ،صِْ )؛ منذ أكثػر مػف ثػبلث ىقػكد تمثمػت المشػكمة
الكبيرة الت كاجيت االلتصاد األسترال
مكاد STEM

ػ انخىػاض ىػدد الشػباب األسػترالييف الػذيف يختػاركف

المدرسة ،ىذا التراجع يعن أف أستراليا ال تنتج ما يكى مػف األشػخاص ذكم

الميػارات البلزمػػة لتمبيػػة الطمػػب ىمػ النمػػك االلتصػادم كالكظػػائؼ الجديػػدة التػ تػ ت مػػع ىػػذا
النمك ،كبيذا تمج استراليا إل تعكيض ذلؾ مف خبلؿ ما تك ره مف التعميـ البديؿ كمنيػا جامعػة
نمكا تتطمب اآلف ميارات كمعػارؼ  ،STEMمػف األىميػة
الطىؿ ،ألف ٕٓ٘ مف الميف األسرع ن
بمكاف أف نت كد مف أف أطىالنا يتعممكف الميارات التػ سػيحتاجكنيا ألدات ىػذه األدكار " .ىػكف
سػكزاف كػبلب  ، Hon Susan Calebكزيػرة التعمػيـ كتنميػة الطىػؿ (Australia children
). University, Engaging Children in STEM, 2015,pp.1,13
كىميو قد أىمنت حككمة الككمنكلث االسترالية ىف التزاميا بتػك ير حػكال ْٓ مميػكف
الر لتمكيؿ تعميـ الرياضيات كاليندسة كالتكنكلكجيا ،كحكال ٓ مميكف دكالر لمراكػز اتصػاالت
دك نا
الرياضيات كالعمكـ ( ديػاب،َُِٗ،صِٗ ) ،كمػا
برنامج الشراكة
العمكـ ،كَِ مميكف
مكلػػت الحككمػػة األسػػترالية ىديػػد مػػف المبػػادرات التعميميػػة الداىمػػة لبلسػػتثمار ػ التعمػػيـ ،كلػػد
شػػمؿ ىػػذا االسػػتثمار حػكال ٔ مميػػكف جنيػػو إسػػترلين

ػ مخطػػط تعمػػيـ  STEMالمبكػػر لعػػاـ

ََُِ كى منصة تعميـ رلمية لائمػة ىمػ المعػب لؤلطىػاؿ ػ مرحمػة مػا لبػؿ المدرسػة ،كمػا
تسػػػتثمر حػػػكال ْ مميػػػكف جنيػػػو إسػػػترلين
كالمدرسيف
 STEMحقيق

ػػػ برنػػػامج العممػػػات الصػػػيار لتطػػػكير المعممػػػيف

مرحمة الطىكلة المبكرة الذم يسيؿ الشراكة بيف المدارس كالصناىة لجمػب ىػالـ
الىصكؿ الدراسية ()Prinsley & Johnston , 2015,p.3

ك ػ ىػػذا الصػػدد يمكػػف القػػكؿ أف الحككمػػة الىيدراليػػة االسػػترالية تنىػػؽ كبشػػكؿ كبيػػر
الكثيػػر مػػف األمػػػكاؿ لػػدىـ المبػػػادرات الداىمػػة لتعمػػػيـ  STEMالمبكػػر كلىػػػان لمخطػػط الىيدراليػػػة
المكضكىة لبلستثمار

التعميـ ما بيف العمكـ كاليندسة كالرياضيات كالتكنكلكجيا .

العامؿ االجتماى  :تعد استراليا مجتمع متعدد الثقا ات نتيجة لكصػكؿ ميػاجريف مػف أكثػر

مف ََُ دكلة كتعد القػدرة ىمػ الػد ع مقابػؿ أنشػطة الػتعمـ غيػر الرسػمية مػف االىتبػارات ذات
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الصػػمة ػ السػػياؽ األسػػترال  ،قػػد كجػػدت الدراسػػة الطكليػػة لؤلطىػػاؿ األسػػترالييف أف األطىػػاؿ
ىامػػػا ػػػ أسػػػر ذات أكضػػػاع اجتماىيػػػة التصػػػادية
الػػػذيف تتػػػراكح أىمػػػارىـ بػػػيف َُ ك ُُ ن
منخىضػػة يقضػػكف كلتنػػا ألػػؿ ػ األنشػػطة المنظمػػة (بمػػا ػ ذلػػؾ الرياضػػة المنظمػػة ػ أيػػاـ
الدراسة ككلت ألؿ

األنشطة التر ييية  /الثقا ية خارج المنػزؿ ىمػ األيػاـ غيػر المدرسػية)،

أكثر مف األطىاؿ

األسر ذات الكضع االجتماى كااللتصادم المتكسط  /العػال (Shelley (.

 ،,et al , 2019, P.18كمػف ىنػا كانػت نقطػة انطبللػة التكسػع ػ مشػركع جامعػة الطىػؿ
بالجامعات االسترالية؛ حيث يجب أف تتاح لكؿ أسترال الىرصػة لبنػات مسػتقبؿ أ ضػؿ ألنىسػيـ
بيض النظر ىف الخمىية أك الظركؼ الشخصية ،كينظر إل التعميـ ىمػ نطػاؽ كاسػع ك سػاس
لتحقيؽ اإلمكانات الىردية ،كمع ذلؾ ،لد ال يىكر العديد مف الطبلب

إمكانيػة التعمػيـ العػال ،

أك لد يكاجيكف صعكبة ػ الكصػكؿ إلػ الجامعػة أك لػد يكاجيػكف صػعكبات ػ االنتقػاؿ مػف
خبللػػو ،األسػػباب كثيػػرة كمتنكىػػة  ،كلكنيػػا لػػد تشػػمؿ البعػػد أك اإلىالػػة أك الحالػػة االجتماىيػػة
كااللتصادية ،مع ت ثر الطبلب األكثر حرمانػا بػ كثر مػف كاحػدة مػف ىػذه الخصػائص ،تػـ تكثيػؽ
حقيقة أف العديد مف ىؤالت الطبلب ال يصػمكف إلػ نىػس المسػتكل مػف التحصػيؿ ػ المدرسػة

مثػؿ ألػرانيـ غيػر المحػركميف تػـ تكثيقػو ىمػ نطػاؽ كاسػع (National Centre for Student
Equality in Higher Education (NCSEHE), HIGHER EDUCATION PARTICIPATION,

).2017,p.2
كىم الػرغـ مػف كػكف المجتمػع االسػترال مجتمػع متعػدد الثقا ػات إلػ حػد مػا؛ إال أف
جامعػػة الطىػػؿ االسػػترالية تعػػد مػػف أىػػـ الب ػرامج التػ تقػػدميا الجامعػػات بالتعػػاكف مػػع المػػدارس
إلتاحػػة الىرصػػة لكػػؿ أسػػترال لبنػػات مسػػتقبمو كتحقيػػؽ إمكاناتػػو الىرديػػة بشػػكؿ أ ضػػؿ ،بيػػض
النظر ىف الخمىية أك الظركؼ الشخصية .
العامؿ الثقا

 :تعترؼ استراليا بالحاجة لمت كيػد ىمػ المسػئكلية االجتماىيػة كالتنميػة

الذاتية ،لتطكير لكل ىاممػة أكثػر مركنػة ،مػـ تعػد كػرة " الكظػائؼ مػدم الحيػاة " مكجػكدة ػ
استراليا؛ كيمكف تكلػع أف األ ػراد ييييػركا كظػائىيـ مػرات ىديػدة طػكاؿ حيػاتيـ العمميػة ،كمػف ثػـ
يؤكد التىكير

الكظائؼ كالميف ػ اسػتراليا ىمػ الطبيعػة التنمكيػة كغػرس الكىػاتة المينيػة

إلدارة التيييػػر االنتقػػال (ىبػػدالرحمف  ،َُِٗ ،ص ص ُٕٖ ،)ُٖٔ،كتقػػدـ جامعػػة أسػػتراليا
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لؤلطىاؿ طرلنا ذات ميزل كمبلئمة كمممكسة لدىـ كالمساىمة ػ ر اىيػة كاسػتدامة المجتمعػات
الت تكاجو تحديات كبيرة  ،بما

ذلؾ الىقر كالبطالة كالجريمة كالصحة .

دكر حاسػ نػما ػ التصػػاد اسػػتراليا ،كيتمق ػ تعمػػيـ ) (STEMحال نيػػا
كيمعػػب  STEMنا
ىامػػا ،كيعمػػؿ المجتمػػع االسػػترال ىمػ أف تتصػػؿ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا
سياسػػة مكثىػػة ك
اىتمامػػا ن
ن
كاليندسػػػػة كالرياضػػػػيات بالعمػػػػؿ القػػػػيـ ػػػػ العمػػػػكـ االجتماىيػػػػة كاإلنسػػػػانية؛ الىتبػػػػار ىػػػػذه

التخصصات حاسمة لىيـ ثقا ة المجتمع ،كمعر ة العبللات داخمو ،ػػ  STEMاالسػترالية تعمػؿ
مع المجتمع كمرتبطة بالثقة كااللتزاـ المتبادؿ()Lowrie ,et al, 2017,p.3
مف أىػـ الثقا ػات السػائدة ػ المجتمػع االسػترال أف "  STEMػ كػؿ مكػاف؛ ألف
تيػػذيتنا ،سػػبلمتنا ،منازلنػػا كأحيائنػػا ،ىبللاتنػػا مػػع العائمػػة كاألصػػدلات ،صػػحتنا ،كظائىنػػا ،ككلػػت
راغنػػػا تتشػػػكؿ بشػػػكؿ ىميػػػؽ مػػػف خػػػبلؿ االبتكػػػار التكنكلػػػكج كاكتشػػػا ات العمػػػكـ "  ،ىػػػ
إسػػتراتيجية اسػػتراليا َِِٓ  AUSTRALIA: 2025تػػـ التركيػػز ىم ػ ضػػركرة بنػػات كى ػ
المجتمػػػع لممشػػػاركة ػػػ العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كاليندسػػػة كالرياضػػػيات  ،كيجػػػب أف يكػػػكف لػػػدل
المجتمػػع ثقػػة ب ػ ف المنػػاىج الت ػ يتبعيػػا ممارسػػك العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاليندسػػة كالرياضػػيات
كجػػػكدة ىمميػػػـ تمبػػػ احتياجػػػات كتطمعػػػات المجتمػػػع كتطمعاتػػػو األخبلليػػػة .

Australian

)Government, 2013,pp.5,11

نجاحػا ػ العػالـ ىػ ظػؿ
احدا مف أكثر المجتمعػات
كىميو يعتبر المجتمع األسترال ك ن
ن
المكارد الطبيعية الكاسعة  ،الت تخدميا مؤسسات ىادلة كمستقرة كمحترمػة  ،كتتميػز بالبراىػة
كالعمؿ الجاد ،إف العديد مف األسترالييف مزدىركف بشكؿ كاؼ كيميمػكف إلػ دىػـ أكلئػؾ األلػؿ
ات أك المحػػػركميف ،كمػػػف ىنػػػا كانػػػت نقطػػػة البدايػػػة ػػػ االىتمػػػاـ بمشػػػركع جامعػػػة الطىػػػؿ
ثػػػر ن
االسترالية.
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زابعاً ّ :اقع جامع٘ القفل ظامع٘ الفْٔو ّدّزٍا يف دعه تعلٔه  STEMيف ضْٛ
االسرتاتٔجٔ٘ الكْمٔ٘ للعلْو ّالتهيْلْجٔا ّاالبتهاز "2030
يعد ىاـ َُُِـ البداية الحقيقيػة لبلىتمػاـ الرسػم لػكزراة التربيػة كالتعمػيـ المصػرية
بتعمػيـ  STEMحػيف مكلػت الككالػة األمريكيػة لمتنميػة الدكليػة  USAIDبالشػراكة مػع منظمػة
تعمػـ العػالـ  World Learningكمعيػد ػرانكميف  The Franklin Instituteكشػراكة
القػرف الكاحػد كالعشػريف لتعمػيـ 21st Century Partnership for STEM STEM
)(12PSTEM
الثانكيػػة

 Educationمشػػػركع إنشػػػات مػػػدارس المتىػػػكليف ػػػ العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا

 STEMبمصػػر ،لجػػذب المتىػػكليف ػ العمػػكـ الرياضػػيات كاليندسػػة كالتكنكلكجيػػا

كاالىتمػػػػاـ بقػػػػدراتيـ ،كتطبيػػػػؽ منػػػػاىج كطػػػػرؽ تػػػػدريس جديػػػػدة تعتمػػػػد ىمػػػػ المشػػػػركىات
االستقصػػائية،حيث بػػدأت الدراسػػة ػ مػػدارس المتىػػكليف ػ مدينػػة السػػادس مػػف أكتػػكبر ،ثػػـ
مدرسة المتىكلات بزىرات المعادل ىاـ َُِِ ،كبعػد ذلػؾ تػـ التكسػع ػ إنشػات تسػع مػدارس
أخػرل) ،(USAID, Egypt STEM Schools Project, https://www.worldlearning.org
ىػذا كىمػ الػػرغـ مػػف كػػكف ىػذا النػػكع مػػف المػػدارس تحتاجػػو كػؿ الػػدكؿ إلىػػداد القػػكل البشػػرية
الت يحتاجيا االلتصاد القائـ ىم المعر ة كخاصة مصر إال أف أىػـ مشػكمة اىترضػت مػدارس
 STEMبمصر ى التصارىا ىم المرحمة الثانكية ،قد اىتاد الطػبلب ىمػ الدراسػة بالطريقػة
التقميدية منذ بداية مسارىـ التعميم  ،كذلؾ لـ يكف لػدل ىػذه المػدارس شػراكات دكليػة أك حتػ
شػراكات مػع القطػػاىيف العػاـ كالخػاص ممػػا أثػر كبشػػكؿ ممحػكظ ىمػ التحصػػيؿ العممػ كالتقػػدـ
كالنجػػاح ػ مجػػاالت

 STEMكمتابعػػة ميػػف

االلتصاد الكطن .

 STEMبعػػد التخػػرج ،ممػػا يػػؤثر سػػمبان ىم ػ

كمف ىنا كانت نقطة اال نطػبلؽ ػ ضػركرة االىتمػاـ بتعمػيـ  STEMػ كػؿ المراحػؿ
التعميميػػػة بدايػػػة مػػػف المراحػػػؿ المبكػػػرة حتػػػ التعمػػػيـ الجػػػامع  ،كتػػػـ إطػػػبلؽ اإلصػػػدار األكؿ
لئلسػػتراتيجية القكميػػة لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاالبتكػػار ػ َُِٔ مؤكػػدة ىمػ أف التعمػػيـ لضػػية
سبؿ ابتكارية لمكاجيػة المشػكبلت المتراكمػة التػ أدت إلػ ضػعؼ
أمف لكم كالبد مف تحديد ي
المنػػتج التعميم ػ المصػػرم ،كنشػػر ثقا ػػة البحػػث كاالستقصػػات كاكسػػاب الطػػبلب ميػػارات البحػػث
العمم ػ كاالبتكػػار مػػف خػػبلؿ تطػػكير المنػػاھج كالب ػرامج الدراسػػية لمتعمػػيـ العػػاـ كالجػػامع ك ػػؽ
منظكمة متكاممة ،كتكظيؼ التكنكلكجيا الرلمية

إدارة التعمػيـ إلنتػاج رأس مػاؿ بشػرم متميػز
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لادرا ىم اإلسػياـ الىاىػؿ ػ التنميػة المسػتدامة كبنػات مجتمػع المعر ػة (كزارة التعمػيـ العػال
ن
كالبحث العمم ،االستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ  ،َُِٗ،صِٖ)
ى ػ إطػػار رؤيػػة مصػػر ََِّ كالمنبثقػػة مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة السػػبعة
ىشػػػر التػػػ ألرتيػػػا األمػػػـ المتحػػػدة ،كانطبللنػػػا مػػػف الػػػدكر المحػػػكرم لمبحػػػث العممػػػ  ،تمثػػػؿ

اإلسػػتراتيجية القكميػػة لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ك االبتكػػار ََِّ ركيػػزة أساسػػية لمرؤيػػة الكطنيػػة
الخاصػػػة بإنتػػػاج كتػػػكطيف العمػػػكـ ك المعػػػارؼ؛ حيػػػث انطمقػػػت االسػػػتراتيجية الكطنيػػػة لمعمػػػكـ

كطنيػا لمتحػػرؾ باتجػػاه المسػػتقبؿ مػف خػػبلؿ رصػػد المقكمػػات
كالتكنكلكجيػا كاالبتكػػار لتكػػكف دلػػيبلن
ن
المتاحة لمنظكمة العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار الكطنية كطػرح خطػط كبػرامج تنىيذيػة لػدىـ ىػذه
المنظكمة ،كتستيدؼ االستراتيجية القكميػة لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا كاإلبتكػار ََِّ إىػداد لاىػدة
ىمميػػػة كتكنكلكجيػػػة اىمػػػة ،منتجػػػة لممعر ػػػة ،لػػػادرة ىمػػػ االبتكػػػار ،ليػػػا مكانػػػة دكليػػػة ،تػػػد ع
االلتصاد الػكطن لمتقػدـ المسػتمر ،بمػا يحقػؽ التنميػة المسػتدامة ،كمضػاىىة اإلنتػاج المعر ػ
كتحسػػف الجػػكدة كر ػػع مػػردكده ػ التصػػدم لمتحػػديات المجتمعيػػة كزيػػادة تنا سػػية الصػػناىة
الكطنيػػػة (كزارة التعمػػػيـ العػػػال كالبحػػػث العممػػػ ،االسػػػتراتيجية القكميػػػة لمعمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا
كاالبتكار ََِّ  ،َُِٗ،ص ص َِ)ٔ،
كلػػد ضػػاىىت كزارة التعمػػيـ العػػال كالبحػػث العمم ػ جيػػدىا منػػذ اطػػبلؽ اإلسػػتراتيجية
القكميػة لمعمػكـ كالتكنكلكجيػػا كاالبتكػار ػ إطػػبلؽ البػرامج كالمشػركىات ك قنػػا لبرنػامج الحككمػػة
كالمتضػػمف محػػكر االسػػتراتيجية القكميػػة لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاالبتكػػار بمسػػارييا؛ األكؿ كىػػك"

تييئػػة بيئػػة محىػػزة كداىمػػة لمتميػػز كاالبتكػػار ػ البحػػث العممػ بمػػا يؤسػػس لتنميػػة مجتمعيػػة
شػػاممة كانتػػاج معر ػػة جديػػدة تحقػػؽ ريػػادة دكليػػة"  ،كالثػػان  " :إنتػػاج المعر ػػة كنقػػؿ كتػػكطيف
التكنكلكجيا لممساىمة ػ التنميػة االلتصػادية كالمجتمعيػة " ك ػ ضػكت محػكر الريػادة الدكليػة
لمصػػر كالػػذل يعتبػػر مػػف ضػػمف محػػاكر اسػراتيجية التنميػػة المسػػتدامة كبرنػػامج ىمػػؿ الحككمػػة
،كيعط المسػار األكؿ لبلسػتراتيجية مسػاحة كبيػرة لنشػر ثقا ػة العمػكـ كالتكنكلكجيػا كاالبتكػار
كربط البحػث العممػ بػالتعميـ كبالحيػاة اليكميػة بمػا ػ ذلػؾ تبسػيط الظػكاىر الطبيعيػة كالتعمػيـ
اإلبػػداى لمعمػػكـ كتحىيػػز الشػػباب لبلبتكػػار كاحتضػػاف المبتكػػريف ،كلتحقيػػؽ االىػػداؼ الخاصػػة
بالمسػػار االكؿ أكػػدت االسػػتراتيجية ىم ػ تبن ػ ىػػدة متطمبػػات لػػدىـ البحػػث العمم ػ كصػػناىة
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التعميـ كالثقا ة العممية

المجتمع كمنيػا (كزارة التعمػيـ العػال كالبحػث العممػ ،االسػتراتيجية

القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ  ،َُِٗ،صٕٓ) :
-

إىداد برامج إىبلمية كثقا ية جديدة كتىعيؿ كدىـ البػرامج القائمػة لتزكيػة ركح المنا سػة
العممية .

-

نشر ثقا ة البحث العممػ بالمػدارس (مرحمػة التعمػيـ مػا لبػؿ الجػامع ) ،مػف خػبلؿ ليػاـ
الجامعة كالمراكز كالمعاىد البحثية بعمؿ إتىاليات كشػراكة مػع مؤسسػات التعمػيـ مػا لبػؿ
الجػػامع (ىػػاـ ك ن ػ ) ،تسػػتيدؼ نشػػر ثقا ػػة البحػػث العمم ػ بالمػػدارس (بركتكك ػكالت)
تعاكف.

-

إىداد برامج الكتشاؼ المكاىب كدىـ الطبلب المخترىيف كالباحثيف.
ىذا كمف أىـ إنجازات الجيات التنىيذيػة لبلسػتراتيجية لتحقيػؽ متطمبػات المسػار األكؿ

مف االستراتيجية؛ أف كضعت األكاديمية حزمة مف البػرامج الجديػدة كالمبتكػرة التػ تتناسػب مػع
المرحمة الجديدة مف خبلؿ مبادرة رئيس الجميكرية مجتمع مصرم “يتعمـ كيىكر كيبتكر” كىػ
معػػػرض القػػػاىرة الػػػدكل لبلبتكػػػار ،البرنػػػامج التميىزيػػػكن “القػػػاىرة تبتكػػػر” ،كمعػػػرض ََُُ
إختراع ،كمسمسؿ رسكـ متحركة ثبلثػ األبعػاد )األزىػر الشػريؼ( الجػزت األكؿ كالثػان كالثالػث،
كمسمسؿ نػكر ،كدىػـ جامعػة الطىػؿ ،كترجمػة كطباىػة المكسػكىات كالكتػب العمميػة المبسػطة،
كما تػـ تنظػيـ ىػدد مػف اىميػات مسػرح العمػكـ كىػك إحػدل الىاىميػات التػ تنظميػا األكاديميػة
إلحداث لقات مباشر بيف القائميف ىم تبسيط العمكـ كاألطىاؿ مف سف ٓ أىكاـ حتػ سػف ُٓ
ىػػاـ ،كاطػػبلؽ برنػػامج  Go Scienceلتبسػػيط العمػػكـ لؤلطىػػاؿ مػػف ٓ  ُٓ :ىامػػا كيشػػمؿ
البرنػػامج مجمكىػػة مػػف األنشػػطة ىػػرض أ ػػبلـ ىمميػػة ثنائيػػة كثبلثيػػة األبعػػاد لؤلطىػػاؿ ّ D
 ، 2D Cinema،Cinemaممعػب العمػكـ ،متحػؼ متنقػؿ لمعمػكـ ،اسػتخداـ التقنيػات الحديثػة
مثػػؿ الصػػكر ثبلثيػػة األبعػػاد “  ”Hologramكدمجيػػا ػ الكالػػع المعػػزز “ Augmented
 ، ” Realityكرش ىمؿ تىاىميػة ػ مختمػؼ العمػكـ مثػؿ الىيزيػات ،األحيػات ،الكيميػات ،شػرح
مبسػػط لمتجػػارب العمميػػة الت ػ تيػػدرس ضػػمف المنػػاىج الدراسػػية (كزارة التعمػػيـ العػػال كالبحػػث
العمم  ،االستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ .،َُِٗ،ص صْْ)ّْ،
كىميػػو تعػػد جامعػػة الطىػػؿ أحػػد األدكات الداىمػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ االسػػتراتيجية كخاصػػة
يما يتعمؽ بالمسار األكؿ ،ك يما يم سػيتناكؿ البحػث نشػ ة جامعػة الطىػؿ المصػرية كالىمسػىة
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أخيػر
الت استندت ىمييا ،كأىدا يا ،إدارتيا ،تمكيميا ،كجيات التعمػيـ كالشػركات الىػاىمكف ،ثػـ نا
الحديث ىف أىـ مبلم جامعة الطىػؿ بجامعػة الىيػكـ كمػا تػـ إنجػازه منػذ نشػ تيا كحتػ الكلػت
الحال .

 ىشأٗ جامع٘ القفل املصسٓ٘ ّالفلسف٘ اليت قامت علَٔا:
ػ إطػػار سػػع كزارة التعمػػيـ العػػال كالبحػػث العمم ػ بمؤسسػػاتيا المختمىػػة – ك ػ
مقػدمتيا الجامعػػات  -لتقػديـ خػػدماتيا لكا ػة مؤسسػػات كلطاىػات الدكلػػة كالمجتمػع المػػدن تػػـ
إطبلؽ مبادرة "جامعة الطىؿ

مصر"

ىاـ َُِْ " كمبادرة جديدة تك ر تعمػيـ مبتكػر غيػر

رسػػم لطمبػػة المػػدارس بيػػدؼ تشػػجيع كتييئػػة بيئػػة محىػػزة لمبحػػث العمم ػ كاالبتكػػار ،كلنشػػر
الثقا ػػة العمميػػة كتطػػكير طػػرؽ جديػػدة لمتعمػػيـ (أكاديميػػة البحػػث العممػ كالتكنكلكجيػػا  ،برنػػامج حاضػػنة

خاصػػة ػ ظػػؿ التصػار المػػنيج الدراسػ لمعمػػكـ
العقػكؿ العمميػة المصػػرية (اسػم )َُِٕ،ـ،صِ)،
ن
ىم ػ مجمكىػػة مػػف الحقػػائؽ كاأل كػػار دكف اتاحػػة الىرصػػة لمطالػػب لك ػ يقػػكـ بػػإجرات التجػػارب
كاألبحاث كتطػكير الميػارات االتصػالية الخاصػة بػالعمكـ ،ىػ العصػر الحػال ؛ مصػر ػ أمػس
الحاجػػة لتعزيػػز البػرامج الخاصػػة بتػػدريس مػػنيج العمػػكـ ،ككػػذلؾ االرتقػػات بمسػػتكل الطػػبلب ػ
المػػدارس كالػػذيف يمثمػكا ىممػػات كبػػاحث مصػػر ػ المسػػتقبؿ ،كتسػػتند مسػػىتيا ىمػ ت كػػد مػػف
حصكؿ كؿ طىؿ ىم أنشػطة تعميميػة ىاليػة الجػكدة ،كتعزيػز الػركابط بػيف األطىػاؿ كالجامعػات
المجػػاكرة ليػػـ ،كر ػػع الػػكى بالىكائػػد كالىػػرص التػػ يمكػػف أف يجمبيػػا التعمػػيـ العػػال (المكلع
الرسػػػػػػػػػم ألكاديميػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػ  ،جامعػػػػػػػػػة الطىػػػػػػػػػؿ-الرؤية،الرسػػػػػػػػػالة ،القػػػػػػػػػيـ،
.)http://childuni.asrt.sci.eg

 أٍداف جامع٘ القفل يف مصس :
جامعػػة الطىػػؿ مػػف أكبػػر ب ػرامج التعمػػيـ االبػػداى يعمػػؿ ىم ػ دىػػـ اكتشػػاؼ الميػػارات
ىاما كمف ثػـ تنميػة االبتكػار
كتنمية المكاىب العممية ىند األطىاؿ مف ىمر ٗ سنكات إل ُٓ ن
ىاما يما بعػد؛ حيػث تتمثػؿ رؤيػة جامعػة الطىػؿ
كاالختراع ىند الىئة العمرية مف ُٓ إل ُٖ ن
تعزيز المجتمع المصرم مػف خػبلؿ اطىػاؿ اليػكـ الػذيف ىػـ ادكات المسػتقبؿ المعنيػيف ببنػات

مصر الحديثة ،كيتمثؿ اليدؼ الرئيس لجامعة الطىؿ ػ بنػات ىقػكؿ االطىػاؿ المصػرييف كذلػؾ
بتعزيػػػز اىتمػػػاميـ بػػػالعمكـ مػػػف خػػػبلؿ الت كيػػػد ىمػػػ أىميػػػة البحػػػث العممػػػ كتطػػػكير الميػػػارات
العممية؛ لذا ػإف جامعػة األطىػاؿ تعنػ بعػدة أمػكر منيػا دىػـ اؿ( STEMالعمػكـ ،التكنكلكجيػا،
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اليندسػػػػة ،كالرياضػػػػيات ) ،كاىػػػػداد االطىػػػػاؿ مػػػػف أجػػػػؿ التحػػػػديات المسػػػػتقبمية كػػػػذلؾ تعزيػػػػز
االىتمامػػات طكيمػػة المػػػدم لبلطىػػاؿ الخاصػػػة بعمميػػة الػػػتعمـ ،كمسػػاىدة االطىػػػاؿ ىمػػ تحديػػػد
االىػػػداؼ المسػػػتقبمية كالتاكيػػػد ىمييػػػا كتحقيقيػػػا (أكاديميػػػة البحػػػث العممػػػ  ،جامعػػػة الطىػػػؿ-
األىداؼ)http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/grants-3/childuni ،

 ىره الكبْل ظامع٘ القفل:
جامعػػة الطىػػؿ ش ػ نيا ش ػ ف أل جامعػػة ليػػا مكتػػب تنسػػيؽ لػػكم ىػػاـ يػػتـ التقػػدـ ليػػا
إلكتركنيان ىم مكلع أكاديمية البحث العمم كالتكنكلكجيا ىف طريؽ مؿت نمكذج مخصػص مػف

لبػػػؿ األكاديميػػػة التػػػ تتػػػكل تكزيػػػع الطػػػبلب المقبػػػكليف جي ار يػػػان ىمػػػ ألػػػرب الجامعػػػات إلػػػ

محا ظاتيـ ،كالقبكؿ يككف ب كلكية التقديـ ،مػع الت كيػد ىمػ أنػو ال يحػؽ ألم طالػب النقػؿ مػف
حالو ىدـ حضكره بالجامعة المسجؿ بيػا كذىابػو

كال جامعو أخرل ميما كانت الظركؼ ،ك

لجامعو أخرل سكؼ يتـ ر ض لبكلو بالجامعة األخرل كأيضان اسقاط حقو

الجامعػو المسػجؿ

بػػو ،برنػػامج جامعػػو الطىػػؿ مكحػػد بكا ػػو الجامعػػات بنسػػبو تتعػػدم ٖٓ %لػػذا يتقػػدـ الطػػبلب
لمتسػػجيؿ بالجامعػػة طبقػػا لمػػربعيـ السػػكن لعػػدـ كجػػكد ام اخػػتبلؼ ػ المػػنيج األساسػ بػػيف
الجامعات ،كيحصؿ الطالب ىم شيادة تخرج مف جامعة الطىؿ بإجتياز أحد المشػركىات التػ
تخصص ييا) ،كلد بم إجمال األطىاؿ المقبكليف لمدكرة الخامسػة (َُِّٕٗٓٓ )ََِِ-
طىػ نػبل ،بتمكيػػؿ مػػف األكاديميػػة بتكمىػػة بميػػت ح ػكال ُٓ مميػػكف جنيػػو ،كلػػد بم ػ إجمػػال ىػػدد

الطػػػػبلب المسػػػػتىيديف الممتحقػػػػيف بالبرنػػػػامج ُٔ ألػػػػؼ طالػػػػب حتػػػػ اآلف مػػػػف جميػػػػع أنحػػػػات
الجميكريػػػػػة(،المكلع الرسػػػػػم أل كاديميػػػػػة البحػػػػػث العممػػػػػ  ،جامعػػػػػة الطىػػػػػؿ-نظػػػػػـ القبػػػػػكؿ،
.http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/grants -3/childuni

 إدازٗ ّمتْٓل جامع٘ القفل املصسٓ٘:
تػػدىـ أكاديميػػة البحػػث العمم ػ برنػػامج جامعػػة الطىػػؿ مػػف الناحيػػة الىنيػػة كالمالي ػة
بشػػكؿ شػػبو كامػػؿ؛ مػػف حيػػث الن ػكاح التمكيميػػة؛ يعػػد التمكيػػؿ المقػػدـ مػػف أكاديميػػة البحػػث
العمم ػ المصػػدر الكحيػػد لتمكيػػؿ أنشػػطة جامعػػة الطىػػؿ ىم ػ مسػػتكل الجميكريػػة؛ حيػػث يبم ػ
سػنكيا ،كبالنسػبة
متكسط دىـ األكاديميػة لمطالػب الكاحػد ػ برنػامج جامعػة الطىػؿ ألػؼ جنيػو
ن
لمنػكاح الىنيػػة كاألكاديميػػة؛ قػػد لامػػت أكاديميػػة البحػػث العممػ بإنتػػاج كتيػػب " دليػػؿ األنشػػطة
لجامعة الطىؿ "  Activity Bookىػاـ َُِٓ؛ يتضػمف كا ػة المكضػكىات التػ يػتـ تناكليػا
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بجامعػػػػة الطىػػػػؿ ىمػػػػ مسػػػػتكل الجميكريػػػػة ،كيشػػػػمؿ البرنػػػػامج ثبلثػػػػة تخصصػػػػات رئيسػػػػة
كالتػػال :العمػػكـ (الطالػػة – الميػػاه – التنػػكع البيكلػػكج  -الصػػحة) ،كاآلداب كالعمػػكـ اإلنسػػانية
(الىنػػكف –العمػػكـ اإلنسػػانية -ىمػػـ المصػػريات) ،كمكضػػكىات أخػػرل (مثػػؿ الىمػػؾ) ،كيػػتـ كضػػع
المنػاىج العمميػػة لتتناسػب مػػع كػؿ ئػػة ىمريػة ،كتتػػكل أكاديميػة البحػػث العممػ ميمػػة متابعػػة
التنىيذ؛ أما ميمة التنىيذ تتركيا األكاديمية لىريؽ إدارم يتـ اختياره تبع كػؿ جامعػة ممثػؿ مػف
ىضػػك ىيئػػة تدريس(منسػػؽ الجامعػػة) بجانػػب ريػػؽ إدارم مػػف مػػكظى الجامعػػة المستضػػيىة
لمبرنػػامج تتمثػػؿ ميمتػػو ػ تيسػػير العمػػؿ بجامعػػة الطىػػؿ ػ كػػؿ جامعػػة مستضػػيىة ،تحقيقنػػا
ألىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ الجامعة(أكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ،

.http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/grants -3/childuni

 األىشق٘ الالصفٔ٘ ّجَات التعله ّالشسنا ٛالفاعلٌْ ظامع٘ القفل املصسٓ٘:
لد بم ىدد الجامعات المستضيىة كالمشاركة

برنامج جامعة الطىػؿ المصػرية ّٗ

بحثيا ،ك تػرة الدراسػة بيػذه الجامعػة ىػاـ دراسػ كامػؿ،
نا
جامعة مصرية حككمية كخاصة
كمركز ن
كتػػك ره األكاديميػػة بالمجػػاف ،كلػػد اىتمػػد تصػػميـ برنػػامج جامعػػة الطىػػؿ ىمػ اسػػتخداـ األلعػػاب
كاألنشػػطة ػ الي ػكات الطمػػؽ بقػػدر اإلمكػػاف ،كانتػػاج م ػكاد التعمػػيـ اإللكتركن ػ كتػػك ير مصػػادر
لمتكاصػػؿ مػػع المكالػػع التعميميػػة المختمىػػة ،كمػػا يػػدرس األطىػػاؿ بقاىػػات المحاض ػرات كالمعامػػؿ
بداخؿ الجامعات ىم يد األساتذة الجامعييف.
كتبػػػدأ األنشػػػطة التعميميػػػة خػػػارج نطػػػاؽ اليػػػكـ الدراسػػػ العػػػادم ػػػ اطػػػار المنػػػاطؽ
المجاكرة لمجامعة ،كيتسع نطاليا تحت نىس المظمة داخؿ المدارس :لبؿ اليكـ الدراسػ  ،أثنػات
كلػػت اليػػذات ،بعػػد اليػػكـ الدراس ػ  ،أثنػػات العطػػبلت كاألجػػازات كغيرىػػا ،كمػػا تػػتـ مراجعػػة كا ػػة
األنشػػطة مػػف جانػػب األسػػاتذة داخػػؿ جامعػػة الطىػػؿ لك ػ يػػتـ ضػػماف جػػكدة العمميػػة التعميميػػة،
كتػػدىـ أكاديميػػة البحػػث العممػػ برنػػامج جامعػػة الطىػػؿ مػػف الناحيػػة التقنيػػة كالماليػػة ككضػػع
المنػػاىج العمميػػة لتتناسػػب مػػع كػػؿ ئػػة ىمريػػة كتتػػكل ميمػػة متابعػػة التنىيػػذ (أكاديميػػة البحػػث
العممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ-االنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة ،
)http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/grants -3/childuni
ىػػذا كمػػف أىػػـ دكاى ػ التىػػاؤؿ كاألمػػؿ كاالىتمػػاـ بمثػػؿ ىػػذا البرنػػامج كدكره ػ دىػػـ
التعميـ اإلبػداى اإلنجػازات الخاصػة بيػذا البرنػامج كمنيػا :ػكز جامعػة األطىػاؿ بػالمركز األكؿ
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ػ  Cairo Innovates 2016مػف بػيف جميػع بػرامج الثقا ػة العمميػة األخػرل ،ك ػكز ُُ
طالبػػا بجػكائز ألبحػػاثيـ كأ كػػارىـ ػ ابتكػػارات القػػاىرة َُِٕ ،كمػػا ػػاز ْ طػػبلب بج ػكائز ىػػف
ن
أ كػػػارىـ المبتكػػػرة ػػػ ابتكػػػارات القػػػاىرة َُِٖ (،أكاديميػػػة البحػػػث العممػػػ  ،جامعػػػة الطىػػػؿ-
االنجازات.) /http://childuni.asrt.sci.eg/about-us ،
كلكػػف ىنػػد إمعػػاف النظػػر ػ كجيػػات تنىيػػذ األنشػػطة الخاصػػة بػػبعض المكضػػكىات
المتضمنة

دليؿ األنشطة الخاصة بجامعة الطىؿ الصادر ىف أكاديمية البحث العممػ كالتػ

تتعمؽ بميارات  STEMعم سػبيؿ المثػاؿ  :مكضػكع الطالػة  Energyمكػاف تنىيػذ النشػاط
 Locationتػػـ تحديػػده ىم ػ أنػػو حجػػرة الصػػؼ ،classroomككػػذلؾ مكضػػكع  :الصػػحة
 Healthمكػػاف تنىيػػذ النشػػاط

 Locationتػػـ تحديػػده

كمكضػػػكع الميػػػاه  Waterمكػػػاف تنىيػػػذ النشػػػاط
 ،classroomالىنػػات Playground

 Lapاسػػتخداـ الػػبلب تػػكب،

 Locationتػػػـ تحديػػػده حجػػػرة الصػػػؼ

& (Academy of Science Research

 Technology, Activity Guide- Children University,pp.38,72,141ممػا
ىالميػا ىػ كجيػات
لد يقمؿ مف جدكل البرنامج؛ ىـ ركف لامت ىميو جامعػة الطىػؿ
ن
تمييػدا لبنػػات مينيػػيف عميػيف لمميػػف المختمىػػة كخاصػة المعتمػػدة ىمػ
الػتعمـ المرتبطػػة بػػالكالع
ن
ميارات STEM
كتعػػد جامعػػة الىيػػكـ مػػف أكلػ الجامعػػات المصػػرية استضػػا نة لبرنػػامج جامعػػة الطىػػؿ،

كجػػدير بالػػذكر أف المبنػػة األكل ػ لجامعػػة الىيػػكـ هكضػػعت ىػػاـ ُٕٓٗـ كلكنيػػا كانػػت ر نى ػا مػػف
جامعػػة القػػاىرة إل ػ أف اسػػتقمت ىػػاـ ََِٓـ بعػػد صػػدكر الق ػرار الجميػػكرل رلػػـ (ْٖ) لسػػنة
ََِٓـ بإنشات جامعة الىيكـ ،كتتمثؿ رؤية الجامعة بػ ف تكػكف جامعػة متميػزة تتسػـ بػالجكدة
ك قػػا لممعػػايير القكميػػة ػ مجػػاالت التعمػػيـ كالبحػػث العمم ػ كخدمػػة المجتمػػع كتنميػػة البيئػػة،
كتسع الجامعة ألف يتسـ خريجكىا بالمعػارؼ كالميػارات كالسػمكؾ القػكيـ كالقػدرة ىمػ التىكيػر
االبداى كاستمرار التعمـ بما يمكنيـ مػف المنا سػة ػ سػكؽ العمػؿ المحمػ كالعربػ كالعػالم
كمكاجية تحديات القرف الحادل كالعشريف .

ػدىيما لخطػػة
كانطبللن ػا مػػف تىعيػػؿ دكر جامعػػة الىيػػكـ ػ خدمػػة المجتمػػع المحػػيط كتػ ن
كزارة التعميـ العػال كالبحػث العممػ تػـ إطػبلؽ مبػادرة جامعػة الطىػؿ بجامعػة
الدكلة متمثمة
الىيػػكـ ىػػاـ َُِٓ ،سػػعيان مػػف الجامعػػة إل ػ ترسػػي لػػدميا ػ ميػػداف التعمػػيـ العػػال محمي ػان
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كدكليػػػان مػػػف خػػػبلؿ التعػػػاكف المثمػػػر بػػػيف جامعػػػة الىيػػػكـ كأكاديميػػػة البحػػػث العممػػػ

كالتكنكلكجيا مف أجؿ األجيػاؿ القادمػة التػ تتطمػع إلػ بنػات لػدراتيا كتنميػة ممكاتيػا مػف خػبلؿ
برامج جامعة الطىؿ ،كتعمؿ جامعة الىيػكـ ىمػ تسػخر جميػع إمكاناتيػا لبلضػطبلع بػدكرىا ػ
انجاح ىذا المشركع القكم الكبير.
كألف برنامج جامعة الطىػؿ يكػاد يكػكف متشػابو لدرجػة كبيػرة ىمػ مسػتكل الجميكريػة
ػػإف أىػػداؼ جامعػػة الطىػػؿ بػػالىيكـ ( :متطابقػػة تمام ػا مػػع أىػػداؼ جامعػػة الطىػػؿ ػ أكاديميػػة
بنػات ىقػكؿ االطىػاؿ كذلػؾ بتعزيػز

البحث العمم )؛ إذ يتمثؿ اليدؼ الرئيس لجامعة الطىؿ

اىتماميـ بالعمكـ مػف خػبلؿ الت كيػد ىمػ اىميػة البحػث العممػ كتطػكير الميػارات العمميػة؛ لػذا
ػػػػػػػإف جامعػػػػػػػة الطىػػػػػػػؿ بجامعػػػػػػػة الىيػػػػػػػكـ تيػػػػػػػدؼ إل (جامعػػػػػػػة الىيػػػػػػػكـ ،جامعػػػػػػػة الطىػػػػػػػؿ
:)http://www.fayoum.edu.eg/ncufu/goals.aspx،
• تعزيز احتراـ الذات كالثقة الخاصة باألطىاؿ .
• مساىدة االطىاؿ ىم تحديد االىداؼ المستقبمية كالت كيد ىمييا كتحقيقيا.
• دىـ اؿ( STEMالعمكـ  ،Sالتكنكلكجيا  ،Tاليندسة  ،Eكالرياضيات.) M
• زيػادة الػػكى الخػاص بالىكائػػد كالىػػرص الخاصػة بػػالتعميـ العػػال  ،كال سػيما بالنسػػبة لمطػػبلب
الذيف يمثمكا لطاىات المجتمع االلؿ حظا .
• تشجيع أساتذة الجامعات ىم المشاركة التطكىية

األنشطة الت تخدـ المجتمع .

• زيػػػادة طمػػػكح اآلبػػػات كخاصػػػة االطىػػػاؿ الػػػذيف ينتمػػػكا الػػػ لطاىػػػات ذات مسػػػتكم اجتمػػػاى
التصادم ألؿ.
• دىـ كتطكير ميارات التدريس كمناىج اتاحة المعمكمات يما بيف المعمميف داخؿ المدارس.
كجدير بالذكر أف جامعة الطىػؿ بجامعػة الىيػكـ تتبػع النمػكذج األلمػان لجامعػة الطىػؿ
الذم يعتمد بشكؿ شبو أساس ىم م ار ؽ الجامعة كاىمػاؿ كجيػات الػتعمـ المجتمعيػة  -ىمػ
النقيض مف النمكذج البريطان  -ىذا كيتـ تدريس المكاد الت حددتيا أكاديميػة البحػث العممػ
كالتكنكلكجيا لكؿ جامعات الطىؿ ىم مستكل الجميكرية ،كمدة الدراسة بجامعة الطىػؿ بػالىيكـ
ىبارة ىف ثبلث سنكات ،ىم أف يتراكح سػف القبػكؿ مػف ٗ سػنكات الػ َُ سػنكات كمػف َُ
ال ُُ سنو مف أبنات المحا ظة حت يتسن لؤلطىاؿ رصػة لضػات مػدة أطػكؿ ػ البرنػامج،
كيتـ من األطىاؿ شيادات جامعة الطىؿ اىت ار ان بمشاركتيـ
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ما مت إجناشِ ظامع٘ القفل ظامع٘ الفْٔو مير ىشأتَا عاو  2012حت ٙىَآ٘ Children's (2012
University – Fayoum University, Progress Report No Final
))Report,2019,pp.1-7
منذ انطبلؽ برنامج جامعة الطىؿ بالىيكـ ىاـ َُِٓ تـ االنتيات مف ثبلث مراحؿ
آخرىا براير ََِِـ ،كمف المقرر اف تبدأ المرحمتيف الرابعة كالخامسة بعد شير إبريؿ .
الىئات المستيد ة  :مف سف ٗ ُِ-سنة ،ككاف ىدد األطىاؿ الذيف التحقكا بو
حت اآلفَُٓ طىبلن .

أىضات ىيئة التدريس الذيف شارككا

البرنامج كتقديـ المحاضرات كالدكرات

التدريبية  ِٕ:ىضكان ىيئة تدريس مف جامعة الىيكـ مف كميات مختمىة بالجامعة.
ىدد المقررات

كؿ مرحمة مف المراحؿ الثبلث  :تـ تدريس ِٕ مقر ارن بكالع ٗ

ٗ أياـ تدريبية مع إلامة معرض مف أىماؿ

مقررات لكؿ مرحمة ،كتمثمت كؿ مرحمة

التبلميذ طكاؿ ترة التدريب ،كاشتممت المقررات ىم

مقررات ىف الطالة ،البيئة ،التنكع

البيكلكج  ،مصريات ،الىنكف ،اإلنسانيات .
كب النسبة لؤلىداؼ خبلؿ المراحؿ الثبلث حت نياية المرحمة الثالثة َُِٗ ـ  :قد
تحققت األىداؼ التالية:
 اىتمت جامعة الطىؿ بالىيكـ بنشر ثقا ة  STEMلؤلطىاؿ .
 تعمـ األطىاؿ أصكؿ الممكية الىكرية كااللتباس كالنقؿ .
كسبؿ االستىادة منيا
 تعرؼ االطىاؿ ىم بكابة بنؾ المعر ة المخصصة لؤلطىاؿ ي
دراستيـ كمشاريعيـ المستقبمية.
 مف خبلؿ األنشطة المصاحبة لمجامعة تعرؼ األطىاؿ ىم األساس العمم لمعديػد مػف
االختراىػػات ممػػا سػػاىدىـ ىمػ انجػػاح مشػػاريعيـ ،كشػػارؾ مػػنيـ ػ معػػرض القػػاىرة
لبلبتكار تحت رىاية أكاديمية البحث العمم .
 كاف لمبرنامج أثر كبير ىم المستىيديف مف كأكليات األمكر بمحا ظة الىيكـ مف خبلؿ
األ كار الخبلبة الت تشكمت

ىقكليـ كتطمعاتيـ المينية المستقبمية.

- 8111 -

تفعيل دور جامعة الطفل بجامعة الفيوم في دعم تعليم ................................................... STEM

كجدير بالذكر إل أف الطىؿ يقكـ بعمؿ مشركع تبع لكؿ مادة يتـ ىرضػيا ػ معػرض الجامعػة
السػػنكم مثػػؿ ىمػػؿ سػػخانات شمسػػية ،لكحػػات رىكنيػػة ،رسػكمات ،متػػر تنقيػػة ميػػاه ،صػػناىات
غذائية ،كبعض المجسمات .
الزيارات/كجيات التعمـ الت تمت زيارتيا حت نياية الثبلث مراحؿ لجامعة الطىؿ

الىيكـ :

تـ زيارة بعض معالـ جامعػة الىيػكـ مثػؿ لاىػة االحتىػاالت لمتػدريب ىمػ التمثيػؿ كالكػكراؿ،
ككػػذلؾ التجػػكؿ داخػػؿ الحػػرـ الجػػامع لدراسػػة أشػػكاؿ األشػػجار كتصػػنيىاتيا المختمىػػة ،كتىقػػد
كمياتيا كالامػة معػرض مػف أىمػاؿ التبلميػذ طػكاؿ تػرة التػدريب ،كزيػارة لػبعض كميػات الجامعػة
كى  :كمية العمكـ (معمؿ كمية العمكـ) ،الطب ،الزراىة ،رياض األطىػاؿ ،اآلثػار(المتحؼ) ،كميػة
سياحة ك نادؽ(المتحؼ) ،معيد دكؿ حكض النيؿ بالجامعة ،كمػا تضػمنت رحػبلت لزيػارة بعػض
معالـ الىيكـ مثؿ  :لصر ىػاركف ،لريػة كػرانيس ،بحيػرة لػاركف ،زيػارة ميدانيػة لمدينػة كيػدزينيا
لمعر ة الميف المختمىة لمساىدة األطىاؿ

معر ة مسارىـ المين .

كمف خبلؿ العرض السابؽ لما تـ إنجازه

جامعة الطىؿ بجامعة الىيكـ ،يمػا يتعمػؽ

باألىػػداؼ قػػد كلىػػت األىػػداؼ ىػػف حػػد نشػػر ثقا ػػة  STEMلؤلطىػػاؿ مػػع إىمػػاؿ لػػدكر الجانػػب
التطبيق

اكتساب ميارات STEM؛ حيث تمت زيارة ميدانية لمدينة كيدزينيا لمعر ػة الميػف

المختمىة لمساىدة األطىاؿ

معر ة مسارىـ المين ؛ يد يا ىك ىدؼ تعريى إل حد كبيػر،

كما التصرت كجيات التعمـ األخرل ىمػ زيػارات لمعػالـ الجامعػة بكمياتيػا المختمىػة ،كمجمكىػة
مف الزيارات الثقا ية لمعالـ محا ظػة الىيػكـ ،ىػذا كال يمكػف إنكػار أف مػا تػـ إنجػازه مػف أىػداؼ
بجامعػػة الطىػػؿ بػػالىيكـ تعػػد خطػػكة ىم ػ الطريػػؽ الصػػحي إال أنيػػا تحتػػاج لكثيػػر مػػف االىتمػػاـ
ات ىم المستكل الحككم أك المجتمع .
كالدىـ سك ن
ىػػذا كلػػد أىػػرب منسػػؽ البرنػػامج كاإلداريػػيف ػ جامعػػة الطىػػؿ بجامعػػة الىيػػكـ  -مػػف
خبلؿ العديد مف المقاتات الت لامت بيػا الباحثػة  -ىػف أف أىػـ ىقبػة تعتػرض سػير البرنػامج
تتمثؿ ػ الػنقص التمػكيم ممػا جعػؿ الييئػة اإلداريػة لتنىيػذ البرنػامج غيػر لػادرة ىمػ اإليىػات
بمتطمبػات المراحػػؿ التنىيذيػػة لممشػركع ،كتػ خر بػػدأ األنشػػطة كتػ خر صػػرؼ المسػػتحقات الماليػػة
لمعامميف بالمشػركع ،كىميػو تػ خر ػ بػدأ المراحػؿ ىػف مػا ىػك معمػف ،كػذلؾ يػتـ مػن شػيادات
جامعة الطىؿ لجميع األطىاؿ بيض النظر ىف لدراتيـ أك إنجازاتيـ كالساىات الت لضػكىا ػ
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البرنامج ،مع العمـ أنو ليس كؿ األطىاؿ الذيف بدأكا البرنامج أتمػكه نظػ ارن لعامػؿ الكلػت الػذم لػـ

يناسبيـ.

ىذا كمف خبلؿ ىرض ألىـ الىعاليات الت لدميا برنامج جامعة الطىؿ بجامعة الىيكـ
يتض ما يم :
 يتبع نمكذج جامعة الطىؿ بالىيكـ النمكذج األلمان

اىتماده بشكؿ شبو كم ىمػ نظػاـ

المحاضرات الجامعية الجامعات ى مراكز التعمـ ،مما أدل إل إىماؿ كبير لكجيات الػتعمـ
الصناىية كالشركات ،مما أثر كبشكؿ ممحكظ ىم اكتساب ميارات  STEMلدل الطىؿ.
 أىداؼ البرنامج تتسـ إل حد كبير بالعمكمية كالسطحية .
 ىناؾ لصكر ممحكظ

النكاح التدريبية إذ تتـ بشكؿ منعزؿ ىف الكالع المعاش .

 ينضـ األطىاؿ بشكؿ ردم إل الجامعة مع إبعاد دكر المدرسة ػ ذلػؾ ىمػ ىكػس الػدكؿ
المتقدمة .
 ىدـ تخصيص ىػدد أك نسػبة معينػة مػف المقبػكليف لؤلطىػاؿ مػف ذكم المسػتكل االجتمػاى
االلتصادم المنخىض االلتحاؽ يتـ ب سبقية الحجز

جدا.
كلت كجيز ن

 ىػػدـ ليػػػاـ المسػػػئكليف ىػػػف إدارة البرنػػػامج بػػػإجرات أم تقييمػػػات لؤلطىػػػاؿ كػػػذلؾ ،الشػػػيادات
الممنكحػػة مكحػػدة لكػػؿ االطىػػاؿ (نسػػخة كاحػػدة ) ،لػػيس ييػػا أم تقػػديرات أك تػػدرجات طبق ػان

لعدد الساىات أك لمستكل إنجاز الطىؿ.

 المقررات المقدمة تكاد تككف مىتقرة إل التخصصية؛ إذ تتسـ بشػكؿ كبيػر بالعمكميػة ،ىمػ
ىكس ما ىك كائف بالدكؿ المتقدمة.
 ىػػدـ القيػػاـ باسػػتطبلىات رأم لؤلطىػػاؿ أك أكليػػات أمػػكرىـ أك معممػػييـ ىػػف مسػػتكل تقػػدـ
األطىاؿ.
 اجتياز البرنامج ليس لو مػردكد يػذكر ػ تحكيػؿ مسػار تعمػـ األطىػاؿ نظػ ار لضػعؼ التعػاكف
بيف الجامعة كبيف المدرسة نظ ارن لككف المناىج المدرسية بعيػدة إلػ حػد كبيػر ىمػا يتعػرض
لو الطىؿ مف معارؼ كميارات بجامعة الطىؿ .

 ىدـ اشراؾ معمم المدارس

عاليات البرنامج .
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ككػػػ م نظػػػاـ تعميمػػػ أثػػػرت الظػػػركؼ المجتمعيػػػة ىمػػػ تككينػػػو كتشػػػكيمو كاسػػػتحداث
المبررات لظيكره كاستمراره ،قد أثرت العديػد مػف الظػركؼ السياسػية كاالجتماىيػة كااللتصػادية
ىم تعميـ  STEMكدىـ مبادرة جامعة الطىؿ

مصر ،كىذا ما سيتـ إيجازه يما يم :

الكّْ ٚالعْامل الجكافٔ٘ ّاجملتنعٔ٘ املؤثسٗ عل ٙجامع٘ القفل يف مصس :
العامػػؿ الجي ار ػ  :تحتػػؿ مصػػر الػػركف الشػػمال الشػػرل مػػف القػػارة اإل ريقيػػة ،تقػػدر
مسػػاحتيا بنحػػك مميػػكف كيمػػك متػػر مربػػع ،كىػ بػػذلؾ تشػػيؿ ُ َّ/مػػف مسػػاحة القػػارة ،يحػػدىا
كغربػػا ليبيػػا ،كشػػرلنا البحػػر االحمػػر كخمػػيج العقبػػة
كجنكبػػا السػػكداف،
ػماال البحػػر المتكسػػط،
شػ ن
ن
ن
كاسػرائيؿ (الحسػػين  ،ُٗٗٔ ،صٖ) ،كتتميػػز مصػػر بمكلػػع جي ار ػ ريػػد؛ يػ تعػد ػ لمػػب
العالـ؛ إذ تعد حمقػة كصػؿ بػيف ثػبلث لػارات؛ إ ريقيػا كآسػيا كأكركبػا ،كلمكلعيػا الىريػد أصػبحت
مطمع لبلحتبلؿ مف العديد مف الدكؿ؛ كىميو خاضت مصر العديد مف الحػركب مػف أجػؿ البقػات
آخرىػػا حػػرب ُّٕٗ كانتصػػارىا ىم ػ العػػدك الصػػييكن ؛ ممػػا أثػػر كبشػػكؿ ممحػػكظ ىم ػ معػػدؿ
التنميػػة ػ الػػببلد ،كاىمػػاؿ لطاىػػات النشػػاط االلتصػػادم كاالجتمػػاى  ،كتقمػػص اإلنىػػاؽ ىم ػ
الكثيػر مػف األنشػطة االلتصػادية كاالجتماىيػة كالثقا يػػة ،كمنيػا التعمػيـ بشػت مراحمػو ،كتكجػػو
االىتمػػاـ الكامػػػؿ لمدكلػػة نحػػػك التحػػرر مػػػف االحػػتبلؿ ،ممػػػا أضػػعؼ التعمػػػيـ كتقمصػػت أنشػػػطتو
كتحجمت أىدا و ( إبراىيـ ،َُِّ،صٕٗ)
إال انػػو ػ الىتػػرة الحاليػػة؛ تتسػػـ الحيػػاة المصػػرية بالمزيػػد مػػف االسػػتقرار السياسػػ
كاالجتماى  ،كذادت تكجيات الدكلة نحك التنمية االلتصادية ،كىميػو تكجيػت الدكلػة بمزيػد مػف
االىتماـ إل التعميـ بمراحمػو المختمىػة؛ إد ار نكػا منيػا ب ىميتػو ػ إىػداد القػكل البشػرية المػاىرة

كتقنيا ،كىميو ذادت تمؾ التكجيات نحك ثقػؿ التعمػيـ المصػرم
كالمدربة لمنيكض بمصر صناىي
ن
بالمزيد مف األنماط الداىمة لمنيضة الصػناىية كالعمميػة كىمػ رأسػيا تعمػيـ  ،STEMالبدايػة
كانت

المرحمة الثانكيػة( مػدارس  ،)STEMإال أنيػا بػدأت ػ التحػرؾ نحػك الىئػات العمريػة

األلػػؿ سػنا بالمراحػػؿ االبتدائيػػة كاإلىداديػػة ،كىمػػدت إلػ إطػػبلؽ العديػػد مػػف المبػػادرات كالب ػرامج

الداىمة كمنيا برنامج جامعة الطىؿ.

العامؿ السياسػ  :تمعػب كزارة التربيػة كالتعمػيـ دك ارن رئيسػيان ػ إدارة المػدارس كتحمػؿ

المسؤكلية الكاممة

كضع السياسات كالمعايير التشػريعية منػذ ىػاـ ُٗٓٗ ،كجػدير بالػذكر

أف السياسة التعميميػة ػ مصػر مػرت بتيييػرات متعػددة  ،منػذ ثػكرة يكليػك ُِٓٗ كحتػ ثػكرة
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يناير َُُِ  ،ىم إثر تييير النظاـ السياس المصرم تكجياتػو األيديكلكجيػة مػف االشػتراكية
إلػ الرأسػػمالية؛ ممػا أثػػر بشػكؿ كبيػػر ىمػ حركػػة التعمػيـ ػ مصػػر(إبراىيـ ،َُِّ ،ص ِ)،
كينظر إل تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات ىم أنو كنز كطنػ  ،ألنػو ال يصػنع
ي
أيضػا لككنػو منصػة لتجػارب االبتكػار التكنكلػكج لػذلؾ ،ػإف دكر
قط العمؿ المسػتقبم  ،كلكػف ن

الدكلػػة ىػػك تػػك ير التمكيػػؿ كالػػدىـ كالخبػػرة الكا يػػة لتنىيػػذ النظػػاـ بشػػكؿ صػػحي  ،األمػػر الػػذم

يتطمػب أبحاثنػػا ىميقػة ذات صػػمة بالبرنػامج لمتكصػػؿ إلػ حمػػكؿ مناسػبة لمػػتعمـ ػ جػػك اإلىػػداد

غير الرسم )،( Meguid , 2017,pp.30-31

كمف ىذا المنطمػؽ أطمقػت الدكلػة تجربػة مػدارس تعمػيـ  STEMىػاـ َُُِ ،لػدىـ
المتىػػكليف كالمكىػػكبيف ػ المرحمػػة الثانكيػػة ،ك ػ َّ نػػك مبر َُِٓ ـ تػػـ طػػرح المسػػكدة
األكل مف االستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاإلبتكار كتـ تشكيؿ لجنة ىميػا تتبػع كزيػر
التعمػػيـ العػػال كالبح ػث العمم ػ  ،كلجػػاف رىيػػة بالجامعػػات كالمراكػػز كالمعاىػػد البحثيػػة ،تكػػكف
ميمتيا متابعة تنىيذ الخطة كضماف اسػتمراريتيا كتقيػيـ مخرجاتيػا كمردكداتيػا ،ك ػؽ مؤشػرات
النجػػػاح المحػػػددة مػػػع االسػػػتعانة بالمرصػػػد المصػػػرل لمؤشػػػرات العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كاإلبتكػػػار
ب كاديميػػة البحػػػث العممػػ لتزكيػػػد المجنػػة بتقػػػارير تقيػػيـ مخرجػػػات البحػػث العممػػػ كالمؤشػػػرات
كليػػاس المػػردكد كأل جيػػة أخػػرل تراىػػا المجنػػة كتضػػع المجنػػة ػػكر تشػػكيميا البلئحػػة التنىيذيػػة
التػػ تحػػدد آليػػة ىمميػػا كتنىيػػذىا لمميػػػاـ المحػػددة ليػػا(كزارة التعمػػيـ العػػال كالبحػػث العممػػػ
،االستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ  ،َُِٗ،ص صَٕ)ُْ،
ككانت مف أبرز البرامج كالمبادرات الت تدىـ ىػذه االسػتراتيجية برنػامج جامعػة الطىػؿ
التػ أطمقتيػػا أكاديميػػة البحػػث منػػذ ىػػاـ َُِْ ،ك حػػد البػرامج الداىمػػة لمكشػػؼ ىػػف القػػدرات
كخاصػة يمػػا يتعمػػؽ
الكامنػة لػػدل الطىػؿ كاسػػتثمارىا مػػف البدايػة ػ تكجيػو مسػػاراتيـ المينيػػة
ن
بتعميـ العمكـ كاليندسة كالرياضيات.
العامؿ االلتصادم  :مر االلتصاد المصرم بالعديد مف المراحػؿ التػ أثػرت بشػكؿ كبيػر
ىمػػػ المنظكمػػػة التعميميػػػة؛ إذ تعػػػد الىتػػػرة مػػػف ( ُْٕٗ )ُُٖٗ-ىػػػ بدايػػػة التكجػػػو إلػػػ
الرأسمالية  ،كتشػجيع القطػاع الخػاص المصػرم كاألجنبػ  ،كىميػو تػد قت القػركض كالمعكنػات،
كتقمص دكر القطاع العاـ كتقمصت كىاتتو

مقابؿ القطاع الخػاص؛ تػدىكرت أحػكاؿ التعمػيـ

العػػاـ المنػػكط بػػو إىػػداد الىئػػات العاممػػة المختمىػػة ،كث ػ ثرت السياسػػة التعميميػػة ػ مصػػر بكػػؿ
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التكجيػػػات االلتصػػػادية كاالنىتػػػاح االلتصػػػادم ،كالخصخصػػػة ،التكيػػػؼ الييكمػػػ  ،ثػػػـ العكلمػػػة،
أجنبيا ،كالػ حػد
ىربيا كاف أك
كأصب االلتصاد المصرم يعتمد ىم جذب رأس الماؿ الخارج
ن
ن
اجعا مف خبلؿ تخريج د عات مف الطػبلب ال
كبير لدمت
ن
تابعا لميرب؛ ازداد المجتمع تر ن
انمكذجا ن

تتناسب ميارتيـ مع سكؽ العمؿ؛ صب ىنػاؾ ىػد نار لممػكرد البشػرم المػادم ىمػ حػد سػكات؛
ػػازدادت الىجػػكة بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ ،كأصػػب التعمػػيـ الحكػػكم منظكمػػة تػػدار بجيػػاز إدارم
بيركلراط  ،يتسـ بالجمكد كال يستطيع أف يقدـ حمكنال إبداىيػة لمشػكبلت التعمػيـ المتراكمػة ىبػر
ىقكد ،كالمتىالمة

سائر أجزائو( .إبراىيـ  ،َُِّ ،ص ص ُِّ)ٗٗ،ُُْ،

كىم الرغـ مف الزيادة النسبية

اإلنىاؽ الحكػكم ىمػ التعمػيـ ،ػإف اإلنىػاؽ ىمػ

التعميـ ىمكمان يعان مف العديد مف المشكبلت المزمنة ،المتعمقة بمحدكدية المكارد المتاحػة ػ

ظػػؿ تزايػػد احتياجػػات مؤسسػػات الدكلػػة المختمىػػة كالت ػ تػػؤثر ىمػػ لدرتػػو ىمػػ تقػػديـ خدمػػة

تعميمية متميزة ،كمف ثـ تدىكرت الكىاتة الداخمية كالخارجية لمتعميـ ،كبدأت المحػاكالت الحاليػة
إلىادة ربط االلتصاد بنظريػات السػكؽ الحػرة كانىتػاح االلتصػاد (المصػرم ،كآخػركف، ََُِ ،
صّ ) ،ى "تقرير ىػف مؤشػرات التعمػيـ الكطنيػة" الصػادر ىػف منظمػة التعػاكف كالتنميػة ػ
الميػػداف االلتصػػادم ََُِ بػػيف أف ثمػػث طػػبلب المػػدارس الثانكيػػة قػػط ىػػـ مػػف يرغبػػكف ػ
االستمرار

المدرسة الثانكيػة العمميػة ،كىميػو تكاجػو مصػر مشػكمة ػ تنػالص ىػدد الطػبلب

الميتمػػيف بػػالعمكـ كالتكنكلكجيػػا ،كلػػف يكػػكف ىنػػاؾ أطبػػات أك ميندسػػكف خػػبلؿ سػػنكات لميمػػة
لادمػػة ،كبسػػبب الشػػعكر بالتيديػػد مػػف ىػػذه النتػػائج ،اختػػارت الككالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة الدكليػػة
( )USAIDكمنظمة مانحة تبن مبادرة مػدارس العمػكـ كالتكنكلكجيػا كاليندسػة كالرياضػيات ػ
مصر )(Meguid ,2017,p.69
كجػػدير بالػػذكر أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة اسػػت ثرت النصػػيب األكبػػر مػػف بػػػرامج
المسػػاىدات المقػػدـ لنظػػاـ التعمػػيـ المصػػرم " كالػػذم تػػديره ككالػػة التنميػػة األمريكيػػة ػ التكجػػو
لمصػػر منػػذ ىػػاـ ُٕٓٗ(إب ػراىيـ  ،َُِّ،صََُ) ،كىم ػ جانػػب آخػػر؛ أشػػار تقريػػر كزارة
البحث العمم ىف كالػع العمػكـ كالتكنكلكجيػا كالتجديػد ػ مصػر أف مصػر تسػع لبلتجػاه نحػك
االلتصاد المكجػو بالمعر ػة  Knowledge Based Economyػ حػيف أف ىنػاؾ معكلػات
تحكؿ دكف تنىيذ ذلؾ تتمثؿ

غياب رؤية تحقيؽ التنمية المستدامة ػ الصػناىة كاألىمػاؿ،

كصػػعكبة جمػػع البيانػػات مػػف لطػػاع األىمػػاؿ كالصػػناىة كخاصػػة ػ القطػػاع الخػػاص ،كغيػػاب
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معػػايير جمػػع البيانػػات المتعمقػػة بػػالعمكـ كالتكنكلكجيػػا ،كالحاجػػة إل ػ إنشػػات الػػركابط بػػيف لطػػاع
األىماؿ كالصناىات كبػيف الجامعػة كمراكػز األبحػاث لتحقيػؽ التنميػة ،ك ػت

ػرص تمكيػؿ غيػر

حككميػػة ألبحػػاث المشػػركىات ،كالحاجػػة إل ػ االسػػتثمار المباشػػر ػ مجػػاؿ اسػػتيعاب كتكامػػؿ
التقنيات الكبرل( .غانـ  ،َُِٕ،ص ص ُْ)ُٓ-
مما دى الحككمة إل ضركرة السع إل تبن سياسػات كمبػادرات تػدىـ تعمػـ العمػكـ
الرياضيات كاليندسة باستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كاكتسػاب ميػارات ىصػر المعر ػة،
كمنيا االستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ.
رصػػا ىائمػػة لمتعمػػيـ ػ كػػؿ المراحػػؿ
العامػػؿ االجتمػػاى  :لػػد أتاحػػت مجانيػػة التعمػػيـ ن
التعميمية ؛ ازداد الطمب االجتماى ىميو ،كمع التزاـ الدكلة بتكظيؼ ىؤالت الخػريجيف؛ أصػب
األجػػر مقابػػؿ الشػػيادة؛ تضػػاتؿ ىػػدؼ السياسػػة التعميميػػة مػػف إىػػداد مػػكاطف صػػال لمعمػػؿ
كاإلنتػػاج ػ أحػػد مجػػاالت األنشػػطة االلتصػػادية كاالجتماىيػػة مػػف زراىػػة كصػػناىة إلػ تخػػريج
مكظىيف حككمييف ال يجيدكف سكل العمؿ المكتبػ (إبػراىيـ ،َُِّ ،صّ) ،قػد أثػرت ىقػكد
مف التخطيط المركزم كسػيطرة القطػاع العػاـ كالمؤسسػات شػبو الحككميػة ىمػ الثقا ػة السػائدة
نحك العمؿ؛ صب العمؿ

كظائؼ الخدمة المدنية كالقطاع العاـ كالمؤسسات الحككمية ىػك

طمبػػػا كأكثػػػر أمنػػػا ،ألنػػػو مشػػػمكؿ بالتػػػ ميف االجتمػػػاى العػػػاـ( .المصػػػرم
المىضػػػؿ ألنػػػو ألػػػؿ ن
،كآخركف،ََُِ ،صْٓ)
كىم ػ جانػػب آخػػر؛ الزيػػادة السػػكانية اليائمػػة لػػـ تقابميػػا زي ػادة مماثمػػة ػ الخػػدمات
التعميمية ،كىدـ تحقيؽ االسػتيعاب الكامػؿ لجميػع مػف ىػـ ػ سػف اإللػزاـ نظػ ار لػنقص المػكارد
المالية المخصصة لئلنىاؽ ىم ىذه الخدمات ،كىم المسػتكل العممػ التطبيقػ لممنػاىج قػد
غابت " كرة التكامؿ بيف الدراسػات النظريػة كالدراسػات العمميػة ،تكجػد منػاىج لممػكاد الدراسػية
منىصمة تماما ىف المجاالت العممية (إبراىيـ ،َُِّ ،ص ُُْ) .
ممػػا أكجػػب ىمػ الدكلػػة ضػػركرة البحػػث ىػػف بػػدائؿ تعميميػػة ال صػػىية أكثػػر لػػدرة ىمػ
تخريج ككادر ىممية لادرة ىم تحقيؽ أىداؼ خطة مصر لمتنمية المستدامة ََِّ.
العامؿ الثقا  :تعان مصر مف تزايد مشكمة البطالة التػ تػؤرؽ المجتمػع المصػرم ،
كىػػذا لػػد يرجػػع إلػ العديػػد مػػف المشػػكبلت االجتماىيػػة كااللتصػػادية التػ يعػػان منيػػا المجتمػػع
المصرم أىميا التنمية غير المتكازنة

كثير مف المجاالت كانخىاض معدؿ النمػك االلتصػادم
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(ىبػػد الػػرحمف ،َُِٗ ،صُُِ) ،كػػذلؾ انتشػػار ثقا ػػة العمػػؿ الحكػػكم المتسػػـ لحػػد كبيػػر
بالنمطية ككضع كا ة العامميف

لالب كاحد؛ لالب المكظػؼ المكتبػ المسػئكؿ ىػف مجمكىػة

مػػف األىمػػاؿ اليكميػػة غيػػر االبتكاريػػة ،ممػػا أثػػر كبشػػكؿ كبيػػر ىمػ حركػػة المجتمػػع ثقا نيػػا نحػػك
الميف التقنية كالىنية الداىمة لمتجديد كاالبتكار .
كبعد العرض السابؽ لمبلم الخبرتيف األمريكية كاالسػترالية ،ككالػع التجربػة المصػرية
دكر جامعة الطىؿ بكؿ منيـ

دىـ تعميـ STEM؛ يجػدر بالبحػث االنتقػاؿ إلجػرات تحميػؿ

مقػػارف بيػػنيـ السػػتخبلص أكجػػو االسػػتىادة ػ كضػػع الضػكابط كاإلجػراتات المقترحػػة لمنيػػكض
ببرنامج جامعة الطىؿ

خاصة.
ىامة ،كالىيكـ
ن
مصر ن

خامساً :دزاس٘ حتلٔلٔ٘ مكازى٘ ملالمح جامع٘ القفل يف نل مً الْالٓات املتحدٗ األمسٓهٔ٘ ّاسرتالٔا
ّمصس
بػادئ ذم بػدت؛ البػد مػػف الت كيػد ىمػ ثقػؿ كػػبل الخبػرتيف (الكاليػات المتحػدة كاسػػتراليا)
بشكؿ ىػاـ ػ دىػـ تعمػيـ  ،STEMإيمانػا مػف المجتمعػيف ب ىميػة الميػارات التػ يقػكـ ىمييػا
STEM

تككيف ككادر ىممية ك نية كمينية –

تحمؿ ميمة النيضة المجتمعية كالدخكؿ

جميع مراحؿ التعمػيـ  -ىػ األجػدر ىمػ

التسارع الدكل ىم البقات ،كىميػو مػف الطبيعػ

أف تتمكف جامعة الطىؿ ػ ىػاتيف الخبػرتيف بصػبية المجتمػع ككػؿ ػ االىتمػاـ كالتركيػز ىمػ
استكماال لما يػتـ تدريسػو ػ المنػاىج المدرسػية مػف
الكشؼ ىف القدرات الكامنة لدل األطىاؿ
ن

تمؾ الميارات ،كػذلؾ ػ احتػكات البرنػامج لممجتمػع بكػؿ طكائىػو ك ئاتػو كخاصػة األكثػر حرمانػا

التصاديا ،كلكف ىم الرغـ مف االتىاؽ ىم اىتماـ جامعػة الطىػؿ بكػؿ مػف الكاليػات
اجتماىيا ك
ن
ن
المتحدة كاسػتراليا بػدىـ تعمػيـ  STEMإال أنػو يكجػد بعػض جكانػب االخػتبلؼ بينيمػا ،كىػذا مػا
يبرز

الجزت التال :

أكالن  :إيمانا ب ىمية المقارنة التىسيرية المبسطة كالمجدكلػة (التػ تعبػر ىػف مىػاتي كمػدلكالت

لممقارنػة ) بػيف مبلمػ برنػامج جامعػة الطىػؿ كدىميػا لتعمػيـ  STEMبػيف الػدكؿ الػثبلث ،تػـ
ابراز أىـ أكجو المقارنة  -الشبو كاالختبلؼ  -ػ جػدكؿ تحميمػ
تضمينو بالجدكؿ مف أكجو شبو كاختبلؼ

مختصػر يميػو شػرح لمػا تػـ

ضكت بعض القكل كالعكامؿ الثقا ية المؤثرة.
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،عه
اٌّمبزٔخ

اٌوطٍبد اٌّزؾدح
األِسٍىَخ
Kids U

اظزساٌَب
CUA

رزَّص /رخزٍف اٌوطٍبد
اٌّزؾدح األِسٍىَخ جٌ:

إٌ أح

ِٕر ػمدٍٓ
رمسٍجب

ػبَ 3102

اظجمَخ اطاق اٌجسٔبِظ .

اٌفئخ
اٌّعزهد
جخ

اٌصف األ،ي إٌي
اٌؼبشس  /ا ،رّزد
إٌي اٌصف اٌضبٌٔ
ػ س

01 -7
01-02
(ِزموػوْ)

رجدا ِٓ ظٓ ِجىس إٌي ظٓ
اػٍي ِٓ اظزساٌَب
ِ،صس(اٌفَوَ)

األھداف

إٌّوذط
اٌّزجغ
إرازح
اٌجسٔبِظ

رز بثه اٌدٌ،زَٓ جٌ:
*رِظ ِىؤبد  STEMاألوبرٍَّخ
ِغ األٔ مخ اٌمبئّخ.
*اظزى بف ،روجَس رغبزة رؼٍََّخ
ِزفولخ ٌألطفبي .
*رؼَّك اٌصدالبد ِغ شِائه جٌ
اٌفصً.
*رػُ اٌصٍخ اٌوصَمخ ثَٓ عبِؼخ
اٌمفً ،ثَٓ اٌّدازض .

اٌجسٔبِظ ِفزوػ ٌألطفبي
ِٓ اً ػسق اٌ ،وْ ا،
عٕعَخ ا ،اعً .

رزَّص/رخزٍف
اظزساٌَب جٌ:
ػٍي اٌسغُ
ِٓ اٌؾداصخ
رزعُ ثبٌموح
،جمًب ٌزمسٍس
اٌّسوص
اٌموٌِ
ألثؾبس
اٌزؼٍَُ
اٌّهٌٕ.
ٍؼصش ِٓ
جىسح اٌمَبرح
ػٕد األطفبي
ِٓ ظٓ
ِجىس
جبألطفبي
ِعئوٌوْ
ػٓ
اخزَبزارهُ
رٕفَرھب.

ثٕبء اٌهوٍخ
األوبرٍَّخ
،اٌضمبجَخ
إشسان
اٌّغزّغ
األ،ظغ
و سوبء
اٌزؼٍُ

اوضس اٌزصبلب ً
ثبٌوالغ ِّب
ّٔوذط ِخزٍظ
اٌغّغ ثَٓ َِّصاد اٌزؼٍَُ
ٍؼصش جىسح
إٌّوذط
ثَٓ إٌّوذعَٓ
اٌغبِؼٌ ،اٌزؼٍَُ
رىوٍٓ
اٌجسٍمبٌٔ
اٌجسٍمبٌٔ
اٌإِهغٌ
اٌّعبزاد
،األٌّبٌٔ
اٌّهَٕخ
ػٍَّخ ر بزوَخ ثَٓ اٌّدزاض ِٕ،عمٌ اٌجسٔبِظ ثبٌغبِؼخ ،اٌّزموػَٓ ِٓ
اٌّغزّغ ،اٌّزموػَٓ ِٓ خسٍغٌ اٌجسٔبِظ
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ا،عه ر بثه
ِصس(اٌفَوَ
) ِغ
اٌخجسرَٓ

ا،عه اٌمصوز جٌ
،الغ ِصس(اٌفَوَ)

رز بثه ِغ
اظزساٌَب جٌ
ؽداصخ
إٌ أح

إٌي ؽد وجَس رؼد جٌ
طوز اٌزغسٍت جمد
ثداد ػبَ .3102

ِسؽٍخ
اٌمفوٌخ
ٌ،ىٓ
اٌوظمي

رمجً ِٓ ظٓ -9
 02ػبَ (وّب ھو
ِؼٍٓ) اٌوالغ ِٓ
(03-9اٌفؼٌٍ
اٌّمجك)

رضَّٓ
األھداف
"رػُ
ايSTEM
إػدار
األطفبي ِٓ
اعً
اٌزؾدٍبد
اٌّعزمجٍَخ
رضَّٓ
األطفبي
ذً،
اٌّعزوً
اطعزّبػٌ
اطلزصبرً
الً.

رزعُ ٌؾد وجَس
ثبٌؼّوَِخ ط
رزضّٓ ،عهبد
اٌزؼٍُ اٌّهَٕخ .

رز بثه جٌ
عصء ِٓ
رٕظَّه ِغ
اٌّزجغ جٌ
اِسٍىب

إٌّوذط األٌّبٌٔ
جمظ

ر ىًَ جسٍك
إرازً

الزصبز اإلرازح ػٍي
اٌفسٍك اإلرازً.
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ٌٍجسٔبِظ
اٌسظوَ ،إٌّؼ
اٌدزاظَخ
اٌّمدِخ ِٓ
اٌهَئبد
اٌّغزّؼَخ
،اٌّعبػدح
اٌّبٌَخ اطرؾبرٍخ

اٌؾىوِخ
اٌفَدزاٌَخ
اٌغبِؼبد
اٌّ بزوخ

رزَّص ثصٍبرح رػُ
اٌّغزّؼٌ ِٓ اٌهَئبد
اٌّغزّؼَخ

،عهبد
اٌزؼٍُ

ِخَّبد
ِ،ؼعىساد راخً
اٌؾسَ اٌغبِؼٌ
،خبزعه

،عهبد رؼٍُ
عٕبػَخ
،رغبزٍخ
ِغزّؼَخ ث ىً
اجضً ،عٍذ
إٌي اوضس ِٓ
، 211عهخ
رؼٍََّخ .

اٌزٕوع ،اٌزؼدرٍخ ٍزَؼ
جسص اوضس ٌاخزَبز
(راخً اٌّعزوى اٌواؽد
اوضس ِٓ ِ 21ؼعىس ).

اوضس اٌزصبلب
ثبٌوالغ
،اوضس لدزح
ػٍي رىوٍٓ
اٌّعبزاد
اٌّهَٕخ
ورٌه روجَس
جسص اوضس
ٌٍدػُ
اٌّبٌٌ.

األٔ مخ
اٌداػّخ
ٌزؼٍَُ
STEM

رز بثه وً ِٓ اٌوطٍبد اٌّزؾدح
األِسٍىَخ ،اظزساٌَب جٌ اطھزّبَ
ثزوجَس األٔ مخ اٌّخزٍفخ ٌدػُ رؼٍُ
اٌؼٍوَ ،اٌسٍبضَبد ،اٌهٕدظخ
ثبظزخداَ اٌزىٕوٌوعَب اٌّزموزح.
اٌّعزهدف رؼٍّه ٌألطفبي ٍمٍك ػٍَه
ِوضوػبد  /أ مخ ٌَ،عذ
ِمسزاد.

اظزى بف اٌصوازٍخ
اٌىََّبء  CSIاطفبي جٌ
اٌفضبء اٌؾ ساد
،رصَُّ اٌّوالغ D-2:
اٌزصَُّ ،اٌمجبػخ
اٌٍَصز ،ثسِغخ
اٌىّجَورس جسص ٌرً،
اإلػبلخ Disabilities

،عور
،ظمبء
ٌٍزؼٍُ
ِؤظعخ
Adelaide
Compass
 ِ ،س،ع
Bigger
Things
جسعخ ٌٍجٕبء
اٌٌُ
،اٌجسِغخ
،ثسٔبِظ
ِعبزاد
إٌغبػ
Pathway
s to
Success
اٌرً لدَ 12
ِجبرزح
إلٍََّخ

رّوًٍ
اٌجسٔبِظ
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ِغبَٔخ
اٌجسٔبِظ

رز بثه ِغ
اظزساٌَب جٌ
ِغبَٔخ
اٌجسٔبِظ

الزصبز اٌزّوًٍ
ػٍي اٌدػُ اٌّمدَ
ِٓ اوبرٍَّخ اٌجؾش
اٌؼٌٍّ

رز بثه ِغ
اٌوطٍبد
اٌّزؾدح
األِسٍىَخ
جٌ إلبِخ
اٌدز،ض
،اٌزدزٍجبد
جٌ اٌمبػبد
اٌزدزٍعَخ
ِ،ساجك
اٌغبِؼخ

اطػزّبر ث ىً شجه
اظبظٌ ػٍي اٌؾسَ
اٌغبِؼٌ ،اٌمبػبد
اٌزدزٍعَخ

ِٓ إٌبؽَخ
إٌظسٍخ
رز بثه ٌؾد
وجَس ِغ
اٌخجسرَٓ
اِب اٌوالغ
جَخزٍف إٌي
ؽد وجَس .

رأخر شىً
اٌّمسزاد اٌغبٔت
اٌزمجَمٌ ثؼَد إٌي
ؽد ِب ػٓ اٌوالغ.
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ثاىٔاً  :سح مفصل ملا مت تضنٔيُ باجلدّل مً أّجُ بُ ّاختالف يف ضْ ٛبعض الكّْ ٚالعْامل
اجملتنعٔ٘ ّالجكافٔ٘ املؤثسٗ :
 ىشأٗ بسىامج جامع٘ القفل :
دكليػا إلػ المممكػة
بشكؿ ىاـ يعتبر برنامج جامعػة الطىػؿ حػديثان
نسػبيا ،تعػكد نشػ تو ن
ن
المتحدة ىاـ ُّٗٗ لمكاجية جكانب القصػكر ػ األنظمػة التعميميػة ،كيعػد كجيػة مكممػة لمػا
يدكر داخؿ أسكار المدارس ،كتعكد نش ة جامعة الطىػؿ ػ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة إلػ مػا
ىامػػا ،كيعػػد النمػػكذج الػذم يتبعػػو النمػػكذج األمريكػ يمػزج بػػيف النمػػكذجيف
يقػرب مػػف ىشػػريف ن
البريطػػان كاأللمػػان ػ ككنػػو يعمػػؿ ىمػ الػػدمج بػػيف كجيػػات الػػتعمـ المجتمعيػػة كالمحاض ػرات
كالػدركس الجامعيػة ،ك ػ اسػػتراليا ترجػع نشػ تو إلػ ىػػاـ َُِّ كنمػكذج ناشػئ مػف النمػػكذج
البريطػػان إذ تعػػد شػػريؾ دكل ػ لجامعػػة )Children's University Trust (UK
البريطانيػػة كيتميػػز كبشػػكؿ ممحػػكظ بكجيػػات الػػتعمـ المجتمعيػػة إلػ حػػد كبيػػر ،أمػػا مصػػر؛ تعػد
تشػريعيا إلػ ىػاـ
تبن كاطػبلؽ مبػادرة جامعػة الطىػؿ يػ تعػكد
أحدث مف دكلت المقارنة
ن
؛َُِْ
كتطبيقيػػػػا إلػػػػ َُِٓ كبرنػػػػامج تػػػػابع ألكاديميػػػػة البحػػػػث العممػػػػ إداريػػػػان كتشػػػػريعيان
ن
كتمكيميان ،ىذا كيتبع النمكذج األلمان

ككنو يعتمد كبشكؿ كبيػر ىمػ المحاضػرات كالػدركس

الجامعي ػة أكثػػر منػػو احتكا نكػػا بػػالكالع ،كلػػد يرجػػع ت ػ خر مصػػر ىػػف الكاليػػات المتحػػدة االمريكيػػة
إطبلؽ تمؾ المبادرة إل تمتع ً
كػؿ منيمػا بقػدر كبيػر مػف االسػتقرار السياسػ كىػذا
كاستراليا
ينعكس بدكره ىمػ سياسػة تربيػة الطىػؿ كاالىتمػاـ بػو ،تتسػـ الىمسػىو المتعمقػة بتربيػة الطىػؿ
بالكضػػكح كتنبػػع مػػف ىػػػذه السياسػػة األىػػداؼ التػػ تتىػػػؽ مػػع السياسػػة التعميميػػة كالسياسػػػة
سيسا ىم ذلؾ اختمىت بدايات اىتمػاـ جامعػة الطىػؿ ػ الػدكؿ الػثبلث بتعمػيـ
المجتمعية ،كت ن
 ،STEMكىذا ما سيتـ تناكلو بالتىصيؿ بعد ذلؾ.
كبالنسػػبة لمسػػم برنػػامج جامعػػة الطىػػؿ ،قػػد اطمقػػت ىميػػو اسػػتراليا " ،"CUAكأمريكػػا
 ، kids Uػ Kids

جامعػة الطىػؿ األمريكيػة  kids Uتؤكػد ييػا ىمػ أنيػا تشػمؿ ئػة

ىمرية أصير سنا ،حيث إنيا تبدأ مف سف أصير مف السف الخاص بجامعة الطىؿ

كػؿ مػف

اسػتراليا كمصػر ،كمػا تميػزت اسػتراليا ػ مسػم  CUAكالػذم يعػد اختصػار لػػ Children's
 University Australiaأم أنيػػا جامعػػة لكػػؿ األطىػػاؿ االسػػترالييف ػ الىئػػة العمريػػة
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المستيد ة مما يدلؿ ىم اتساع الىئة المستيد ة مف البرنامج كأنيػا تشػتمؿ ىمػ كػؿ األطىػاؿ
أيان كاف مكلعيـ .

ك ػ جامعػػة الطىػػؿ بجامعػػة الىيػػكـ تعػػد أحػػدث مػػف حيػػث النش ػ ة مػػف الخبػػرتيف ى ػ

مصر بشكؿ ىاـ؛ كانت بداية إطبلؽ البرنػامج ىػاـ َُِْـ ،ككانػت جامعػة الىيػكـ مػف أكائػؿ
دىمػػا لمػػدكر المجتمعػ لمجامعػػة ،كػػذلؾ
الجامعػػات المصػػرية ن
تبنيػػا ليػػذا البرنػػامج ىػػاـ َُِٓ ،ن
إيمانػػا ب ىميػػة البرنػػامج ػ محاكلػػة لمقضػػات ىم ػ بعػػض مػػف مشػػكبلت التعمػػيـ األساس ػ ػ
محا ظة الىيكـ.

 أٍداف جامع٘ القفل ّدعه تعلٔه :STEM
تكػػاد تتىػػؽ كػػؿ مػػف امريكػػا اسػػتراليا ػ أىػػداؼ جامعػػة الطىػػؿ مػػف حيػػث ككنيػػا تعػػد
مصممة لػدمج مككنػات  STEMاألكاديميػة مػع األنشػطة القائمػة ىمػ المعػب ،كر ػع تطمعػات
األطىاؿ حػكؿ ليمػة العمػـ كالتكنكلكجيػا ،كتزكيػد األطىػاؿ باسػتراتيجية ىمميػة ليصػبحكا متعممػيف
ناجحيف كمكاطنيف ػاىميف ،كػذلؾ ػ استكشػاؼ مجػاالت االىتمػاـ التػ ال تتػك ر ػ المنػاىج
الدراسػػية العاديػػة ،كتػػك ير تجػػارب تعميميػػة متىكلػػة لؤلطىػػاؿ مػػف خ ػبلؿ أنشػػطة خػػارج المنػػاىج
الدراسػػية ،كتطػػكير ميػػارات التىكيػػر النقػػدم ،كتكػػكيف صػػدالات جديػػدة لي ػا اىتمامػػات متشػػابية
كتطكير ميارات ليادية كاستكشاؼ كتطػكير مكاىػب جديػدة ،كتعميػؽ الصػدالات مػع زمبلئػو ػ
الىصػػػؿ ،ممػػػا يػػػدلؿ ىمػػػ مػػػدل اىتمػػػاـ جامعػػػة الطىػػػؿ ػػػ الػػػدكلتيف ىمػػػ ميػػػارات العمػػػكـ
كالتكنكلكجيا كاالستكشاؼ كالتىكير اليادؼ كطريؽ لمبدت
إال أف األىداؼ االسترالية تميزت

التىكير

مستقبميـ المين .

تركيزىا ىمػ بنػات اليكيػة األكاديميػة كالثقا يػة مػف

خػبلؿ االحتكػػاؾ باألمػػاكف كاألنشػػطة الىعميػة كاف دؿ ذلػػؾ إنمػػا يػػدؿ ىمػ الكحػػدة الثقا يػػة التػ
أيضػػا ىػػدؼ "إش ػراؾ المجتمػػع األكسػػع كشػػركات الػػتعمـ" إف دؿ
يتمتػػع بيػػا المجتمػػع االسػػترال  ،ك ن
إنما يدؿ ىم مدل اىتماـ جامعة الطىؿ بالمجتمع كشػريؾ ػ ىمميػة التعمػيـ ككجيػات تعمػـ،
كدكره ػػ تكػػكيف المسػػتقبؿ المينػػ لؤلطىػػاؿ ،قػػد ركػػزت أىػػداؼ جامعػػة الطىػػؿ ػػ جامعػػػة
تسػػمانيا ىمػ دىػـ الػػتعمـ التجريبػ كخدمػػة المجتمػػع ،ممػػا يػػدلؿ ىمػ الصػػمة الكثيقػػة بػػيف مػػا
يجرم مف أنشطة داخؿ جامعة الطىؿ كبيف ما ىك كائف

المجتمع المحيط .

كتميػػزت األىػػداؼ األمريكيػػة ػ أف البرنػػامج مىتػػكح لؤلطىػػاؿ مػػف أم ىػػرؽ أك لػػكف أك
اجتماىيػػا ،كيػػك ر
ػديا ك
ركحيػػا ك
جنسػػية أك أصػػؿ ممػػف لػػدييـ الرغبػػة ػ النمػػك
ن
أكاديميػػا كجسػ ن
ن
ن
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البرنػامج الصػػيى لجامعػػة ( )Kids Uأنشػطة إثػرات كأنشػػطة صػػيىية ػ بيئػػة آمنػػة كمكجيػػة
كىرليػا كثقا نيػا ،كػاف
اليالب يرجع إل إتسػاع المجتمػع األمريكػ جي ار نيػا
نحك القيـ ،كىذا
ن
دىما لمبػدأ المسػاكاة كتكػا ؤ الىػرص التعميميػة بيػض النظػر
مف الضركرم تضميف ىذا اليدؼ ن

ىػػػف العػػػرؽ أك الجػػػنس أك المػػػكف ،كيرجػػػع اىتمػػػاـ الػػػدكلتيف بػػػدىـ تعمػػػيـ  STEMىػػػك ت كيػػػد
القيػػادات السياسػػية ػ الػػدكلتيف ىم ػ أىميػػة تمػػؾ الميػػارات ػ التكجػػو نح ػك السػػبؽ الػػدكل
كالعالم  ،كالتميز المؤسس

كا ة القطاىات الحككمية كالمجتمعية لمدكلتيف.

كبالنسبة لكالع أىداؼ جامعػة الطىػؿ بجامعػة الىيػكـ :مػف الناحيػة النظريػة تتشػابو ػ
العديػػد مػػف األىػػداؼ كمنيػػا دىػػـ اؿ( STEMالعمػػكـ ،التكنكلكجيػػا ،اليندسػػة ،كالرياضػػيات )،
كاىداد األطىاؿ مػف أجػؿ التحػديات المسػتقبمية كػذلؾ تعزيػز االىتمامػات طكيمػة المػدم لؤلطىػاؿ
الخاصػػة بعمميػػة الػػتعمـ ،كمسػػاىدة االطىػػاؿ ىم ػ تحديػػد االىػػداؼ المسػػتقبمية كالت كيػػد ىمييػػا
كخاصػػػة األطىػػػاؿ الػػػذيف ينتمػػػكا الػػػ لطاىػػػات ذات مسػػػتكم
كتحقيقيػػػا ،زيػػػادة طمػػػكح اآلبػػػات
ن
اجتماى التصادم ألؿ.
إال أنو

الكالع نجد اختبل ات مف حيث ككنيا تعتمػد ػ تقػديـ المقػررات ػ القاىػات

التدريسية ،كذلؾ المكضكىات المقدمة كالت تـ تحديدىا بشكؿ مركزم مف لبؿ أكاديمية البحػث
العممػ كالتكنكلكجيػا بعيػػدة إلػ حػد كبيػػر ىػف مكضػكىات  STEMالمتعػػارؼ ىمييػا ػ الػػدكؿ
المتقدمػػة ،ػػالمقررات ال تيط ػ كػػؿ ميػػارات تعمػػيـ  ،STEMمػػـ يكػػف ػ المقػػررات مػػا ييط ػ
اليندسة مثبل ،كذلؾ يكجد ا تقار

الجكانب التكنكلكجيػة ،منطقيػا؛ جامعػة الطىػؿ تعػان ممػا

تعػػان منػػو الجامعػػات المصػػرية مػػف نقػػص ػ الكسػػائؿ التكنكلكجيػػة المسػػتخدمة بشػػكؿ ىػػاـ،
مجتمعيػػا ،كػػذلؾ لمػػة الػػكى
كىػػذا ػ اليالػػب يرجػػع إلػ حداثػػة البرنػػامج كلمػػة الػػكى ب ىميتػػو
ن
بػػنمط تعمػػيـ  ،STEMتعػػكدت المؤسسػػات التعميميػػة المصػػرية منػػذ زمػػف طكيػػؿ ىم ػ نمطيػػة
المناىج كغمبة الجانب المعر ػ ىمػ بػال الجكانػب التطبيقيػة لممنػاىج ،كػذلؾ ىمػ الػرغـ مػف
تطبيؽ مصر لنظاـ الخصخصة مف أجؿ االصبلح االلتصادم إال أنو ال يزاؿ ىناؾ جكة بػيف مػا
يػػدرس داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة كمعػػدالت النمػػك االلتصػػادم كمتطمبػػات التنميػػة ،نتيجػػة لمػػا
حدث

مصر مف تييرات اجتماىية كالتصادية كسياسية .
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 إدازٗ بسىامج جامع٘ القفل :
تتشابو كبل مف الكاليات المتحدة االمريكية كاستراليا

دىـ التنكع اإلدارم لمبرنػامج؛

إذ تعد ىممية تشاركية بيف المػدراس ،كمنسػق البرنػامج بالجامعػة ،كالمتطػكىيف مػف المجتمػع،
كالمتطػػكىيف مػػف خريج ػ البرنػػامج ،ػ حػػيف تقتصػػر إدارة البرنػػامج ػ مصػػر ىم ػ الىريػػؽ
اإلدارم المشػػػكؿ مػػػف لبػػػؿ الجامعػػػة ،كىػػػذا يرجػػػع إلػػػ أف السياسػػػية العامػػػة كىميػػػو السياسػػػة
التعميميػػة الت ػ تتبػػع ػ كػػؿ مػػف الكاليػػات المتحػػدة كاسػػتراليا تػػدىـ كبشػػكؿ كبيػػر البلمركزيػػة
النظػػاـ التعميم ػ يقػػكـ ىمػػ مبػػدأ الديمكلراطيػػة؛ بمعن ػ المركنػػة ػ االش ػراؼ ىم ػ التعمػػيـ
كالمػػش لػػة اركػػة الشػػعبية ػػ إدارتػػو إلتاحػػة الىرصػػة لكػػؿ مػػف السػػمطة المركزيػػة كالسػػمطات
المحمية كممثم الشػعب لممشػاركة ػ تكجييػو كتمكيمػو ،ممػا أدل لػذلؾ التنػكع اإلدارم ،كدىػـ
المشاركة ،إال أف الكضػع الميػاير ػ مصػر يرجػع إلػ مركزيػة اإلدارة ػإدارة التعمػيـ ػ مصػر
تقػػكـ ىمػ أسػػس مركزيػػة ،بحيػػث تتػػكل المسػػؤلية الكبػػرم ػ التمكيػػؿ كاالشػراؼ ىمػ التعمػػيـ
كزارة التربية كالتعميـ ،كما تعػان الىمسػىة التعميميػة الخاصػة بتعمػيـ األطىػاؿ مػف ىػدـ الكضػكح
إل حد كبير ،كلكنيا تتجو

الكلت الحال إل الػدىكة إلػ اشػراؾ جميػع ئػات المجتمػع ػ

تك ير رىاية الطىكلػة ،كذلػؾ نظػ ار لػنقص المػكارد المتاحػة كزيػادة الطمػب االجتمػاى ىمػ ىػذه
المؤسسػػات ،ممػػا أكجػػب ىم ػ الحككمػػة ضػػركرة تػػك ير المزيػػد مػػف الىػػرص التعميميػػة لؤلىػػداد
المتزايػدة مػف األطىػاؿ ،كمػا تتجػػو مصػر ػ الكلػت الحػال إلػ إىػادة تنظػيـ إدارتيػا التعميميػػة
ىم أسس حديثة تتمش مع مطالب التكسع الكم كالنكى

تعميـ األطىاؿ.

 متْٓل بسىامج جامع٘ القفل :
تتشابو كؿ مػف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة كاسػتراليا ػ تنػكع مصػادر تمكيػؿ برنػامج
جامعة الطىؿ بيما؛ ى الكاليػات المتحػدة تنقسػـ مصػادر التمكيػؿ لتشػمؿ  :المسػاىدة الماليػة
االتحاديػػة مػػف الحككمػػة الىيدراليػػة كالمػػن الدراسػػية المقدمػػة مػػف الييئػػات المجتمعيػػة كالرسػػكـ
حيف تنقسػـ مصػادر تمكيػؿ برنػامج

الرا؛
الدراسية الت يد عيا األطىاؿ كالت تقدر بػَُّ دك ن
جامعػػة الطىػػؿ ػ اسػػتراليا إل ػ الحككمػػة الىيدراليػػة ك الجامعػػات المشػػاركة ػ البرنػػامج ،أمػػا
بالنسػػبة لمتجربػػة المصػػرية يقتصػػر مصػػدر التمكيػػؿ الػػرئيس ىمػ الػػدىـ المقػػدـ مػػف أكاديميػػة
البحث العمم كالتكنكلكجيا ،كىميػو تػ ثرت مصػادر التمكيػؿ بمصػادر صػنع القػرار السياسػ
الدكؿ الثبلث؛ ى حيف التعدديػة كدىػـ الحريػة كالبلمركزيػة ػ اتخػاذ القػرار التعميمػ
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ثر بسياسػػة البلمركزيػػة ػ صػػنع كاتخػػاذ القػػرار
مػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كاسػػتراليا ت ػ نا

السياس ػ ؛ تسػػت ثر كزارة التعمػػيـ العػػال كالبحػػث العمم ػ متمثمػػة ػ أكاديميػػة البحػػث العمم ػ

ثر بالسياسػػة التعميميػػة المركزيػػة الناتجػػة ىػػف مركزيػػة
كالتكنكلكجيػػا بمصػػدر التمكيػػؿ الكحيػػد ت ػ نا

القرار السياس  ،مما أدل إل ندرة دكر المجتمع

دىـ المؤسسات التعميمية

 طسم دعه جامع٘ القفل لتعلٔه ( STEMاألىشق٘ الالصفٔ٘) ّّجَات التعله املتضني٘:
تتشػػابو كػػؿ مػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كاسػػتراليا ػ االىتمػػاـ بتػػك ير األنشػػطة
المختمىػػػة لػػػدىـ تعمػػػـ العمػػػكـ كالرياضػػػيات كاليندسػػػة باسػػػتخداـ التكنكلكجيػػػا المتطػػػكرة ،إال أف
جامعػة الطىػؿ بالكاليػات المتحػدة االمريكيػة انىػردت بالتعدديػة كالتنػكع ػ األنشػطة التػ تقػدـ
ىم ػ ىيئػػة معسػػكرات كمخيمػػات مقسػػمة إل ػ مسػػتكيات تعميميػػة ،كداخػػؿ كػػؿ مسػػتكل تعميم ػ
العديد مف المعسكرات مما يك ر لؤلطىاؿ رص كبيرة لبلختيار ،قد كصمت ػ جامعػة نيىػادا -
رينك إل َٓ معسكر
صؿ الربيع مما ييسيـ

األسبكع ،كتتنػكع المعسػكرات بػيف معسػكرات صػيىية ،كشػتكية ،ك ػ
اإلثرات التعميم كالمين لمطبلب.

كما تميزت جامعة الطىػؿ بالكاليػات المتحػدة ػ إلامػة المعسػكرات ػ اىتمادىػا ىمػ

الخبػػػرات مػػػف الميػػػف كالمجػػػاالت المختمىػػػة كاالسػػػتعانة بيػػػـ ػػػ تقػػػديـ الػػػدركس المعمميػػػة ػػػ
المخيمػػات كاألنشػػطة كثيقػػة الصػػمة بػػالكالع ،ىػػذا كمػػف أىػػـ المكضػػكىات التػ دىمتيػػا جامعػػة
الطىػػؿ بجامعػػة نيىػػادا  -رينػػك  :استكشػػاؼ مشػػاكؿ العػػالـ الحقيقػ مػػف خػػبلؿ األنشػػطة التػ
تركػػز ىم ػ ميػػارات  ،STEMاستكشػػاؼ الص ػكاري  ،الكيميػػات  ،CSIأبطػػاؿ الرىايػػة الصػػحية،
أطىاؿ

الىضات ،حديقة حيكاف ،الرياضيات ،الحشرات المدىشة ،كرشة ىمػؿ نمذجػة ثبلثيػة

األبعػػاد ،الترميػػز كتصػػميـ المكالػػع ،الرياضػػيات ،كػػذلؾ جامعػػة الطىػػؿ بجامعػػة كاشػػنطف دىمػػت
مكضػػكىات  D-ّ:التصػػميـ كالطباىػػة ّ ،D Design & Printing-الميػػزر ،كبرمجػػة
الكمبيػػػكتر ،الدراسػػػات المعماريػػػةStudies

 ، Architecturalالرسػػػـ ك نػػػكف الطيػػػ

 Creativityاإلبػداع  Sports and Fitness-الرياضػة كالميالػة البدنيػة Culture and Languageالثقا ة كالمية.كانىػػردت الكاليػػات المتحػػدة بتػػك ير ػػرص لػػذكم اإلىالػػة  Disabilitiesػ االلتحػػاؽ
بالبرنامج الصيى إذ تمتزـ الجامعة بتكا ؤ الىػرص ػ خػدماتيا كبرامجيػا كأنشػطتيا كتعميميػا،
كىذا يرجع إل أف النظاـ االمريك يحرص ىم تطبيؽ مبدأ الىػركؽ الىرديػة ،بحيػث ال يىػرض
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ً
رليػات
نمط كاحد مف المناىج ىم جميع الطبلب؛ الس ٌكاف أك المكاطنكف
األمريكيكف ىـ مف ى ٌ
ٌ

كثقا ات مختمىة؛ إذ تعد الكاليات المتحدة األمريكية بكتقػة العػالـ أجمػع؛ يػ تمػـ شػمؿ الكثيػر
مػػف سػػكاف العػػالـ ػ رلعػػة كاحػػدة ،كليػػذا يتسػػـ التعمػػيـ األمريك ػ بالتعػػدد كالتنػػكع إل ػ ألص ػ
الحدكد ،كىذا ما يبػرر تعػدد االختيػارات المقدمػة لمطىػؿ اثنػات اختيػاره لممعسػكر المػراد االلتحػاؽ
بو بجامعة الطىؿ ضمانا لمبدأ تكا ؤ الىرص التعميمية.

أما بالنسبة الستراليا؛ قد تميزت الخبرة االسترالية

االىتماد بشكؿ شبو كامػؿ ىمػ

كجيػػػات الػػػتعمـ المجتمعيػػػة المؤىمػػػة لتنميػػػة ميػػػكؿ كاىتمامػػػات الطػػػبلب نحػػػك الميػػػف المختمىػػػة
كخاصػػة ػ ظػػؿ التحػػدم الػػذم لػػد كاجيػػو المجتمػػع االسػػترال مػػف نقػػص ػ الميػػف المعتمػػدة
ىم ميارات  ،STEMقد أكػدت كزيػرة التعمػيـ كتنميػة الطىػؿ أف اسػتراليا بحاجػة ماسػة لمزيػد
نمػكا تتطمػب إمكانيػات  ،STEMكىميػو لػد كصػمت
مف المينييف ،ثبلثػة أربػاع الميػف األسػرع ن
كجيات تعميمية -اآلف أكثر مف ََّ كجية تعميميػة ػ جميػع أنحػات اسػتراليا  -كاآلف تعمػؿ
ىمػػػ المسػػػػتكل الػػػػكطن  ،بالشػػػػراكة مػػػػع الجامعػػػات االسػػػػترالية ،كتػػػػدار مػػػػف خػػػػبلؿ مؤسسػػػػة
Compass

 Adelaideالتػػػ

تيػػػتـ بتطػػػكير شػػػراكات لكيػػػة كمسػػػتدامة مػػػع المػػػدارس ك

مجمكىات المجتمع كغيرىا مف المنظمات الحككمية كغير الحككمية لتطكير األنشػطة اإلضػا ية
الت ػ تػػدىـ التطمعػػات كاإليمػػاف بػػالنىس كالىضػػكؿ كحػػب الػػتعمـ مػػع تعزيػػز اإلنجػػاز كتحسػػيف
خيارات الحياة.
ىذا كايمانا بالدكر الذم يجب أف تقكـ بو جامعة الطىؿ االسػترالية ػ تقػديـ الخػدمات

ككػػؿ أشػػكاؿ الرىايػػة لمىئػػات المحركمػػة كالييػػر ممثمػػة اجتماىيػػا كالتصػػاديا ،كتحسػػيف مسػػارات
الػػتعمـ ػ المنػػاطؽ الريىيػػة كلمسػػكاف مػػف ذكم المسػػتكل االجتمػػاى كااللتصػػادم المػػنخىض

شاركت جامعة أديميد ػ مشػركع التطمػع ػ المنػاطؽ الريىيػة Informing Aspirations
 in Rural Regions Projectمػػع جامعػػات تسػػمانيا ككلكنجػػكنج؛ قػػد ىمػػدت أنشػػطة
جامعة أستراليا لمطىؿ لتكػكف ػ متنػاكؿ الطػبلب الػريىييف ،لتعزيػز الػتعمـ مػدل الحيػاة كادخػاؿ
األطىػػػاؿ ػػػ الجامعػػػة ،كاىتمػػػدت األنشػػػطة ىمػػػ الكصػػػكؿ إلػػػ "كجيػػػات تعمػػػـ" معتمػػػدة مثػػػؿ
المتاحؼ كحدائؽ الحيكاف كجمعيات التكىية العمميػة كالجمعيػات الرياضػية كالىنيػة  ،كالتػ تعػد
محػػدكدة ػ المنػػاطؽ الريىيػػة بجنػػكب أسػػتراليا ،كتضػػمنت المبػػادرة إنشػػات كػػاميرات الكيػػب ػ
حديقة حيكاف أديميد .
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كما تميزت جامعة تسمانيا

إنشات مركز بيتػر أنػدرككد لمتحصػيؿ التعميمػ

Peter

 Underwood Centre for Educational Attainmentكالػػذم يعػػد بمثابػػة حمقػػة
الكصػؿ بػػيف الجامعػة كبػػيف المجتمػػع المحػيط بكػػؿ مؤسسػاتو ىػػك مركػػز متخصػص أنشػػئ لىيػػـ
القضايا الت تىيد النتػائج التعميميػة ػ تسػمانيا بشػكؿ أ ضػؿ ممػا يػؤدم إلػ زيػادة مسػتكيات
مممكس ػا ىػػف
ػر
التحصػػيؿ العمم ػ كالمنىعػػة االلتصػػادية كاالجتماىيػػة لمدكلػػة ،كيعػػد المركػػز تعبيػ نا
ن
اتىالية المشاركة المستقبمية إيمانػا مػف المجتمػع االسػترال بػالقكة التحكيميػة لمتعمػيـ ،كىػذا ػ
اليالب يرجع إل االلتناع المجتمع كالثقا ة المجتمعية المؤكدة ىمػ أف البنيػة التحتيػة األكثػر
أىمية

أم دكلة ى السػكاف المتعممػيف كالمثقىػيف كظيىيػا كمينيػان ،ممػا أسػيـ كبشػكؿ عػاؿ

زيادة التىاىؿ بيف برنامج جامعة الطىؿ

تسمانيا كبيف كجيػات الػتعمـ المجتمعيػة ،كػذلؾ

يمكف إرجاع ذلؾ لت ثر الخبرة االسترالية بالنمكذج البريطان مػف حيػث نشػ تو كالشػراكة الدكليػة
معػػو ،كػػذلؾ ألنػػو مػػع مسػػتكل الػػدخؿ القػػكم المرتىػػع؛ زادت ػػرص األخػػذ بػػالعمـ كالتخطػػيط
العممػ كالتنميػػة ػ شػػت المجػػاالت ،مػػع اإلنىػػاؽ ىمػ التعمػػيـ كالبحػػث العمم ػ بسػػخات ،ممػػا
انعكػػس ىم ػ التطػػكير المسػػتمر لػػنظـ التعمػػيـ بيػػا بشػػكؿ ىػػاـ كالتعمػػيـ لمرحمػػة الطىكلػػة بشػػكؿ
خاص.
ىػذا كمػػف أىػػـ انشػػطة  STEMالتػ تقػػدميا جامعػػة الطىػػؿ ػ تسػػمانيا Paringa
 Archers Launceston Incكى ػ كجيػػة تعميميػػة تقػػدـ جمسػػات "تعػػاؿ كجػػرب" كنشػػاط
تعميمػػػ معتمػػػد مػػػك ارن مجمكىػػػة غنيػػػة كمتنكىػػػة مػػػف خبػػػرات الػػػتعمـ ألىضػػػات جامعػػػة الطىػػػؿ
كالمجتمػػع ككػػؿ ،كيقػػدـ مشػػركع  Bigger Thingsرصػػة لمبنػػات اآلل ػ كالبرمجػػة ،كبرنػػامج

مسارات النجاح  Pathways to Successالذم لدـ ّٖ مبادرة ثقا ية كالميميػة ،بالشػراكة
طالبػػا
مػػع ٓٓ
مدرسػػة بتسػػمانيا ك ُّْ مػػف شػػركات مجتمػػع الصػػناىة كشػػارؾ ييػػا ّٖٔٔ ن
ن
بجانب المتعمميف الكبار.
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ما اسفس عيُ التحلٔل املكازٌ مً ىتاٜج :
تتمثؿ القيمة األساسية لمتحميؿ المقارف

إبراز نكاح التميز

لبلستىادة منيا ،كذلؾ إبراز جكانب القكة كالقصكر

التجربة المحمية لمحاكلة التطكير

كاالستىادة مف ميزات الخبرات ،كتمثؿ ذلؾ
** نقاط القكة بالخبرتيف  :تتمثؿ أىـ تمؾ النقاط

الخبرات المختارة

اآلت :

أنو يتـ تخصػيص ميزانيػات ضػخمة لػدىـ

تعميـ  STEMبشكؿ ىاـ لجميع الطبلب مف كؿ المستكيات كخاصة المحركمة بطريقة تكامميػة
ػ منػػاىج المػػدارس العامػػة ػ جميػػع المراحػػؿ الدراسػػية ،كلػػيس لىئػػة الطػػبلب المتىػػكليف ػ
المرحالثانكية قط

مصر؛ كىميو تميزت جامعة الطىؿ

دكلت المقارنة بالعديد مػف المزايػا

كخاصة يما يتعمؽ بتعميـ  STEMنذكر منيا :
 الثقا ػػة كالػػكى المجتمع ػ بػػدكر التعمػػيـ غيػػر الرسػػم يسػػيـ بشػػكؿ كبيػػر ػ دىػػـبرنامج جامعة الطىؿ كتحقيؽ أىدا و.
-

اتساع الىئات العمرية المستيد ة لمبرنامج لتشمؿ مرحمة التعميـ الثانكم .

 إش ػراؾ المجتمػػع األكسػػع كشػػركات الػػتعمـ ممػػا يػػدىـ كبشػػكؿ كبيػػر المسػػارات المينيػػةالمستقبمية .
 دىـ الصمة الكثيقة بيف جامعة الطىؿ كبيف المدارس العبللة تبادؿ منىعة . أنشطة جامعة الطىؿ أكثر التصالا بالكالع ،كأكثر لدرة ىم تككيف المسارات المينية . -التنػػكع كالتعدديػػة يتػػي

ػػرص أكثػػر لبلختيػػار كخاصػػة ػ المجتمػػع متعػػدد الثقا ػػات مثػػؿ

الكاليات المتحدة األمريكية .
 تػػدىـ جامعػػة الطىػػؿ تحسػػيف مسػػارات الػػتعمـ ػ المنػػاطؽ الريىيػػة كلمسػػكاف مػػف ذكمالمستكل االجتماى كااللتصادم المنخىض ضػمف متطمبػات المسػاكاة كتكػا ؤ الىػرص
التعميمية.
 تعتمػػد العديػػد مػػف الػػػدكؿ المتقدمػػة تػػك ير ػػػرص لػػذكم اإلىالػػة  Disabilitiesػػػااللتحاؽ بالبرنامج الصيى مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية.
دكليػا كىػد التصػارىا ىمػ مصػادر التمكيػؿ
 تعدد مصادر تمكيػؿ أنشػطة جامعػة الطىػؿ نالحككم .
 تتميز األىداؼ المكضكىة بقدر كبير مف اإلجرائية.- 2292 -
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 اإلجراتات اإلش ار ية الصارمة كالت تتابع ىف كثب خطكات تنىيذ الخطط التطكيرية.خاصة :
ىامة ككالع تجربة جامعة الىيكـ
** نقاط القكة كالضعؼ
ن
التجربة المصرية ن
ىند االنتقاؿ إل كالع جامعة الطىؿ بجامعة الىيكـ بل يمكف إنكار أف ىذا البرنػامج يعػد بارلػة
أمػػؿ البػػد مػػف اسػػتيبلليا بشػػكؿ أ ضػػؿ حت ػ تتحقػػؽ الىائػػدة المرجػػكة منيػػا ،مػػف خػػبلؿ مػػا تػػـ
استخبلصػػو مػػف المقارنػػة السػػابقة يتض ػ كجػػكد العديػػد مػػف نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ ػ جكانػػب
برنامج جامعة الطىؿ بمصر ىامة كجامعة الىيكـ خاصة :

فتتنجل ىكاط الكْٗ يف :
 بالنسبة لؤلىداؼ؛ قد تـ تضػميف أىػداؼ تقابػؿ إلػ حػد كبيػر أىػداؼ جامعػة الطىػؿ ػدكلت ػ المقارنػػة مثػػؿ  :دىػػـ اؿ( STEMالعمػػكـ ،التكنكلكجيػػا ،اليندسػػة ،كالرياضػػيات )،
كاىػػداد االطىػػاؿ مػػف أجػػؿ التحػػديات المسػػتقبمية كػػذلؾ تعزيػػز االىتمامػػات طكيمػػة المػػدم
لبلطىػػػاؿ الخاصػػػة بعمميػػػة الػػػتعمـ ،كمسػػػاىدة األطىػػػاؿ ىمػػػ تحديػػػد االىػػػداؼ المسػػػتقبمية
كالتاكيد ىمييا كتحقيقيا ،زيادة طمػكح اآلبػات كخاصػة األطىػاؿ الػذيف ينتمػكا الػ لطاىػات
ذات مستكم اجتماى التصادم ألؿ.
طالبػػا حتػػ اآلف مػػف
 إجمػػال ىػػدد الطػػبلب المسػػتىيديف الممتحقػػيف بالبرنػػامج ُٔ ألػػؼ نجميع أنحات الجميكرية ،كىك ىدد إل حد ما مقبكؿ مقارنة بحداثة البرنامج .
 تك ره األكاديمية بالمجاف مما يدىـ المساكاة . تضػػميف مقػػررات ىػػف العمػػكـ بمػػا تشػػممو مػػف مقػػررات ىػػف (الطالػػة – الميػػاه – التنػػكعالبيكلكج  -الصحة) ،مما يدىـ تنمية الميارات العممية لدل الطىؿ إل حد ما .

ّىكاط ضعف تتنجل يف:
 -ىم ػ الػػرغـ مػػف أف ىػػدد المسػػتىيديف مػػف األطىػػاؿ مػػف البرنػػامج بم ػ ُٔ ألػػؼ طىػ نػبل ػ

جميػػع أنحػػات الجميكريػػة ،إال أف ىػػدد المسػػتىيديف بمحا ظػػة الىيػػكـ بمػ َُٓ طىػبلن قػػط

بنسػػبة (ُ )%قػػط ،عم ػ الػػرغـ مػػف أف مجتمػػع الىيػػكـ جي ار نيػػا مترام ػ األط ػراؼ كييمػػب
ىميو مينػة الزراىػة ،كتعػد مػف ألػؿ محا ظػات الجميكريػة مػف حيػث التنميػة االلتصػادية،
مػػػـ يػػػتـ تحديػػػد ىػػػدد معػػػيف مخصػػػص لمطػػػبلب مػػػف األصػػػكؿ االجتماىيػػػة كااللتصػػػادية
المنخىضػػػػة ممػػػػا يقمػػػػؿ مػػػػف ليمػػػػة البرنػػػػامج مػػػػف حيػػػػث دكره ػػػػ الحػػػػراؾ االجتمػػػػاى
كااللتصادم.
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 نظػاـ القبػػكؿ  :ػالقبكؿ يكػػكف ب كلكيػة التقػػديـ كتػػتـ بشػكؿ مركػػزم بػدكف مراىػػاة المبلئمػػة
الحتياجات كؿ محا ظة ،كذلؾ ال يحؽ ألم طالب النقؿ مف كال جامعو اخرم ميمػا كانػت
الظركؼ ،مما لد يحرـ أطىاؿ ليـ الحؽ كالرغبة

االلتحاؽ بالبرنامج مػف االلتحػاؽ بػو،

ىذا باإلضا ة إل أنو ينضـ األطىاؿ بشكؿ ردم إل الجامعة مع إبعاد دكر المدرسػة ػ
ذلؾ ىم ىكس الدكؿ المتقدمة .
 المقررات المقدمة تكاد تككف مىتقرة إل التخصصية إذ تتسـ بشكؿ كبير بالعمكمية ،ىمػىكس ما ىك كائف بالدكؿ المتقدمة كذلؾ يتـ رضيا بشكؿ مركزم .
-

كما كسبؽ الذكر؛ المقررات ال تيطػ كػؿ ميػارات تعمػيـ  ،STEMمػـ يكػف ػ المقػررات
مػػا ييطػ اليندسػػة مػػثبل ،كػػذلؾ يكجػد ا تقػػار ػ الجكانػػب التكنكلكجيػػة ،منطقيػػا؛ جامعػػة
الطىػػؿ تعػػان ممػػا تعػػان منػػو الجامعػػات المصػػرية مػػف نقػػص ػ الكسػػائؿ التكنكلكجيػػة
المستخدمة بشكؿ ىاـ .

 -التمكيؿ :تتكل أكاديمية البحث العمم الميمة كاممة

تمكيؿ أنشػطة الجامعػة ممػا أثػر

بشكؿ ما أك ب خر ىم ت خر تنىيذ بعػض األنشػطة ،حتػ أنيػا كصػمت إلػ درجػة ت جيػؿ
المرحمتيف الرابعة كالخامسة مف مراحؿ جامعة الطىؿ بجامعة الىيكـ .
 األنشػػطة ككجيػػات الػػتعمـ  :عمػ الػػرغـ مػػف تضػػميف االىػػداؼ بشػػكؿ صػػري لػػدىـ تعمػػيـ STEMإال أف الكالػػػػع يبػػػػدك مختمىنػػػػا ،كجيػػػػات تنىيػػػػذ األنشػػػػطة الخاصػػػػة بمعظػػػػـ

المكضكىات المتضمنة ػ دليػؿ األنشػطة الخاصػة بجامعػة الطىػؿ الصػادر ىػف أكاديميػة
البحث العممػ كالتػ تتعمػؽ بميػارات  STEMىػ الجامعػات كلاىػات المحاضػرات ،عمػ
سبيؿ المثػاؿ؛ مكضػكع الطالػة  Energyمكػاف تنىيػذ النشػاط  Locationتػـ تحديػده
ىم ػ أنػػو حجػػرة الصػػؼ  ،classroomككػػذلؾ مكضػػكع  :الصػػحة
تنىيػذ النشػاط

 Healthمكػػاف

 Locationتػـ تحديػػده  Lapاسػػتخداـ الػبلب تػػكب ،كمكضػكع الميػػاه

 Waterمكػػاف تنىيػػذ النشػػاط

 Locationتػػـ تحديػػده حجػػرة الصػػؼ ،classroom

الىنػػات  ،Playgroundممػػا ييػػدر مػػف أىميػػة األنشػػطة المقدمػػة كيضػػعؼ مػػف ليمتيػػا
المرجكة .
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 تكحيػػد البرنػػامج بػػيف كػػؿ محا ظػػات الجميكريػػة برنػػامج جامعػػو الطىػػؿ مكحػػد بكا ػػوالجامعات بنسبو تتعدم ٖٓ  ،%مما يقمؿ مف رص التنكع كاإلثػرات ػ البرنػامج بػيف
تبعا الحتياجات المجتمع المحيط .
الجامعات ن
 الىئػػة العمريػػة المسػػتيد ة محػػدكدة (ٗ : )ُِ-كىػ تعػػد مػػف ألػػؿ الىئػػات المسػػتيد ةلجامعػػات الطىػػؿ بػػيف الػػدكؿ المختمىػػة ،كمػػا أنػػو مػػدة الدراسػػة بجامعػػة الطىػػؿ بجامعػػة
الىيكـ ثبلث سنكات قط ،كىذا يعد مياير لما ىك معمف (ٔ.)ُٓ-
 ىيمنة أكاديمية البحػث العممػ ىمػ البرنػامج مػف حيػث التمكيػؿ كالتخطػيط لؤلنشػطة،مما يقمؿ مف رص التنكع كاالثرات .
كتعد نقاط القػكة كالضػعؼ سػالىة الػذكر انطبللػو لكضػع مجمكىػة مػف اإلجػراتات المقترحػة
لتىعيػػؿ كدىػػـ دكر جامعػػة الطىػػؿ بجامعػػة الىيػػكـ ػ دىػػـ تعمػػيـ  STEMكىػػذا مػػا سػػيتـ
ىرضو

الجزت التال :

سادسًا  :تصْز مكرتح لتفعٔل دّز جامع٘ القفل ظامع٘ الفْٔو يف دعه تعلٔه  STEMيف ضْ" ٛاالسرتاتٔجٔ٘

الكْمٔ٘ للعلْو ّالتهيْلْجٔا ّاالبتهاز  2030و "اسرت ادا خبربتٕ الْالٓات املتحدٗ األمسٓهٔ٘ ّاسرتالٔا (

)

ضكت مػا أبػرزه التحميػؿ المقػارف مػف نقػاط لػكة كضػعؼ ػ برنػامج جامعػة الطىػؿ
بجامعػػػة الىيػػػكـ ،ك ػػػ ضػػػكت أىػػػداؼ كمتطمبػػػات "االسػػػتراتيجية القكميػػػة لمعمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا
كاالبتكار ََِّ" ،تػـ كضػع مجمكىػة مػف اإلجػراتات كالضػكابط المقترحػة (المحكمػة مػف لبػؿ
بعػض أسػػاتذة التربيػة) ػ محاكلػػة لتىعيػؿ دكر جامعػػة الطىػؿ بجامعػػة الىيػػكـ ػ تنميػػة تعمػػيـ
 STEMلدل الطىؿ .
ك يما يم مخطط يكضع أبعاد كاجراتات التصكر المقترح :

 تممو ع م إج مءاتا
كمي م

التصممعء الترتممء و م صممعءة اسممتت ءة ءسممتوعة مءات تجتع م ت م

التءةي م ة ل ميممم ت م الج ت م

التصعء إل

التص مءي  ،عقممم تممو إج مءات الت ممميع

الترتء م

ت م عص م

صعءته النه ئي  ،عٍِؾك زلُ ( )1لبئّخ ثأظّبء اٌعبرح ِؾىٌّ اٌزصوز اٌّمزسػ .
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اٌزصوز
اٌّمزسػ

إٌّمٍك ،اٌّوعه اٌسئَط
اطظزسارَغَخ اٌموَِخ ٌٍؼٍوَ ،اٌزىٕوٌوعَب ،اطثزىبز
2030

إٌّمٍمبد

اٌّ بزووْ
جٌ رٕفَر

األھداف

اھَّااخ عبِؼاااخ
اٌمفً .

اوبرٍَّخ اٌجؾش
اٌؼٌٍّ

اإلعساءاد
اٌّمزسؽخ

اھَّااخ ِسؽٍااخ
اٌمفوٌخ.

عبِؼخ اٌمفً
ثغبِؼخ اٌفَوَ

اٌزغَاااساد جاااٌ
اٌّهٓ .

عبِؼخ اٌفَوَ

اٌخجاااااااااااااااساد
اٌدٌَ،خ .

عؼوثبد رواعهالمصدر(الباحثة)

اٌّؤظعبد
اٌصٕبػَخ
،اٌّهَٕخ
إٌظبَ اٌّدزظٌ
اٌَ،بء األِوز

اٌزصوز

ك يما يم تناكؿ األبعاد السابقة بشئ مف التىصيؿ :
ميقلكات التصْز املكرتح :
يكمف المنطمؽ الرئيس لمتصكر المقترح

متطمبات كتكجيػات كأىػداؼ االسػتراتيجية القكميػة

لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّ" ) )STI-EGY 2030ضمف تكجيات الدكلة ػ تنميػة
الميارات العممية كالتكنكلكجية كاليندسية لجميع المكاطنيف كلؤلطىاؿ بشكؿ خاص سػكات بشػكؿ
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رسم أك غير رسم  ،كذلؾ ما أسىرت ىنو االستراتيجية مف رصػد ألىػـ مبلمػ الكالػع الىعمػ
لمرحمة التعميـ لبؿ الجامع كما ينتابو مف ىقبات تحكؿ دكف اكتسػاب الطالػب لتمػؾ الميػارات،
كىميو يمكف إيجاز أىـ
منطمقات التصكر المقترح

:
دكليا
أثبت اىميتو ن

أىمية برنامج جامعة الطىؿ كبرنامج دكل

التيمب ىم

العديد مف

المشكبلت الت تعان منيا األنظمة التعميمية الرسمية .
أىمية االستثمار

مرحمة الطىكلة كالدكر الذم يمكف أف يقكـ بو التعميـ البلمنيج

تككيف ىقمية ىممية تكنكلكجية ناىضة ،كخاصة

ظؿ حاجة الدكلة لميف STEM

تحقيؽ النيضة الصناىية بما ال يقدر ىميو التعميـ المدرس التقميدم.
التييرات

بن كمتطمبات الميف الحالية كالمستقبمية الداىمة لئلبداع كاالبتكار كأىمية الدكر

الذم يقكـ بو تعميـ STEM

تحديد كاختيار تمؾ الكظائؼ .

مجيكدات الدك ؿ المتقدمة كخاصة الكاليات المتحدة األمريكية كاستراليا
كخاصة ببرامج التعميـ اليير رسم

تعميـ STEM

كأىميا برامج جامعة الطىؿ ىبر العالـ كالمعسكرات

الصيىية الت تعد مكممة ألنشطة المدرسية .
الصعكبات الت تعترض جامعة الطىؿ

ىامة.
جامعة الىيكـ ،كالجامعات المصرية ن

أٍداف التصْز املكرتح

ضكت المنطمقات السابقة ييدؼ التصكر المقترح إل :

 كضع مجمكىة مف اإلجراتات المقترحة لتىعيػؿ دكر جامعػة الطىػؿ بجامعػة الىيػكـ ػ دىػـ
تعميـ STEM

ضكت االستراتيجية القكمية لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا كاالبتكػار ََِّ" STI-

). ) EGY 2030
 تكجيو أنظار القائميف ىمػ برنػامج جامعػة الطىػؿ كمتخػذم القػرار إلػ حاجػة ىػذا البرنػامج
لمزيد مف االىتماـ كالتطكير
ك اىميتو الدكلية

ضكت الدكر المجتمعػ لمجامعػات ،كػذلؾ ػ ضػكت أىميتػو

دىـ تعميـ . STEM
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اإلجساٛات املكرتح٘ :
بدايػػػ نة تجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػ اىتمػػػاد التصػػػكر المقتػػػرح ىمػػػ دىػػػـ أىػػػداؼ كمتطمبػػػات

"االسػتراتيجية القكميػػة لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كاالبتكػػار ََِّ" ) ، )STI-EGY 2030ىػ

كخاصػة يمػا يتعمػؽ بالمسػار
ضكت أىػداؼ االسػتراتيجية القكميػة لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا كاالبتكػار
ن
األكؿ " تييئػػة بيئػػة محىػػزة كداىمػػة لمتميػػز كاالبتكػػار ػ البحػػث العمم ػ بمػػا يؤسػػس لتنميػػة
مجتمعية شاممة كانتاج معر ة جديدة تحقؽ ريادة دكلية"  -كالذم يندرج برنامج جامعة الطىػؿ
ضمف البرامج الداىمة لو  -كأىدا و الىرىية المتمثمة

:

 نشر ثقا ة العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار كربػط البحػث العممػ بػالتعميـ كبالحيػاة اليكميػة بمػاػػػ ذلػػػؾ تبسػػػيط الظػػػكاىر الطبيعيػػػة كالتعمػػػيـ اإلبػػػداى لمعمػػػكـ كتحىيػػػز الشػػػباب لبلبتكػػػار

كاحتضاف المبتكريف
 نشر ثقا ة البحث كاالستقصات كاكساب الطػبلب ميػارات البحػث العممػ كاالبتكػار مػف خػبلؿتطكير المناھج كالبرامج الدراسية لمتعميـ العاـ كالجامع .

لػػادر ىمػػ
 تكظيػػؼ التكنكلكجيػػا الرلميػػة ػػ إدارة التعمػػيـ إلنتػػاج رأس مػػاؿ بشػػرم متميػػز نااإلسياـ الىاىؿ

التنمية المستدامة كبنات مجتمع المعر ة

 -إىداد لاىدة ىممية كتكنكلكجية اىمة ،منتجة لممعر ة لادرة ىم االبتكار

كىمػ أكجػػو االسػػتىادة الممكنػػة مػػف خبرتػ أمريكػا كاسػػتراليا ،يمكػػف تقسػػيـ اإلجػراتات

المقترحة ك قنا لمشركات

تنىيذ التصكر ك قا كما يم :

 /1أنادمئ٘ البحح العلنٕ ّالتهيْلْجٔا:
(ُ-أ) يمػػا يخػػػص التكىيػػة اإلىبلميػػػة لمبرنػػػامج  :مػػف خػػػبلؿ كسػػائؿ التكاصػػػؿ االجتمػػػاى ،
الندكات ،ككسائؿ اإلىبلـ (مثؿ التمىاز) ،كغيرىا يقترح اآلت :
 نشر ثقا ة التعميـ غير الرسػم كخاصػة جامعػة الطىػؿ كأىميتػو بصػىتو مكمػؿ لمتعمػيـالرسػػػم كدكره ػػػ تحديػػػد المسػػػارات المينيػػػة المختمىػػػة مػػػف خػػػبلؿ تعمػػػيـ STEM
ألىضػػػػات المجتمػػػػع الجػػػػامع  ،كالمجتمػػػػع المحمػػػػ بمؤسسػػػػاتو المختمىػػػػة ،كاألسػػػػر
بمستكياتيا الثقا ية كااللتصادية المتنكىة .
 إنشات مكلع إلكتركن مخصص لجامعات الطىػؿ ىمػ مسػتكل الجميكريػة بكجػو ىػاـكجامعة الطىؿ بجامعة الىيكـ بكؿ جامعة بكجو خػاص مػزكد بخريطػة تىصػيمية مػدكف
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ىمييػػا الجامعػػات الت ػ تقػػدـ البرنػػامج ،كداخػػؿ كػػؿ جامعػػة يػػتـ تحديػػد كجيػػات الػػتعمـ
المينية مف شركات كمصانع كمراكػز مينيػة متخصصػة متاحػة يمكػف لؤلطىػاؿ زيارتيػا
كالتدريب ىم تعميـ  ،STEMكذلؾ تػك ير يػديكىات تكضػيحية لطػرؽ ىمػؿ البرنػامج
كأىدا ػػو ،كطػػرؽ التسػػجيؿ كنمػػاذج مػػف األنشػػطة التػ تقػػدـ لمطىػػؿ عميػان ،كػػذلؾ ىمػػؿ
يديكىات تكضيحية لمرد ىم االستىسػارات التػ كلػد سػبؽ طرحيػا ػ مراحػؿ سػابقة

منعا لمتكرار .
قد تبيف لػدل الباحثػة لمػة معر ػة البرنػامج مػف لبػؿ العديػد مػف أىضػات ىيئػة التػدريس
ببعض الجامعات المصرية ،كىذا

اليالب لد يرجع إل جانبيف ىمػا ؛ حداثػة البرنػامج ،كلمػة

البرامج التعريىية الت تبثيػا أكاديميػة البحػث العممػ كالتكنكلكجيػا ىػف ىػذا البرنػامج ،ك ػذ ىػذا
الصدد يقترح البحث إصدار برامج ك يديكىات تعريىية ىف جامعة الطىػؿ ىمػ المكالػع الرسػمية
لمجامعات ىم أف تحدث باستمرار .
(ُ-ب) دىػػـ الشػػىا ية ػ مػػا تػػـ إنجػػازه بالىعػػؿ مػػف البرنػػامج  :عػػرض أىػػـ األىػػداؼ
التػػ تحققػػت كالتقييمػػات التػػ خضػػع ليػػا البرنػػامج ييسػػيـ ػػ زيػػادة االسػػتقطاب المجتمعػػ
لمبرنػػػامج كزيػػػادة الػػػدىـ المقػػػدـ مػػػف المجتمػػػع كزيػػػادة ثقػػػة المجتمػػػع الصػػػناى كالمينػػػ ػػػ
البرنامج .
(ُ-ج ) إخضػػاع البرنػػامج لمتقييمػػات القكميػػة كالدكليػػة بصػػىة دكريػػة  :ممػػا ييسػػيـ ػ
التطكير المستمر ك قػان لمػرؤل الدكليػة ،كيػدىـ النقػد البنػات لكػؿ مػا يتعمػؽ بالبرنػامج مػف خػبلؿ
المقارنات المستمرة مع برامج جامعات الطىؿ الرائدة بالدكؿ المختمىة .

(ُ-د) ىقػػد شػػراكات دكليػػة لتبػػادؿ الخبػػرات كتحقيػػؽ االسػػتىادة القصػػكل مػػف الػػرؤل
الدكليػػة  :ممػػا ييسػػيـ ػ تطػػكير المكضػػكىات كاألنشػػطة الت ػ يقػػدميا البرنػػامج كخاصػػة يمػػا
يتعمؽ بالمسارات المينية لمطىؿ .
(ُ-ق) مػػػف الجانػػػب التشػػػريع كالتخطيطػػػ  :السػػػع

ػػػ جعػػػؿ النمػػػكذج المتبػػػع ػػػ

جامعػػة الطىػػؿ مػػف النمػػكذج المخػػتمط الػػذم يجمػػع بػػيف النمػػكذج البريطان (الػػذم يػػدىـ كبشػػكؿ
شػبو كامػػؿ كجيػػات الػتعمـ المجتمعيػػة كالصػػناىية) كالنمػكذج األلمػػان (الػػذم يركػز بشػػكؿ كبيػػر
ىمػػ الحػػرـ الجامعيػػة بم ار قػػو المختمىػػة) ،كػػالنمكذج المخػػتمط الػػذم تتبعػػو الكاليػػات المتحػػدة
األمريكية .
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(ُ-ك) إتاحػػػة الىرصػػػة لمتنػػػكع كاالخػػػتبلؼ كالتنا سػػػية بػػػيف جامعػػػات الطىػػػؿ بالجامعػػػات
المصرية نتيجة الختبلؼ البيئة كطبيعتيا مػف محا ظػة آلخػرل ،مػف الممكػف ألكاديميػة البحػث
العممػػػ كالتكنكلكجيػػػا كضػػػع األىػػػداؼ العامػػػة كالخطػػػكط العريضػػػة لمبرنػػػامج ،ىمػػػ أف تتػػػرؾ
لمجامعػػات الحريػػة المقترنػػة بالمحاسػػبية ػ التخطػػيط لؤلنشػػطة كاختيػػار المكضػػكىات األكث ػر
التصالنا باحتياجات البيئة المحيطة بالجامعة .

(ُ-ف) التحميػؿ البيئػ  SWOT Analysisالمسػتمر لجامعػة الطىػؿ بجامعػة الىيػكـ

ىمػػػػػػ يػػػػػػد خبػػػػػػرات متخصصػػػػػػيف  :ىمػػػػػػؿ حصػػػػػػر كامػػػػػػؿ لكػػػػػػؿ جكانػػػػػػب القكة(لتعزيزىػػػػػػا)،
كالضعؼ(لتحسينيا) ،كالىرص (الستثمارىا) ،كالتيديدات المحيطة بالبرنامج (لتجنبيا) ػ كا ػة
أنحات الجميكريػة ،مػع تػك ير معمكمػات مستىيضػة مسػتمرة ىػف أىػـ احتياجػات المجتمػع مػف
كظائؼ كربطيا باالحتياجػات الكظيىيػة لرؤيػة مصػر ََِّ ليػتـ تطػكير بػرامج جامعػة الطىػؿ
بما يتناسب مع احتياجات المجتمع مف كظائؼ مستقبمية .
(ُ-م) يما يخص الجانب التمكيم :
 تىعيػػؿ دكر القطػػاع الخػػاص (المؤسسػػات الصػػناىية ) ػ الػػدكر التشػػارك الػػذم ال يػػدىـالجانب المادم قط كانما الدكر الىن كالتدريب مف خبلؿ المشاريع كالمن المقدمة .
 تىعيؿ مصادر تكاممية كبديمة لتمكيؿ أنشطة جامعة األطىػاؿ لتشػمؿ مػا تقدمػو الجامعػات،المن المقدمة مف الحككمة كالسمطات المحمية كالجمعيات الخيرية .
 إنشات صندكؽ لجمع المن كالتبرىات كيمكف تسميتو بػ"اصنع المسػتقبؿ المينػ لطىمػؾ "كيتـ اإلىبلف ىنو

كسائؿ اإلىبلـ المختمىة .

( /2بسىامج جامع٘ القفل ظامع٘ الفْٔو ذاتُ
أٍدافُ -إدازتُ  -ىره الكبْل  -أىشقتُ):
(ِ -أ) يمػػا يخػػص األىػػداؼ المعمنػػة لجامعػػة الطىػػؿ بجامعػػة الىيػػكـ :مػػف خػػبلؿ مػػا
ىامػػة ك ػ جامعػػة
أسػػىر ىنػػو التحميػػؿ المقػػارف ،اتض ػ أف أىػػداؼ جامعػػة الطىػػؿ ػ مصػػر ن
خاصة إل حد ما ترتق إلػ مسػتكل أىػداؼ جامعػة الطىػؿ ػ الػدكؿ المتقدمػة نظريػان،
الىيكـ
ن
إال أنيػػػا يجػػػب إىػػػادة صػػػياغة تمػػػؾ األىػػػداؼ بصػػػكرة أكثػػػر إجرائيػػػة ككالعيػػػة؛ حيػػػث تشػػػتمؿ
اإلجراتات التىصيمية بشكؿ مكجز ،كما يمكف إضا ة األىداؼ التالية :
 دىـ التكامؿ الىعاؿ بيف مككنات  STEMاألربعة مف خبلؿ مكضكىات متنكىة .- 2282 -
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 استكشػػػاؼ مشػػػاكؿ العػػػالـ الحقيقػػػ مػػػف خػػػبلؿ األنشػػػطة التػػػ تركػػػز ىمػػػ ميػػػارات. STEM
 تك ير رص لذكم اإلىالة  Disabilitiesػ االلتحػاؽ بجامعػة الطىؿ،ضػمانان اللتػزاـالجامعة بتكا ؤ الىرص

خدماتيا كبرامجيا كأنشطتيا كتعميميا .

 إشراؾ المجتمع المحم (المصػانع كالشػركات المؤسسػات المينيػة،المزارع ،المطػارات )كشركات التعمـ لدىـ األنشطة البلمنيجية خارج األسكار ،مما يعزز كرة أف التعمـ أمػر
يمكػػف أف يحػػدث ػ أم مكػػاف ،بشػػرط أف يػػرتبط النشػػاط بنتػػائج تعميميػػة كاضػػحة كلػػو
ركابط مكثكلة بىرص الدراسة المستقبمية.
(ِ-ب) يما يخص نظـ كمتطمبات القبكؿ :
-

دىػـ القبػكؿ مػػف خػبلؿ الشػراكة بػيف المػػدارس ككيػاف مؤسسػ ممػا يتػػي

رصػة أكبػػر

لمقبكؿ كاتساع رلعة االستىادة مف البرنامج ،بػدالن مػف االىتمػاد ىمػ األسػمكب الىػردم
القبكؿ .

-

ػاديا كبشػػكؿ أساس ػ
تحديػػد ىػػدد معػػيف لؤلطىػػاؿ مػػف الىئػػات المحركمػػة
اجتماىيػػا كالتصػ ن
ن

داخؿ كػؿ مرحمػة أك مسػتكل متقػدـ بجامعػة الطىػؿ (إذ يعػد ىػذا اليػدؼ األساسػ الػذم بنيػت
مف أجمو جامعة الطىؿ ىم مستكل العالـ).

-

إخضػػاع األطىػػاؿ لمجمكىػػة مػػف االختبػػارات القبميػػة ىمػ يػػد متخصصػػيف لػػيس بيػػدؼ
االسػػتبعاد كانمػػا مػػف أجػػؿ التكجيػػو كاإلرشػػاد نحػػك األنشػػطة كالتػػدريبات األكثػػر مبلتمػػة
لكؿ طىؿ ك قان لمؤىبلتو كلدراتو الشخصية .

-

إر ػاؽ تقريػر مىصػؿ مػف مدرسػة الطىػػؿ يحػدد مسػتكل تقدمػو ػ المنػاىج المدرسػػية،

كذلؾ مكاىبو كلدراتو الذاتية .
(ِ-ج) إدارة برنػػامج جامعػػة الطىػػؿ :جعػػؿ ىمميػػة إدارة البرنػػامج ىمميػػة تشػػاركية تنكىيػػة؛
بدال مف االىتماد الكامؿ ىم الىريؽ اإلدارم بالجامعة؛ ىم أف يتـ إشراؾ الجيات التاليػة
ن

أسكة بالدكؿ المتقدمة:

تخطيط كتنىيذ البرنامج؛ كذلؾ

-

أكليات األمكر

-

الخبرات مف التخصصات المختمىة؛ سيسػاىـ كبشػكؿ كبيػر ػ اختيػار أنشػطة تعميميػة
ذات كجيو تطبيقية .
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-

المتطكىيف مف المجتمع المحم  ،كطبلب الجامعات كخاصة مف الكميػات العمميػة؛ ممػا
سيساىـ

إثارة دا عية األطىاؿ لك يككنكا مثميـ

مثؿ تخصصيـ.

-

منسؽ مف المدرسة؛ كالذم يعد بمثابة حمقة الكصؿ بيف المؤسستيف.

-

طػػبلب لػػدام مػػف خريج ػ جامعػػة الطىػػؿ؛ ممػػا لػػد يسػػيـ ػ سػػيكلة يػػـ األطىػػاؿ
لؤلنشطة كسيكلة تنىيذىا.

-

األطىاؿ أنىسيـ؛ مما يدىـ ىند األطىاؿ حب القيادة كالرضا التعميم .

-

منػػدكبيف مػػف مؤسسػػات المجتمػػع الصػػناى ؛ ممػػا يػػدىـ التكاصػػؿ بػػيف جامعػػة الطىػػؿ
كالمؤسسػػػػات الصػػػػناىية كالمجتمعيػػػػة؛ ممػػػػا يسػػػػاىـ ػػػػ تكا ػػػػؽ متطمبػػػػات المجتمػػػػع
الصناى مع أىداؼ الجامعة.

(ِ-د) يما يخص األنشطة البلمنيجية المقدمة :
-

إنشػػات لجنػػة متخصصػػة ػ تحديػػد كجيػػات الػػتعمـ كثيقػػة الصػػمة بتعمػػيـ  STEMذات
الجكدة الت تمارس ييا األنشػطة كىمػؿ التقييمػات المسػتمرة ليػذه الكجيػات كتشػمؿ
تقييمات لبمية (لتحديد مدل أىميتيا لتحقيؽ األىداؼ ) كالمرحميػة (لتحديػد نقػاط القػكة
كالضػػػعؼ)كالنيائية (لتحديػػػد اسػػػتمراريتيا مػػػف ىدمػػػو) بنػػػات ىمػػػ اسػػػتىادة الطػػػبلب
كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة ،كذلؾ بنات ىم مدل تحقيقيا لبند األماف كالسبلمة .

-

إنشات كحدة لتقكيـ األنشطة مف خبلؿ االتىػاؽ ىمػ معػايير محػددة كمقننػة (ىمػ أف
تتككف المجنة مف أىضات ىيئة تدريس غػالبيتيـ مػف الكميػات العمميػة طػب  -ىندسػة
 ىمػكـ  -صػػيدلة  -زراىػػة) ليػػا ىػػد يف :أكليمػا تقيػػيـ الطىػػؿ لتحديػد مػػدل اسػػتىادةالطىؿ مف األنشطة كتبمي ىضك ىيئة التػدريس أك اإلدارة ىػف أىػـ مكاىبػو كامكاناتػو
كلدراتػػو المسػػتقبمية حتػ يػػتـ إ ادتػػو ػ تكجييػػو مينيػػا ،كالثػػان :تقيػػيـ النشػػاط ذاتػػو
لتحديػػد جػػدكاه ػ تنميػػة ميػػارات الطىػػؿ كتحديػػد نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ يػػو لتصػػحي
مسػػاره ،كمػػا أف مػػف أىػػـ اختصاصػػات ىػػذه المجنػػة ىػػك متابعػػة كمقارنػػة النتػػائج الت ػ
حققيا المشركع مقارنة ب ىدا و ،كذلؾ بنتائج المشركع بدكؿ أخرل .

-

يجػػب مراىػػاة أف تكػػكف األنشػػطة كالب ػرامج الت ػ يدرسػػيا الطىػػؿ أكثػػر إجرائيػػة ككالعيػػة
،محػػددة األىػػداؼ ،كآمنػػة ،محدثػػة طبق ػان لمسػػتجدات العصػػر كػػذلؾ تتكا ػػؽ مػػع الميػػف
المستقبمية الت تعتمد كبشكؿ أساس ىم ميارات . )STEM
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-

مف خػبلؿ الشػراكة مػع المصػانع  /ىيػادات طبيػة متخصصػة /مكاتػب ىندسػية كغيرىػا
مػػف الكجيػػات المينيػػة المختمىػػة  ،يمكػػف ىمػػؿ مبػػادرة /مشػػركع داخػػؿ جامعػػة الطىػػؿ
يطمؽ ىميو اسػـ " مسػيرت المينيػة " يسػم لؤلطىػاؿ بزيارتيػا كالتىاىػؿ مػع العػامميف
بيا لمعر ة أىميتيا

المجتمع .

-

تصميـ األنشطة المعتمدة ىم المعب كالمرح .

-

اىتبػػار الطىػػؿ لائػ نػدا ػ العمميػػة التعميميػػة مػػف حيػػث اختيػػاره كتنىيػػذه لؤلنشػػطة تحػػت

-

تدريس مكاد العمكـ ىف طريؽ أمثمة مف كالع الحيػاة كتعمػـ الطػبلب لممػكاد ىػف طريػؽ

التكجيو المستمر لمطىؿ برىاية المعمـ كىضك ىيئة التدريس.

لمس المكاد كالمرالبة كالبحث ييا مما يجعؿ المعمكمات دائمػة كذات ميػزل مػف خػبلؿ
-

جنبا إل جنب مع األنشطة العممية.
إدراج األنشطة الىنية كالرياضية ن
تػػػك ير مػػػكارد التكنكلكجيػػػا الىائقػػػة ك تىعيػػػؿ اسػػػتخداميا ػػػ المحاضػػػرات كالتػػػدريبات
المختمىة كتىعيؿ نظاـ المحاكاة .

-

تعظػػػػيـ االسػػػػتىادة مػػػػف معامػػػػؿ الكميػػػػات (العمػػػػكـ – الزراىػػػػة – الطػػػػب  -الحاسػػػػبات
كالمعمكمػػػػات  ،) -الػػػػكرش اليندسػػػػية بكميػػػػة اليندسػػػػة ،مكتبػػػػات الكميػػػػات ،كالمكتبػػػػة
المركزم ،كمراكز مصادر التعمـ بكميات الجامعة .

-

تػػػك ير النمػػػاذج المصػػػيرة لمنبػػػات،كبعض الكائنػػػات الحيػػػة ،كبعػػػض األدكات األساسػػػية
البلزمة لتنىيذ بعض األنشطة داخؿ لاىات المحاضرات .

-

تشكيؿ لجنة ىممية لكضع كتحديد محتكل المكضكىات المقػررة ىمػ األطىػاؿ بجامعػة
الطىػؿ بحيػث تكػكف أكثػر مبلئمػة لخصػائص األطىػاؿ كتػدىـ تعمػيـ  STEMىمػ أف
تتككف مػف أسػاتذة أكػاديمييف (الطػب –الصػيدلة -الزراىػة – العمػكـ – اليندسػة )...،
بجانب أساتذة مف كميات التربية لسـ المناىج .

ك يمػػػا يمػػػ جػػػدكؿ مقتػػػرح لػػػبعض المكضػػػكىات التػػػ تػػػدىـ تعمػػػـ العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا
كاليندسة كالرياضيات كالت يمكف لؤلطىاؿ دراستيا كالت تكض

ػ مجمميػا التكامػؿ بػيف

مككنػػات  STEMاألربعػػة ،ككجيػػات الػػتعمـ البلزمػػة ،كالعضػػك المنػػكط بالتػػدريب كالتػػدريس
لؤلطىاؿ :
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اٌّغبي
اٌهٕدظخ

اٌمبئُ ثبٌزدزٍت
اظاازبذ ثىٍَااخ اٌهٕدظااخ
ِ/هٕدظااااآَ ِااااادََٔٓ
ِ،ؼّاااابزٍَٓ ٍؼٍّااااوْ
ثبٌّغااااااااابي جَٕااااااااآَ
ٍؼٍّاااااااوْ ثااااااابٌوزغ
اٌهٕدظَخ جٌ اٌّغزّغ
اٌّؾٌٍ.

اٌّوضوع اٌّمزسػ
اٌهٕدظااااخ اٌّؼّبزٍااااخ:غبٌجًب ِااااب
ٍّىاااآ ،عااااف إٌّ ااااأح ثأٔهااااب
اٌزاااااساثظ اٌّضااااابٌٌ ثااااآَ اٌفااااآ
،اٌؼٍااوَ ؽَااش ٍزؼااسف األطفاابي
رااااابزٍخ اٌهٕدظاااااخ اٌّؼّبزٍاااااخ
ٍ،زؼٍّاااوْ اٌغوأااات اٌغّبٌَاااخ
،اٌوظَفَاااااخ ٌٍهٕدظاااااخ وااااارٌه
ٍااااااادزض اٌمفاااااااً اظبظاااااااَبد
اٌهٕدظاااااخ ،اٌز اااااغًَ اٌُاااااٌ
،اٌزغَّغ ،رصاَُّ اٌعاَبزاد
،اٌهٕدظااااااااااااخ اٌىهسثبئَااااااااااااخ
،اٌس،ثوربد ،ھٕدظخ اٌّوار.

،عهبد اٌزؼٍُ اٌّمزسؽخ
اٌاااوزغ اٌهٕدظاااَخ ثىٍَاااخ اٌهٕدظاااخ /
ثؼاااال اٌّوالاااغ اٌَّدأَاااخ ٌ ٔ ااابءاد
،اٌّؼّاااابز ، /زغ رصاااإَغ ،رصااااٍَؼ
اٌعَبزاد .

رىبِاااااااااااااااااااااً ِهٕااااااااادض طَاااااااااساْ اٌمَااااساْ ِ، :عاااازغداره ػٍااااي جَااادٍوھبد عاااود ،عاااوزح ،ػاااس
اٌهٕدظاااااااااااااااخ /اظزبذ ثىٍَخ اٌهٕدظخ ِداز اٌمسَٔٓ اٌّبضََٓ جاَّىٓ شاااااسائؼ  Power Pointشٍااااابزح
ٌألطفاااابي اٌمَاااابَ ثسؽٍااااخ ػجااااس ٌّمبز ووَ ا،شَُ .
،اٌسٍبضااااااَبد
اٌاااصِٓ ٌااازؼٍُ رااابزٍخ اٌمَاااساْ
،اٌفَصٍبء
،اٌَّىبَٔىاااااااااااب ،رىٕوٌوعَاااااااااااب
(اٌؼٍوَ)
اٌمَساْ.
اٌؼٍوَ
اٌؼٍوَ

اٌؼٍوَ
اٌؼٍوَ

اٌؼٍوَ

اٌىََّاابء اٌمجَؼَااخ ، :اٌىََّاابء ِؼًّ وٍَخ اٌؼٍوَ
اظزبذ ثىٍَخ اٌؼٍوَ
اٌزمجَمَخ.
األؽَااابء :رؼاااسف ػٍاااُ األؽَااابء ِؼّااً وٍَااخ اٌؼٍااوَ /ؽاادائك ِفزوؽااخ /
اظزبذ ثىٍَخ اٌؼٍوَ
اٌّغهسٍااخ ،اٌزمَٕاابد اٌؼاعَااخ ِؼًّ وٍَخ اٌصزاػخ
اٌؾدٍضااخ ،اٌؾ ااساد األشااغبز
،إٌجبربد
اٌؾَوأاابد ِ :غّوػااخ ِزٕوػااخ ؽدٍماااااااااخ اٌؾَاااااااااواْ اٌّغعاااااااااّبد
اظزبذ ثىٍَخ اٌؼٍوَ
ِٓ اٌؾَوأبد اٌجسٍاخ ،اٌجؾسٍاخ ،اٌفَدٍوھبد ،اٌ بشبد اٌزفبػٍَخ
ِٓ عَّغ أؾبء اٌؼبٌُ
اٌفَصٍاااااابء :رزاظااااااخ َِىبَٔىااااااب ِؼبًِ اٌؼٍوَ ،اٌفَصٍبء ثىٍَبد اٌؼٍاوَ
اظزبذ ثىٍَخ اٌؼٍوَ
ػاااس ،رمدٍَّاااخ Power point
اٌعوائً .
،اٌسظاااااوَ اٌّزؾسواااااخ ،اٌّغعاااااّبد
األٌؼااابة اٌّ ااابثه ٌٍوالاااغ رىٕوٌوعَاااب
اٌوالاااغ اٌّؼاااصش ٍّىااآ رىاااوٍٓ عاااوزح
شااجه رمسٍجَااخ ٌٍوالااغ اٌفَصٍاابئٌ اٌاارً
ٍّىٓ ٌألطفبي ِٓ خاٌه خاو اٌؼدٍاد
ِٓ اٌزغبزة اطجزساضَخ .
ِؼبِاااااً وٍَااااابد اٌؼٍوَ(اٌجَوٌاااااوعٌ)
اظاااازبذ ثىٍَااااخ اٌؼٍااااوَ اٌز سٍؼ
اٌمت اٌصزاػخ .
/اٌمت
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إٌّرعخ صاصَخ األثؼبر اٌزسَِص ،زغ ػًّ
اظزبذ ثىٍَخ اٌؼٍوَ
اٌسٍبضَبد
ِؼبِااً اٌؾبظاات اٌُااٌ ثىٍَااخ اٌهٕدظااخ
،رصَُّ اٌّوالغ.
،اٌؾبظجبد ،اٌّؼٍوِبد
رزاظخ ِوضوع األػدار األزلابَ ِؼعااااىساد ِ /ساوااااص ِصاااابرز اٌاااازؼٍُ
اظزبذ ثىٍَخ اٌؼٍوَ
اٌسٍبضَبد
اٌىَّااااااخ ،اٌ ااااااىً ،اٌفضاااااابء ثىٍَخ اٌهٕدظخ ،اٌؾبظجبد ،اٌّؼٍوِبد
،ػالبرهُ اٌّزجبرٌخ.
اٌزىٕوٌوعَب
واااااً اػضااااابء ھَئاااااخ وااً اٌّغاابطد اٌعاابثمخ ػالزهااب  اظزخداَ اٌوظبئً اٌزمَٕخ ،رػُ ػالزهب
ثبٌزىٕوٌوعَب رىبٍَِخ رجبرٌَخ
اٌزدزٍط ثبٌجسٔبِظ.
ثبٌؾَبح ،اٌّغزّغ ،اٌجَئخ ػٍي اْ
رزضّٓ اٌىبَِساد اٌسلَّخ ،اٌهوارف
اٌروَخ ،األعهصح اٌٍوؽخ ،اٌؼبة
اٌىّجَورس اٌزفبػٍَخ ،أظّخ ،خسائظ
، GPSاأللاَ اٌروَخ ،اإلٔزسٔذ
ٌَعزخدِهب األطفبي ثعهوٌخ ِ،سٔ،خ
ثّب ٍىفٌ إلضفبء اٌمبثغ اٌ خصٌ
ػٍي اٌزمجَك ،جمًب طھزّبِبد
،اؽزَبعبد األطفبي اٌّؾدرح.
 روجَس األر،اد اٌّؼٍَّخ اٌاشِخ إلعساء
ثؼال اٌزغبزة اٌّؼٍَّخ اٌجعَمخ ِضً
اٌّغهس اٌزٍعىوة ،اٌَّىس،ظىوة
اٌّغعّبد األٔبثَت اٌجاظزىَخ .
اٌفٓ  :رِظ اٌفٕوْ ٌسثظ إٌمبط ثَٓ رخصصبد  STEMاٌزىبٍَِخ ػٍاٌ اػزجابز اْ األجىابز ،اٌّ ابزٍغ اٌّمدِاخ ِآ
اٌماة طثد اْ رزضّٓ عبٔت ِٓ اٌمدزح ػٌٍ اٌزؼجَس ػٓ األجىبز ثأظاٍوة ٌغوٍابً ،ارثَاب ً ِٕبظات؛ جزؼٍاَُ اٌفٕاوْ ھاو
ِفزبػ إشؼبي اٌزفىَس اإلثداػٌ ،اٌخَبي اٌرً ٍؼد راج ًؼب اظبظًَب ،زاء اطثزىبز ،اٌزفىَس اطظزسارَغٌ ،اٌزؼاب ْ،إلٔزابط
ِٕزغبد ػبٌَخ اٌغورح .
،اإلػاء ِٓ ِجدا اْ " اٌؼٍوَ ،اٌزىٕوٌوعَب رزىبًِ جَّب ثَٕهب ِٓ خاي اٌهٕدظاخ ،اٌفٕاوْ اػزّابرا ػٍاي اٌّىؤابد
اٌسٍبضَخ " جبٌفٕوْ رؼجس ػٓ اشىبي ِزؼدرح ِٓ اٌزواعً ،اإلثداع ،اٌخَبي ،اٌّاؽظاخ ،اإلرزان ،اٌفىاس إذ ٍّىآ
ٌٍفٕوْ جزؼ ِعبزاد ٔبعؾخ ٔؾو جهُ صساء اٌ ؼوة ،رِظ اٌضمبجخ اٌّؾٍَخ جٌ اٌؼبٌُ ظسٍغ اٌزغََاس ،رضاُ اٌفٕاوْ
ػٍي ظجًَ اٌّضبي جٕوْ اٌٍغخ اٌفٕوْ اٌغٍَّخ (اٌسظُ ،إٌؾذ  )...اٌفٕوْ اٌجدَٔخ (اٌسٍبضخ اٌسلص ، )...غَسھب

(ِ-ق) بالنسػػػبة لمػػػدكر الػػػذم تقػػػكـ بػػػو الييئػػػة اإلداريػػػة لجامعػػػة الطىػػػؿ (:منسػػػؽ الجامعػػػة
كاإلدارييف )  :البد مف تكجيو األنظار ألىميػة دكر منسػؽ جامعػة الطىػؿ ػ تحقيػؽ األىػداؼ،

ّٓكرتح البحح يف ٍرا الصدد :
 كضػػع كصػػؼ كظيى ػ لمنسػػؽ جامعػػة الطىػػؿ يتض ػ مػػف خبللػػو ميامػػو ككاجباتػػو ػتحقيؽ األىداؼ .
 كىمؿ دكرات تكىكيػة كتدريبيػة لػو ،كايىػاده بعثػات لصػيرة لػبعض الػدكؿ لنقػؿ خبػراتيـكطػػرؽ اسػػتىادتيـ القصػػكل مػػف طالػػات األطىػػاؿ ،كػػذلؾ طػػرؽ اسػػتىادتيـ مػػف كجيػػات
التعمـ المختمىة.
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-

إىداد مكلع الكتركن يضـ منسق كاداري جامعة الطىؿ بكؿ الجامعات المصػرية مػف
أجػػػؿ دىػػػـ التكاصػػػؿ كتبػػػادؿ الخبػػػرات بيػػػنيـ ،كالمسػػػاىمة ػػػ القضػػػات ىمػػػ بعػػػض
المشكبلت المتشابية.

-

إنشات لجنو متابعة داخؿ الييكؿ التنظيم لجامعػة الطىػؿ يكػكف ىػد يا دىػـ التكاصػؿ
بيف الييئة اإلدارية لجامعة الطىؿ كبيف أكاديمية البحػث العممػ لتػذليؿ أم ىقبػات لػد
تعترض المشركع ،كذلؾ حت تتطبع كؿ جامعة بطابع بيئتيا المحيطة ( ما نحف ىميػو
ىامػا لكػؿ جامعػات الطىػؿ ػ مصػر ػ لالػب كاحػد ممػا ال يتناسػب
اآلف يعد مس نخا ن
مع اختبلؼ الطبيعة البيئية كاحتياجات المجتمع) .

-

انتقػػات أ ضػػؿ النمػػاذج الجامعيػػة مػػف أىضػػات ىيئػػة تػػدريس كبػػاحثيف لممشػػاركة ػػ
البرنامج .

-

العمؿ ىم تحىيز االطىاؿ بشكؿ مستمر كتذليؿ ما يعترضيـ مف ىقبات .

-

دىػػكة أكليػػات األمػػكر لممشػػاركة ػ تخطػػيط كتنىيػػذ الب ػرامج كاألنشػػطة كاإلىػػبلت مػػف
مكانتيـ

-

نجاح البرنامج .

ىمػػؿ اسػػتطبلىات رأم مسػػتمرة لقيػػاس مسػػتكل رضػػا المسػػتىيديف مػػف أطىػػاؿ كأكليػػات
أمكر كمجتمع محم .

-

تػػػػك ير نسػػػػخة إلكتركنيػػػػة مػػػػف جػػػػكاز السػػػػىر ، E-Passportلممسػػػػاىدة ػػػػ إدارة
المشػػػركع ىػػػف بعػػػد كالعمػػػؿ كػػػدليؿ ػػػ التقيػػػيـ الػػػذات لممػػػدارس ،ىػػػذا كيعػػػد E-
 Passportأداة إدارية تحميمية كليس المقصكد بو أف يككف بػديبلن لجػكاز السػىر إلػ

التعمـ لؤلطىاؿ.

(ِ-ك) يما يخص الشيادات كالجكائز المقدمة :
-

دىػػـ التػػدرج ػ الشػػيادات كالجػكائز المقدمػػة لػػيس لمتىرلػػة بػػيف األطىػػاؿ كانمػػا لػػدىـ
الجانب التحىيزم لدييـ كمف سيمتحؽ بعدىـ بالبرنامج ،كذلؾ ألكليات األمكر .

-

تسػػجيؿ إنجػػازات الطىػػؿ لمحصػػكؿ ىم ػ شػػيادة مػػف مجمكىػػة مػػف الشػػيادات ىم ػ أف
تتكػػكف مػػف ثبلثػػة مسػػتكيات:

CU Postgraduate ،CU Undergraduate

(حيػػث يتكلػػع نتػػائج مممكسػػة لمػػتعمـ  ،مثػػؿ العػػركض كالمنشػػكرات) كدكتػػكراه

CU

( Doctorateحيػػث ييتكلػػع مػػف األطىػػاؿ أف يككنػكا "لػػادة الػػتعمـ" لآلخػػريف) كيػػتـ مػػن
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الشػػيادات ىػػػادةن لؤلطىػػػاؿ ػػػ احتىػػػاالت "التخػػػرج" آخػػػر كػػػؿ مرحمػػػة  ،كمػػػا يػػػتـ مػػػن
الشيادات الىخرية لئلنجاز كااللتزاـ لممتميزيف.

-

تضػميف الشػيادات ألىػـ ثبلثػة جكانػب إيجابيػػة كابداىيػة لػدل الطىػؿ ػ المكضػػكىات
الت لاـ بدراستيا ،مما ييسيـ

مينيا
تكجييو
ن

المستقبؿ .

 /3جامع٘ الفْٔو ننستضٔف للربىامج

(ّ-أ) السياسات المكجيو لدىـ برنامج جامعة الطىؿ بيا:
-

تك ير مصادر تمكيمية إضػا ية لمبرنػامج مػف الجامعػة مػف خػبلؿ الكحػدات ذات الطػابع
الخاص ،كالصناديؽ الخاصة .

-

تخصػػػػيص الكلػػػػت المحػػػػدد غيػػػػر المتعػػػػارض مػػػػع المحاضػػػػرات الجامعيػػػػة لمنظػػػػامييف
الستمتاع األطىاؿ بم ار ؽ الجامعة كتحقيؽ االستىادة القصكل .

-

ت ميف جميع منشيت كم ار ؽ الجامعة لتبلئـ استخدامات األطىاؿ .

-

إنشػات بعػض المعامػػؿ العمميػة كاال تراضػػية ليػتمكف الطىػػؿ مػف محاكػػاة الكالػع كخاصػػة
ىند إجرات بعض التجارب المعممية الخطرة .

-

دىـ دكر التطكى لبلتحادات الطبلبية
ككذلؾ

ت ميف حركة الطبلب داخؿ الحػرـ الجػامع ،

تعريىيـ بم ار ؽ الجامعة .

(ّ-ب) كبالنسبة ألىضات ىيئة التدريس المشتركيف بالبرنامج :
-

نشر الكى بيف اىضات ىيئة التدريس مػف خػبلؿ نػدكات تعريىيػة تقػاـ داخػؿ الجامعػة
أك ب كاديمية البحث العمم أك مف خبلؿ المكلع الرسػم المضػاؼ ىمػ مكلػع جامعػة
الىيكـ .

-

إيىادىـ لبعثات داخمية لجامعات آخرل أثبتت تميزىا لتبادؿ اآلرات كالخبرات .

-

إلامػػة دكرات تدريبيػػة لتنميػػة ميػػاراتيـ المتعمقػػة بج ػزأيف أكليمػػا  :طػػرؽ التعامػػؿ مػػع
الطىػػؿ ،طػػرؽ اكتشػػاؼ المكاىػػب كتنميتيػػا ،ثانييمػػا  :طػػرؽ تبسػػيط المحتػػكل كطػػرؽ
تدريب األطىاؿ ىميو كاكسابيـ لمميارات المحددة .

-

تىري أىضات ىيئة التدريس المشتركيف
محاضراتيـ.
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-

تجييز المعامؿ كمراكز مصادر التعمـ كالمكتبات (لدىـ ميارات البحػث الػذات كتعريػؼ
الطالػػػػب بمصػػػػػادر المعمكمػػػػػات المختمىػػػػػة كطػػػػػرؽ البحػػػػػث ىنيػػػػػا ك ػػػػػؽ الحتياجاتػػػػػو
المعمكماتية) مع ىقػد التػدريبات البلزمػة ألمنػات المكتبػات كأمنػات المعامػؿ ىػف طبيعػة
الػػتعمـ ػػػ مرحػػػة الطىكلػػػة كطػػػرؽ تكجيػػػو األطىػػػاؿ بمػػػا يتناسػػػب مػػػع نكىيػػػة النشػػػاط
المطمكب .

ْ/كجيات التعمـ العممية كاإلثرائية الداىمة لتعمـ ( STEMالشركات كالمؤسسات الصناىية )
-

ابػػراـ شػػراكات كىقػػكد بػػيف جامعػػة الطىػػؿ كبػػيف مؤسسػػات المجتمػػع المػػدن كأىميػػا
المصػػانع كالشػػركات ،كالمكاتػػب اليندسػػية ،كالػػكرش لتػػك ير كجيػػات تعمػػـ تػػدىـ تنميػػة
الميارات العممية لتككف أكثر التصالان بالكالع .

-

التػػدليؽ ػ اختيػػار كجيػػة الػػتعمـ المينيػػة كاإلثرائيػػة لتكػػكف آمنػػة لمطىػػؿ ككػػذلؾ أكثػػر
اتسالا مع ىدؼ المكضكع التدريس .

-

االستعانة بذكم الخبرات مف الميف المختمىة (ميندسيف ،أطبات ،كحر ييف ) ػ تقػديـ
الدكرات كالمكضكىات بالتعاكف مع أىضات ىيئة التدريس.

-

سػػرد بعػػض السػػير الذاتيػػة لكبػػار العممػػات كخاصػػة الػػذيف نشػ كا ػ ظػػركؼ اجتماىيػػة

كالتصادية ىادية مما يعد حا ناز لؤلطىاؿ
ٓ /النظاـ المدرس :
-

النمك المين مستقبميان.

دىـ التكاصؿ كالترابط بيف مشركع جامعة الطىؿ (بمػا ػ ذلػؾ الكيػاف الجػامع ) كبػيف
المدارس كخاصة يما يتعمؽ بالمقررات الدراسية ،ىػ الػدكؿ المتقدمػة تعػد التػدريبات
الت يحصؿ ىمييا الطىؿ

نظريػا
جامعة الطىؿ ما ى إال تكميػؿ لمػا يقػكـ بمعر تػو
ن

النظاـ المدرسػ  ،أمػا مػا ىميػو نحػف اآلف جامعػة الطىػؿ تعمػؿ بػكاد منعػزؿ تمامػا
ىما يتـ بالمدارس مما لد يؤثر ىم جدكل البرنامج ك عاليتو .
-

دىكة معمم المدارس لبلشتراؾ

التخطػيط لؤلنشػطة كتنىيػذىا كمتابعتيػا ممػا يػدىـ

االستىادة القصكل لما يتـ التدريب ىميو بالبرنامج.
-

ىقػػد دكرات تدريبيػػة لممعممػػيف المشػػاركيف ػ المشػػركع ىمػ أف تنقسػػـ ىػػذه الػػدكرات
إل نكىيف رئيسيف ىما :دكرات تكىكية ب ىمية ىذا المشركع كدكره
الطىؿ كذلؾ دكر ىذا المشركع

تنمية ميػارات

تحسػيف المسػتكل التحصػيم كاألكػاديم كالميػارم
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لػػػػدل الطىػػػػؿ ػػػػ المدرسػػػػة كخاصػػػػة يمػػػػا يتعمػػػػؽ بالميػػػػارات التكنكلكجيػػػػة كالعمميػػػػة
كاليندسػػية ،كػػذلؾ دكرات ت ىيميػػة لتمكػػيف ىػػؤالت المعممػػيف مػػف تنميػػة لػػدراتيـ ىمػػ
اكساب طبلبيـ ليذه الميارات.
ٔ /أكليات األمكر  :دىكة أكليات األمك لممشػاركة ػ البرنػامج ،حيػث يمكػف ألكليػات االمػكر أف
يككف ليـ دكر كبير

دىـ كتطكير برنامج الطىؿ بجامعة الىيكـ مف خبلؿ:

-

تقديـ مساىدات مالية لدىـ البرنامج .

-

تػػك ير استشػػارات نيػػة لممسػػاىمة ػ تنىيػػذ األنشػػطة بشػػكؿ أ ضػػؿ (كػػؿ ػ مجػػاؿ
تخصصو).

-

تػػك ير أدكات كمعػػدات يسػػتخدميا األطىػػاؿ ػ تنىيػػذ بعػػض األنشػػطة العمميػػة(كؿ ػ
مجاؿ تخصصو)

ٕ /كزارة التربية كالتعميـ :ميس مف المنطقػ أف تعمػؿ الػكزارة ػ كاد كبرنػامج جامعػة الطىػؿ
كاد آخر؛ لذلؾ ىم الكزارة ىمؿ اآلت :
-

تطكير المناىج الدراسية لمخركج ىف النمطية كالتقميدية بما يدىـ تعميـ .STEM

-

تقػػػديـ دىػػػـ مػػػادم لبرنػػػامج جامعػػػة الطىػػػؿ لممسػػػاىمة ػػػ تنىيػػػذ األنشػػػطة العمميػػػة
كالتطبيقية.

-

تشكيؿ لجنة لمتابعة مستكل إنجاز الطىؿ الممتحؽ بالبرنػامج لممسػاىمة ػ تكجييػو،
كػذلؾ تعػد بمثابػة حمقػة كصػؿ بػيف الػػكزارة كبػيف المنسػؽ العػاـ لبرنػامج جامعػة الطىػػؿ
ب كاديمية البحث العمم لممساىمة ػ القضػات ىمػ العقبػات التػ تقػؼ أمػاـ تحقيػؽ
أىداؼ البرنامج.

كبذلؾ تحقؽ جامعة الطىؿ ىػد يا التكػامم

ػ اسػتكماؿ مػا تقػكـ بػو المػدارس مػف دكر،

كذلؾ تقكـ المدارس باستكماؿ مسيرة التقدـ المحػرز لػدل الطىػؿ بالبرنػامج لتحقيػؽ ىػدؼ
الجامعة كىدؼ الخطة االستراتيجية القكمية لبلبتكار كالعمكـ ََِّ ـ .
معكلػػات التصػػكر المقتػػرح  :مػػف أىػػـ المشػػكبلت الت ػ لػػد تعتػػرض تحقيػػؽ التصػػكر المقتػػرح
ألىدا ة ى :
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ُ .مػػػا يتعمػػػؽ بانتشػػػار الػػػكى ب ىميػػػة برنػػػامج جامعػػػة الطىػػػؿ ػػػ الكسػػػطيف الجػػػامع
كالمحم ػ  ،كػػذلؾ لصػػكر الػػكى ب ىميػػة تعمػػيـ  STEMكدكره ػ التنميػػة االلتصػػادية
كالمجتمعية بشكؿ ىاـ.
ِ .ما يتعمؽ باألىداؼ كالنكاح التنظيمية لمبرنامج .
ّ .مػػا يتعمػػؽ بػػالنكاح الماديػػة؛ األنشػػطة العمميػػة كالتطبيقيػػة تحتػػاج لمعػػدات كأدكات
ماديا .
كمجسمات تعد إل حد كبير مكمىة ن
ْ .التصار مصادر التمكيؿ ىم الدىـ المقدـ مف أكاديمية البحػث العممػ  ،كالػذم اليمبػ
إل حد كبير متطمبات تنىيذ األنشطة كتحقيؽ األىداؼ المرجكة.
ٓ .مركزيػػػة إدارة برنػػػامج جامعػػػة الطىػػػؿ كالتصػػػار التشػػػريع كالتخطػػػيط كالمتابعػػػة ىمػػػ
أكاديميػػة البحػػث العمم ػ  ،كالتصػػار ىمميػػة التنىيػػذ ىم ػ الىريػػؽ اإلدارم المشػػكؿ مػػف
الجامعة.
ٔ .المكضػػكىات المقػػررة ىم ػ الطىػػؿ ػ برنػػامج جامعػػة الطىػػؿ المحػػددة مػػف أكاديميػػة
البحث العمم ال تتناسب إل حد كبير مع تعميـ .STEM
ٕ .جمكد الىكر األكاديم لدل أىضات ىيئة التدريس نحك العمؿ التطكى .
ٖ .القصكر الشديد

دىـ المجتمع لبرنامج جامعة الطىػؿ ،سػكات كػاف دىػـ معنػكم ،أك

مادم ،أك ن .
ٗ .الحمقة المىقكدة

التكاصؿ بيف المدرسة كالجامعة؛ مما يسبب نكع مػف أنػكاع اليػدر

التعميم كالمادم
َُ.

ضػػعؼ مػػؤىبلت المعممػػيف بالمػػدارس ،ممػػا يػػؤثر كبشػػكؿ كبيػػر ىمػػ الػػدكر

األكاديم كالىن الذم يجب أف يقكـ بو المعمـ كشػريؾ ػ العمميػة التعميميػة بجامعػة
الطىؿ.

سُبل التغلب عل ٙاملعْقات :
ُ .سف مجمكىة مف القكانيف كالتشريعات الممزمة لمنسق البرنامج بكػؿ جامعػة بضػركرة
التكاصػػؿ مػػع المجتمػػع الجػػامع كالمجتمػػع المحم ػ  ،كىمػػؿ زيػػارات ميدانيػػة لممجتمػػع
الصػػػناى المحػػػيط بالجامعػػػة؛ ممػػػا سيسػػػاىـ ػػػ نشػػػر ثقا ػػػة البرنػػػامج ،كػػػذلؾ ػػػ
استقطاب الدىـ المجتمع .
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ِ .يمػػا يتعمػػؽ بػػالكى المجتمع ػ لمبرنػػامج ،يػػتـ نشػػر ثقا ػػة جامعػػة الطىػػؿ مػػف خػػبلؿ
تكثيػػػؼ دكر الكسػػػائط اإلىبلميػػػة المسػػػمكىة كالمرئيػػػة ػػػ كسػػػائؿ اإلىػػػبلـ المختمىػػػة
ككسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاى  ،كػػذلؾ إلامػػة كرش العمػػؿ كالػػدكرات التكىكيػػة المسػػتمرة
المقدمة لممعمميف كأىضات ىيئة التدريس كالمؤسسات المجتمعية .
ّ .يما يتعمؽ بالجانب المادم :زيادة المخصصات المالية المكجيػة مػف أكاديميػة البحػث
العممػ لمبرنػػامج ،كػػذلؾ دىػـ سػػبؿ المشػػاركة المجتمعيػػة لػدىـ أنشػػطة جامعػػة الطىػػؿ،
ات
كػذلؾ تمثيػؿ الجامعػات تمثيػؿ يتناسػػب مػع ليمػة الػدكر الػػذم يجػب أف تقػكـ بػو سػك ن
نيا بنسب محددة.
ماديا أك ن
ن

ْ .التطكير المسػتمر لممكضػكىات المقدمػة لمطىػؿ ك ػؽ الػرؤل الدكليػة كاحتياجػات سػكؽ
العمؿ مف خبلؿ تشػكيؿ لجنػة مككنػة مػف خبػرات أكػاديمييف كمينيػيف مػف التخصصػات
المختمىة.
ٓ .إلػػػػزاـ الجامعػػػػات كالمؤسسػػػػات الصػػػػناىية كالمجتمعيػػػػة بػػػػدىـ أدكارىػػػػـ ػػػػ التنميػػػػة
المجتمعية كخاصة ىندما يتعمؽ المكضكع بميارات القرف الحادم كالعشريف .

سف كزراة التربيػة كالتعمػيـ القػكانيف كالتشػريعات الممزمػة لمتكاصػؿ مػع منسػق جامعػة
ٔ .ى
الطىػؿ كػػذلؾ أىضػػات ىيئػػة التػػدريس لمكلػكؼ ىمػ المسػػتجدات أكنال بػ كؿ ،كلممشػػاركة
التخطيط كالتىيذ كاإلدارة .

ٕ .كضع مجمكىة مػف المعػايير الخاصػة باختيػار أىضػات ىيئػة التػدريس المشػاركيف ػ
البرنامج ،كذلؾ المعمميف؛ يما الشركات األساسيكف
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آلٔات متابع٘ التصْز املكرتح :
-

المتابعة المستمرة لمستكل الطىؿ األكاديم كالمين لبؿ كبعد االلتحاؽ بالبرنامج .

-

ثر بمػػا تػػـ التػػدريب ىميػػو بجامعػػة
تحديػػد المسػػارات المينيػػة التػ التحػػؽ بيػػا الطىػػؿ تػ نا

-

إجرات استطبلىات الرأم المستمرة كالتقييمات المجتمعية لمبرنامج كالخاصة بيرات

الطىؿ.

المستىيديف كىـ أكليات األمكر ،المدارس ،المؤسسات الصناىية .
-

المتابعة المسترمة لمستكل التطكير الممحؽ بجامعة الطىؿ ك قنا لممستجدات العالمية
كالمحمية.
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املساجع :
أّالً :املساجع العسبٔ٘:
ُ .أنػػكر ىبػػد الين ػ العقػػاد :القػػارة االسػػترالية (دراسػػة إلميميػػة) ،دار المنػػاخ لمنشػػر،الرياض
،ُّٖٗ،صُٓ

ِ .تىيده سيد أحمد غانـ (َُِٕ)  :نظاـ تعمػيـ ( )STEM Educationكتطبيقػو ىمػ المسػتكل العػالم
كالمحم  ،المركز القكم لمبحكث التربكية كالتنمية ،القاىرة .

ّ .جميكريػػة مصػػػر العربيػػػة ،كزارة التعمػػػيـ العػػػال كالبحػػػث العممػػػ (َُِٗ) :االسػػػتراتيجية
القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ََِّـ( ،تحديث َُِٗ)
ْ .جميكريػػة مصػػر العربيػػة ،كزارة التعمػػيـ العػػال كالبحػػث العمم ،أكاديميػػة البحػػث العممػػػ
كالتكنكلكجيا :برنامج حاضنة العقكؿ العممية المصرية (اسم )َُِٕ،ـ.
ٓ .حسػػف شػػحاتو ،زينػػب النجػػار  :معجػػـ المصػػطمحات التربكيػػة كالنىسػػية  ،الػػدار المصػػرية
المبنانية ،القاىرة . ََِّ ،

ٔ .حسنية حسيف ىبدالرحمف  :دراسة مقارنة لدكر مراكز التطكير الكظيى

بعض الجامعػات ػ كػؿ مػف

مصػػر كأسػػتراليا كنيكزيمنػػدا ،المجمػػة التربكيػػة لكميػػة التربيػػة جامعػػة سػػكىاج ،العػػدد (ٓٔ) – سػػبتمبر

َُِٗـ

ٕ .خالػػػد إبػػػراىيـ حػػػا ظ إبػػػراىيـ (َُِّ)  :السياسػػػة التعميميػػػة كالتكجػػػو األيػػػديكلكج

ػػػ

جميكريػػة مصػػر العربيػػة لبػػؿ ىػػاـ ُّٕٗ كمػػا بعػػده ( دراسػػة مقارنػػة ىبرتاريخيػػة )
،رسػػالة دكتػػكراه منشػػكرة  ،لسػػـ التربيػػة المقارنػػة كاإلدارة التعميميػػة  ،كميػػة التربيػػة –
جامعة ىيف شمس .
ٖ .السػػػيد السػػػيد الحسػػػين (ُٔٗٗ) :مكسػػػكىة مصػػػر الحديثػػػة( البيئػػػة الجي ار ية)،المجمػػػد
الثالػث ،الييئػة المصػرية العامػػة لمكتػاب،كزارة الثقا ة،مصػر -بالتعػاكف مػػع World
Bank Inc
ٗ .شػػػػاكر تحػػػػ أحمػػػػد ،ىمػػػػاـ بػػػػدراكم زيػػػػداف (ََِّ)  :التربيػػػػة المقارنػػػػة – المػػػػنيج،
األساليب،التطبيقات  -مجمكىة النيؿ العربية ،القاىرة .
 .01ىبد الباسط محمد دياب :المبادرات كالتجارب العالمية
كستيا كرة كأستراليا كامكانية اإل ادة منيا

إىداد معمم STEM

تطكير إىداد معمـ STEM

التربكية ،كمية التربية  ،جامعة سكىاج ،العدد (ٖٔ) ،ديسمبر َُِٗـ
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ُُ.

محمد أحمد ىقمة المػكمن  ،ىبػد ىمػ الخىػاؼ (ُٖٗٗ)  :جي ار يػة القػارات (اسػيا ،
أكركبػػػا ،ا ريقيػػػا  ،امريكػػػا الشػػػمالية  ،امريكػػػا الجنكبيػػػة  ،اسػػػتراليا كنيكزلنػػػدا كجػػػزر
المحيط اليادم)  ،دار الكندم  -االردف ،دار طارؽ – ىماف .

ُِ .منػػذر المصػػرم ،كآخػػركف (ََُِ)  :التعمػػيـ لمريػػادة ػ الػػدكؿ العربيػػة "مشػػركع مشػػترؾ بػػيف اليكنسػػكك
كمؤسسة  StratREALالبريطانية " دراسات حالة ىف الدكؿ العربية (األردف،تكنس ،سػمطنة ىمػاف
،كمصر) كالتقرير اإللميم التكليى ،منظمة األمػـ المتحػدة لمتربيػة كالعمػـ كالثقا ة(اليكنسػكك) ،متػاح

ىم المكلع www.unesco.org/beiruthttp

ُّ.

ىبػػة اس سػػركر خميػػؿ محمػػد (َُِٗ)  :متطمبػػات بنػػات شػراكة مجتمعيػػة بػػيف جامعػػة
الطىػػؿ كالمدرسػػة لتييئػػة منػػاخ مدرس ػ داىػػـ لتربيػػة اإلبػػداع  ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر
منشكرة ،لسـ أصكؿ التربية ،كمية التربية – جامعة دمياط َُِٗ،ـ.

ُْ.

ك ػػات زكػػ بػػدركس بشػػام (َُِٖ)  :برنػػامج جامعػػة الطىػػؿ ػػ كػػؿ مػػف جامعػػات
بريطانيا كألمانيا كامكانية اإل ادة منيا

مصر  ،المجمة التربكية كمية التربيػة جامعػة

سكىاج ،العدد (ْٓ) ،أكتكبر َُِٖـ .
ُٓ.

كالت السيد ىبد اس السيد صقر (َُِٗ)  :المتطمبات اإلدارية لتىعيؿ مشػركع جامعػة
الطىػػؿ بػػػ ج.ـ.ع ، .مجمػػة كميػػة التربيػػة – جامعػػة ىػػيف شػػمس ،العػػدد (ّْ) ،الجػػزت
األكؿ َُِٗ،ـ
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