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ممخص البحح
استيدؼ البحث الحالى التعرؼ عمى أىـ المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معممى
 STEMفي كؿ مف فنمندا وسنغافورة واستراليا لتقديـ أىـ التوصيات والمقترحات التى تفيد فى
تطوير إلعداد معممى مدارس STEM

فى مصر .وقد تـ استخداـ المنيج المقارف مف

نظر ألف ىذا المدخؿ يتناسب مع طبيعة ىذا
خالؿ مدخؿ جورج بيريداي في التربية المقارنةً ،ا
البحث ،ويتضمف عدة خطوت مف أىميا الوصؼ  ،والتفسير  ،والمناظرة  ،والمقارنة.
وقدـ البحث مجموعة مف التوصيات والمقترحات التى تفيد في تطوير إعدد معممى
 STEMفي مصر:
-

أف يتـ اختيار معمـ  STEMبناء عمى تمتعو بالعديد مف الميارات منيا الشخصية
والقيادية والمينية تمكنيـ مف التعامؿ مع الطالب المتفوقيف والمتميزيف.

-

إنشاء شعبة  STEMفي كمية التربية عمي مستوي البكالوريوس تقوـ بالجمع بيف
المقررات العممية والتكنولوجية واليندسية .

-

تركيز الشعب العممية بكميات التربية في برامجيا ومقرراتيا عمي تعميـ  STEMبشكؿ
متكامؿ مف أجؿ إعداد معمـ متمكف مف التخصص وذا ميارات وقدرات عالية يمكنو
مف التدريس بمدارس .STEM

-

إنشاء مراكز عممية وىندسية وتكنولوجية في كميات التربية تيدؼ الي اإلعداد الجيد
لمعممي .STEM

-

إنشاء مواقع لمتنمية المينية لتطوير المعمميف في كافة مراحؿ التعميـ.

-

إنشاء مجموعات معمميف بحثية في  STEAMلتشجيع مجتمعات المعمـ إلجراء
بحوث حوؿ تعميـ .STEAM
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مكدمة :
لقد سعت العديد مف الدوؿ المتقدمة ومنيا (أستراليا والصيف وكوريا الجنوبية والواليات
المتحدة األمريكية) عمي تطوير مناىج التعميـ بنظاـ  STEMكمدخؿ تكاممي متعدد
التخصصات يدمج مواده األربع ( العموـ والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات) ،بينما ظيرت
مجموعة أخري مف الدوؿ منيا ( فرنسا والياباف وجنوب إفريقيا) بتطبيؽ نظاـ  STEMخارج
المدارس وكرست جيودىا لتطوير برامج  STEMغير الرسمية لتوفير فرص لمشباب إلثارة
اىتماميـ بتعميـ  STEMمف خالؿ المعسكرات الصيفية ،واألنشطة الالصفية ،وعمؿ
المسابقات (ٖٗ .)ٛ :
ويوجد أربع دوؿ وىي ( بمغاريا واليند واسكتمندا وجنوب أفريقيا) تخطط لتطبيؽ دورات
 STEMالتكاممية في مراحؿ التعميـ االبتدائي والثانوي ،وذلؾ بتدريس التخصصات األربعة
منعزلة عف مراحؿ التعميـ الثانوي ،ويوجد دولتاف فقط ىـ ( ىولندا وكوريا الجنوبية ) تخطط
لممناىج وتصميـ دورات  STEMالتكاممية لتطبيقيا عمي جميع مراحؿ التعميـ مف الروضة
حتي نياية المدرسة الثانوية ،ولكف دولة واحدة ىى تايواف تخطط لمتركيز عمي دورات
 STEMالتكاممية في التعميـ التكنولوجي عمي مستوي التعميـ الثانوي فقط (ٖٗ .)ٔٔ :
كما يظير اىتماـ دوؿ أوروبا الغربية بتعميـ  STEMمف خالؿ ما يمي (ٖ٘):
 أداء الطالب المتنوع مع أعمى نتائج االختبارات الموحدة المسجمة في فنمندا وسويس ار
وىولندا.
 المشاركة المتنوعة في تخصصات العموـ والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات في التعميـ
الثا نوي مف خالؿ أعمى مشاركة مف الطالب في النرويج والسويد وفرنسا ،وأعمى نسبة
مشاركة مف الطالبات في فنمندا والنرويج والسويد وسويس ار وألمانيا والدنمارؾ وفرنسا.
 المشاركة المتنوعة في تخصصات  STEMعمى المستوى الجامعي ،مع أعمى مشاركة
وسويسر وفرنسا.
ا
في فنمندا والسويد وألمانيا
 زيادة الموارد البشرية في العموـ والتكنولوجيا في القوى العاممة (معظميا في النرويج
وسويس ار وفنمندا وىولندا والسويد).
تقدما،
 استمرار التباينات بيف الجنسيف في معظـ البمداف ،رغـ أف بعضيا قد أحرز
ً

فتسيطر الطالبات عمى االلتحاؽ بالتعميـ العالي بشكؿ عاـ ،ولكف ليس في تخصصات
- ٕٗٔٚ -
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 ،STEMومعظـ الطالب يسيطروف عمى االلتحاؽ الميني ،وتوجد تباينات في سوؽ
العمؿ .STEM
وبالتالى ىناؾ اىتماـ مف غالبية دوؿ العالـ بتعميـ  ،STEMوذلؾ مف أجؿ أف تكوف
اقتصاديا وتحقؽ التنافسية الدولية ،وذلؾ لما يحققو ىذا النوع مف التعميـ مف
دوؿ رائدة
ً
نيضة شاممة في جميع مجاالت المجتمع.
بينما أنشئت مدارس المتفوقيف في العموـ والتكنولوجيا في مصر عاـ ٕٔٔٓـ مف
خالؿ شراكة مف ىيئة المعونة األمريكية مع وزارة التربية والتعميـ المصرية ،حيث تـ إنشاء
مدرسة المتفوقيف لمعموـ والرياضيات لمبنيف بالسادس مف أكتوبر ،ثـ تـ إنشاء مدرسة
المتفوقات لمعموـ والرياضيات لمبنات بالمعادي وىي مدارس ثانوية تسعي الي تطبيؽ نظاـ
تعميمي حديث وىو نظاـ  STEMوذلؾ مف خالؿ مناىج تعتمد عمي المشروعات
اإلستقصائية والمدخؿ التكاممي في التدريس (ٔٔ).
وانطالقاً مف أف المعمـ ىو العامؿ األكثر أىمية في أى نظاـ تعميمي عبر مختمؼ

مراحمو ،فإف معممى  STEMىـ القادروف عمي تحقيؽ غايات وأىداؼ مدخؿ تعميـ STEM
إذا أحسف إعدادىـ وتدريبيـ وتطويرىـ الميني ،وىذا يتطمب أف يكوف لدي المعمميف المعرفة

المتعمقة بمحتوي وميارات تعميـ  ،STEMوالميارات التربوية التي تمكنيـ مف تعميـ طالبيـ
في ىذا المجاؿ الميـ.
وترتكز فمسفة إعداد معممي  STEMعمى عدة منطمقات وىي (ٖٖ  )ٔٓ :إعداد
المعمـ يعد مسئولية الجميع ،ويستند إعداد المعمـ عمى إقامة عالقات وثيقة مع معممى
المدارس مف الروضة حتي نياية المدرسة الثانوية ،ويركز إعداد المعمـ بشكؿ موثوؽ عمي
استعداد المعمميف الذيف يستطيعوا أف يقدموا التحصيؿ أو االنجاز العممي لمطالب ،وأف يكوف
المعمـ لديو ميارة استخداـ استراتيجيات التكنولوجيا واالتصاالت الرقمية في العممية التعميمية
ليكوف أكثر كفاءة وفعالية.
ويتـ إعداد معممي  STEAMفي بعض دوؿ العالـ في كميات التربية ،لمدة أربع
سنوات أو ثمانية فصوؿ دراسية ،ثـ الحصوؿ عمي درجة الماجستير في التربية ،ثـ يتـ بعد
ذلؾ اختيار ىؤالء المعمميف المتميزيف بناء عمى فحص مؤىالتيـ التي أجرتيا وزارة التعميـ،
ثـ يتقدـ ىؤالء المعمميف المتحاف مكوف مف شقيف :االختبار التحريري في التعميـ (ٕٓ،)ٝ
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ويتكوف االمتحاف الثانوي (ٓ )ٝٛمف اختبار عممي ،وكتابة مقاؿ ومقابمة شخصية (: ٖٚ
ٗٗ) .
وفى ىذا البحث يعرض الباحث لبعض المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معممى
 STEMفي فنمندا وسنغافورة واستراليا وامكانية االستفادة منيا في تطوير إعداد معمـ
 STEMفى مصر.

مصلمة البحح :
بالرغـ مف اإلصالحات التى تبذليا الدولة المصرية لالىتماـ بالمتفوقيف ورعايتيـ في
مختمؼ المجاالت سواء كانت أكاديمية أو ميارية أو وجدانية إال أف ىذه اإلصالحات ليست
بالكفاءة المطموبة ،حيث أشارت نتائج أحدي الدراسات إلى أف تعميـ المتفوقيف فى مصر
يعاني مف أوجو قصور عديدة منيا (ٗٔ) وجود قصور في اختيار معمـ المتفوقيف حيث يتـ
االعتماد عمى معايير تقميدية ال تتناسب مع احتياجات الطالب المتفوقيف ،ووجود قصور أيضاً
في إعداد معمـ المتفوقيف حيث ال يوجد دورات تدريبية إلعداد معمـ المتفوقيف أثناء الخدمة.

وأشارت نتائج دراسة أخري بأف ىناؾ قصور في اكتشاؼ المتفوقيف في جميورية
مصر العربية ومنيا  :اعتماد الجيات التربوية والتعميمية عمي مناىج وأساليب تقميدية ،وعدـ
توفر الوسائؿ المتنوعة لمكشؼ عف المتفوقيف قد يحوؿ دوف اكتشافيـ ،اختبارات الذكاء ال
تصمح وحدىا كمحؾ أساسي في اكتشاؼ المتفوقيف ،أف ىناؾ سمات معينة تميز الطالب
كبير في الكشؼ عف الموىبة ،أف معرفة
دور ًا
المتفوقيف عف أقرانيـ كما أف لتمؾ السمات ًا
األسرة ووعييا بأبرز صفات المتفوقيف يساعد في اكتشاؼ أطفاليا ومف ثـ توجيييـ
إرشادىـ ،كما إف الظروؼ االجتماعية المتدنية لألسرة قد تمثؿ عائقًا يحوؿ دوف رعايتيـ

(.)ٕٗٔ : ٜٔ

كما أكدت نتائج أحدي الدراسات عمي اإلصالحات المدرسية اآلتية بمدارس STEM
في مصر مف حيث  :الجدوؿ المدرسي ،تنوع المغة اإلنجميزية لدى الطالب ،براعة الطالب في
الكمبيوتر ،التعمـ القائـ عمي المشاريع ،وتدريب المعمميف ،واألجيزة والمعدات ،وغيرىا (ٖٗ :
ٔٗ).
بينما أكدت نتائج دراسة أخرى عمى أف يواجو معممو مدارس المتفوقيف في العموـ
والتكنولوجيا بمصر عقبات تحوؿ دوف تأديو عمميـ بالشكؿ المرجو لتحقيؽ متطمبات مدخؿ
- ٕٜٗٔ -
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 ،STEM Educationحيث يحتاج المعمـ الي المزيد مف التدريب عمي االستراتيجيات
المناسبة لمتدريس وأساليب تقويـ الطالب (.)ٔٚ
كما أف ىناؾ بعض المؤشرات واالحصائيات والدراسات التي تشير الي تراجع مستوي
مصر في تدريس العموـ والرياضيات ومنيا :وجود بعض القصور في برامج التنمية المينية
لمعمـ الرياضيات ،مما نتج عنو عدـ تحقيؽ بعض المعايير القومية لمعمـ الرياضيات ،وعدـ
توافر أساليب التنمية المينية القائمة عمي التعاوف بيف المعمميف بعضيـ البعض ،وضيؽ
الوقت أماـ المعمميف ،وضعؼ قدرة البرامج عمي تغيير اتجاىات المعمميف ،واقتصارىا عمي
التدريبات (ٗٔ .)ٜٖ٘-ٜٕ٘ :
باإلضافة إلى عدـ تمكيف معممي الرياضيات مف مواكبة مستجدات العصر وقد يرجع
ذلؾ الي التقصير في برامج إعدادىـ وعدـ ربطيا بمتغيرات العصر والي عدـ اسياـ المقررات
التي يدرسيا الطالب سواء األكاديمية منيا والتربوية والثقافية في تحقيؽ األىداؼ التي
ينشدىا المجتمع ،وعدـ قدرتيا عمي مواجية المتغيرات العصرية التي تواجو المجتمع في ظؿ
الثورة المعموماتية اليائمة الوافدة (ٕٓ .)ٕٛٓ :
وسعى البحث الحالي إلي اإلجابة عف األسئمة األتية :
 -1ما أىـ المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معممى  STEMفي كؿ مف فنمندا
وسنغافورة واستراليا ؟

 -2ما الوضع الراىف إلعداد معممى مدارس  STEMفي مصر ؟

 -3ما أوجو الشبو واالختالؼ بيف في إعداد معممى  STEMفي كؿ مف فنمندا
وسنغافورة واستراليا ؟

 -4ما أىـ التوصيات والمقترحات التى تفيد فى تطوير إلعداد معممى مدارس  STEMفي
مصر ؟

أيداف البحح:
تمثمت أىداؼ البحث الحالى فى :
 -1التعرؼ عمى أىـ المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معممى  STEMفي كؿ مف
فنمندا وسنغافورة واستراليا.

 -2عرض الوضع الراىف إلعداد معممى مدارس  STEMفي مصر.
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 -3تحديد أوجو الشبو واالختالؼ بيف في إعداد معممى  STEMفي كؿ مف فنمندا
وسنغافورة واستراليا.

 -4تقديـ أىـ التوصيات والمقترحات التى تفيد فى تطوير إلعداد معممى مدارس
STEMفي مصر.

أيمية البحح :
تحددت أىمية البحث الحالي فيما يمي :
موضوعا عمى قدر مف األىمية؛ وىو دراسة أىـ المبادرات والتجارب العالمية في
 -1تناولو
ً
إعداد معممى  STEMفي كؿ مف فنمندا وسنغافورة واستراليا.
 -2حاوؿ البحث الحالى تشخيص الوضع الراىف إلعداد معممى مدارس  STEMفي مصر.
 -3قد يسيـ البحث الحالي فى تطوير إعداد معممى مدارس  STEMفي مصر في ضوء
خبرات وتجارب بعض الدوؿ المتقدمة.

مهًج البحح :
استخدـ الباحث المنيج المقارف مف خالؿ مدخؿ جورج بيريداي في التربية المقارنة،
نظر ألف ىذا المدخؿ يتناسب مع طبيعة ىذا البحث ،ويتضمف ىذا المدخؿ الخطوات اآلتية:
ًا
()ٗٓ-ٖٜ : ٙ
-

الوصؼ :ويشمؿ وصؼ إعداد معممى  STEMفى مصر ،وكذلؾ التجارب العالمية في
إعداد معممى  STEMفي كؿ مف فنمندا وسنغافورة واستراليا.

 التفسير :تحميؿ وتفسير برامج إعداد معممى  STEMفي كؿ مف فنمندا وسنغافورةواستراليا  ،في ضوء السياؽ العاـ لدوؿ المقارنة.
-

المناظرة :مقابمة برامج إعداد معممى  STEMفي كؿ مف فنمندا وسنغافورة واستراليا  ،في
ضوء السياؽ العاـ لدوؿ المقارنة ،بشكؿ يوضح أوجو الشبو واالختالؼ بيف دوؿ
المقارنة.

-

المقارنة :عقد مقارنة تفسيرية لتوضيح أوجو الشبو واالختالؼ بيف برامج إعداد معممى
 STEMفي كؿ مف فنمندا وسنغافورة واستراليا ،في ضوء المحاور الرئيسية لمدراسة،
بيدؼ تحقيؽ أىداؼ البحث.
- ٕٕٗٔ -
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مصطمحات البحح :
وفيما يمي عرض ألىـ المصطمحات ذات الصمة بموضوع البحث :
أ-تعميـ العموـ والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات . STEM
ىو مجاؿ بيني يتضمف أربعة تخصصات وىي العموـ ،والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات،
وىذا المصطمح قدمتو المؤسسة الوطنية لمعموـ بالواليات المتحدة (ٓٗ .)ٕٕٗ٘ :
ويعرؼ تعميـ" " STEMبأنو نيج يتضمف استكشاؼ التعميـ والتعمـ بيف أي أثنيف أو
أكثر مف مجاالت تعميـ  ،STEMأو بيف موضوع تعميـ  STEMواحد أو أكثر مف المواد
الدراسية األخرى (ٓٗ .)ٕٔ :
وتقدـ وزارة التربية بالواليات المتحدة أكثر مف برمجية لتعريؼ برامج تعميـ STEM
" بأنيا برامج تعميـ العموـ والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات والتي يقصد بيا في المقاـ األوؿ
تقديـ الدعـ لتعزيز تعميـ العموـ والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات ( )STEMفي التعميـ
االبتدائي والثانوي مف خالؿ المستويات العميا ،بما في ذلؾ تعميـ الكبار " ( ٘ٗ .)ٔٔ :
ب-تعميـ )Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics
)STEAM
الحروؼ األربعة  ، STEMىي اختصار ألربع كممات ،ىي العموـ Science
والتكنولوجيا  ،Technologyواليندسة  Engineeringوالرياضيات  Mathematicsوىو برنامج
ومدخؿ تعميمي استحدثو جوديث راممي المدير السابؽ لقسـ إدارة الموارد البشرية والتعميمية بالمؤسسة
الوطنية لمعموـ في الواليات المتحدة ،مف أجؿ تطوير تدريس ما يشتمؿ عميو مف مواد دراسية ،عف
طريؽ دمج التكنولوجيا واليندسة ،بإنشاء منيج جديد بيني ،وما وراء المواد الدراسية التقميدية
المنفصمة ،بؿ وأكثر مف ذلؾ ،فإف تعميـ  STEMيحاوؿ أف ينقؿ التدريس في الفصؿ القائـ عمي
المعمـ إلي تشجيع الطالب لدراسة منيج يوجيو مدخؿ حؿ المشكالت ،والتعمـ االستكشافي (ٖ :
ٓٓٗ) .
ويقصد بو تعميـ العموـ والتكنولوجيا واليندسة والفنوف والرياضيات

، STEAM

وىدفو التغمب عمى عقبة المنيج الصارـ ،وتطوير التفكير التباعدي ،وتعزيز المواىب
اإلبداعية (.)ٖٛ : ٖٚ
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ائيا بأنو التعميـ والتعمـ في مجاالت العموـ والتكنولوجيا
ويعرؼ تعميـ  STEMإجر ً

واليندسة والرياضيات في مراحؿ التعميـ المختمفة ،فالعموـ تيتـ بدراسة العالـ الطبيعي،
والرياضيات تدرس األنماط والعالقات بيف الكميات واأل رقاـ والمساحات ،واليندسة تشمؿ

تصميـ وانشاء المنتجات التي مف صنع اإلنساف مف أجؿ حؿ المشكالت ،والتكنولوجيا تضـ
النظاـ بأكممو مف األفراد والمنظمات ،والمعرفة ،والعمميات ،واألجيزة التي تدخؿ في إنشاء
وتشغيؿ األعماؿ الفنية التكنولوجية.
ج-مدارس STEM
ىي مدارس أنشأتيا وزارة التربية والتعميـ المصرية بمساعدة ىيئة المعونة األمريكية،
وتعد الشيادة الي يحصؿ عمييا الطالب مف خالليا شيادة معادلة لمثانوية العامة العادية،
وتسمى" الشيادة الثانوية المصرية في العموـ والتكنولوجيا مف مدارس المتفوقيف الثانوية في
العموـ والتكنولوجيا" (. )ٜ

الدراسات السابكة :
فيما يمي عرض ألىـ الدراسات التي ليا عالقة وثيقة بموضوع البحث:

- 1دراسة كيمي سي .مارغوت ،تود كيتمر )2019 ( Kelly C. Margot & Todd Kettler
(.)16- 1 : 38
ىدفت ىذه الدراسة الي فيـ ما يعرؼ عف تصورات معممي  STEMمف خالؿ دراسة
األدبيات الحالية ،وتكونت معايير التضميفinclusion criteria

بالدراسة مف المقاالت

التجريبية والتي تتماشى مع أسئمة البحث ،والتي نشرت في المجالت العممية في الفترة ما بيف
عامي ٕٓٓٓ و ٕٓٔٙبالمغة اإلنجميزية ،وكاف المشاركوف في الدراسة معممي مرحمة
الروضة حتي نياية المرحمة الثانوية ،واستخدمت الدراسة التحميؿ الموضوعي ،وتشير نتائج
الدراسة إلى أف معممي  STEMأشاروا الي وجود حواجز مثؿ التحديات التربوية ،وتحديات
المناىج الدراسية ،والتحديات الييكمية ،ومخاوؼ عند الطالب ومخاوؼ خاصة بالتقييمات،
وعدـ وجود دعـ لممعمـ.

- 2دراسة تي إي فوسو واخروى )44( )2019( T. E. Vossen & et .al
ىدفت ىذه الدراسة الي معرفة اتجاىات معممي  STEMبالمدرسة الثانوية نحو اإلشراؼ
عمى أنشطة البحث والتصميـ ،واستخدمت ىذه الدراسة استبياف لقياس اتجاىات المعمـ نحو
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ىولنديا قاـ
معمما
ً
اإلشراؼ عمى أنشطة البحوث والتصميـ في المدرسة الثانوية مف قبؿ ٖٓٔ ً
بتدريس موضوعات  STEMالجديدة البحث والتصميـ والطبيعة ،والحياة والتكنولوجيا،
وأظيرت النتائج أف كؿ مف معممي البحث والتصميـ والطبيعة ،والحياة والتكنولوجيا لدييـ
درجات عالية مف الكفاءة الذاتية في اإلشراؼ عمى مشاريع البحث والتصميـ بدوف أف يتمقوا
أي تعميـ خاص في القياـ بذلؾ ،عالوة عمى ذلؾ ينظر المعمموف بشكؿ عاـ عمي اإلشراؼ
عمى المشاريع البحثية كنشاط أكثر أىمية مف اإلشراؼ عمى التصميـ.

- 3دراسة سيونج يي باك وأخروى )42( )2018(Seoung-Hey Paik& et .al
ىدفت ىذه الدراسة الي تقييـ الوضع الحالي لتعميـ  STEAMفي المستويات المختمفة
مف التعميـ والتي ليا صمة بخبرة معممي  ،STEAMواستخدمت ىذه الدراسة المسح عبر
االنترنت ،وتتطمب ىذه الدراسة استبياف لألسئمة حوؿ دروس  STEAMالتي أجريت مف
حيث التكرار وطرؽ التدريس وأنواع التقارب ومادة البحث والكفاءات الرئيسية ،ووفقًا لنتائج

االستبياف التي تـ تحميميا عمي مستوي التدريس وتدريب معممي STEAMوتحميؿ اختبار
 Chi-squareالستخداـ معممي STEAMأنماط التدريس تختمؼ عمي مستوي المدرسة.

- 4دراسة ييوجنو بارك وأخروى)36( )2016( HyunJu Park& et.al
ىدفت ىذه الدراسة الي فحص تصورات وممارسات معممي العموـ والتكنولوجيا واليندسة
والفنوف والرياضيات ) (STEAMفي كوريا الجنوبية ،استنادا الي دراسة استقصائية لممعمميف
في مدارس  STEAMالنموذجية ،وأظيرت النتائج أف غالبية المعمميف الكورييف والمعمميف
مف ذوي الخبرة  ،كاف لدييـ وجية نظر ايجابية عمى دور تعميـ ، STEAMوفي الوقت نفسو
أبرز المعمميف الكورييف تحديات مختمفة في تنفيذ تعميـ  ،STEAMمثؿ إيجاد الوقت لمقياـ
بدروس ، STEAMوزيادة أعباء العمؿ ،وعدـ وجود الدعـ اإلداري والمالي ،وتشير النتائج
أيضا الي أف ىناؾ حاجة إلى الدعـ الكافي مف الحكومة إلعادة بناء المنيج الوطني ،وادخاؿ
تغيرات ىامة في نظاـ التقييـ الوطني لتعزيز تعميـ. STEAM

 - 5دراسة عبداهلل بو مخيس أمبوسعيدى وأخروى (2015م) (:)16
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر معتقدات معممي العموـ بسمطنة عماف نحو
منحى العموـ والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات  STEMوعالقتيا ببعض المتغيرات،
وأظيرت نتائج الدراسة بشكؿ عاـ وجود معتقدات عالية لدى المعمميف نحو منحى العموـ
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والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات  ،STEMكما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ ) α=ٓ.في معتقدات معممي العموـ نحو منحى
العموـ والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات  STEMتعزى لمتغيري الجنس والخبرة التدريسية.

 - 6دراسة إبراييم بو عبداهلل احمليسو  ،بارعة بهت بًجت خجا(2015م) (:)1
ىدفت ىذه الد راسة إلى إلقاء الضوء عمى مجاؿ التطوير الميني لمعممي العموـ في
ضوء اتجاه تكامؿ العموـ والتقنية واليندسة والرياضيات ( Science, Technology,
اختصار  STEMكاتجاه معاصر في
ًا
 ) Engineering & Mathematicsويطمؽ عميو
تعميـ وتعمـ العموـ ،استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ استقراء وتحميؿ
األبحاث واألدبيات ذات الصمة بتكامؿ العموـ والتقنية واليندسة والرياضيات .STEMوقدمت
تصور آللية التطوير الميني لمعممي العموـ في ضوء اتجاه تكامؿ .STEM
ًا
ىذه الدراسة

 - 7دراسة يايدي سابمتى 2013( Heidi Subletteم) )35( :

ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ تصورات المعمـ القائد ودورىا في ريادة المعمـ عمى أساس
اإلستراتيجيات المستفادة مف مركز تدريس العموـ والرياضيات Center for Math and
 (CMAST) Science Teachingوالتجارب السابقة ،وتحدد ىذه الدراسة نموذج فعاؿ لقيادة
وتييئة معممي المرحمة الثانوية في تخصصات  STEMفي والية كاليفورنيا إلى تييئة الطالب بشكؿ
أفضؿ لدخوؿ تخصصات  ،STEMوىذه دراسة تحميمية لقيمة وتأثير المعمـ القائد في تعميـ
 STEMفي التعميـ الثانوي ،كما أجريت ىذه الدراسة عمي عشرة معمميف قادة بالمدارس الثانوية في
العموـ والرياضيات ،ونتائج ىذه الدراسة تعزز تطوير التدريس وتعميـ  STEMفي الصفوؼ الثانوية
والتي يمكف أف تساعد في تطوير إعداد معمـ  STEMفي مؤسسات التعميـ ما بعد الثانوي .

- 8دراسة اصغر أيٌ وأخروى 2012( Asghar , A. & et.alم) )31( :
أكدت ىذه الدراسة عمى برنامج التطوير الميني الذي ييدؼ إلي تحسيف قدرة معممي
العموـ والرياضيات الثانوية عمي استخداـ النيج القائـ عمى حؿ المشكالت في تدريس
 ،STEMعف طريؽ االستطالعات والمقابالت النوعية ،وحققت ىذه الدراسة فيـ لتصورات
المعمميف لمتعمـ القائـ عمي حؿ المشكالت كنيج لتعميـ  STEMذات التخصصات البينية .

- 9دراسة راياى براوى وأخروى 2011( Ryan Brown,& et.alم) (: )9- 5 : 41
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ىدفت ىذه الدراسة إلي فيـ تعميـ العموـ والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات في ضوء
التصورات الحالية ،وقد تـ تحميؿ بيانات المسح مف خالؿ السؤاليف التالييف :ىؿ مشرفي ومعممي
تعميـ  STEMلدييـ فيـ أساسي لتعميـ STEM؟  ،ماذا يعتقد اإلدارييف والمعمميف حوؿ تعميـ
 STEM؟

تعكيب عمي الدراسات السابكة :
 -اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناوؿ معمـ  STEMمثؿ دراسة Kelly C.

 ،)ٕٜٓٔ ( Margot & Todd Kettlerدراسة ،)ٕٜٓٔ( T. E. Vossen & et .al
ودراسة  ،)ٕٓٔٛ(Seoung-Hey Paik& et .alودراسة

&HyunJu Park

 ،)ٕٓٔٙ(et.alودراسة عبداهلل بف خميس أمبوسعيدى وأخروف (ٕ٘ٔٓـ) ،ودراسة إبراىيـ
بف عبداهلل المحيسف  ،بارعة بنت بيجت خجا(ٕ٘ٔٓـ) ،وٕٖٓٔ( Heidi Subletteـ)،
ودراسة ٕٕٓٔ( sghar , A. & et.alـ) ،ودراسة ٕٓٔٔ( Ryan Brown,& et.alـ) .
 اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في البعد المكاني والجغرافي ،فيي تضمنت كؿ مففنمندا وسنغافورة واستراليا ،وجميورية مصر العربية.
 اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في استخداميا المنيج المقارف (مدخؿ جورجبيريداي).
تكمف االستفادة مف الدراسات السابقة فيما يمي:
-

تحديد مشكمة البحث الحالي .

-

استخداـ المنيج المناسب ليذا البحث.

-

االستفادة مف النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا الدراسات السابقة.

-

بناء اإلطار النظري ليذا البحث.

-

التعرؼ عمي تجارب وخبرات الدوؿ المختمفة في نظـ إعداد معممى تعميـ . STEM

خطوات البحح :
اتبع البحث الحالى الخطوات اآلتية :
ٔ -الخطوة األولى  :تضمف اإلطار العاـ لمبحث ،والذى اشتمؿ عمى مقدمة البحث ،ومشكمتو،
وأىدافو  ،وأىميتو ،ومنيجو ،ومصطمحاتو  ،والدراسات السابقة ،وكذلؾ خطوات البحث.
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ٕ -الخطوة الثانية  :لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث قاـ الباحث بعرض أىـ
المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معممى  STEMفي كؿ مف فنمندا وسنغافورة
واستراليا.
ٖ -الخطوة الثالثة  :لإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث قاـ الباحث بعرض الوضع
الراىف إلعداد معممى مدارس  STEMفي مصر.
ٗ -الخطوة الرابعة  :لإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث قاـ الباحث بعرض تحديد
أوجو الشبو واالختالؼ بيف في إعداد معممى  STEMفي كؿ مف فنمندا وسنغافورة
واستراليا.
٘-الخطوة الخامسة  :لإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة البحث  ،قاـ الباحث بتقديـ أىـ
التوصيات والمقترحات التى تفيد فى تطوير إلعداد معممى مدارس  STEMفي مصر.

أوالً :أيم املبادرات والتجارب العاملية يف إعداد معممى  STEMيف كن مو فهمهدا وسهغافورة
واسرتاليا:
اعداد المعمـ مف القضايا التي يجب اعطائيا اىتماـ خاص الف المعمـ ىو المسئوؿ
عف بناء جي ؿ قادر عمي االستمرار والتعايش دوف أف يسحؽ بفعؿ صدمتو بالمستقبؿ وتطورتو
لذلؾ يجب اف ينظر الي اعداد المعمـ نظرة مستقبمية تطورية وال سيما الف مف صميـ عممو
اضطالعو عمي الثورة العممية المميزة ليذا العصر معرفيا وتكنولوجيا وبيوتكنولوجيا
ونانوتكنولوجيا ( .)ٕٖٔ : ٔٛوفيما عرض ألىـ المبادرات والتجارب العالمية في إعداد
معممى  STEMفي كؿ مف فنمندا وسنغافورة واستراليا .

1

 -التجربة الفهمهدية مو حيح إعداد معممSTEM

أ  -السياق الجكايف لمدولة
تقع فنمندا شماؿ أوروبا ،يحدىا بحر البمطيؽ وخميج بوثينا ،وخميج فنمندا بيف
السويد وروسيا ،والمساحة اإلجمالية ليا ٘ٗٔ ٖٖٛكيمو متر مربع ،ومساحة اليابس تبمغ
حوالي ٘ ٖٖٓٔٛكيمو متر مربع ،ومساحة المياه منيا ٖٖٖٓٗ كيمو متر مربع ،وتشكؿ
التركيبية السكانية مف ٗٗ %ٔٙ.مف السكاف مف سف ٓ ٔٗ-سنة %ٔٔ.ٕ ،مف السكاف
مف سف ٘ٔ ٕٗ -سنة %ٖٚ.ٙٗ ،مف السكاف مف سف ٕ٘ ٘ٗ -سنة % ٖٔ.ٜٔ ،مف
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السكاف مف سف ٘٘ ٙٗ-سنة  %ٕٔ.٘ٔ ،مف السكاف مف سف ٘ ٙوما فوؽ حسب
احصائيات ٕٓٔٛـ (.)٘ٛ
أصبحت جميورية فنمندا مستقمة في عاـ  ،ٜٔٔٚويعود تاريخ دستورىا إلى عاـ
 ٜٜٔٔوتـ تجديده في عاـ  ،ٜٜٜٔويحدد الدستور الحقوؽ األساسية لممواطنيف ويحدد
المبادئ األساسية لمتشريع واإلدارة والقضاة والمالية العامة ؛ الدفاع الوطني  ،والتعميـ ،
والمجتمعات الدينية والمكاتب العامة ،وفقًا لمدستور  ،التعميـ األساسي إلزامي ويتـ توفيره

مجا ًنا لمجميع ،فالدولة مسؤولة عف توفير أو دعـ التعميـ والتدريب الميني والتعميـ العاـ
والتعميـ العالي والجامعي ،فتعد فنمندا دولة ديمقراطية برلمانية مع نظاـ متعدد األحزاب ،تقع

السمطة التشريعية في البرلماف المؤلؼ مف ٕٓٓ عضو منتخب لمدة ٗ سنوات ،ويجب أف
تتمتع الحكومة بثقة البرلماف ،وفي االنتخابات العامة لعاـ ٕٔٔٓ  ،حصؿ حزب االئتالؼ
الوطني عمى ٗ ، ٝ ٕٓ.والحزب االجتماعي الديمقراطي ٔ ، ٝ ٜٔ.وحزب الفنمندي ٔ ، ٜٔ
 ٝمف األصوات ،ويتـ تعييف الحكومة مف قبؿ الرئيس  ،الذي ينتخب باالقتراع المباشر
المباشر لمدة  ٙسنوات (.)٘ٛ
وتبمغ مساحة فنمندا ٓٓٓ ٖٖٛ،كيمومتر مربع وىي واحدة مف أكبر الدوؿ في
أوروبا ،والكثافة السكانية  ٔٚ.ٙنسمة  /كيمومتر مربع  ،وحوالي ٗ ٝ ٛمف السكاف يعيشوف
في المناطؽ الحضرية ()ٙ : ٘ٛ
ويبمغ عدد سكانيا .)ٚ : ٘ٛ(ٖٕ٘٘ٔٗٚ
َيتحدث

ِ
السكاف يتحدث فنمندياًَ % ٘.ٗ ،يتكمّ ُـ
وحوالي % ٜٓ.ٚ
 ، Sámi.والمغات األخرى يتحدث بيا حوالي ٕ %ٗ.مف

سويدياً وٖٓ% ٓ.
ِ
السكاف ،والفنمندية

ِ
التعميـ) متوفرة في
والسويدية المغتاف الرسميتاف ،و ُك ّؿ الخدمات الحكومية (بما يتضمف ذلؾ
السويدي (.)ٚ : ٘ٛ
ِ
بالفنمندي أَو
ِ
حر بشكؿ كبير َمع الناتج
وتعد فنمندا دولة صناعية متقدمة ،لدييا إقتصاد ّ
المحمي اإلجمالي لمفرد تقريباً بارتفاع مثؿ النمسا وىولندا واعمي مف ألمانيا وبمجيكا ،تعد

ِ
الخشب ،المعادف ،اليندسة،
فنمندا تنافسي ُة مف الناحية التاريخية في تصنيع ،خصوصاً في
ِ
ِ
ِ
عتمد فنمندا عمى
تصدير
رع فنمندا في
اإلتصاالت ،وصناعات
التقنية وتَ ُ
إلكترونيات ،فتَْب ُ
لمسمع المص ّن ِ
األولية ،الطاقة ،وبعض المكو ِ
ِ
إستير ِ
عة (.)٘ٛ
نات
ادات المواد
ِ
َْ
ّ
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ب -إعداد معمم STEMيف فهمهدا :
ىناؾ عدة مراكز ومختبرات تدعـ تدريب المعمـ ومتاحة عمى شبكة اإلنترنت ومنيا ما
يمي (ٗ٘ .)ٕ٘-ٕٗ :


موقع  BioPopيعزز تدريس البيولوجي ويشجع عمى دراسة عمـ األحياء في جميع
مستويا ت الصؼ ،ويعمؿ بالتعاوف مع الشركاء الميتميف في جامعة ىمسنكي والمدارس،
وموقع  BioPopيعد جزًءا مف مركز  LUMAويتولى تنسيقو قسـ العموـ البيولوجية
والبيئية بجامعة ىمسنكي ،ويوفر دورات وورش عمؿ لمعممي األحياء  ،وتنظيـ نوادي
العموـ لمطالب.

 مختبر F2kييدؼ الي تعزيز فيـ الفيزياء والتكنولوجيا واالىتماـ بيا بيف الفنمندييف،
تدريبا لممعمميف أثناء الخدمة مف خالؿ تقديـ ورش عمؿ ودورات صيفية لمعممي
ويوفر
ً
الفيزياء ومعممي الصؼ ،واقامة نوادي عممية ومعسكرات صيفية لمطالب الذيف تتراوح
وفيما لمبحوث
عاما ،ويقدـ المختبر تجارب عممية في الفيزياء
ً
أعمارىـ بيف  ٛو ٗٔ ً
المعاصرة في الفيزياء ،وينظـ فعاليات التوعية بالتعاوف مع المنظمات التي تيدؼ إلى
جعؿ العموـ أكثر شيرة.
 Geopiste يعد مصدر وطني لتدريس الجغرافيا  ،والذي يخدـ معممي الجغرافيا
والبيولوجيا  ،ومعممي الصؼ  ،وغيرىـ مف الميتميف بتدريس الجغرافيا ،ويجمع
 Geopisteبيف المواد التعميمية الرئيسية في مجاؿ الجغرافيا  ،باإلضافة إلى جمع ونشر
المعمومات حوؿ أفكار وطرؽ التدريس الجديدة.
 Kemma تتمثؿ أىدافيا الرئيسية في دعـ معممي الكيمياء أثناء وقبؿ الخدمة لزيادة
مستوى التعمـ والكفاءة في الكيمياء ،وكذلؾ تطوير تعميـ وأبحاث الكيمياء.
 Summamutikka يعد مركز مصادر لتعميـ وتعمـ الرياضيات كجزء مف المركز الوطني
 LUMAوقسـ الرياضيات واإلحصاء ،ويقدـ  Summamutikkaاألفكار والمشورة حوؿ
كيفية تدريس الرياضيات القائمة عمى النشاط ،ويدعـ ويطور تدريس الرياضيات ،وتعزيز
اىتماـ الرياضيات بيف جميع األعمار.
ِ
الجامعات ،فيناؾ حوالي  ٔٓ-ٛأقساـ العداد
ويعد أعداد المعمِّـ في فنمندا مسؤولي ُة

الوطني ل ِبناء برامج
الرئيسي
المنيج
الجامعات معايير
المعمّـ في كافة أنحاء البالد ،وتستخدـ
ُ
َ
َ
َ
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اعداد المعمِّـ التدريبية ،ومنذ ُٗ ٜٔٚك ّؿ المعمموف عمى جميع المستويات كانوا يتعمموا
ستغرؽ ِم ْف خمسة إلى سبع س َنو ِ
ات
بالجامعةَ ،وجميعيـ كاف لَديو درجة الماجستير التي تَ
ُ
َ
ِ
ع ،ومعممي الصؼ ياخذوا برنامج مدتو خمسة
إعتماد عمى التخصص في مجاؿ الموضو َ
ِ
المعمموف الذيف يتركوا الجامعة بعد
التعميـ ،و
سنوات وأجازة الجامعة مع درجة الماجستير في
ُ
الفنوف أَو ِ
ستّة أو سبع س َنو ِ
الع ْم ِ
ِ
وـ ،وطبقاً لممسؤوليف في
ات َمع درجة الماجستير في
َ
ِ
ِ
الجامعات قادرة عمى
لمتعميـ يعد المعمموف الفمنديوف األفضؿ واالحسف ألف
الوطنية
المجمس
َ
ِ
ِ
درجات الم ِ
ِ
العميا ودرجات
الثانوية
درسة
لمدخوؿ ،باألضافة إلى
إختياَر أفضؿ المعايير العالية
ْ
َ

ِ
إمتحاف : ٖٕ( matriculation

.)ٛ

ويدعـ مركز  LUMAالتعميـ الرسمي  STEMفي المدارس مف خالؿ تزويد
المعمميف بفرص لنقؿ طالبيـ إلى مختبرات  STEMاألصيمة والمختبرات  /الفصوؿ الدراسية
الموجودة في الجامعات القريبة مجا ًنا ،وىناؾ ثمانية مختبرات مختمفة وىي  :معمؿ الكيمياء
جادوليف  ، ChemistryLabمعمؿ الحاسوب ، Linkki ComputingLab

معمؿ

الرياضيات  ،MathLab Origoومعمؿ الفيزياء  F2k PhysicsLabداخؿ جامعة ىمسنكي،
مختبر الكيمياء  Teknokasفي مركز جامعة  ، Chydeniusومختبر  LUMARTSداخؿ
جامعة آل تو  ،مختبر الفيزياء والروبوتات في جامعة شرؽ فنمندا  ،ومختبر فيزياء في
البينرانتا جامعة التكنولوجيا ،ويعد معمؿ الكيمياء جادوليف أقدـ مختبرات  LUMAالتي تـ
بنائيا في عاـ  ٕٓٓٛوالتي تعد بيئة تعميمية نشطة تدعـ وتعزز تعميـ وتعمـ الكيمياء ذات
الصمة (ٕٖ .)ٖٔ٘ :
ويحظى المعمموف في فنمندا باحتراـ كبير ،والتعميـ مينة مطموبة ،وعدد طمبات
االلتحاؽ المباشر ببرامج تدريب المعمميف تفوؽ عدد األماكف المتاحة بحوالي عشرة إلى واحد،
مدرسا
مدرسا عمى ما إذا كاف الفرد يتقدـ ليصبح
وتعتمد العممية التي تؤدي إلى أف تصبح
ً
ً
لمفصؿ (عادة لتدريس الصفوؼ ٔ )ٙ-أو مدرس مادة (عادة لتدريس الصفوؼ مف  ٚإلى ٜ
في المرحمة الثانوية الدنيا وفي المرحمة الثانوية ٓٔ ،ٕٔ -ويتـ توفير تدريب المعمميف
لكمييما بواسطة أقساـ تعميـ المعمميف بالجامعة  ،ويتـ توفير تدريب المعمميف بواسطة كميات
التعميـ الجامعي أو وحدات تعميـ المعمميف المماثمة ،وتحتوي وحدات تعميـ المعمميف (مدارس)
لتدريب المعمميف عمى ممارسة التدريس والتجارب والبحث والتعميـ المستمر ،ويتـ توفير
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تدريب لمدرسي المواد مف قبؿ كميات الجامعة أو األقساـ التي تقوـ بتدريس المواد المختمفة،
ويتـ توفير الدراسات التربوية مف قبؿ وحدات تعميـ المعمميف في كميات التربية ،ويتـ تنظيـ
فترات ممارسة التدريس المدرجة في الدراسات التربوية في المدارس وتدريب المعمميف
بالجامعة ويستغرؽ األمر ثالث سنوات لتصبح معممة رياض األطفاؿ ،وخمس سنوات لتصبح
مدرسا لمصؼ ،عادةً ما يتقدـ الطالب الذيف يرغبوف في إجراء تدريب لمدرس مادة لدراسة
ً
مادة  /مواد معينة في الكمية الجامعية ذات الصمة وبعد سنة أو سنتيف مف الدراسة  ،يمكنيـ
التقدـ بطمب لمحصوؿ عمى تعميـ مدرس المادة ،وفي بعض الجامعات والكميات ،يمكف لمطالب
التقديـ مباشرة لتعميـ مدرس المادة ؛ في مثؿ ىذه الحاالت  ،يتـ توفير التعميـ بالتعاوف بيف
قسـ تعميـ المعمميف وادارات المواد ذات الصمة ومدارس تدريب المعمميف ،قسـ تعميـ المعمميف
ِ
ِ
التربوية ،و ِ
ِ
الدر ِ
مسؤوؿ عف توفير ِ
نقطة
شم ُؿ َح ّد أدنى ٓٙ
الدراسات
اسات
التربوية لممعمميف تَ ْ
الممارسة ،والدرج َة الكامم َة تحدد بحواليٖٓٓ نقطة در ِ
ِ
در ِ
اسة لمعممي
اسة ،وٕٓ نقطة لتَعميـ
.

ع (ٗ٘ )٘-ٗ :
الموضو َ
ويتـ توفير التعميـ العالي الفنمندي مف خالؿ نظاـ ثنائي مف الجامعات ( الفردية

 )yliopistoوالفنوف التطبيقية (  ،) ammattikorkeakouluوشرط القبوؿ لكمييما ىو
شيادة الثانوية العامة ،والدبم وـ الميني مف نياية مرحمة ما بعد التعميـ اإللزامي ،وميمة
الجامعات إجراء البحوث العممية وتوفير التعميـ العالي ،وتقوـ كمية الفنوف التطبيقية بتدريب
المينييف استجابة الحتياجات سوؽ العمؿ واجراء البحوث والتطوير لتدعيـ التعميـ وتشجع
التنمية اإلقميمية ،فخضعت الجامعات لمجموعة كبيرة مف اإلصالحات مف عاـ ٕٓٔٓ  ،فمنذ
عاـ ٖٕٔٓ  ،كاف ىناؾ ٗٔ جامعة و ٕ٘ كمية لمفنوف التطبيقية ،وتمنح الجامعات درجات
البكالوريوس وشيادات الماجستير ودرجات الدكتوراه ،بموجب نظاـ بولونيا ٖ  ، ٕ +اسميا ،
وتستغرؽ درجة البكالوريوس ثالث سنوات إلكماليا ،تمييا سنتاف لمحصوؿ عمى درجة
الماجستير ،وتقبؿ مناطؽ قميمة مف سوؽ العمؿ الحصوؿ عمى درجة البكالوريوس لمدة ثالث
سنوات كاممة بما يكفي لتجاوز حاجز الدخوؿ ،والعمؿ االجتماعي وتعميـ رياض األطفاؿ ىي
مف بيف االستثناءات وتتطمب درجة البكالوريوس في الفنوف التطبيقية مف ٘ ٖ.إلى ٘ٗ.
سنوات مف الدراسة بدواـ كامؿ ،ويستمر عدد قميؿ في النياية في الحصوؿ عمى درجة
الماجستير في الفنوف التطبيقية ،وشرط لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في الفنوف التطبيقية
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ىو شيادة البكالوريوس وخبرة عمؿ ال تقؿ عف ثالث سنوات ،درجة الماجستير في الفنوف
التطبيقية تعادؿ درجة الماجستير في سوؽ العمؿ (ٗ٘ .)ٔٔ :

2

 -جتربة دولة سهغافورة يف اعداد معممي STEM

أ  -السياق الجكايف لمدولة
تقع سنغافورة في جنوب شرؽ آسيا بيف ماليزيا واندونيسيا في أضيؽ نقطة مف مضيؽ
ممقا  ،وتعد واحدة مف الطرؽ البحرية االستراتيجية في العالـ التي تربط المحيط اليندي مع بحر
جنوب الصيف ،مستمقيا مف الطرؼ الجنوبي لشبو جزيرة الماليو  ،وسنغافورة متصمة بماليزيا عبر
جسر ،مساحة األرض التي تطالب بيا الحكومة كانت  ٜٜٙكيمومتر مربع ؛ ومساحة المياه ٓٔ
كيمومترات مربع  ،إلجمالي مساحة وطنية تبمغ  ٜٚٓكيمومتر مربع (.)٘ : ٖٜ
ويبمغ عدد سكاف سنغافورة بحوالي  ٜٕ٘ٛٛٛٙمميوف نسمة بتقديرات عاـ
 ٕٓٔٚـ ،مما يجعميا دولة ذات كثافة سكانية عالية  ،إذ تبمغ الكثافة السكانية ٖ٘ٔ ٚنسمة
في الكيمو متر المربع الواحد ،وقد انخفض معدؿ النمو السكاني إلي  %ٔ.ٜنتيجة حمالت
تنظيـ االسرة وىو ما أدي إلي انخفاض معدالت المواليد ألقؿ مف معدالت الوفيات ولذلؾ فإف
الحكومة تشجع العائالت عمي انجاب أكثر مف طفميف .ويتكوف السكاف – ومعظميـ مف
المياجريف -مف ٓ %ٛمف الصينييف ،و ٗ %مف الماالي %ٛ ،مف الينود %ٔ ،مف
جنسيات أخري وبخاصة المياجريف االوروآسيوييف .وقد ادي ىذا التنوع السكاني إلي تنوع
الديانات وتنوع المغات

ويساىـ قطاع الصناعات التحويمية في سنغافورة بيف ٕٓ ٖٓ - ٝ

 ٝمف الناتج المحمي اإلجمالي سنويا ،تشير مؤشرات سوؽ العمؿ إلى أف متوسط األرباح
الشيرية في قطاع الصناعات التحويمية ارتفع مف  ٗ،ٕٗٙفي عاـ ٕٓٔٓ إلى ٗ ٗٛٗ،في
عاـ ٕٔٔٓ (دوالر سنغافوري  /موظؼ) (٘٘) .
ِ
اف
إلحصائيات سنغافورة الرسمية الحكومية ،الناتج المحمي اإلجمالي
وطبقاً
َ
لمبالد َك َ
الثانية األعمى لكؿ فرد في الناتج المحمي
أمريكي  ،وتحتؿ سنغافورة المرتبة
ٔٔٙ.ٛبميوف دوالر
ُ
َ

اإلجمالي في آسيا ،بعد الياباف (.)ٜ : ٖٜ

أداء في التعميـ ،استنادا إلى مؤشرات
تعتبر سنغافورة ً
حاليا واحدة مف أفضؿ بالد العالـ ً
مثؿ درجات اختبار الطالب في المقارنات الدولية  ،ومعدالت التخرج  ،والنسبة المئوية لمطالب
لمتابعة التعميـ العالي ،وتشير األبحاث الحديثة إلى أف نجاح نظاـ التعميـ في سنغافورة ىو
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بسبب عوامؿ متعددة عمى ثالثة مستويات مستقمة :المستوى الكمي (العوامؿ االجتماعية
والثقافية  ،واالقتصادية والسياسية) ؛ و مستوي التنظيمي (جودة المدارس والمعمميف،
المناىج الدراسية  ،وما إلى ذلؾ) ؛ و مستوي العائمة (الوالديف والتنشئة االجتماعية) ( ٖٓ :
ٕٖٔ) .
ويحدد الدستور الفنمندي النظاـ السياسي .تعرؼ فنمندا بأنيا ديمقراطية تمثيمية بنظاـ
برلماني نصؼ رئاسي ،لكنو حالياً أقرب الرئاسة غير التنفيذية ذات المياـ التشريفية فقط.

بصرؼ النظر عف السياسة عمى مستوى الدولة ،فإف المقيميف يستخدموف أصواتيـ في

االنتخابات البمدية وانتخابات االتحاد األوروبي .وفقا لمدستور ،رئيس فنمندا ىو رأس
الدولة والمسؤوؿ عف السياسة الخارجية (و يستثنى منو شؤوف االتحاد األوروبي) وذلؾ
بالتعاوف مع مجمس الوزراء  .القوى األخرى التي تقع بيد الرئيس تشمؿ القائد العاـ لمقوات
المسمحة واصدار المراسيـ والتعييف .يجري انتخاب الرئيس بتصويت مباشر لوالية تدوـ ست
سنوات وبحد أقصى مف واليتيف متتاليتيف.
فالتدريس مينة مرموقة ومحترمة في سنغافورة ،ومواطنييا

يفيموا أف المعمميف

حيويا في تطور الدولة وتقدميا ،وبالتالي  ،يتـ اختيار المرشحيف المعينيف
دور
يمعبوف ًا
ً
ليصبحوا مدرسيف في المستقبؿ بعناية فائقة ،وضعت وزارة التربية استراتيجيات متنوعة
لمتوظيؼ  ،والتعويض  ،و inductionلمعممي المدارس االبتدائية والثانوية ،ويتـ اختيار
المرشحيف المقبوليف في برامج إعداد المعمميف مف أعمى المستويات ،وغالبية المرشحيف
ياخذوف امتحانات كامبريدج المستوى المتقدـ ،والذي يعد التقييـ األكثر تحديا في الوقت
الحالي متاحة لمطالب السنغافورييف  ،والمرشحوف اآلخروف المعينوف عادة ليصبحوا معمميف
ىـ حاصميف عمي درجة جامعية (ٖٓ .)ٖٖٔ :
ويحصؿ المعمموف الطالب عمى راتب يعادؿ ٓ ٝٙمف راتب المعمـ أثناء الخدمة خالؿ
كامؿ مدة برامجيـ (التي تتراوح مف ٖ ونصؼ إلى  ٙسنوات) ،و بعد إتماـ البرنامج يتـ ربط
المعمميف بالتدريس لعدد معيف مف السنوات  ،اعتمادا عمى مدة برنامج التحضير األولي،
بمبادرة "مدارس التفكير  ،تعمـ األمة" (ٖٓ .)ٖٔٗ :
ويشجع "نموذج نمو المعمـ" المعمميف عمى مواصمة تعمميـ مف خالؿ مجموعة
متنوعة مف التنسيقات واألنظمة األساسية  ،بما في ذلؾ الدورات المباشرة وجياً لوجو عبر
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اإلنترنت  ،ورش العمؿ  ،وبرامج الدراسات العميا (مثؿ الماجستير والدكتوراه) ،والمؤتمرات
المينية واالتفاقيات والندوات  ،والبحوث العممية  ،والتوجيو والتدريب  ،والشراكات بيف
المدرسة والجامعة ،والمبادرات المختمفة التي تتراوح مف األشكاؿ التقميدية لػتنمية المينية
(مثؿ الدورات الرسمية ) لممبادرات القائمة عمى اإلصالح (مثؿ جمسات المشاركة غير الرسمية
 ،أو إجراء البحوث  ،أو مالحظات األقراف) ،والمعمميف يتـ تشجيعيـ عمى استخداـ جزء مف
وقت الػتنمية المينية لمعرفة المزيد عف الموضوعات التي ال تتعمؽ مباشرة بالتدريس  ،عمى
سبيؿ المثاؿ تقديـ المشورة  ،والتعميـ متعدد الثقافات  ،والرفاىية الشخصية  ،أو الميارات
االجتماعية (ٖٓ . )ٖٔٗ :

ب -إعداد معمم STEMيف سهغافورة
الثانوية مف حممة شيادة
اإلعدادية و
إف معمّمي المدارس في فنمندا لممراحؿ االبتدائية و
ّ
ّ
ّ

يدرس المعمّموف أكثر مف ٗ حصص/
الماجستير أو الدكتوراه .ولتسييؿ العمؿ ونجاحو ال ّ
بقية الوقت فيقوموف بالتخطيط والتحضير لعمميـ أو بإرشاد الطالب
أما ّ
دروس في اليوـّ ،
بكؿ جديد يرتبط بعمميـ ،أو بالتشاور والتنسيؽ والتعاوف مع
وتوجيييـ ،أو بإثراء أنفسيـ ّ

بعضيـ البعض.
الفعالة في إعداد المناىج
كما يتمتّع المعمّموف
ّ
باالستقاللية في التدريس وبالمشاركة ّ

اسية وبمورتيا ،وفي اختيار المضاميف التي تالءـ طالبيـ.
الدر ّ

المينية في عمميـ ،ويعتبروف التدريس رسالة
بالحرفية او
ويتّصؼ المعمّموف
ّ
ّ

بالدافعية والحماس في ممارسة عمميـ ،وال يشعروف بالممؿ
وطنية ،ويتحمّوف
ومسؤولية
ّ
ّ
ّ
يستمروف في وظائفيـ حتّى الخروج لمتقاعد.
وغالبا ما
واإلحباط،
ً
ّ

أما عالقة المعمّميف يبعضيـ – داخؿ مدارسيـ أو مع معمّميف خارجيا – فيي عالقة
ّ

مما يثرييـ ويرقى بمعارفيـ وأدائيـ.
ّ
ود ّية وتعاوف وانفتاح ّ

وأف ىناؾ ثالثة جيات ومؤسسات لمعممي المدارس االبتدائية والثانوية ،المعيد الوطني

لمتعميـ ( ، )NIEوىو المزود الرئيسي لمدورات والبرامج التي تؤدي إلى الحصوؿ عمى
مؤىالت عميا في التعميـ لممعمميف المبتدئيف في القيادة التعميمية لكبار المعمميف  ،وفي
- ٕٖٗٗ -

المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معلمى  STEMفي كل من فنلندا وسنغافورة واستراليا ................

القيادة التعميمية لرؤساء األقساـ ونواب المديريف والمديريف ،والمزود الثاني ىو أكاديمية
المعمميف في سنغافورة ( )ASTوستة مراكز لمتميز ،أنشأتيا وزارة التربية والتعميـ في عاـ
ٕٓٔٓ  ،والتي تجمع المعمميف مف المدارس المختمفة لتوفر ليـ فرص التعمـ الشبكي ،ويمكف
اعتبار المدارس المزود الرئيسي الثالث (ٖٓ .)ٖٔ٘ :
المعيد الوطني لمتعميـ ( )NIEىو المؤسسة الوحيدة التي تقدـ برامج ما قبؿ الخدمة
العداد المعمميف في سنغافورة  ،ويعد واحدا مف مقدمي التطوير الميني الرئيسي لممعمميف
أثناء الخدمة وأصحاب المصمحة اآلخريف (مثؿ اإلدارة العميا بالمدرسة ،أخصائي المناىج
والباحثيف المعم ميف) ،وتركز الدورات التي يقدمو المعيد الوطني لمتعميـ في المقاـ األوؿ عمى
محتوى الموضوع  ،وتطوير المناىج الدراسية  ،الجانب التربوي  ،والتقييـ  ،وتعمـ الطالب،
معظـ الدورات تؤدي إلى منح الشيادات أثناء الخدمة أو مؤىالت مينية متقدمة(ٖٓ :
.)ٖٔٙ
ويتـ توفير تد ريب شامؿ لممعمميف قبؿ الخدمة في المعيد الوطني لمتعميـ ،ويوفر
فرصا لممعمميف لتطوير قدراتيـ كمحترفيف في التدريس ،وتـ إنشاء أكاديميات
أيضا
المعيد ً
ً
المعمميف ومعاىد المغة لتعزيز ثقافة التميز الميني التي يقودىا المعمـ (٘٘).
وبشكؿ عاـ  ،يعمؿ المعيد عمى تدريب المعمميف بسنغافورة ومع ذلؾ  ،يتـ التأكيد
بقوة عمى تعميـ العموـ والرياضيات مف خالؿ تشكيؿ العديد مف المجموعات األكاديمية
المتعمقة بالموضوعات ،وترتبط ثالث مف أصؿ ٕٔ مجموعة أكاديمية في المعيد بالتعميـ
القائـ عمى العموـ والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات ،وتُعرؼ المجموعات األكاديمية الثالث
باسـ تعمـ العموـ والتقنيات والعموـ الطبيعية وتعميـ العموـ وتعميـ الرياضيات والرياضيات،عمى
دائما إلى إيجاد طرؽ
سبيؿ المثاؿ تسعى المجموعة األكاديمية لتعميـ الرياضيات والرياضيات ً
جديدة ومبتكرة لتقديـ محتوى الرياضيات ودورات التدريس في محاولة لتطوير أفضؿ
الممارسات في التعميـ الرياضي في البالد ،باالضافة الي ذلؾ يوجد مركز أبحاث خاص ُيعرؼ

باسـ مركز التميز في التعمـ واالبتكار  ،وتتمثؿ إحدى ميامو ومسؤولياتو في البحث في

مجاالت تحسيف مناىج الرياضيات والعموـ في سنغافورة وتكييفيا وتقييميا في الواليات
المتحدة (٘٘) .
أكاديمية المعمميف في سنغافورة ( )ASTوستة مراكز لمتميز
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ثاني أكبر مزود في التطوير الميني ىو أكاديمية المعمميف في سنغافورة ( ، )ASTوالتي
أنشئت في عاـ ٕٓٔٓ جنبا إلى جنب مع ستة مراكز لمتميز ،وتجمع األكاديمية معمميف مف
مدارس مختمفة وتشترؾ معيـ في أنواع متعددة مف التعمـ الشبكي ،وبشكؿ أكثر تحديدا  ،تـ
تصميـ أكاديمية المعمميف في سنغافورة لتمكيف المعمميف مف مناقشة الممارسات التربوية
المبتكرة ومشاركتيـ بطريقة محددة في المواضيع  ،وبالتالي رفع المعايير المينية لمتخصصات
وتعزيز أقوى لثقافة التبادؿ الميني التي يقودىا المعمـ والمشاركة الجماعية والتعاوف(ٖٓ :
.)ٖٔٚ
وتتمثؿ موضوعات الفصوؿ في أكاديمية المعمميف في سنغافورة في العموـ اإلنسانية الجغرافيا،
التاريخ الدراسات االجتماعية ،الرياضيات  :الرياضيات االبتدائية والثانوية ،العموـ االحياء
والكيمياء والفيزياء والعموـ األساسية  ،المجاالت األخري التغذية وعموـ األطعمة ،ومبادئ
الحساب  ،وتنظـ موضوعات الفصوؿ ومراكز التميز في مجموعة واسعة مف مبادرات التطوير
بدءا مف األنشطة الرسمية (مثؿ ورش العمؿ حوؿ المدارس) طرؽ
الميني لممعمميف ً ،
البحث والدورات والندوات التي تركز عمى معرفة المحتوى و معرفة المحتوى التربوي(ٖٓ :
ٕٖٓ).
المعمميف في سنغافورة عموما يعتمدوا النماذج القياسية التي تتكوف مف أربع مراحؿ
دورية(ٖٓ :)ٖٔٛ :
ٔ  .مرحمة الدراسة  ،عندما يقوـ المعمموف بتحميؿ المنيج المراد تدريسو و صياغة أىداؼ
التعميـ والتعمـ طويمة األجؿ
ٕ  .مرحمة التخطيط  ،عندما يختار المعمموف الدروس البحثية  ،توقع تفكير الطالب
والصعوبات ،والتخطيط لتنفيذ دروس محددة لجمع البيانات
ٖ  .مرحمة التحميؿ  ،عندما يالحظ المعمموف ويناقشوا أدلة الفصؿ الدراسي (عمى سبيؿ المثاؿ
 ،مقاطع الفيديو  ،عمؿ الطالب المكتوب)
ٗ  .مرحمة التفكير  ،عندما يناقش المعمموف تعمـ الطالب وتحديد الجديد لمجاالت مزيد مف
التحقيؽ.
تعمؿ وكالة (  A * STAR (Agency for Science, Technology and Researchمع
وزارة التعميـ والمدارس ومركز العموـ بسنغافورة والمجتمع العممي لزيادة قدرة المعمميف
- ٕٖٗٙ -

المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معلمى  STEMفي كل من فنلندا وسنغافورة واستراليا ................

والعمماء ع مى توجيو الطالب وارشادىـ في مشاريع البحوث ،عمى سبيؿ المثاؿ  ،تتعاوف وكالة
فرصا لمبحث الموجو وتقوـ بتطوير
 A * STARمع مركز العموـ التجريبي لتوفر لمطالب
ً
المعمميف والباحثيف لتعزيز تعميـ العموـ والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات (.)٘٘( )STEM
وتتكوف برامج اإلرشاد العممي مف برنامجيف رئيسييف  ،ىما برامج اإلرشاد العممي مع
المعمميف كمرشديف وبرامج اإلرشاد العممي مع العمماء كموجييف ،عمى وجو التحديد فإف
أىداؼ ىذا البرنامج ىي( :أ) تعزيز الدراسة العممية مف خالؿ مشاريع معرض العموـ
االستقصائية ؛ (ب) تشجيع استخداـ األساليب اإلبداعية والمبتكرة في حؿ المشكالت ؛ (ج)
زيادة وعي التالميذ وتوليد االىتماـ بالبحث العممي والتطوير التكنولوجي ؛ و (د) تعزيز القيـ
والمواقؼ اإليجابية تجاه االستقصاء العممي والمسابقات (٘٘) .
ويسعى نموذج اعداد المعمميف في القرف الحادي والعشريف في سنغافورة إلى توفير
األساس النظري إلنتاج "معمـ التفكير" مع وجود شراكة قوية مع أصحاب المصمحة الرئيسييف
والمدارس في نفس الوقت ،ويمكف اعتبار النموذج كإعداد لمتعميـ العاـ ،وتـ تطوير النموذج
طا وثيقًا بالنيج التعميمي القائـ
لتعزيز العناصر الرئيسية لتعميـ المعمميف ،والتي ترتبط ارتبا ً

عمي  ، STEMوثالثة نماذج قيمة لمنموذج تشمؿ المتعمـ كمحور وىوية المعمـ وخدمة

أيضا عمى المعرفة والميارات المطموبة التي يجب أف
المينة والمجتمع ،ويشدد النموذج ً
يمتمكيا المعمموف مف أجؿ االستجابة آلخر االتجاىات العالمية مف خالؿ تحسيف نتائج تعمـ
الطا لب ،وجميع العناصر األساسية التي يقوـ عمييا التعميـ المستند إلى .)٘٘( STEM

3

 -التجربة االسرتالية يف إعداد معممي STEM

أ  -السياق الجكايف لمدولة:
تعد أستراليا إحدى دوؿ الكومنولث البريطاني تتكوف مف ست واليات ىي نيو ساوث ويمز
وفيكتوريا وكوينزالند وجنوب أستراليا وغرب أستراليا وتاسمانيا ،واقميميف :إقميـ العاصمة
األسترالي واإلقميـ الشمالي ،وبيا حوالي ٓٓ ٚحكومة محمية (  .)ٔٚ : ٗٚويتكدس غالبية
السكاف في أستراليا عمى طوؿ الساحؿ مف برسباف إلى أدليد؛ حيث يمثؿ عواصـ الواليات ٓٙ
 ٝمف السكاف ،ويعيش ثمثيـ في نيوساوث ويمز وربعيـ في فيكتوريا حيث المناخ أقؿ قسوة،
أما سكاف الريؼ فيـ أقؿ مف ٘ٔ  ٝمف السكاف.
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ويتركز معظـ سكاف أستراليا في المناطؽ الحضرية ،ال سيما في المنطقة الجنوبية
الشرقية والساحؿ الشرقي ،والي حد أقؿ في المنطقة الجنوبية الغربية مف القارة ،مع أف
غالبية االسترالييف يعيشوا في عواصـ الواليات واألقاليـ التي تتميز بالكثافة السكانية عمي
الرغـ مف إف نصؼ المساحة الكمية ألراضي القارة تضـ حواليٖ ٝ ٓ.مف السكاف ،وىناؾ
مسافات شاسعة تفصؿ جيوب كثيرة مف السكاف في المناطؽ الريفية ،واألكثر كثافة سكانية
ٔ ٝمف القارة تحتوي عمى ٗ ٝ ٛمف السكاف  ،ونيو ساوث ويمز ىي الوالية األكثر سكا ًنا.

وتبمغ مساحة أستراليا حوالي ٖٓ ٚ1ٙٔٚ1ٜكيمومتر مربع ،يحدىا المحيط اليندي مف

الغرب والمحيط اليادئ مف الشرؽ ،ويفصميا عف آسيا بحر آرافو ار وبحر تيمور ويفصميا
بحر تسماف عف نيوزيمندا ،ويفصميا المحيط المتجمد الجنوبي عف القارة القطبية الجنوبية،
ونظر لحجميا وانعزاليا تعد قارة جزيرية ،وتبمغ
ًا
وتعد أستراليا أصغر قارة مف حيث المساحة،
مساحة شواطئ أستراليا حوالي  ٖٗ1ٕٔٛكيمومتر (باستثناء كؿ الجزر البحرية) وتمتمؾ
أستراليا مناطؽ كثيرة وواسعة مف الناحية االقتصادية تقدر بنحو ٕٓ٘ ٛ1ٔٗٛ1كيمومتر
مربع .وىذه المناطؽ االقتصادية ال تشمؿ اإلقميـ األسترالي في القارة القطبية الجنوبية
(.)ٕٜ
واستراليا أحدي الدوؿ الرأسمالية الصناعية الكبرى؛ حيث تقع بالقرب مف جنوب شرؽ
ونظر لتبعية استراليا
ًا
آسيا وجنوب المحيط اليادي وىي دولة غنية بمواردىا الطبيعية؛
إلنجمت ار فإف النظاـ التعميمي في أستراليا يسير في كثير مف تنظيماتو وفؽ النظاـ التعميمي
البريطاني مف حيث اإلدارة مع أعطاء صالحيات واسعة لإلدارة المحمية ،وقد أدت اإلصالحات
الييكمية في نظاـ التعميـ الميني االسترالي إلي زيادة االستثمار والمنافسة في االقتصاد
وانخفاض نسبة البطالة (ٕٔ . )ٖٙ :
كما أنيا قارة غنية بالموارد الطبيعية (مثؿ خاـ الحديد ،والفحـ ،والغاز الطبيعي،
أيضا قدرة كبيرة مف حيث الطبيعية
والمعادف الثمينة ،واليورانيوـ والماس وغيرىا) ولدييا ً
وحاليا الظروؼ االقتصادية في
اإلنتاجية (الصوؼ والقمح ،والمحوـ ،والنبيذ وغيرىا )،
ً

أستراليا تعد مواتية لمغاية؛ فالناتج المحمي اإلجمالي كاف حوالي ٓ ٝٗ.في عاـ ٕٓٓٚـ،

نقصا في الميارات في عدد مف
وقد تسبب االزدىار االقتصادي المستمر في أستراليا
ً
القطاعات االقتصادية ،وارتفاع قيمة الدوالر األسترالي لمعمالت الرئيسة في الخارج والضغط
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عمى قطاعات السمع القابمة لمتداوؿ (عمى سبيؿ المثاؿ ،التصنيع ،والزراعة ،والسياحة،
والتعميـ والتدريب لمطالب في الخارج) عف طريؽ الحد مف العائدات أو عف طريؽ جعؿ السمع
والخدمات االسترالية أكثر تكمفة في األسواؽ الدولية؛ فمشاركة قوي العمؿ في استراليا
ستنخفض إلي حوالي  ٝ ٘ٚبحموؿ عاـ ٕٓٗٚ-ٕٓٗٙـ عف ٕ ٝ ٙ٘.عاـ ٕٓٓٚـ
بسبب شيخوخة السكاف (ٕ٘).
واستراليا مجتمع متعدد الثقافات نتيجة لوصوؿ مياجريف مف أكثر مف ٓٓٔ دولة،
وينحدر معظـ االسترالييف مف أصوؿ بريطانية وايرلندية وال شؾ أف مثؿ ىذا التنوع الثقافي
قد أدي إلي تنوع في المغات التي تتحدث بيا مئات السكاف ،ويتركز نسبة كبيرة مف سكاف
استراليا في المناطؽ الحضرية في مدينتي سيدني وممبورف فقط ويسكف بيا أكثر مف ثمث
سكاف القارة (.)ٖٗ : ٕٙ
كما يقدر عدد سكاف استراليا في مارس عاـ ٕٗٔٓـ بحوالي ٓٓ ٕٖٕٗ٘ٚنسمة،
وىذا يعكس زيادة قدرىا ٓٓٗ ٖٛٛشخص منذ مارس عاـ ٖٕٔٓ ( ،)ٗٙوبيذا تحتؿ
أستراليا المركز ٕ٘ مف بيف الدوؿ مف حيث عدد السكاف في العالـ ،ومف المتوقع أف يتجاوز
عدد السكاف حوالي  ٕٛمميوف نسمة بحموؿ عاـٖٕٓٓـ ( ، )ٜ٘( )ٙٔ : ٘ٚوفي عاـ
ٕٔ٘ٓـ يتوقع أف متوسط العمر سيكوف  ٗٙ.ٛسنة ونسبة السكاف في سف ٘ ٙسنة أو
أكثر ستصؿ إلي ٔ ،%ٕٚ.مع نقص السكاف في سف العمؿ ( ٘ٔ إلي ٗٙسنة) إلي
.)ٙٔ : ٘ٚ( %٘ٛ.ٜ
ب -مبادرات استراليا في دعـ التنمية المينية لمعممي STEM
مشروعات تعزيز تدريب معممي العموـ والرياضيات :تتضمف خمس مشروعات متعددة
المؤسسات بدأت في أغسطس عاـ ٖٕٔٓـ ،وتضمف المشروع ٕ٘ مؤسسة تعميـ عالي،
والمؤسسات البحثية وحكومة الواليات وتشمؿ المشروعات اآلتية)ٗٛ( :
-

الياـ أعداد معممي العموـ والرياضيات
ِ
حياتي :أشراؾ الجامعة والمجتمع لتَحسيف إعداد
مشروع أنيا جزُء مف
َ ِ
وـ
معممي
الرياضيات والع ْم َ
مشروع العموـ الحقيقية :تعميـ العموـ والرياضيات الحقيقية بأستراليا

-

مشروع إعادة مفيوـ برامج اعداد معممي العموـ والرياضيات

-
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-

مشروع تصعيد  :تحويؿ إعداد معممي العموـ والرياضيات الثانوية قبؿ
الخدمة في والية كوينز الند

مشروع الياـ أعداد معممي العموـ والرياضيات
تبمغ تكمفتو حوالي ٕٕٓٓٓٓٓ دوالر ،ويقاد المشروع مف خالؿ جامعة كوينز
الند  ،The University of Queenslandويمثؿ الشركاء كؿ مف include James
Cook University, The University of Newcastle, The University of
 ،Sydney, University of Tasmania and University of Wollongong.ويقوـ
المشروع بنشر وتطور النيج ذات التخصصات البينية إلعداد معممي العموـ والرياضيات قبؿ
الخدمة ،وتعزيز التعاوف المستداـ بيف عمماء الرياضيات والعموـ والتربية ،إلنشاء طرؽ
جديدة لتكامؿ المحتوي والخبرات التربوية لتحسيف إعداد المعمـ ،ومواصمة التعمـ الميني بعد
التخرج.

مشروع أنيا جزء مف ِ
حياتي.
ُ
ِ
وـ تبمغ تكمفت المشروع
أشراؾ الجامعة والمجتمع لتَحسيف إعداد معممي
َ
الرياضيات والع ْم َ
حوالي ٓٓٓٓٓٓٔ دوالر ،يقود المشروع جامعة ساوثرف كروس ،ويمثؿ الشركاء كؿ مف
CQUniversity Australia, University of Ballarat, University of New
England, University of Southern Queensland, and University of the
 ،Sunshine Coastوييدؼ المشروع الي ربط المعمميف قبؿ الخدمة بالعموـ والرياضيات في

الحياة اليومية في المجتمعات اإلقميمية األسترالية ،وتطوير التعاوف بيف باحثي العموـ
والرياضيات بالجامعة  ،ومتخصصي التعميـ المدرسي ،وممثمي المجتمع لقيادة وتجديد تعميـ
العموـ والرياضيات قبؿ الخدمة (.)ٜٗ
مشروع العموـ الحقيقية :تعميـ العموـ والرياضيات الحقيقية بأستراليا
تبمغ تكمفت المشروع حوالي ٖٕٓٓٓٓٓ دوالر ،يقاد المشروع مف جامعة ماكواري ،ويشمؿ
الشركاء كؿ مف Australian Catholic University, Charles Sturt University,
Edith Cowan University, The University of Notre Dame Australia,
University of Canberra, University of Western Sydney, Australian
Astronomical Observatory, CSIRO, and Las Cumbres Observatory
 ،Global Telescope Network (USA).وييدؼ المشروع الي تحسيف جودة ومخرجات
تعميـ العموـ والرياضيات باستراليا بواسطة إشراؾ المعمميف قبؿ واثناء الخدمة في العموـ
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والحقيقية ،عبر التعاوف بيف ال معمميف القادة والعمماء والرياضييف ،لتقديـ مصادر إبداعية
إلمداد معممي المدرسة وألياـ وتحفيز الطالب مف خالؿ التعمـ القائـ عمي االستقصاء.
مشروع إعادة مفيوـ برامج اعداد معممي العموـ والرياضيات
تبمغ تكمفت المشروع حوالي ٕٖٓٓٓٓٓ دوالر ،يقاد المشروع مف جامعة ممبورف ويمثؿ
الشركاء كؿ مف Deakin University, La Trobe University, Monash University
and Victorian Department of Education and Early Childhood
 ، Developmenيطور ىذا المشروع ممارسات إعداد المعمـ الجديدة القائمة عمي
الممارسات المعاصرة في العموـ والرياضيات ،والتركيز عمي الممارسات بدال مف المحتوي
(ٓ٘) .
مشروع تصعيد  :تحويؿ إعداد معممي العموـ والرياضيات الثانوية قبؿ الخدمة في والية كوينز
الند
تبمغ تكمفت المشروع حواليٕٖٓٓٓٓٓ دوالر  ،يقاد المشروع مف جامعة كوينز الند
لمتكنولوجيا ويمثؿ الشركاء كؿ مف Australian Catholic University, Griffith
University, James Cook University, The University of Queensland, and
 ،Queensland Department of Employment, Training and Educationوييدؼ
ىذا المشروع الي تطوير وتغيير المقررات والشراكات والممارسات األكاديمية واعداد الطالب
لمتحويؿ الي إعداد معممي العموـ والرياضيات الثانوية قبؿ الخدمة في والية كوينز (ٔ٘).
وفي المدرسة األسترالية لمعموـ والرياضيات بوالية جنوب أستراليا يوجد حوالي ٔٗ مف
المعمميف في المدرسة ،وحوالي ٕٖ منيـ يشاركوف مباشرة في األنشطة التعميمية ،ويشارؾ
العديد مف المعمميف في تطوير مياراتيـ ومؤىالتيـ مف خالؿ شيادات الماجستير والدكتوراه
في جامعة فمندرز ،ويعد دور المعمـ الميسر والمدرب والموجو في العممية التعميمية ،ويعد
تعميميـ الميني ىو المحرؾ األساسي لتطوير الممارسة اإلبداعية والمبتكرة ،وكذلؾ نتائج
التعمـ الجيدة لمطالب ،ويشارؾ المعمميف بشكؿ تعاوني في أنشطة التفكير والمناقشة والتطوير
الميني بشكؿ يومي ،عالوة عمى ذلؾ  ،يمتزـ المعمميف بالتأمؿ الذاتي الناقد وحرية االبتكار،
ويتـ تشجيع ودعـ جميع الموظفيف لممشاركة بشكؿ تعاوني في ىذه األنشطة ،فطورت
المدرسة قيادتيا مف خالؿ نموذج القيادة التوزيعية ،حيث
المحرر. )٘ : ٘ٙ( " liberating cleverness
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وفي والية جنوب استراليا يوجد برنامج المعمـ  The Tutor Programالذي يعد
أساسيا في اليوـ الدراسي  ،باإلضافة إلى أنشطة التعميـ والتعمـ في المدرسة .فغرض
مكوًنا
ً
عددا مف األىداؼ بما في
البرنامج ىو تعظيـ رفاىية الطالب ،ونتيجة لذلؾ  ،يتضمف البرنامج ً

ذلؾ( :أ) تعزيز العالقات القوية بيف الطالب والمعمـ ؛ (ب) خمؽ بيئة اجتماعية مريحة ؛ (ج)
إقامة شراكات مع اآلباء واألميات ،الذيف تـ تضمينيا كمتعاونيف في تعمـ الطالب (د) أضفاء

الطابع الشخصي عمي مسارات التعمـ  ،وفقًا الحتياجات تعمـ الطالب وخيارات المناىج

الدراسية ؛ و (ىػ) دعـ الطالب لتطوير وتنظيـ الميارات الالزمة ليصبحوا متعمميف مرنيف مدى

الحياة (.)ٙ : ٘ٙ
وتتمتع المدرسة بسمعة قوية لدورىا في دعـ أنشطة التعميـ الميني لممعمميف ولعمميا في
إعالـ المبادرات الرئيسية إلدارة التعميـ وخدمات األطفاؿ في جنوب أستراليا  ،بما في ذلؾ
المراجعة األخيرة لشيادة  South Australianلمتعميـ .تـ تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ تركيز أنشطة
التعميـ الميني عمى (:)ٔٓ : ٘ٙ
• توفير التطوير الميني أثناء الخدمة في العموـ الجديدة وتطوير المناىج والتدريس والتعمـ
• تشجيع التحسيف واالبتكار واإلصالح في تدريس العموـ والرياضيات
• غمر موظفي المدرسة في التعمـ الميني كجزء مف عمميـ اليومي
• تطوير وتنفيذ عمميات التقييـ التي توفر معمومات ذات جودة حوؿ التطوير الميني داخؿ
المدرسة.
معايير اعداد المعمـ في والية نيوسوث ويمز باستراليا (ٕٔ :)ٖٔ-ٕٜ :
تصؼ المعايير داخؿ كؿ مرحمة رئيسة طبيعة عمؿ المعمميف في ثالث مجاالت انبثؽ منيا
سبع معايير وذلؾ كما يمي:
ٔ -المعارؼ المينية
-

يعرؼ المحتوي العممي وكيؼ يعممو لطالبو.

-

يعرؼ خصائص الطالب الذيف يعمميـ وكيؼ يتعمموف.

ٕ -الممارسة المينية
-

يخطط ويقوـ التعمـ بفعالية.

-

يتواصؿ بفعالية مع الطالب
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-

يصمـ ويحافظ عمي بيئة تعمـ أمنة مف خالؿ استخداـ ميارات االدارة الصفية

ٖ -االلتزاـ الميني
-

باستمرار معارفو وممارساتو المينية

-

يشجع بحماس اعضاء مينتو والمجتمع الكبير
المعايير المينية لممعمـ في والية كوينز لالند باستراليا
اعدت كمية المعمميف في كوينز الند معايير مينية لممعمميف وىي
ٔ -المعيار ويقصد بو جممة موجزة تصؼ بصورة موجية جانب رئيسا مف جوانب
عمؿ المعمميف
ٕ -النطاؽ ويقصد بو جممة واضحة موجزة تصؼ التوقعات المطموبة مف المعمـ في
جانب مف جوانب عممو
ٖ -الممارسات تضـ عددا مف الجمؿ المتتابعة التي تصؼ االداء المتوقع مف المعمـ
وىي مستمدة مف جممة النطاؽ وتركز عمي االداء واالشياء الي يمكف اثبات
تحققيا
وتتمثؿ المستويات المعيارية المينية لممعمميف في كوينزالند فيما يمي

-

تصميـ وتنفيذ خبرات تعمـ مرنة ومشجعة لالفراد والجامعات

-

تصميـ وتنفيذ الخبرات التعميمية التي تنمي المغة والقراءة والحساب.

-

تقييـ وكتابة تقارير بناءة عف تعمـ الطالب

-

دعـ القدرات الشخصية والمشاركة في المجتمع

-

انشاء وصيانو بيئات تعمـ امنة وداعمة لمتعمـ

-

تعزيز عالقات ايجابية ومثمرة مع االسر والمجتمع المحمي

-

المساىمة الفعالة في الفرؽ المينية

-

االلتزاـ بالممارسة التأممية والتنمية المينية المستمرة
وعمي سبيؿ المثاؿ ،أعمنت حكومة الكومنولث باستراليا عف التزاميا بتوفير حوالي

ٗ٘ مميوف دوالر لتمويؿ تعميـ الرياضيات واليندسة والعموـ بما يتضمف حوالي ٔٓ.ٜمميوف
دوالر لتدريب المعمميف ،وحوالي ٖ مميوف دوالر إلرشاد المعمميف ،وحوالي ٘ مميوف دوالر
لمراكز اتصاالت العموـ ،وٕٓ مميوف دوالر في برنامج الشراكة في الرياضيات والعموـ ،وحوالي
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ٕ مميوف دوالر لممعيد األسترالي لعموـ الرياضيات ،و ٘ ٙ.مميوف دوالر لشراكات العموـ والتي
تدعـ العمماء وعمماء الرياضيات في مشروع المدارس ،وحوالي ٖ ٗ.مميوف دوالر لممستشار
الوطني لتعميـ العموـ والرياضيات والصناعة (ٖ٘).

ثانياً :الوضع الرايو إلعداد معممى مدارس  STEMيف مصر:
أ  -السياق الجكايف لمدولة
تعد مصر كنانة اهلل في أرضو ،وميد الحضارة؛ فيي تعطى صورة واضحة لحضارة
قامت عمى ضفاؼ النيؿ ،فتعتبر األـ الحقيقية لحضارات الشرؽ القديمة ،وبالد اإلغريؽ
والروماف ،وبالتالي الحضارات األوروبية ،والظاىرة األولى التي تميز التاريخ المصري ىي
وحد "مينا" بيف أقاليميا المختمفة ،وال زالت
حكما
مركزيا منذ أف َّ
ً
الوحدة ،وقد حكمت ىذه البالد ً
ىذه المركزية ىي الغالبة عمى مناحي اإلدارة التعميمية جميعيا.
احدا مف
ويعد االقتصاد المصري وفقًا لمؤشرات الجياز المركزي لمتعبئة واإلحصاء و ً
تنوعا؛ حيث تشارؾ قطاعات الزراعة والصناعة
أكثر اقتصاديات دوؿ منطقة الشرؽ األوسط
ً

والسياحة والخدمات بنسب شبو متقاربة في تكوينو األساسي ،ويبمغ متوسط عدد القوى

العاممة في مصر حوالي  ٕٙمميوف شخص بحسب تقديرات عاـ ( ٕٓٔٓ ـ) يتوزعوف عمى
القطاع الخدمي بنسبة (ٔ٘ ،)%والقطاع الزراعي بنسبة (ٕٖ )%والقطاع الصناعي بنسبة
(.)ٕٚ( )%ٔٚ
ووفقًا لمتقديرات السنوية لمعمالة عاـ  ٕٓٔٙـ بمغت قوة العمؿ حوالي ٖٕٜٗٛ

مميوف شخص ؛ حيث يمثؿ الذكور حوالي ٖٗ ٕٜٔمميوف واالناث حوالي ٓٓٓ ٚمميوف ،أما
بالنسبة إلجمالي المشتغموف فيمثموا حوالئٖٖٕ٘ مميوف حيث تبمغ نسبة الذكور
حوالي ٜٜٔٛٙمميوف ،واألناث حواليٖ٘ٗ٘ مميوف (.)٘ٔ : ٛ
وتبمغ قيمة الناتج المحمي اإلجمالي طبقًا لمنشاط االقتصادي بالنسبة لالسعار الثابتة

حوالي  ٜٔٚٗٔٛ٘.ٜمميوف ومعدؿ النمو يبمغ حوالي ،%ٖ.ٙأما الناتج المحمي اإلجمالي
طبقًا لمنشاط االقتصادي بالنسبة لالسعار الجارية بمغت قيمتو حوالي  ٖٜٖٗٓ٘ٓ.ٚمميوف

ومعدؿ النمو يبمغ حوالي٘ %ٕٚ.عاـ ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙـ ،كما يبمغ صافي االستثمارات األجنبية
المباشرة في مصر بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية حوالي  ٖٕٔٛ.ٜمميوف دوالر أمريكي
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 ،ويبمغ معدؿ التغير حوالي ٗ ،ٕٔٔ.أما االتحاد األوروبي يمثؿ حوالي ٘ ٜٖٛٙ.مميوف
دوالر أمريكي  ،ويبمغ معدؿ التغير حواليٗ ٔٓ.عاـ ٕٓٔٚ /ٕٓٔٙـ.
وعميو فإف أي جيد في التعميـ بقصد تطويره وتحسينو يعتمد في المقاـ األوؿ عمي مدي
توافر الموارد المالية المناسبة التي يمكف أف توفرىا الدولة لمصرؼ عميو؛ فال يمكف لدولة ما
أف تنمي نظاميا التعميمي وتزيد حجـ المقبوليف فيو وتحسيف نوعية التعميـ الذي يقدمو ما لـ
يك ف لدييا دخوؿ كافية تمكنيا مف زيادة المخصصات التي تصرفيا عمي التعميـ ،لذا فإف
النمو االقتصادي أساس ألحداث النمو التعميمي ،وفي الوقت نفسو فإف التقدـ في التعميـ
أساس ألحداث النمو االقتصادي (ٕٗ .)ٕٗٙ :
اجتماعيا بضماف تكافؤ الفرص والتوزيع العادؿ لعوائد التنمية
ويمتزـ النظاـ االقتصادي
ً
وتقميؿ الفوارؽ بيف الدخوؿ وااللتزاـ بحد أدني لألجور والمعاشات يضمف الحياة الكريمة،
وبحد أقصي في أجيزة الدولة لكؿ مف يعمؿ بأجر وفقًا لمقانوف (ٓٔ).
كما يؤثر العامؿ االقتصادي عمي ميزانية التعميـ التي ىي العمود الفقري في تحديد إعداد
الطالب الذيف يمكف تعميميـ والمباني المدرسية التي يمكف أنشاؤىا ونوعيات ىذه المباني واعداد
المعمـ واألنشطة التعميمية ومدة اإللزاـ ونوع التعميـ ألف اقتصاديات البالد تحدد مطالبيا مف البشر
المكمؼ بإعداده نظاـ التعميـ في كؿ بمد (ٗ.)٘ٚ :
ومف جية أخرى يساعد التقدـ التكنولوجي عمي ادراؾ أىمية التفاعؿ مع معطيات العصر
مف التكنولوجيا وتوظيفيا في جميع مجاالت الحياة المختمفة نظ ارً لما ليا مف دور إيجابي وفاعؿ

في تسييؿ العمؿ واختصار الوقت ،وتتطور االكتشافات العممية والتقنية وسائؿ االتصاؿ بشكؿ

سريع وممحوظ ،ويساعدىا عمى تسارع التطورات االجتماعية مف حيث التزايد في إعداد السكاف،
وتزايد الطمب االجتماعي عمى التعميـ بجميع أنواعو ومراحمو ،باإلضافة إلى الظروؼ االقتصادية
والتكتالت الدولية وعولمة االقتصاد ،وكؿ التطورات قد أضافت عمى كاىؿ الدوؿ المزيد مف
الصعوبات أماـ تحقيؽ التطوير المنشود في التعميـ ،وأصبح ضرورة االستفادة مف التقنيات
الحديثة في تطوير التعميـ ىو الحؿ لمكثير مف مشكالت التعميـ التقميدي في القرف الواحد
والعشريف (ٕٕ .)ٜٛ :
ومازالت مصر في مرحمة تعد بصفة عاـ مستيمكة لمتكنولوجيا والمعرفة الفنية دوف أف
تكوف صانعة ليا والفجوة التكنولوجية القائمة بيف مصر والغرب تصدـ الدارس ،حيث يبمغ
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عدد الميندسيف في مجاؿ البحوث والتطوير لكؿ مميوف شخص في أمريكا ٕٖ ،ٖٚوكوريا
فردا كما يبمغ نصيب السمع المصنعة مف إجمالي الصادرات في أمريكا
 ،ٕٖٙٙومصر ً ٖ٘ٛ
ٖ ،%ٛوكوريا ٔ %ٜومصر  ،%ٖٚويبمغ نصيب السمع المصدرة ذات التكنولوجيا الدقيقة
مف إجمالي الصادرات الصناعية في أمريكا ٖٗ %وكورياٖ٘ ، %ومصر ٓ. )ٜٛ : ٕٕ( %
ويالحظ أف غالبية التطور التكنولوجي في مصر يأتي مف خالؿ عمميتي امتصاص
وتطوير التكنولوجيا القائمة بالفعؿ في الدوؿ المتقدمة سواء كانت تكنولوجيا المنتجات الجديدة
أ و التكنولوجيا عف طريؽ االنتاج الجديدة ،وتعتمد قدرة الدولة عمي استيعاب وتطوير التقنيات
عمي عاممييف أساسييف :األوؿ ىو اآللية التي تنتقؿ بيا التكنولوجيا عبر البمداف وموقع
الدولة في ىيكؿ االنتقاؿ التكنولوجي ،والثاني ىو آلية انتشار التكنولوجيا داخؿ الدولة ووجود
القنوات الفعالة الالزمة ليذا االنتشار .
كما تستيدؼ سياسة مصر الخارجية تنمية العالقات االقتصادية مع مختمؼ دوؿ العالـ،
إضافة إلى فتح آفاؽ رحبة لمتعاوف الدولي واإلقميمي عمى أساس المصالح المتبادلة ،وفى
ىذا السياؽ انضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية والسوؽ المشتركة لدوؿ شرؽ وجنوب
إفريقيا (الكوميسا) ،وأبرمت اتفاقيات الشراكة مع االتحاد األوروبي ودوؿ حوض البحر
المتوسط ،كما سعت نحو إحياء اتفاقية السوؽ العربية المشتركة ،وتفعيؿ إقامة منظمة
التجارة الحرة العربية ،وتنشيط دور مجموعة الدوؿ النامية الخمس عشرة ومجموعة الدوؿ
الثمانية اإلسالمية ،باإلضافة إلى عقد اتفاقية شراكة مع الواليات المتحدة األمريكية ،واتفاقيات
لمتعاوف مع بعض الدوؿ اآلسيوية مثؿ الصيف والياباف وكوريا الجنوبية (.)ٕٛ
ومف مقومات تحقيؽ رؤية مستقبمية لمصر عاـ ٖٕٓٓ قضايا العمـ والتكنولوجيا :وذلؾ
مف خالؿ وضع منظومة التعميـ والبحث العممي والتطبيقي ،والتركيز عمي قطاعات تكنولوجية
معينة قادرة عمي تحسيف مركز مصر النسبي في المستقبؿ وعمي رأسيا تكنولوجيا الطاقة الجديدة
والمتجددة بما فييا التكنولوجية النووية وتكنولوجيا الفضاء واالقمار الصناعية وتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت وتكنولوجية تحمية المياه والنانو تكنولوجي (ٕ٘ .)ٙٔ :
ومف جية أخرى فقد تعرض المجتمع المصري في السنوات األخيرة لتحوالت اقتصادية
واجتماعية وسياسية عديدة أدت إلي قياـ ثورة الخامس والعشريف مف يناير ٕٔٔٓـ والتي
كاف شعارىا " عيش ،حرية ،كرامة إنسانية " وقد صاحب ذلؾ إعادة ىيكمة لممجتمع المصري،
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ولكف عمي الرغـ مف ىذه التداعيات فقد أصبح الشعب المصري بعد ثورة الخامس والعشريف
مف يناير ٕٔٔٓ ـ لديو إحساس بالكرامة والفخر ،وأصبح عمي درجة كبيرة وغير مسبوقة مف
الوعي السياسي وممارسة حقوقو السياسية (ٖٕ .)ٕ :
انقالبا في منظومة القيـ
كثير بعد ثورة يناير  ،والتي أحدثت
وتغير المجتمع المصري ًا
ً
االجتماعية واألخالقية اإليجابية التي صاغت سموؾ المصرييف ،وأفسحت المجاؿ لقيـ سمبية
معوقة لمسموؾ النمطي لمشخصية المصرية ،وقد ظيرت سمبيات كثيرة أثرت عمي الشباب
المصري؛ فتعد ثورة ٕ٘ يناير ٕٔٔٓـ ثورة شعبية سممية بدأت يوـ الثالثاء ٕ٘ يناير
ٕٔٔٓ ـ ىو اليوـ المحدد مف قبؿ عدة جيات مف المعارضة المصرية والمستقميف ،مف بينيـ
حركة كفاية وشباب اإلخواف المسمميف ،وكذلؾ مجموعة مف الشباب المصري عبر موقع
احتجاجا عمي األوضاع المعيشية والسياسية واالقتصادية
التواصؿ االجتماعي فيس بوؾ وذلؾ
ً
السيئة في مصر .
احدا مف أكبر نظـ التعميـ في العالـ ،واألكبر عمي مستوي
ويعد نظاـ التعميـ المصري و ً
منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا؛ حيث يضـ ىذا النظاـ حوالي ٗ ٕٓ.مميوف طالب
موزعيف عمي مراحؿ التعميـ المختمفة؛ فتستحوذ مرحمة التعميـ قبؿ الجامعي عمي حوالي ٔٛ
مميوف طالب ( حوالي  ،) % ٛٛفي حيف يتـ استيعاب النسبة المتبقية في مؤسسات التعميـ
العالي المختمفة (٘ .)ٕ-ٔ :
كما نصت المادة رقـ )  )ٜٔمف الدستور المصري عاـ ٕٗٔٓـ ،عمى أف التعميـ حؽ لكؿ
مواطف ،ىدفو بناء الشخصية المصرية ،والحفاظ عمى اليوية الوطنية ،وتأصيؿ المنيج العممي
في التفكير ،وتنمية المواىب وتشجيع االبتكار ،وترسيخ القيـ الحضارية والروحية ،وارساء
مفاىيـ المواطنة والتسامح وعدـ التمييز ،كما نص الدستور في ىذه المادة عمى تمديد مرحمة
عاما ،حيث نصت عمي إف التعميـ إلزامي حتى نياية المرحمة الثانوية
التعميـ اإللزامي إلى ٕٔ ً
أو ما يعادليا ،تكفؿ الدولة مجانيتو بمراحمو المختمفة في مؤسسات الدولة التعميمية وفقًا
لمقانوف (ٓٔ).

وأنشئت مدارس المتفوقيف الثانوية في العموـ والتكنولوجيا ( )STEMبمقتضي القرار
الوزاري رقـ ( )ٖٜٙلسنة ٕٔٔٓـ (ٕٔ) ،وفي عاـ ٕٕٔٓـ صدر القرار الوزاري رقـ (
ٕ )ٖٛبتاريخ ٕٕٕٓٔ/ٔٓ/ـ ،بشأف  :نظاـ القبوؿ والدراسة واالمتحانات بمدارس المتفوقيف
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الثانوية في العموـ والتكنولوجيا ،وتنص المادة األولي مف القرار الوزاري رقـ ( ٕ )ٖٛعمي أف
مدارس المتفوقيف الثانوية في العموـ والتكنولوجيا مدارس ثانوية ذات مناىج خاصة ومف
أىدافيا ما يمي (ٔٔ)  :رعاية المتفوقيف في العموـ والرياضيات واليندسة والتكنولوجيا
واالىتماـ بقدراتيـ،

تعظيـ دور العموـ والرياضيات واليندسة والتكنولوجيا في التعميـ

المصري.

ب

 -التجربة املصرية يف إعداد معممي STEM

أكدت المادة (ٕٕ) مف الدستوري المصري عمي أف المعمموف ىـ الركيزة األساسية لمتعميـ،
تكفؿ الدولة تنمية كفاءاتيـ العممية ،ومياراتيـ المينية ،ورعاية حقوقيـ المادية واألدبية ،بما
يضمف جودة التعميـ وتحقيؽ أىدافو (ٓٔ).
والمعمـ ىو أفضؿ مف يستطيع تحديد األسموب األمثؿ لمكشؼ عف الموىوبيف باعتباره مف أىؿ
الخبرة الميدانية في التعامؿ مع الطالب  ،ويستطيع الوصوؿ بسيولة إلى نواحي القوة والضعؼ
في طالبو  ،بد ًء مف معممي رياض األطفاؿ ومعممي مرحمة التعميـ األساسى والمرحمة الثانوية
وذلؾ عمى اعتبار أف دور المعمـ رئيسي في الكشؼ عف الموىبة ويشاركو في ىذه المسئولية
اإلخصائيوف االجتماعيوف والنفسيوف.
لذا يعد المعمـ حجر الزاوية في العممية التعميمية لما يقوـ بو مياـ ومسئوليات متعددة لتحقيؽ
أىداؼ العممية التعميمية ،وىذا يتطمب مف المعمـ مسايرة تطورات العصر حتي يمكنو القياـ
بدوره عمي أكمؿ وجو ومف المياـ التي يقوـ بو المعمـ بصفة عامة مف حيث (:)ٚ-ٙ : ٚ
عمميات التعميـ والتعمـ:
 التخطيط لمدروس عمى مستوى الفصؿ الدراسي ،والشير ،واألسبوع.
 تدريس المادة أو المواد الدراسية المرتبطة بتخصصو لطالب المرحمة وفؽ النصاب
المحدد لو.
 استخداـ استراتيجيات تعميـ وتعمـ حديثة ومتنوعة تالئـ المرحمة التي يعمؿ بيا وتراعي
التفاوت في قدرات وميوؿ الطالب وتعمؿ عمى تنمية القدرة عمى التفكير واإلبداع لدى
الطالب.
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 استخداـ أنشطة تعميـ وتعمـ تنمي ميارات التفكير العميا لدى الطالب وتحث عمى
التفكير الناقد واإلبداع.
 استخداـ معطيات تكنولوجيا التعميـ الحديثة والمناسبة لمبيئة والبنية التحتية.
 خمؽ مناخ في الفصؿ يشجع عمى االنفتاح واالحتراـ المتبادؿ بيف الطالب بعضيـ
البعض .
 التقويـ الشامؿ والمستمر ألداء الطالب لألغراض المختمفة مثؿ تحديد االحتياجات وقياس
مستوى التحصيؿ .
 إعداد تقارير دورية عف نتائج تقييـ أداء المتعمميف .
 تنمية ميارات التعمـ لدى الطالب ودعـ استخداـ مكتبة المدرسة ومصادر المعرفة
األخرى لخدمة أىداؼ التعمـ.
 االشتراؾ في تنفيذ بعض األنشطة العامة المعززة لمتعميـ والداعمة لمقيـ السموكية.
 المساىمة في حؿ المشكالت التي تط أر عمي المرحمة العمرية المنوط بيا ،والقياـ
باألعماؿ اإلدارية المصاحبة لعممية التدريس مثؿ حفظ سجالت الغياب ودفاتر المكتب
وغيرىا .
 اتباع وسائؿ األماف والسالمة المينية بالمؤسسة التعميمية.
 التخطيط لتوظيؼ الموارد المادية والبشرية في خدمة البيئة المحيطة.
 توجيو وارشاد الطالب الختيار التخصص المناسب لقدراتيـ .
 المشاركة في تنفيذ برامج ومشروعات تنمية المجتمع المحمى.
 التعاوف مع وحدات اإلنتاج والخدمات في نطاؽ بيئة مدرستو.
اإلشراؼ اإلداري:
 المشاركة في األعماؿ اإلشرافية في المدرسة مثؿ طابور الصباح.
التنمية المينية والتأىيؿ:
 االشتراؾ في أنشطة التنمية المينية الذاتية المختمفة.
 االشتراؾ فى مجتمعات التعميـ والبحوث اإلجرائية بالمدرسة.
 االشتراؾ فى أنشطة وحدات التدريب والجودة بالمدرسة.
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ضماف الجودة واالعتماد:
 االشتراؾ في برامج الجودة بالمدرسة وفؽ الدور الذي تحدده لو إدارة المدرسة.
المشاركة المجتمعية:
 المساىمة في مجاؿ المشاركة المجتمعية وفؽ الدور المحدد لو مف إدارة المدرسة .
واف أغمي ثروة يمتمكيا المجتمع ىو ثروتو البشرية والمعمـ ىو المسئوؿ األوؿ عف ىذه
الثروة وتنميتيا واإلفادة منيا إذا أحسف إعداده ويشمؿ قسميف ىما(ٕ:)ٕٗ :
-

المعمـ األكاديمي  :ويشمؿ معمـ المقررات الثقافية لممعوقيف  :كالمغة اإلنجميزية
إعدادا لفئة
والعموـ والرياضيات والمغة العربية والفيزياء واألحياء وال يوجد في مصر
ً
معممي المتفوقيف في كميات التربية عمي مستوي البكالوريوس ،وانما يوجد عمي
مستوي الدراسات العميا فقط.

-

المعمـ النوعي  :ويشمؿ معمـ األنشطة لجميع فئات ذوي االحتياجات الخاصة مثؿ :
التربية الموسيقية والفنية واالقتصاد المنزلي وتكنولوجيا التعميـ واالعالـ التربوي
بشعبتيو المسرح المدرسي والصحافة واإلذاعة والتميفزيوف ،ويتـ إعداد ىذه الفئة مف
المعمميف في كمية التربية النوعية جامعة عيف شمس فقط في قسـ التربية الخاصة
والعموـ التربوية والنفسية عمي مستوي البكالوريوس وكذلؾ عمي مستوي الدراسات
العميا.
وأىـ الصفات التي تجعؿ المعمـ قادر عمي تنمية استعدادات الطالب المتفوقيف وىي ما

يمي)ٕٚ-ٕٙ :ٕ(:
-

معرفة وتفيـ لمخصائص المعرفية واالجتماعية واالنفعالية وحاجات الطالب المتفوقيف
.

-

الميارة في تنفيذ المنيج بطريقة تتسـ بالمرونة والفردية والتنوع بما يتناسب وقدرات
الطالب المتفوقيف.

-

خمؽ مناخ تربوي يمكف المتفوقيف مف تحقيؽ الذات وتنمية الميارات العالية في
التفكير .

-

تنمية الوعي االجتماعي لدي الطالب المتفوقيف بتقدير والعناية بالبيئة .
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-

ميارة في التواصؿ مع الميتميف بمجاؿ التفوؽ وأولياء أمور الطالب المتفوقيف .
ويمكف وصؼ معمـ المتفوقيف بأنو المبدع الذي يتحدي عقوؿ المتعمميف ويقيـ عالقات

ناجحة معيـ ،ويثري دافعيتيـ ،ويحوؿ درسو مف مجرد مثيرات واستجابات الي موقؼ إنساني
فيو الدؼء ،والتقنية والكسب وفيو العواطؼ واال نفعاالت ،ولكي يستمر المتعمموف في حالة
مف النشاط العقمي ،والقدرة الدائمة عمي اختيار الوقت المناسب لتعديؿ نغمتو وسرعتو في
الدرس (ٕ .)ٕٚ :
وىناؾ بعض الخصائص الشخصية والمينية لمف يقوـ بالعمؿ مع الموىوبيف ) المعمـ (
فيما يمي:
الخصائص الشخصية:
 يتفيـ ذاتو ويتقبميا ويقدرىا ويثؽ بيا ويتمتع بشخصية قوية  ،متفيـ لمتطمبات اآلخريفواحتياجاتيـ ويولييا أىمية عمى مطالبو الذاتية  ،يدعـ اآلخريف ويثؽ بيـ.
 مستواه العقمي أعمى مف المتوسط  ،لو قدرة عالية عمى اإلدراؾ والتصميـ والمبادأة والتنظيـوالتخيؿ .
 مرف ،منفتح عمى األفكار الجديدة  ،لو اىتمامات عقمية وأدبية وثقافية  ،يرغب في التعمـواالستزادة مف المعرفة  ،متحمس  ،يؤمف بمسئولياتو تجاه التفوؽ والنبوغ.
الخصائص المينية:
يوجو أكثر مما يسيطر ،كثير االستشارة وغير مركزي في أحكامو  ،يؤمف بإسموب حؿ
المشكالت بطريقة عممية  ،وال يقفز بسرعة إلى استنتاجات غير مبررة  ،ييتـ بإشراؾ اآلخريف
في التوصؿ إلى المعمومات بدال مف إعطاء أجوبة جاىزة.
السموؾ التدريسي:
برنامجا مرًنا ،ييتـ باإلنساف كفرد ،يقوـ بتطويره إذا لزـ األمر ،يوفر
قادر عمى أف يعد
ً
مناخا يسود فيو الدؼء واألماف والتسامح  ،يوفر أساليب التغذية الراجعة  ،يستخدـ إستراتيجيات
متنوعة  ،يحترـ طالبو وينمى فييـ ما لدييـ مف خصائص إيجابية يقدر قيمتيـ وأداؤىـ  ،يقدر
اإلبتكار والقدرة عمى التخيؿ ،يشجع ويستثير القدرات العقمية.
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كما يحدد المدير احتياجات المدرسة مف المعمميف واإلدارييف وأمناء المعامؿ في األسبوع
األوؿ مف شير يونيو ،ويعرضيا عمى مجمس إدارة المدرسة لمموافقة عمييا ،وارساليا إلى اإلدارة
المركزية لمتعميـ الثانوي في موعد أقصاه األسبوع األخير مف شير يونيو لتمبيتيا قبؿ بداية العاـ
)المادة العاشرة( (ٔٔ).
ويتـ اختيار أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ لجنة يشكميا وزير التربية والتعميـ ،وبرياسة
رئيس قطاع التعميـ العاـ ،بنظاـ التعاقد لمدة عاـ قابؿ لمتجديد ،وتتكوف المجنة مف رئيس
األكاديمية المينية لممعمميف ،ورئيس اإلدارة المركزية لمتعميـ الثانوي ،وممثؿ لمجمس إدارة
المدرسة ،ومستشار المادة ،ومدير المدرسة.ويشترط فيمف يتـ اختيارىـ لعضوية ىيئة التدريس
أو اإلدارييف أو أمناء المعامؿ أف يكونوا مف بيف الفئات التالية) المادة الثانية عشر) (ٔٔ) .
 مف سبؽ ليـ السفر لمخارج في بعثات تعميمية وقاموا باإلطالع عمي أحدث الطرؽالمتقدمة في التدريس .

 الحاصميف عمي درجة الماجستير والدكتوراه مف المعمميف العامميف بوزارة التربيةوالتعميـ وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية.

 ذوي الكفاءات المتميزة في المدارس التجريبية. المتخصصوف في المغة اإلنجميزية ويفضؿ مف اجتاز اختبارات المستوي في المغةاإلنجميزية.

ويتـ تدريب أعضاء ىيئات التدريس الجدد عمى التدريس القائـ عمى االستقصاء بنظاـ
المشروعات والمدخؿ التكاممي بنظاـ  ،Capstoneوالعمؿ التعاوني ،والمغة اإلنجميزية ،وذلؾ
قبؿ بدء عمميـ ) المادة الثالثة عشر(ٔٔ).
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ثالجاً :حتمين مكارت لمتجارب العاملية فى إعداد معممى  STEMيف كن مو فهمهدا وسهغافورة
واسرتاليا:
 - 1التحمين املكارى
أوجو التشابو
-

وجود تشابو بيف دوؿ المقارنة في االىتماـ باعداد معممي  ،STEMفيحظى
المعمموف في فنمندا باحتراـ كبير  ،والتعميـ مينة مطموبة ،وعدد طمبات االلتحاؽ
المباشر ببرامج تدريب المعمميف تفوؽ عدد األماكف المتاحة بحوالي عشرة إلى واحد،
وفي سنغافورة فالتدريس مينة مرموقة ومحترمة في سنغافورة ،ومواطنييا يفيموا
حيويا في تطور الدولة وتقدميا ،وبالتالي  ،يتـ اختيار
دور
أف المعمميف يمعبوف ًا
ً
المرشحيف المعينيف ليصبحوا مدرسيف في المستقبؿ بعناية فائقة ،وضعت وزارة
التربية اس تراتيجيات متنوعة لمتوظيؼ  ،والتعويض  ،و inductionلمعممي المدارس
االبتدائية والثانوية ،ويتـ اختيار المرشحيف المقبوليف في برامج إعداد المعمميف مف
أعمى المستويات ،وغالبية المرشحيف ياخذوف امتحانات كامبريدج المستوى المتقدـ،
وفي استراليا قدمت عدة مبادرات ومشروعات العداد معممي . STEM

أوجو االختالؼ
-

تختمؼ استراليا عف دولتي المقارنة في تقديميا لممبادرات ومشروعات العداد معممي
 STEMومنيا الياـ أعداد معممي العموـ والرياضيات ،مشروع أنيا جزء مف ِ
حياتي:
ُ
َ ِ
وـ ،مشروع العموـ
أشراؾ الجامعة والمجتمع لتَحسيف إعداد معممي
الرياضيات والع ْم َ
الحقيقية :تعميـ العموـ والرياضيات الحقيقية بأستراليا ،مشروع إعادة مفيوـ برامج

اعداد معممي العموـ والرياضيات ،مشروع تصعيد  :تحويؿ إعداد معممي العموـ
والرياضيات الثانوية قبؿ الخدمة في والية كوينز الند
-

تختمؼ فنمندا عف دولتي المقارنة في وضعيا لمواقع الكترونية لتدريب معممي
 STEMومنيا موقع  ، BioPopمختبر.Kemma ، Geopiste ، F2k

-

تختمؼ استراليا عف دولتي المقارنة في وجود

برنامج المعمـ

The Tutor

أساسيا في اليوـ الدراسي  ،باإلضافة إلى أنشطة التعميـ
 Programالذي يعد مكوًنا
ً
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والتعمـ في المدرسة ،فغرض البرنامج ىو تعظيـ رفاىية الطالب ،ونتيجة لذلؾ ،
عددا مف األىداؼ بما في ذلؾ( :أ) تعزيز العالقات القوية بيف
يتضمف البرنامج ً
الطالب والمعمـ ؛ (ب) خمؽ بيئة اجتماعية مريحة ؛ (ج) إقامة شراكات مع اآلباء
واألميات ،الذيف تـ تضمينيـ كمتعاونيف في تعمـ الطالب (د) أضفاء الطابع
الشخصي عمي مسارات التعمـ  ،وفقًا الحتياجات تعمـ الطالب وخيارات المناىج

الدراسية ؛ و (ىػ) دعـ الطالب لتطوير وتنظيـ الميارات الالزمة ليصبحوا متعمميف

مرنيف مدى الحياة.
-

تختمؼ سنغافورة عف دولتي المقارنة في وجود نموذج اعداد المعمميف في القرف
الحادي والعشريف ،وال ذي يسعى إلى توفير األساس النظري إلنتاج "معمـ التفكير" مع
وجود شراكة قوية مع أصحاب المصمحة الرئيسييف والمدارس في نفس الوقت،
ويمكف اعتبار النموذج كإعداد لمتعميـ العاـ ،وتـ تطوير النموذج لتعزيز العناصر
الرئيسية لتعميـ المعمميف ،والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنيج التعميمي القائـ عمي

 ،STEMوثالثة نماذج قيمة لمنموذج تشمؿ المتعمـ كمحور وىوية المعمـ وخدمة

أيضا عمى المعرفة والميارات المطموبة التي يجب
المينة والمجتمع ،ويشدد النموذج ً
أف يمتمكيا المعمموف مف أجؿ االستجابة آلخر االتجاىات العالمية مف خالؿ تحسيف
نتائج تعم ـ الطالب ،وجميع العناصر األساسية التي يقوـ عمييا التعميـ المستند إلى
.STEM
-

تختمؼ سنغافورة عف دولتي المقارنة في وجود برامج اإلرشاد العممي التي تتكوف مف
برنامجيف رئيسييف  ،ىما برامج اإلرشاد العممي مع المعمميف كمرشديف وبرامج
اإلرشاد العممي مع العمماء كموجييف ،عمى وجو التحديد  ،فإف أىداؼ ىذا البرنامج
ىي( :أ) تعزيز الدراسة العممية مف خالؿ مشاريع معرض العموـ االستقصائية ؛ (ب)
تشجيع استخداـ األساليب اإلبداعية والمبتكرة في حؿ المشكالت ؛ (ج) زيادة وعي
التالميذ وتوليد االىتماـ بالبحث العممي والتطوير التكنولوجي ؛ و (د) تعزيز القيـ
والمواقؼ اإليجابية تجاه االستقصاء العممي والمسابقات.
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- 2نتائج التحمين املكارى
-

وجود ثالث جيات ومؤسسات إلعداد معمـ  STEMفي سنغافورة ىما المعيد الوطني
لمتعميـ  ،أكاديمية سنغافورة لممعمميف وستة مراكز لمتميز والمدارس أنفسيـ.

-

وجود برامج ومصادر الكترونية العداد معممي  STEMفي فنمندا.

-

وجود اىتماـ ومكانة لمعممي  STEMفي كؿ مف فنمندا وسنغافورة.

-

وجود مبادرات ومشاريع العداد معممي  STEMفي استراليا.

-

وجود معايير العداد معمـ  STEMفي استراليا.

-

يدعـ مركز  LUMAالتعميـ الرسمي في فنمندا تعميـ  STEMفي المدارس مف
خالؿ تزويد المعمميف بفرص لنقؿ طالبيـ إلى مختبرات  STEMاألصيمة والمختبرات
 /الفصوؿ الدراسية الموجودة في الجامعات القريبة مجا ًنا.

-

يتـ توفير التعميـ العالي الفنمندي مف خالؿ نظاـ ثنائي مف الجامعات ( الفردية

 )Yliopistoوالفنوف التطبيقية (  ،) Ammattikorkeakouluوشرط القبوؿ
لكمييما ىو شيادة الثانوية العامة ،والدبموـ الميني مف نياية مرحمة ما بعد التعميـ
اإللزامي.
-

وجود برامج االرشاد العممي في اعداد معممي STEMفي سنغافورة.

-

تميز سنغافورة بوجود "نموذج نمو المعمـ" والذي يشجع المعمميف عمى مواصمة
تعمميـ مف خالؿ مجموعة متن وعة مف التنسيقات واألنظمة األساسية  ،بما في ذلؾ
الدورات المباشرة وجياً لوجو عبر اإلنترنت  ،ورش العمؿ  ،وبرامج الدراسات العميا
(مثؿ الماجستير والدكتوراه).

-

وجود نموذج اعداد المعمميف في القرف الحادي والعشريف في سنغافورة الذي ييدؼ
إلى توفير األساس النظري إلنتاج "معمـ التفكير" مع وجود شراكة قوية مع أصحاب
المصمحة الرئيسييف والمدارس في نفس الوقت.

-

وجود برنامج المعمـ  The Tutor Programفي استراليا ،والذي ييدؼ الي تعزيز
العالقات القوية بيف الطالب والمعمـ ؛ وخمؽ بيئة اجتماعية مريحة.
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رابعاً :التوصيات واملكرتحات التى تفيد يف تطوير إعدد معممى  STEMيف مصر:
-

أف يتـ اختيار معمـ  STEMبناء عمى تمتعو بالعديد مف الميارات منيا الشخصية
والقيادية والمينية تمكنيـ مف التعامؿ مع الطالب المتفوقيف والمتميزيف.

-

أف يتمتع المعمـ بخبرات تدريسية عالية ولديو القدرة عمى استخداـ استراتيجيات
التدريس المختمفة وفقاً لنوع موضوعات الدراسة ،مف أجؿ المساعدة في بناء جيؿ

-

وتكنولوجيا.
وصناعيا
قادر عمي تنمية المجتمع اقتصاديا
ً
ً
بناء عمي التنافسية ومعرفتو
أف يتـ اختيار المعمميف لمتدريس بمدارس STEM
ً

ببرامج تعميـ .STEM
-

إنشاء شعبة  STEMفي كمية التربية عمي مستوي البكالوريوس تقوـ بالجمع بيف
المقررات العممية والتكنولوجية واليندسية .

-

تركيز الشعب العممية بكميات التربية في برامجيا ومقرراتيا عمي تعميـ  STEMبشكؿ
متكامؿ مف أجؿ إعداد معمـ متمكف مف التخصص وذا ميارات وقدرات عالية يمكنو
مف التدريس بمدارس .STEM

-

إنشاء مراكز عممية وىندسية وتكنولوجية في كميات التربية تيدؼ الي اإلعداد الجيد
لمعممي .STEM

-

إنشاء مواقع لمتنمية المينية لتطوير المعمميف في كافة مراحؿ التعميـ.

-

إنشاء مجموعات معمميف بحثية في  STEAMلتشجيع مجتمعات المعمـ إلجراء
بحوث حوؿ تعميـ .STEAM
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مراجع البحح :
- 1مراجع العربية
 -1إبراىيـ بف عبداهلل المحيسف  ،بارعة بنت بيجت خجا  ،التطوير الميني لمعممي العموـ في
ضوء اتجاه تكامؿ العموـ والتقنية واليندسة والرياضيات ،STEMمؤتمر التميز في تعميـ

وتعمـ العموـ والرياضيات األوؿ "،توجو العموـ والتقنية واليندسة والرياضيات" ( ،)STEMفي

الفترة مف  ٔٛ-ٔٙرجب ٖٔٗٙھ  ٚ-٘/مايو ٕ٘ٔٓـ ،مركز التميز البحثي في تطوير
تعميـ العموـ والرياضيات ،وزارة التعميـ بالمممكة العربية السعودية ،جامعة الممؾ سعود،

ٕ٘ٔٓ،ص ص ٗ.ٕٔٓ-

 -2أحالـ رجب عبدالغفار "،الرعاية التربوية لممتفوقيف دراسياً بالمرحمة الثانوية العامة"الواقع
المأموؿ" " ،مجمة كمية التربية  -جامعة بنيا  ،مجمد ٓٔ ،العددٕٗ ،ٕٓٓٓ ،ص ٕٗ.

 -3أحمد أسماعيؿ أحمد حجي  ،تدويؿ التعميـ االبتدائي والثانوي في عصر العولمة إعداد النشء
لولوج مجتمع المعرفة ،القاىرة ٕٕٓٔ ،ـ.

 -4أحمد عبد الفتاح الذكي  ،التربية المقارنة ونظـ التعميـ  ،اإلسكندرية  :دار الوفاء لمنشر ،
ٕٗٓٓ.

 -5أشرؼ العربي  ،تقييـ سياسات اإلنفاؽ العاـ عمي التعميـ في مصر في ضوء معايير الكفاية
والعدالة والكفاءة ،ورقة مقدمة لممؤتمر الدولي الخاص بتحميؿ أولويات اإلنفاؽ العاـ
بالموازنات العامة في مصر والدوؿ العربية  ،فبراير ٕٓٔٓـ.

 -6بيومي محمد ضحاوي  ،محمد إبراىيـ خاطر  ،التربية المقارنة ونظـ التعميـ في بمداف العالـ
المتقدـ ،القاىرة  :دار الفكر العربي ٕٓٔ٘ ،ـ.

 -7ج.ـ.ع  ،و ازرة التربية والتعميـ  ،األكاديمية الـھنية لممعمميف  ،التوصيفات الوظيفية لممعمميف،
فبراير ٕٓٔٓـ.

 -8جميورية مصر العربية  ،بوابة معمومات مصر  ،مجمس الوزراء ،مركز المعمومات ودعـ
اتخاذ القرار  ،الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء  ،العمؿٕٓٔٛ ،ـ.

 -9جميورية مصر العربية  ،وزارة التربية والتعميـ ،القرار الوزاري رقـ (ٕٕٓ) بتاريخ
ٕٕٕٔٓٔ/ٗ/ـ  ،بشأف منح الشيادة الثانوية المصرية في العموـ والتكنولوجيا مف مدارس
المتفوقيف الثانوية في العموـ والتكنولوجيا ،المادة األولي.

 -11جميورية مصر العربية ،دستور جميورية مصر العربية ٕٗٔٓ ،المادة .ٕٚ
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 -11جميورية مصر العربية ،و ازرة التربية والتعميـ  ،القرار الوزاري رقـ ( ٕ )ٖٛبتاريخ ٕٕٕٓٔ/ٔٓ/ـ،
بشأف  :نظاـ القبوؿ والدراسة واالمتحانات بمدارس المتفوقيف الثانوية في العموـ والتكنولوجيا ،

ٕٕٔٓـ ،مادة (ٔ).

 -12جميورية مصر العربية  ،وزارة التربية والتعميـ  ،القرار الوزاري رقـ ( )ٖٜٙبتاريخ
ٔٔ ،ٕٓٔٔ/ٔٓ/بشأف نظاـ مدارس المتفوقيف الثانوية في العموـ والتكنولوجيا.ٕٓٔٔ ،

 -13صابر صبحي محمد عبد ربو  ،التمويؿ الذاتي لمتعميـ الجامعي  ،القاىرة  :مؤسسة طيبة لمنشر ،
ٖٕٔٓ ـ.

اسيا بالتعميـ الثانوي العاـ
 -14صبري عيد محمود " ،تصور مقترح لتطوير نظاـ تعميـ المتفوقيف در ً
في مصر في ضوء خبرات بعض الدوؿ األخرى" ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية  -جامعة
الفيوـٕٖٓٔ ،ـ.

 -15عبدالرحمف محمد عبدالجواد  ،فعالية التنمية المينية لمعممي الرياضيات باستخداـ الدرس
المبحوث  ) study) Lessonفي ضوء التجربة اليابانية عمى تحقيؽ بعض المعايير القومية،
المؤتمر العممي العشروف  -مناىج التعميـ واليوية الثقافية ،جامعة عيف شمس  -الجمعية
المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،مجمد ٕٕٓٓٛ ،ـ.

 -16عبداهلل بف خميس أمبوسعيدى وأخروف ،معتقدات معممي العموـ بسمطنة عماف نحو منحى

العموـ والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات ) )STEMوعالقتيا ببعض المتغيرات ،مؤتمر
التميز في تعميـ وتعمـ العموـ والرياضيات األوؿ "،توجو العموـ والتقنية واليندسة والرياضيات"

( ،)STEMفي الفترة مف  ٔٛ-ٔٙرجب ٖٔٗٙھ  ٚ-٘/مايو ٕ٘ٔٓـ ،مركز التميز
البحثي في تطوير تعميـ العموـ والرياضيات ،وزارة التعميـ بالمممكة العربية السعودية ،جامعة

الممؾ سعودٕٓٔ٘ ،ـ.

 -17عزة الحمادى الديسطى  "،استراتيجية مقترحة لتفعيؿ مدارس المتفوقيف في العموـ والتكنولوجيا

بمصر في ضوء متطمبات مدخؿ  ،"STEM Educationرسالة دكتوراه ،كمية التربية –

جامعة دمياط.ٕٓٔٛ ،

 -18عزة عبد اليادي محمد السيد ،المأموؿ في إعداد معمـ العموـ :دراسة إستشرافية ،المؤتمر
العممي الرابع والعشروف لمجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس بعنواف :برامج إعداد
المعمميف في الجامعات مف أجؿ التميز مصرٕٓٔ٘ ،ـ.

 -19عالء الديف محمد حسف ،األساليب الالزمة الكتشاؼ الموىوبيف والمتفوقيف ودور كؿ األسرة
والمدرسة والمجتمع في اكتشافيـ ،المؤتمر العممي الخامس  ،تربية الموىوبيف والمتفوقيف

المدخؿ الي عصر التميز واالبداع ،كمية التربية  ،جامعة أسيوط ٕٕٓٓ،ـ.
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 -21عماد شوقي ممقي سيفيف  ،زكريا جابر حناوي  ،تقويـ محتوى برنامج إعداد معمـ الرياضيات
في ضوء العولمة كأحد التحديات المصاحبة لتكنولوجيا المعمومات ،مجمة كمية التربية ،جامعة
أسيوط  -كمية التربية ،مجمد  ،ٕٙالعددٕٕٓٔٓ ،ـ.

 -21فايزة احمد السيد  ،طاىر محمود الحناف  ،اعداد معمـ الفائقيف والموىبيف نظمو ومعاييره
ومقترحات تطويره نقطة في طرؽ التطوير ،القاىرة  :دار السحاب لمنشرٕٜٓٔ ،ـ.

 -22فتحي محمد إبراىيـ يوسؼ  ،اعادة ىيكمة وتحديث الصناعة التحويمية في مصر ،المؤتمر
السنوي الثامف ( إلدارة االزمات في القطاع الصناعي في ظؿ المتغيرات البيئية المعاصرة (-
مصر ،مجمد ٕٖٔٓٓ ،ـ.

 -23مجمس الوزراء  ،مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار ،األوضاع االقتصادية واالجتماعية
لألسرة المصرية بعد ثورة ٕ٘ يناير ٕٔٔٓ ـ  ،السنة السادسة العدد  ، ٙٙسبتمبر ٕٕٔٓ

ـ ـ.

 -24محمد سيؼ الديف فيمي  ،المنيج في التربية المقارنة ،القاىرة  :مكتبة االنجمو المصرية،
٘.ٜٔٛ

 -25مصطفي تماـ الديف رضا  ،نحو وضع رؤية لمنظرة المستقبمية لمصر حتي عاـ ٖٕٓٓ
واالستفادة مف أخطاء الماضي ،مجمة المدير العربي ،مصر  ،العدد .ٕٓٔ٘ ،ٕٜٓ

 -26منار محمد إسماعيؿ بغدادي ،تطوير التعميـ في ضوء خبرات وتجارب بعض الدوؿ  ،طٕ،
القاىرة  :المجموعة العربية لمتدريب والنشر ٕٕٓٔ ،ـ.

- 2مراجع عربية عرب املواقع اإلللرتونية(نت):
 -27ج.ـ.ع ،الييئة العامة لالستعالمات ،االقتصاد  ،نظرة عمي االقتصاد المصري ،متاح عبر
االنترنت:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatI
 -28الييئة العامة لالستعالمات  ،االقتصاد  ،عالقات مصر االقتصادية  ،التجارة الخارجية ،
متاح عبر االنترنت عمي الموقع

 ،=http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtIDتاريخ
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