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  : مقارنة الممارسات التعليمية حول العالم ودولة قطرSTEM ستيم نموذج
 

 1حسينوسام أحمد  

 2تيسير الشغريفرح   

 3ريم خالد أبو شاويش
 

واالختالف في تطبيق نموذج    التعرف على الممارسات التعليمية وعلى أوجه التشابهالدراسة إلى  هدفت    الملخص:

( من خالل التعرف على تجارب دول عديدة حول العالم  2020-2010حول العالم ودولة قطر في الفترة ما بين )  ستيم

النموذج ثم مقارنتها مع نموذج   للتعرف على أوجه التشابه واالختالف. حيث تم استخدام   دولة قطرفي تطبيق هذا 

حول العالم ودولة قطر،    ستيمتي تناولت تطبيق نموذج  المراجعة المنهجية للدراسات السابقة لتحليل نتائجها ال  أسلوب

الدراسة( المنهج الوصفي المسحي في تحديد خصائص الدراسات السابقة )عينة  الدراسة من أداة  وتكونت    ،وأيضا 

جدول تشفير خاص بوصف   إلىقائمة معايير للشروط الواجب توافرها في الدراسات السابقة )عينة الدراسة( باإلضافة  

في بعض دول   ستيموأسفرت نتائج الدراسة عن وجود أوجه للتشابه في تطبيق نموذج  ،  ا لمتغيراتهاكل دراسة تبع  

كامل فيه العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة مع تهيئة الطالب ودولة قطر من حيث تقديم منهج حديث تت  العالم

في   في دولة قطر  تيمكان االختالف في تطبيق نموذج س قد  لتحديات القرن الحادي والعشرين والتهيئة لسوق العمل. و

ا حل التعليمية وخصوص  يقدم لجميع المرا  األجنبية، فإنهيقدم للمتفوقين في المرحلة الثانوية أما في معظم الدول    أنه

الفنية المدارس.    إلى  باإلضافةوالمهنية  ،  للمدارس  خارج  واألنشطة  البرامج  من  من وعدد  مجموعة  تقديم  تم  لقد 

الدراسة   هذه  في  واالقتراحات  بشكل  أالتوصيات  الدراسية  المراحل  جميع  في  ستيم  نموذج  تطبيق  همها: ضرورة 

للمعلمين ف للتدريس وفق نموذج  تدريجي، وتقديم دورات تدريبية  المدارس  اقسام متخصصة بكلية    ستيم،ي  وإنشاء 

 التربية إلعداد معلمين متخصصين في تطبيق برنامج ستيم.  
 . ، االختالف، المراجعة المنهجيةه، التشاب ستيم نموذج  الكلمات المفتاحية:

 

STEM: A comparison between the educational practices around the world and the 

State of Qatar 
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 Farah Tayseer Alchoughri 

 Reem Khalid Abu-Shawish 
 

Abstract: This study aimed at identifying the educational practices in the application of 

the STEM model around the world and the State of Qatar in the period between (2010-

2020). The systematic review method was used to analyze the results that dealt with the 

application of the STEM model according to some criteria and variables that must be 

available in the previous studies (study sample). The results of the study revealed 

similarities in the application of the STEM model in some countries around the world and 

the State of Qatar in terms of presenting a modern curriculum which integrates science, 

mathematics, technology, and engineering while preparing students for the twenty-first 

century challenges and the labor market. The difference in the application of the STEM 

model in the State of Qatar was that it is presented only to the outstanding students at the 

secondary level. However, in most foreign countries, it is offered for all educational 

stages, in addition to a number of programs and activities outside schools. A set of 

recommendations were presented in this research, including: the necessity of applying the 

STEM model in all educational stages gradually, and providing training courses for 

teachers in schools to teach the STEM model.  
Keywords: STEM model, Similarities, Differences, Systematic review. 
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 (:Introductionالمقدمة ) 

يتالئم  تحسعين التعليم وممارسعاته وسعياسعاته بصعفة مسعتمرة حتى  إلى تسععى معظم دول العالم 

على    برامج وأهعداف تعليميعة تنعكس نتعائجهعاإععداد  من خالل    قتصعععععاد الععالمي والمحليالمع ا

،  غعانم ) وبعالتعالي العمعل على تطوير جميع المجعاالت المختلفعة في المجتمع،  مخرجعات النظعام التعليمي

2017) . 

األهعداف تعمعل على تحقيق    التيحعد  معدخالت العمليعة التعليميعة  إهو    المنهج التعليميو

، السعععععيعد )  تطوير مسععععتمر لمحتواه حتى يحقق غعايعات المجتمع  إلىولعذلعي يحتعاج دائمعا  ،  التعليميعة

وتصععععميم منعاهج متكعاملعة لرفع المسععععتو    ،المنهج التقليعدي البعد من العمعل على تغيير؛ إذ  (2015

التفكير النعاقعد وحعل  ،  بعدا إلا  ،التعليمي للطالب وتحقيق وحعدة المعرفعة وتنميعة مهعارات التععاون

  المشعععكالت لتعزيز القدرة على التعلم الذاتي المسعععتمر ومواجهة تحديات القرن الواحد والعشعععرين

 . (2019، نجار)

أن يسععععاعد الطالب    :بمعنى  بطريقة وظيفية  هتقديم البد منفمعنى   ووحتى يصععععبت التعلم ذ 

الطالب لحل المشعععكالت زيادة إبدا   يسعععهم في  وهذا سعععوف  على فهم أنفسعععهم والطبيعة من حولهم

؛  2020،  عبعده؛ 2019،  رداد )  التنميعة االقتصعععععاديعة المسععععتعدامعة  إلىنتعاج أفكعار مبتكرة تيدي  إو

 .(2017، القحطاني وآل كحالن

  :التخصععصععات التي مكنت الدول من تحقيق التنمية الشععاملة والمسععتدامة كانت من أهم قد و

متكامل يعمل على تزويد الطالب بخبرات   إطارفي   تعلم العلوم والرياضعيات والتكنولوجيا والهندسعة 

عبد  )  وتهيئ لهم مسعتقبل أفضعل  ،في سعوق العمل نخراطالل  تعليمية ومهنية ذات جودة عالية تيهلهم

 . (2020، ه

ويطلق عليعه    سععععتيمنموذج    امعلالحعديثعة لتطبيق هعذا التكع  ةميعالععالحعد  النمعاذج  من أمثلعة إو

 .نموذج تكامل العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة

حيث   عملية تعاونية اسعتكشعافية إلىعلى تحويل عملية التعلم التقليدية    سعتيمعمل نموذج   لقد 

 . (2017، القحطاني وآل كحالن) نا للتعلم وليس ملقأصبت فيها المعلم ميسر  

هذا النموذج من المدارس لما له من فوائد  إنشعععاءحرصعععت العديد من دول العالم على  لقد  ف

وأوجه التشعععابه واالختالف في   سعععتيمومن خالل هذه الدراسعععة سعععوف نتعرف على نموذج  . عديدة

 . م 2020وحتى 2010تجارب تطبيق هذا النموذج حول العالم وتجربة دولة قطر في الفترة من 

 

 تحديد مشكلة وأسئلة الدراسة: 

موضعو   م ظهرت العديد من الدراسعات التي تناولت    2020وحتى    2010في الفترة ما بين   

توافر مجموعة كبيرة من المعلومات حول  إلى  مما أد  في العديد من دول العالم  سعتيميق نموذج  بتط

أسعععلوب  إلىومن هنا كانت هناك الحاجة    ،هذا الموضعععو  ولكن تباينت هذه الدراسعععات في نتائجها

تكون    ىعلمي يعمعل على توضععععيت وتجميع ذلعي الكم الهعائعل من المعلومعات في دراسععععة واحعدة حت

ضعا  أيو  سعتيم  ، والتجارب الدولية في تطبيق نموذجمسعتيمرجع للعديد من الباحثين المهتمين بنموذج  

،  سعلوب هو أسعلوب المراجعة المنهجية للدراسعات السعابقة وهذا األ.  في دولة قطر  سعتيمواقع مدارس  

ثم تقييم وتحعديعد    ،نتعاج الفكري حول موضععععو  محعدد وهي طريقعة علميعة في مراجععة وتجميع اإل

 والثبعات للعدراسعععععة  مصعععععداقيعةتكون ذات جودة ععاليعة حتى تحقق اللمععايير اختيعار العدراسعععععات  

(Armstrong et al., 2011, p. 149). 

 جابة عن السيال الرئيسي التالي: إلولتحقيق الهدف من الدراسة يمكن ا 

في    حول العالم ودولة قطر  يمستأوجه التشابه واالختالف في تطبيق نموذج  ما هي  سيال الدراسة:  
 (؟ 2020- 2010الفترة ما بين ) 

 :جابة على األسئلة الفرعية التاليةإليتطلب ذلي ا السيال الرئيسي نع لإلجابة 

 ؟ ستيمالمفاهيمي لنموذج  اإلطارما  .1
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 ؟ ستيم ما هي التجارب العالمية في تطبيق نموذج  .2

  ؟في دولة قطر ستيمما واقع مدارس  .3

 

 الدراسة:أهداف 

 . ستيمالتعرف على سياسات نموذج  .1

 . حول العالم ودولة قطر  ستيموجه التشابه واالختالف في تطبيق نموذج أ مقارنة  .2

 . في دولة قطر  ستيماقتراح بعض التوصيات لنشر نموذج  .3

 .  ستيمتقديم مقترحات لدراسات مستقبلية حول نموذج  .4

 

 أهمية الدراسة: 

حول   سععتيمتناولت تطبيق نموذج   التيالدراسععات السععابقة  نتائج  الدراسععة تعمل على تجميع   

 . العالم حتى تكون مرجع للعديد من الباحثين في هذا المجال

 

 مصطلحات الدراسة:

نتاج الفكري حول موضو  محدد  هي طريقة علمية في مراجعة وتجميع اإل  المراجعة المنهجية: .1

 مصععععداقيةمعايير اختيار الدراسععععات حتى تكون ذات جودة عالية حتى تحقق الثم تقييم وتحديد  

  (Armstrong et al., 2011, p. 149). والثبات للدراسة

. أكثر وهنا المقصععود به دولتين أو أكثر وأوجود صععفات كثيرة مشععتركة بين شععيئين   :التشاااب  .2

 قاموس المعاني الجامع()

 .قاموس المعاني الجامع() عدم وجود صفات مشتركةبمعنى . عدم االتفاق االختالف: .3

هو اختصععععار يعبر عن معدخعل تقعديم المعرفعة العلميعة المتكعاملعة لمحتو  منعاهج   :سااااتيمنموذج   .4

والهندسععععة   Technologyوالتقنية    Scienceالعلوم في صععععورة وظيفية تدمج محتو  العلوم 

Engineering   والريعاضععععيعاتMathematicsريقعة مترابطعة ومتكعاملعة  مهعا للطالب بطيتقعد ، و

االكتشععاف والتجريب  و  وتركز على أنشععطة االسععتقصععاء  ،من تدريسععها بشععكل منفصععل  بدال  

ومهارات حل المشععععكالت حتى يكتسععععب الطالب    التعليمية  بدا  والمشععععروعات واالبتكار واإل

 . (2020، عبد العال) مهارات القرن الحادي والعشرين

 

 حدود الدراسة: 

حول العالم في   سعععتيمتقتصعععر الدراسعععة على الدراسعععات التي تناولت تطبيق وأثار نموذج   

 . م 2020وحتى  2010الفترة الزمنية من 

 ( Methodologyالدراسة )إجراءات 

 منهجية الدراسة: 

(  عينة الدراسة)  تستخدم الدراسة المنهج الوصفي المسحي في تحديد خصائص الدراسات السابقة .1

تجميع البيانات    :المنهج بدراسععة مشععكلة الدراسععة بشععكل غير مباشععر عن طريقحيث يتميز هذا  

الخاصعععة بتلي الدراسعععة من مجموعة من المصعععادر المختلفة وتحليل تلي البيانات والمعلومات  

حل مشععكلة أو سععيال   إلىللحصععول على مجموعة من النتائج التي تعمل على تسععهيل الوصععول  

 .(2018، قنديلجي)  الدراسة

السعابقة لتحليل نتائجها التي تناولت تطبيق نموذج    سعلوب المراجعة المنهجية للدراسعات أاسعتخدام  .2

 . حول العالم ودولة قطر ستيم
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 أدوات الدراسة: 

 (. عينة الدراسة)  قائمة معايير للشروط الواجب توافرها في الدراسات السابقة .1

 .  تشفير خاص بوصف كل دراسة تبعا لمتغيراتهاجدول  .2

 

 عينة الدراسة: 

  سعتيم( من الدراسعات السعابقة التي تناولت تطبيق نموذج  48)  عدد   تكونت عينة الدراسعة من 

 . م 2020 ىوحت 2010حول العالم ودولة قطر في الفترة من 

 

 إجراءات تجميع وتحليل والتأكد من ثبات الدراسات السابقة:

يتم التأكد من توافر   ىحتمن الدراسعععات السعععابقة الخاصعععة بموضعععو  الدراسعععة    48تم تجميع   .1

 محركات البحث التالية:  باستخدامعن أسئلة الدراسة  لإلجابةالمعلومات المطلوبة 

 Google scholar .أ

 ERIC .ب 

  Science Direct .ت 

 Microsoft Academic .ث 

 Shamaa .ج

 Academia .ح

 ResearchGate .خ

  :معايير البد من توافرها في الدراسات السابقة المطلوبة للدراسة كما يليتجهيز قائمة  .2

 . في الكلمات المفتاحية STEMالبد من توافر كلمة  .أ

 . 2020وحتى  2010تاريخ نشر الدراسة من  .ب 

 . ن وجدت إالتأكد من ثبات أداة الدراسة  .ت 

 . يرات الدراسةتسهل عملية تصنيف متغ ىحتخاصة بكل دراسة  (Code) رقمية شفرةتجهيز  .3

 . تبعا للمتغيرات التي تناولتها تصنيف البيانات الخاصة بكل دراسة بوصفها .4

 :( كالتالي1) صنفت الدراسات السابقة على أساس مصدر الدراسة وتاريخ النشر في الجدول .5

 تصنيف عينة الدراسة على أساس مصدر الدراسة وتاريخ النشر: ( 1جدول )
  تاريخ نشر الدراسة   

 المجمو   2020-2016الفترة من  2015-2010 الفترة من مصدر الدراسة  م

 42 35 7 مقال 1

 2 2 0 رسالة ماجستير 2

 2 2 0 رسالة دكتوراة 3

 2 2 0 كتاب  4

 48 41 7 المجمو   
 

  عن أسععئلة الدراسععة تم تمثيلها بيانيا في الشععكل   لإلجابةحصععائيات المتعلقة بالمتغيرات الثالثة  إلا .6

 :( كالتالي1)
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 حصائيات متغيرات االجابة عن أسئلة وثبات أداة الدراسة  إ: (1الشكل )

 
 

  :(وجدت  إن)ثبات أداة الدراسة 

 . % 40باللون األزرق =  معامل الثبات غير موجود  •

 . % 12البرتقالي =  باللون أي متوسط 7. 0وأكبر من  8. 0معامل الثبات أقل من  •

 . % 48باللون الرمادي =  درجة ثبات عالية 8. 0معامل الثبات أكبر من  •

% من الدراسعات ذات معامل ثبات مرتفع    60( أن حوالي نسعبة  1) وضعت الرسعم البياني في الشعكلأ

صععحة داة على قياس ما صععممت لقياسععه وهذا يعمل على تأكيد  ألالي متوسععط مما يدل على قدرة ا

 . نتائج الدراسة

 

  :STEMالكلمات المفتاحية يوجد بها مصطلح 

 . % 0غير موجود بالكلمات المفتاحية باللون األزرق = STEMمصطلت  •

الدراسة   غير موجود بالكلمات المفتاحية ولكن متضمن خالل محتو  STEMمصطلت  •

 .  % 0باللون البرتقالي = 

 .  % 100الرمادي=  باللونموجود بالكلمات المفتاحية   STEMمصطلت  •

  STEMأن جميع الدراسات تحتوي على مصطلت    (1) الشكلوضت الرسم البياني في ألقد  

جابة عن السععيال االول  الدراسععة واإل إلجراءالبيانات الالزمة  بالكلمات المفتاحية مما يوضععت توافر

  ؟يمستالمفاهيمي لنموذج  اإلطارللدراسة وهو ما 

 

   :ستيمالدراسة تحتوي على تجارب دولية في تطبيق نموذج  

 . % 67باللون األزرق =  ستيم لنموذج تجربة دولة واحدة الدراسة تحتوي على •

 .  % 6البرتقالي =  باللون ستيمتجربة دولتان لنموذج   الدراسة تحتوي على •

 .  % 27باللون الرمادي=  ستيم لنموذج  الدراسة تحتوي على تجربة أكثر من دولتين •

% من الدراسعات تناولت تجارب أكثر 33( أن حوالي 1) في الشعكل  أوضعت الرسعم البياني 

جابة عن السيال الثاني للدراسة وهو  إلمما يساعد في ا  ستيممن دولتين حول العالم في تطبيق نموذج  

 ؟في التعليم ستيمما هي التجارب العالمية في تطبيق نموذج 

  

0%
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STEMالكلمات المفتاحية يوجد  بها مصطلح  احتواء الدراسة على تجارب دولية لنموذج ستيم ثبات أداة الدراسة 
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 ( Reporting and Analysis the Review)  هاوتفسيرالنتائج عرض 

 : ستيمالمفاهيمي لنموذج  اإلطار

 : ستيمأوالً: مفهوم مدخل تكامل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

حيث أنه يقوم على أسعاس تكامل المعرفة في مجاالت  ،  نظام متعدد األوجه  سعتيميعتبر تعليم   

 أي الجمع بين الموضععوعات بدال  ،  الرياضععيات في نظام واحد جديد و الهندسععةو  العلوم والتكنولوجيا

من نظريات تكامل   سععتيموقد نشععأ هذا التعريف النظري لتعليم  ، ةمنها على حد دة واح من تدريس كل

 . (2018)المحمدي، المناهج الدراسية 

اسععتنادا  إلى قسععم كلية التربية بوالية كولورادو على أنه منهج    سععتيمويوصععف أيضععا  تعليم   

،  مع الدروس في العالم الحقيقي   ميةياألكاد حيث تقترن فيه المفاهيم  ،  بالتعليم التخصعععصعععات متداخل 

التكنولوجية في سعياق يصعنع  و األسعس الهندسعيةو  الرياضعيات و  حيث يدرس الطالب فيه مواد العلوم

مما يتيت القدرة لتطوير المنافسععععة في ، المشععععروعات العالميةو  لعملاو  اتصععععاالت بين المدرسععععة

توليد  ، ووتشععجيع االبتكار وحل المشععكالت القائمة في العالم الحقيقي،  الجديدة  قتصععاديةالاالمجاالت 

 (2018)المحمدي، . العشرينو وتعلم مهارات القرن الحادي، فرص تعلم حياتي واقعي للطالب 

صعالح تعليمي وتطويري في مجاالت العلوم والتكنولوجيا  إحركة   سعتيمويمكن اعتبار تعليم   

مما يسعععهم في ، حيث يسععععى إلعداد جيل منفتت الذهن في هذه المجاالت ،  والهندسعععة والرياضعععيات 

متطلبات وتحديات  تحديات الحياة اليومية وو المكتسبة لمواجهة مشكالت   المهارات و تطبيق المعارف

 . سوق العمل من خالل توظيف المدخل التكاملي

خاصععة بعد أن أثبت ،  من أهم االتجاهات العالمية في تصععميم المناهج  سععتيمويعتبر مدخل   

حيعث أثبعت فععاليتعه على مد  ثالث عقود بععد تطبيقه  ،  الععديد من الدول التي طبقتعه ب فععاليتعه في تجعار

 .غيرها من الدولو المملكة المتحدةو ةفي الواليات المتحدة األمريكي

سعععى للتحول من المنهج  يو، يتكامل في هذا المدخل العلوم والرياضععيات والتكنولوجيا والهندسععةو 

رتكز على التعلم من خالل األنشعطة  يحيث ، التقليدي في تعليم هذه المواد إلى منهج متكامل الخبرات 

  أنشعطة التفكير المنطقي، والخبرة عن طريق البحث واالكتشعافواألنشعطة المتمركزة حول ، العملية

 .(2019أنشطة التكنولوجيا الرقمية )عبد السالم، و

  يتضعمن مجموعة من األنشعطة  أيضعا  بأنه مدخل متعدد التخصعصعات   سعتيمويعرف مدخل   

وذلي بهدف ، الممارسععات التعليمية التي تحقق التكامل بين التخصععصععات األربعةو  المشععروعات و

من خالل تطبيق المفاهيم األكاديمية في سعياق  ،  المدرسعة وسعوق العملو تحقيق التواصعل بين الطالب 

 .(2018)محمد ،  الحقيقيالعالم 

 :  ستيمثانياً: فلسفة تعليم 

تساعد    معينةبشروط    فكععععععرة التعلععععععيم التكععععععاملي توفير وتهيئة بيئة تعلم  يتطلععععععب تحقيق 

من تنمية    وتمكععنهم، العلععوم  تلععي  بععين  يةتكامععل في ورش عمععل  واالنخراطالمتعلمين على االستمتا   

بطريقععة ميسععرة وسععهلة وبأسلوب   المختلفععة وإدراكهععا فهم العلععوم  مما يتيت لهممعارفهم ومهاراتهم  

العلوم   :األربعة  ستيموتتكامل فرو    ،تعلم ممتع مععععن خععععالل فصععععول الععععتعلم الصععععفية والالصععععفية

 :(2016( )علي، 2) والتقنية والهندسة والرياضيات فيما بينها كما يوضت الجدول

 ( 2الجدول )

 ستيم تكامل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في نموذج  
 مضمونه  الفر 

 العلوم

 ( Sالحرف )

وتشععععمعل دراسععععة الععالم الطبيعي من حولنعا والعلوم الطبيعيعة المرتبطعة بعلم األحيعاء والفيزيعاء  

والتفكير   واالسععتقصععاءوالكيمياء، وتتضععمن المعارف والمهارات وطرق التفكير العلمي والبحث 

 بداعي واتخاذ القرار. إلا

 التقنية

 (Tالحرف )

ها تتكون من هيكل المعرفة المنظم وعمليات تشعتمل على علوم الكمبيوتر وتتضعمن منظومة بأكمل

 حيث  تطبيقها، والموارد البشعععرية مثل الخبراء والفنيين، وموارد مادية غير بشعععرية مثل ا الت
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 مضمونه  الفر 

يحتاج اإلنسعان دائما للتكنولوجيا لتلبية احتياجاته وتسعهيل أموره، وتعد العديد من األدوات التقنية 

 األدوات التقنية في كال المجالين. نتاج للعلوم والهندسة، وأيضا  تستخدم 

 الهندسة 

 (Eالحرف )

وتتضعمن عمليات حل المشعكالت وتصعميم   ،سعتيمحدث الذي تم إدراجه بتخصعصعات ألتعد الفر  ا

نشاء المنتجات البشرية، وتستخدم الهندسة مفاهيم العلم والرياضيات والتكنولوجيا، كما تستخدم إو

 التصميمات الهندسية قوانين العلوم والطبيعة. 

 الرياضيات 

 (Mالحرف )

يشعتمل على تدريس قاعدة عريضعة من أسعاسعيات الرياضعيات وحل المشعكالت الرياضعية، وأنوا  

عديدة من العالقات بين الكميات والرموز واألعداد، وتعزز حل المشعكالت والتواصل الرياضي،  

 كما تتضمن مفاهيم عديدة كالحساب والجبر واإلحصاء واالحتماالت.  

 

 مركز حول الخبرة المفاهيمية المتكاملة وحل المشععكالت حول الت  سععتيم  منهج  تصععميميعتمد  

التركيز على  و  تطوير العذات و  يركز حول الخبرة المحعدودة، ويهتم جعدا  بعالتطبيق العملي لشنشععععطعةو

 . التفكير اإلبداعي وقدرات التفكير العليا

 :(2018)المحمدي، م ستي ومن التصميمات الرئيسية لمنهج

المتعلم   • حول  المتمركزة  المنهج    : Leaner-Center Designالتصععععععاميم  أمثلتهععا  ومن 

 . المنهج القائم على الخبرات التعليمية ومنهج النشاطو اإلنساني

المشععععكالت   • حول  المعتعمركز  تحععديععد   : Problem-Center Designالمعنعهعج  فيهععا  ويتم 

كعالعلوم والتكنولوجيعا    المشععععكالت الواقعيعة بهعدف طرحهعا للمتعلمين في مجعاالت مختلفعة

والتصععععميم  ،  ومن أمثلة هذا المنهج تصععععميم المواقف الحياتية،  والهندسععععة والرياضععععيات 

 . الجوهري

إلى على التجارب العملية وخبرة التعلم التعاوني والتعلم المسعتند   سعتيممنهج  يجب أن يعتمد   

ومتحدية لتفكير الطالب في سععياقات واقعية    واالسععتكشععاف  للطالب للتعلم الفرص المشععكلة إلتاحة  

وتطبيق معا تعلموه في مواقف حيعاتيعة يوميعة لتعميق فهمهم وإدراكهم للمفعاهيم واألفكعار األسععععاسععععيعة  

بععالمحتو األربعععة،   المتضععععمنععة  المجععاالت  بين  والتكععامععل  الترابط  أن تعزز  يجععب  ومن  ،  كمععا 

التعلم المتمركز حول   سععععتيماإلسععععتراتيجيات التدريسععععية الالزمة لتنفيذ المناهج القائمة على توجه  

اسعععتراتيجيات  و  خرائط المفاهيميةالالمشعععكلة والتعلم باالكتشعععاف والتعلم القائم على المشعععروعات و

 .(2018 ،)محمد  العصف الذهنيو االستقصاء

 :(2018)محمد،  ستيم أمبد المبادئ ا تية التي يقوم عليها  تلخيص يمكن و 

وذلي بهدف مسععاعدة الطالب على  ،  المجاالت األربعةالتكامل بين  و  بتحقيق الترابط  االهتمام •

كتسععععاب الطالب مهارات حل اكما أنها تركز على ، فهم العالقات بين مفاهيم هذه المجاالت 

تفكير الطالب بطرق  و  ذلي من خالل توليد حلول إبداعيةو  المشعععكالت الواقعية التي تواجهه

 . أكثر شمولية

وتتضععععمن هذه ،  العشععععرينو الطالب لمهارات القرن الحاديالتأكيد على امتالك و  التركيز •

  القعدرة على العمعل الجمعاعيو  التععاونو المجعاالت مهعارات التواصععععل بفعاعليعة مع ا خرين

 . حل المشكالت و توصيل األفكارو االبتكارو اإلبدا و

 :(2018إلى تحقيق العديد من األهداف مثل )القرني،  ستيموفق مبدأ  التعليمويسعى 

لتطبيقية  ااألنشععععطة العلمية و  :إتاحة فرصععععة التعلم من خالل األنشععععطة بأنواعها المختلفة مثل .1

 واألنشطة التكنولوجية والكمبيوترية.  االبتكاريوأنشطة االكتشاف وأنشطة التفكير 

 تحقيق التعليم المستمر والتعليم مد  الحياة، والتربية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.  .2
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المسععاهمة في طرح واسععتخدام طرق جديدة لتدريس العلوم وتحقيق التكامل بين جوانب المعرفة  .3

 العلمية، والمهارات العلمية التطبيقية. 

ودمج التكنولوجيا في أسععععاليب التدريس تعزيز دور الوسععععائل التكنولوجيعة في التعلم، واإلنتاج   .4

 اليومية. 

بداعية  إلتشعجيع الطالب الموهوبين علميا  على االسعتمرار في المسعار العلمي، وتطوير قدراتهم ا .5

 بداعية. من خالل تشجيعهم على االبتكار واالخترا  وتنظيم المعارض والمسابقات العلمية واإل

علم وتطبيق المواد العلميعة من خالل أنشععععطعة معا بععد زيعادة الفترة الزمنيعة الالزمعة لتعليم وت .6

 المدرسة، والمخيمات الصيفية. 

بشععكل علمي وترسععيخها بطرق ممتعة وغير   ملموسععةتحويل المفاهيم العلمية المجردة لتطبيقات   .7

 مباشرة. 

بعداعيعة  إلخلق جيعل جعديعد ذو عقليعات مبتكرة من خالل التركيز على تطوير مهعارات الطالب ا .8

والقعدرة على االعتمعاد على النفس في حعل المشععععكالت الواقعيعة التي تواجههم، وتعزيز  والنقعديعة  

 العمل الجماعي والتعاوني. 

 :(2019في المراحل التعليمية كما يلي )عبد السالم،  ستيمويتم وصف مدارس 

،  المسعتقبلية وتعريف بفرص العمل ،  سعتيم: وتعتبر هذه المرحلة تمهيد لمقررات  بتدائيةالاالمرحلة  •

في هعذه المرحلعة على التعلم القعائم على اسععععتراتيجيعات حعل المشععععكالت،   سععععتيمت  امقرروتعتمعد  

وتشعجعيهم على متابعة التعلم، كما   واسعتراتيجيات التعلم باللعب لتحفيز وتشعجيع وتشعويق األطفال

 األربعة.  ستيمت اربط واقع الحياة خارج المدرسة مع مقررعلى  تركز هذه المرحلة

ت الدراسععية أكثر جدية، وتصععبت مجاالت  ا: في هذه المرحلة تصععبت المقررالمرحلة المتوسااطة •

ا من متطلبعات أكعاديميعة لهعذه المجعاالت أكثر دقعة. كمعا يتم في هعذه هعة ومعا يرتبط بلعالعلوم المتكعام

 ن المناسبة لهم حسب ميولهم ومواهبهم. المرحلة استكشاف الطالب للمه

كما تركز   ،سععععتيمتركز هذه المرحلة على التطبيق العملي الدقيق لمقررات   المرحلة الثانوية: •

تقان المهارات األسععاسععية  إالعمل الجماعي والتواصععل وحل المشععكالت، وكذلي ا على أيضعع  

للدراسعععة الجامعية، كما تتضعععت الر    يز الطالب في هذه المرحلة هلسعععوق العمل، ويتم تج

يتم التركيز على فرص العمعل التي توفرهعا   ت التعدريبعات، كمعااالخعاصععععة بعالتوظيف ومسععععار

 . ستيم

 : ستيمثالثاً: األسس التي يقوم عليها توج  

على الطرق اإلبداعية    سععععتيماإلسععععتراتيجيات المبينة على تعلم  و  م المناهجييرتكز تصععععم 

الطالب على فهم المواد العلمية األربعة بطريقة سهلة وواضحة وبأسلوب تفاعلي    لمساعدةوالمبتكرة  

ينعكس ذلعي على قعدرات ومهعارات الطعالعب في   ىحت،  معدمج مع البيئعة ومع مهعارات المتعلم الحعاليعة

 :(2018)محمد،  ستيموهناك عدة أسس يجب مراعاتها عند تصميم منهج ، حياته اليومية

على أن الطالب سعيكتسعبون المفاهيم األكاديمية بصعورة    سعتيمتوجه   ركزالتنور العلمي: حيث ي •

وذلي من ،  وسعيدركون تطبيقاتها في حياتهم اليومية أكثر من دراسعتها بصعورة نظرية،  وظيفية

 . والتكنولوجية والهندسيةخالل إتاحة الفرصة لهم للتعلم من خالل األنشطة العلمية 

على توفير    سعععتيمسعععتقصعععاء العلمي والتصعععميم التكنولوجي: حيث يعتمد توجه  الالدمج بين ا •

األنشععطة والممارسععات االسععتقصععائية التي يكتسععب من خاللها الطالب المعارف والخبرات 

ك الطالب  ويعتبر امتال،  نتاج الوسعععائل التكنولوجيةإوالمهارات العلمية والعملية وتوظيفها في 

لمهارات االسعتقصعاء األسعاسعية هو أهم ما يمكنه من التعامل بكفاءة ومهارة مع أدوات ووسعائل  

 . التكنولوجيا واستخدامها بشكل مناسب 
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التكامل بين فرو  العلم: حيث أشععععارت األكاديمية الوطنية للتعليم في ضععععوء متطلبات القرن  •

، لى ضعرورة تعلم العلوم والتقنية والهندسعة والرياضعيات في إطار متكاملإالحادي والعشعرين  

لى إمما يكسعب الطالب خبرات تعليمية ومهنية تيثر بشعكل كبير على حياتهم العملية وتيهلهم  

 . ضل في المستقبلوظائف أف

التواصعععل: حيث يعتمد على تحقيق الترابط والتواصعععل بين المعارف والمهارات التي يتعلمها   •

ويتم ذلي من خالل التركيز على تدريب ،  الطالب بالمدرسة واحتياجات المجتمع وسوق العمل

ل مع كسعابهم مهارات التواصعإو،  الطالب على التعلم والعمل بشعكل تعاوني وفعال مع ا خرين

 . تدريبهم أيضا  على مهارات حل المشكالت ، وتوصيل أفكارهم لهم بصور متنوعةو ا خرين

على التصععميم الهندسععي لحل سععتيم    دراسععة وتطبيق عملية التصععميم الهندسععي: يعتمد منهج •

ذلي للتعرف و  المهارات الرياضععية الحسععابيةو  اسععتخدام الخوارزميات ، والمشععكالت الواقعية

 (2018)المحمدي، .   التصميم الهندسيعلى أساسيات فرو

 على األداء  سععتيمتقويم الطالب باسععتخدام أدوات التقويم الشععامل والواقعي: حيث يعتمد منهج   •

)المحمدي،  . الحلول لكل مشعععكلة من مشعععكالت المنهج بصعععورة واقعيةإيجاد  و  التصعععميمو

2018) 

بتعزيز األنشطة التدريبية والبحثية    ستيمربط الطالب ببيئته ومجتمعه المحلي: حيث يهتم منهج   •

 . (2018)المحمدي، المرتبطة ببيئته ومجتمعه 

 

 : ستيمرابعاً: أهمية استخدام مدخل 

حعاجعات  و حعاجعات تربويعة  على  بنعاء   سععععتيمإن االتجعاه الععالمي ينعادي بعأهميعة تطبيق معدخعل  

ظهرت الحاجات التربوية نتيجة انخفاض ملحوظ في مسعتو  أداء الطالب في و  ،اقتصعاديةاجتماعية  

وخوفهم من هذه المواد وعزوفهم عنها بسععبب سععوء ،  المواد العلمية في المراحل الدراسععية المختلفة

نتيجعة واقع األزمعة اقتصععععاديعة وكمعا ظهرت أيضععععا  حعاجعات اجتمعاعيعة  .  هعا بصععععورة تطبيقيعةتوظيف

حيث أصعبت سعوق العمل يتطلب  ،  قتصعادية العالمية في الدول الصعناعية الكبر  في العقود األخيرةالا

ضععععرورة االهتمام  ى إلى وجود موظفين يتمتعون بامتالك العديد من المهارات العملية مما اسععععتدع

لما يتميزون    ستيميق العملي للمواد الدراسية وبالفعل تزايد الطلب العالمي على خريجي برامج  بالتطب

 .(2018)محمد ،  به من مهارات 

 :ومنها ستيماستخدام مدخل  الدراسات على أهمية منوركزت العديد  

  قادر على التفكير، ووالتكنولوجيا والهندسعة والرياضعيات إعداد جيل موهوب في مجاالت العلوم  •

كما تركز على اكتسععاب الطالب مهارات القرن الواحد ،  ومحب للبحث العلمي،  واإلبداعي قد االن

)جمال  . وذلي إلفادة مجتمعاتهم والعالم بأسعره في حل المشعكالت الحقيقة في الحياة،  والعشعرين

 .(2015الدين، 

لصععععنع جيعل جديد قادر على اإلنتاج  ،  تطوير إمكعانيعات الفرد المعرفيعة والعلميعة والشععععخصععععيعة •

 .(2016)علي،  . والتطوير

)علي،  .  احتواء العالم الحقيقي بشعععكل كامل وتحقيق القيمة مع التطبيق في التعلم بطرق ابتكارية •

2016). 

من خالل توفير القوة العاملة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسعة    االقتصعاديةتعزيز القوة  •

 .(2018)محمد ،  ستيموتعريف الطالب بالمهن المرتبطة بمجاالت ، والرياضيات 

الطالب من دراسععععة العلوم والرياضععععيات وعزوفهم عنها وذلي   مخاوفوسععععيلة للتغلب على  •

 .(2018)محمد ،  باستخدام منهج متعدد التخصصات في سياق تعلم حقيقي
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 : ستيمخامساً: مقومات نجاح تعليم 

التحول    بتعليم    سععععتيمتعليم    ظععامن  إلىإن  خععاص  نظععام  تطوير  دون  يحععدث   العلوملن 

ن االهتمام بجودة  إحيث ،  الرياضعيات في المراحل التعليمية المختلفة خاصعة في المرحلة األسعاسعيةو

يجب أن تتوفر لد  بل   سععععتيمبتعليم  ا لرسععععم السععععياسععععات الخاصععععة  التعليم في المدارس ليس كافي  

نهوض تطوير خطة عمل تعمل على اله يجب كما أن، واضعحة وطويلة األجل  اسعتراتيجيةالحكومات 

 :(2015)جمال الدين،  يلي ذلي من خالل ماو بتعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة

وذلي من خالل إعداد مناهج دراسعية تقوم بتحقيق التكامل بين مجاالت    :تطوير المناهج التعليمية •

 . التكنولوجيا والهندسة في المراحل التعليمية المختلفةو العلوم والرياضيات 

ذلي من خالل رفع كفاءة المدرسعين وتدريبهم من : ورفع قدرات القو  العاملة خاصعة التربويين •

فرض امتحعانعات للتعأكعد من قعدراتهم على االعتمعاد على  و  خالل تنظيم دورات تعدريبيعة لهم

حعل  و  بعدا االبتكعار واإلو تنميعة مهعارات التفكير النقعديو  الجوانعب التطبيقيعة في الشععععرح للطالب 

من خبرات الدول األخر  في   لالسعععتفادةكما يجب تنظيم بعثات خارجية للمعلمين  ، المشعععكالت 

 . ستيم تطبيق نظام

  يتطلبه النظام من مسعععتلزمات بحثية وتوفير ما،  توفير المرافق وتطويرها  :تطوير البنية التحتية •

 . معرفيةو

بناء شععراكات   :الرياضععيات التكنولوجيا والهندسععة وو  تبني برامج للشععراكة في مجاالت العلوم •

الميسعسعات  و  أصعحاب األعمالو  العالميةو  اسعتراتيجية على مسعتو  الميسعسعات الجامعية المحلية

وذلعي بهعدف تطوير المنعاهج  ،  غير الحكوميعةو  غيرهعا من المنظمعات العلميعة الحكوميعةو  البحثيعة

 . التعليمية

،  سععتيم  م الدوي لتطبيق برامجالتقييو  مهتمة االختصععاص باألبحاث   :إنشععاء هيئة بحثية مسععتقلة •

 . TIMS-Advancedو TIMSSذلي باالعتماد على نتائج اختبارات و

  

   :STEMوعالقت  بنموذج  STEAMمدخل  

.  عداد الطالب لتحديات القرن الواحد والعشرينإ صالح التعليم وإلظهر نموذج ستيم نتيجة الحاجة       

المشاركين في مجال الفنون تمثل نسبة كبيرة من القو   ولكن بعد فترة أظهرت الدراسات أن نسبة  

(   Art)  فكانت هناك الحاجة لدمج الفنون    ، وهو الفن  ونتيجة لذلي كان هناك مجاال مفقودا    ،العاملة

=    STEAMمع نموذج ستيم وسمي النموذج الجديد بمدخل  ( ودمجها    Aوتم اختصارها بحرف ) 

STEM+ A.   العديد من المسميات منها ستيم في خدمة الفن حيث تم    وأطلق على هذا المدخل الجديد

ن نموذج ستيم لن يكون  إحيث    .أو المشاريع التي تدمج الفن في تعليم ستيم  مد الجسور بين العلم والفن

التفكير ولكن يحتاج أيضا الي التصميم واالبدا   قائما   بين  ،  فقط على  وبذلي تزول جميع الحواجز 

 . (2020، هالتخصصات المختلفة )عبد 

نموذج      المبني وفق  المنهج  القدرة على مواصلة تطوير مهارات   STEAM يهدف  تعزيز  إلى 

وأيضا  يعد إتقان الفنون    ،الفنية والعلمية، وتزويد الطالب بخبرات من خالل التعلم العمليالتصميم  

واإلبدا  في مجاالتها ركيزة أساسية لنجاح العلوم والهندسة والرياضيات، كما أنه يوفر رابط مفقود 

قد ييدي دمج الفنون والتصميم الى    .في الوقت الحالي لعدد من المبادرات القائمة على منحنى ستيم

  تقديم محتو  للعلوم أكثر فهما وتطبيقا، وأيضا    حيث يعمل على،  متعة وسعادة لد  الطالب أثناء التعلم

 . (2020 ،)عبد ه ناث في بعض المجاالت التي سيطر عليها الذكورإل تشجيع مشاركة ا

المثالف سبيل  لمدخل    على  المثيرة  المهن  من  مجموعة  والربيعة،  )  STEAMهناك  القاضي 

2018) : 
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رسم الخرائط   :واستخدامها في جوانب الممارسات العملية مثلتمثيل نماذج العلوم والرياضيات،   •

و المتحركة  والرسوم  المعمارية  الصوت  والهندسة  الترابط وهندسة  ذات  السياقات  من  غيرها 

 .والتصميمجيا والعلوم نولو والتفاعل القوي بين التك 

مثل  • اإلبداعية  الفنون  ستيم على  منحنى  األزياء واإلعالنات   :يطبق  وتصميم  الداخلي  التصميم 

 .النماذجوالموسيقى وصنع 

 .ستيمتطوير واسع لمجاالت من فرو  تخصصات  :ويشمل   مجال تصميم ألعاب الفيديو •

 .النماذج الفنية من الرياضيات لشرح وتوضيت القوانين الرياضية •

 . مجال التصوير الطبي •

 

 : ستيمالتجارب العالمية في تطبيق نموذج 

وذلي لما  ،ضعمن المراحل التعليمية المختلفة  سعتيمتبنت العديد من دول العالم تطبيق نموذج  

ختلفت  او. يحققه هذا النمط من التعليم من نهضعة في جميع المجاالت على المسعتو  المحلي والدولي

ية  مريك ألمن الواليعات المتحعدة ا  حيعث سععععععت كال  ، هعذه العدول في سععععيعاسععععاتهعا لتطبيق هعذا النموذج

نشعععاء  إالمناهج التعليمية عن طريق   نجلترا والصعععين واسعععتراليا وكوريا الجنوبية وتايوان لتطويرإو

  حيث تدمج العلوم والرياضععيات   ،كمدخل تكاملي متعدد التخصععصععات   سععتيمنموذج    مدارس لتطبيق

نموذج    جنوب أفريقيا واليابان وفرنسععا عملت على تطبيقنجد أن  بينما  .  االتكنولوجيا والهندسععة مع  و

األنشعطة الغير صعفية والمعسعكرات الصعيفية    :خارج المدارس في البرامج غير الرسعمية مثل  سعتيم

  سععتيموهناك مجموعة أخر  من الدول تخطط للقيام بتطبيق نموذج  .  ربعةألوالمسععابقات في المواد ا

ا  يضعع  أو.  الهند وجنوب أفريقيا واسععكتلندا وبلغاريا  :والثانوية فقط مثل  بتدائيةالاالتكاملي في المرحلة 

في كل   سعتيممن كوريا الجنوبية وهولندا للقيام بتخطيط وتصعميم المناهج باسعتخدام نموذج   تعمل كال  

في التعليم    سععععتيموتعايوان تخطط لتعليم التكنولوجيعا من خالل نموذج  (.  K-12)  المراحعل التعليميعة

أظهرت الععديعد من العدول حول الععالم عنعايعة كبيرة بتطبيق نموذج  . و(2015،  السعععععيعد )  الثعانوي فقط

، محمود . )حعد  طرق تحقيق مهعارات وأهعداف التعليم في القرن الحعادي والعشععععرينإلكونعه   سععععتيم

 . ( وفيما يلي نتطرق الى تجارب بعض الدول في تطبيق هذا النموذج2017

 مريكية: ألالواليات المتحدة ا في ستيم نموذج  .1

للمرة   ستيمظهر مصطلت  .  في العالم  ستيمتعد الواليات المتحدة األمريكية من رواد تجربة نموذج   

لشمريكية  1990عام    ىولألا الميسسيإخبيرة    Judith A Ramaleyم  والتغيير  التعليم  . صالح 

العالم من خالل تحمل مسيولية التعليم    عملية تفاعلية للتعليم والتعلم لفهم  ستيمحيث اعتبرت نموذج  

المشكالت  لحل  المتحدة  .  ( 2018،  القاضي والربيعة)  والمشاركة  الواليات  في  السياسي  التقدم  كان 

عليه في عام    وبناء  ،  ستيمصالح التعليم وخصوصا تعليم  إمريكية السبب في االجما  على أهمية  ألا

في    K-12طفال وحتى  أللتغيير المناهج من رياض ا   ستيمصدرت القوانين الخاصة بتعليم    2002

م صدر   2012عام  .  نجاز الطالب إالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة للعمل على تحسين  

التشريعات   م صدرت 2013وفي عام    ،في كافة المراحل التعليمية وحتى الجامعة  ستيمقانون لتعليم  

 ( 2020، محمود . )للنساء ستيماألقليات وتعليم  :الخاصة بالفئات المهمشة مثل

يتم    بتدائيةالافي المرحلة  مثال   بشعكل تدريجي عبر المراحل الدراسية  سعتيم  تم تطبيق نموذج 

المتوسعطة  أما في المرحلة . بعض من العلوم والتكنولوجيا الهندسعيةو  تدريس أسعاسعيات الرياضعيات 

أما المرحلة . يتم تدريس الرياضعيات ودراسعة مكثفة للتكنولوجيا والتصعميم والتصعنيع عبر الحاسعوب 

حتى وصععل برامج    سععتيمواتسععع تطبيق نموذج  .  اختياريفيها   سععتيمالثانوية يكون دراسععة نموذج  

 .(2019، نجار) جامعة ميريالند وكذلي جامعة سينسيناتيالماجستير في 
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 :(2020، محمود ) مريكية:ألفي الواليات المتحدة ا ستيما  من مدارس نوأيوجد أربع 

 مدارس المتميزين  •

 الشاملة  ستيممدارس  •

   ستيممدارس وبرامج مهنية لها عالقة بنموذج  •

 في الثانوية الشاملة ستيمبرامج  •

على التربويين فقط بل   سععععتيمبنموذج    هتماماالفي الواليات المتحدة األمريكية لم يقتصععععر   

حيث يوجد العديد من االسعتثمارات  ،  أيضعا على مسعتو  صعانعي السعياسعات على المسعتو  الفيدرالى

وكالة فيدرالية   13عملت   سععتيماالسععتثمارات الفيدرالية في تعليم   ولرفع كفاءة  سععتيمفي مجال تعليم  

 :(2019، نجار) كالتالي 2020لتحقيق االهداف الوطنية لعام  ستيمعلى وضع ر ية موحدة لتعليم 

واستمراريتهم بها حتى نهاية المرحلة الثانوية   ستيمالعمل على زيادة أعداد الطالب في مدارس  •

 . مع استمرار المشاركة المجتمعية في هذه المدارس

 .  ستيمالعمل على زيادة خريجي الجامعات المتخصصين في مجال تعليم  •

 .  ستيملفئات المهمشة من االقليات والنساء في مجال تعليم العمل على زيادة أعداد الطلبة من ا •

برامج   • خريجي  لمواجهة   ستيم تأهيل  التكنولوجيا  واستخدام  والبحث  الناقد  التفكير  بمهارات 

 . تحديات القرن الحادي والعشرين والمنافسة في االقتصاد العالمي

 :في المملكة المتحدة ستيم نموذج  .2

من   سعتيمتعد المملكة المتحدة من أكبر الدول المصعنعة في العالم ولذلي تعد سعياسعات نموذج   

 .(2018، غائب ) المتحدة أهم الموضوعات التعليمية للمملكة

عليه    وبناء  م   2001كانت هناك سعياسعات تعليمية لدعم تدريس العلوم والتكنولوجيا في عام   

م( تم دعم  2010-2004)  وفي الفترة معا بين  ،تعلم العلومتم تعأسععععيس مركز العلوم الوطنيعة لتطوير  

بهدف تحقيق جودة عالية في مخرجات النظام التعليمي وهذا بدوره سععييدي الى   سععتيموتمويل تعليم  

،  غانم ) تطوير االقتصععاد القومي وخاصععة مجال االنتاج الصععناعي التي تشععتهر به المملكة المتحدة

2017). 

  سععتيمنشععاء مدارس  إمدعومة من الحكومة لتحسععين التعليم تم    ةاسععتراتيجيعلى خطة   وبناء   

 :(2019، نجار) لتحقيق االهداف التالية

 . تطوير المناهج وربطها بواقع حياة الطالب  •

 .  تنمية الثقافة العلمية لد  الطالب  •

 .  تزويد الطالب بمهارات التعاون والتفكير الناقد وحل المشكالت  •

 . في الجامعات  ستيمالعمل على زيادة أعداد الطالب الملتحقين بتخصصات   •

في المملكة  رسععععميالغير   سععععتيموأيضععععا كانت هناك مجموعة من البرامج تدعم نموذج   

 :(2018، غائب ) المتحدة منها

 . ستيمالمواد التعليمية والتدريبية لمعلمين  إلنتاج، الوطني في جامعة يورك ستيممركز  •

 . ستيمفي مجاالت  تعمل على توفير برامج للتنمية المهنية، االستشارية للمدارس ستيمشبكة  •

االستكشاف في موضوعات  و  تعمل على تنمية مهارات البحث ،  بالمدارس الثانوية  ستيم  أندية •

 . ولكن بدون قيود للمناهج والجداول الدراسية ستيم

 في اليابان:  ستيم نموذج  .3

بقاء على مسععتوي متقدم في المنافسععات العالمية في العلوم لى اإلإتسعععي دولة اليابان دائما   

م قعامعت اليعابعان بتطوير تعدريس العلوم والتكنولوجيعا في المرحلعة 2002  ععامففي  .  والتكنولوجيعا 

عداد الطالب للمسععتقبل  إالعامة والفنية عن طريق مشععرو  المدارس الثانوية الفائقة من أجل   الثانوية
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مجلس  أصعععدرم   2009في عام    ثم.  على العلوم والرياضعععيات  حيث تقدم مناهج تركز،  التكنولوجي

باني اسععتراتيجية نمو جديدة أ أمة موجهة بالعلوم والتكنولوجياأ حيث أن العلوم رئاسععة الوزراء اليا

تعتمد ر ية تطوير التعليم في اليابان على الترابط . والتكنولوجيا هما أسععاس النمو االقتصععادي للدول

  تاليةالتعليم قبل الجامعي واسعععتراتيجيات العلوم والتكنولوجيا والتجديد لتحقيق االهداف ال  بين تطوير

 :(2017، غانم)

 . العمل على زيادة الدافعية للتعلم من خالل تطوير المناهج وطرق التعليم والتعلم •

 . زيادة القدرة على اكتساب المعارف والمهارات وطرق التعبير عن الذات  •

 . تنفيذ مشروعات قائمة على الدراسات البيئية التي تعتمد على الطبيعة والخبرة •

  بتعدائيعةاالفي المعدرسعععععة    تصعععععاالت واالم تكنولوجيعا المعلومعات  مهعارات اسععععتخعدا  تطوير •

 . والمتوسطة

التغيرات المسععععتمرة في جميع    العمعل على تشععععجيع التعليم المسععععتمر والمتجعدد لمواجهعة •

 . المجاالت 

 في سنغافورة:  ستيم نموذج  .4

م ومنذ ذلي الحين تركزت سعععياسعععات   1968تشعععكلت وزارة العلوم والتكنولوجيا منذ عام   

االهتمام بالتنمية البشععععرية في   ثم تطور.  والمهارات الفنية  والرياضععععيات التعليم في دعم تعلم العلوم  

 .مجال التكنولوجيا العالية في المرحلة الثانوية والجامعية

أنشعععععأت وزارة التعليم بسععععنغعافورة وحعدة لتعليم العلوم والريعاضععععيعات    2014في ععام  

(  2017،  غانم. )التعليمية لطالب المرحلة الثانوية  سعععتيمنتاج برامج  إوالتكنولوجيا والهندسعععة بهدف 

 حيث تهدف الر ية السنغافورية لتحقيق األهداف التالية:

 . بناء شخصية المتعلم الذاتي والثقة بالنفس •

 . أن يكون التعلم ذا معنى وفعال لتطبيق ما يتم تعلمه في الواقع  •

 . والتفكير الناقد واإلبدا  ومهارات التواصل تطوير مهارات التعاون •

 في كوريا الجنوبية:  ستيم نموذج  .5

السعياسعات العامة لحكومة كوريا الجنوبية تعتمد على خطط طويلة المد  للتنمية االقتصعادية   

لى أداء ععالي للنظعام التعليمي بعدمج إحيعث تمعت ترجمعة هعذه السععععيعاسعععععات  .  والتكنولوجيعاوالعلوم  

من التعليم   والثانوي واالهتمام بتخصععص الهندسععة في كال    بتدائياال  في التعليم  سععتيمتخصععصععات  

م قعامعت وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيعا بتطوير نموذج    2011في ععام  . الععالي وبرامج العدكتوراة

تطبيق النموذج المطور بصعورة تكاملية في و  سعتيمالنموذج فأصعبت نموذج   إلىالفنون    بإضعافة  مسعتي

 :(2017، غانم) تعتمد السياسات التعليمية في كوريا الجنوبية على ما يلي. مناهج المدارس العامة

تقديم مناهج متطورة في مجال العلوم والتكنولوجيا لكل الطالب لتحقيق ثقافة الحاسوب قبل  •

 .  حد  شروط االلتحاقإ ألنهاااللتحاق بالجامعة  

العلوم   • تدريس  بربط  المناهج  تطوير  الى  والتوجه  المعرفة  حول  التمركز  عن  البعد 

والمجتمع معنى  ،  والتكنولوجيا  ذو  التعليم  بالحياة يجعل  التعلم  ربط  على  المتعلم  ويساعد 

 . الحسي إلىالتحول من نطاق المعنى المجرد . اليومية

 .  بدا  واالبتكارتنمية مهارات حل المشكالت واإل •

التعليم على دعم   • اإل إ تعمل وزارة  التعليمية  المواد  المدارس بأجهزة  نتاج  لكترونية وتجهيز 

 .  الكومبيوتر
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 : في الصين  ستيم نموذج  .6

صععالح إمعرفة ومهارات وقيم الشععباب عن طريق    م بتطوير2001  عامالصععين في  اهتمت  

حيث ،  م تم تطوير معايير مادتي العلوم والرياضععععيات 2004ثم في عام  .  مناهج التعليم األسععععاسععععي

وركزت منعاهج المرحلعة الثعانويعة    ،على مععايير لربط العلوم والتكنولوجيعا علميعةكعل معادة    اشععععتملعت 

مع دعم دراسععة العلوم والرياضععيات  ،  دبية والعلميةأللى دراسععة الرياضععيات في جميع األقسععام اع

 .للطالب الراغبين في استكمال الدراسة الجامعية في تخصصات العلوم والهندسة

م تسععععتند  2020م أعلنت الحكومة الصععععينية عن ر ية جديدة للتنمية حتى عام    2006في عام  و

التعليم قبعل الجعامعي ارتبعاطعا    ترتبط خطط تطوير.  والتكنولوجيعا في كعل المجعاالت على تكعامعل العلوم  

وثيقا بسعععياسعععات تعليم العلوم والتكنولوجيا لتحقيق ر ية تطوير التعليم في الصعععين والتي تتمثل في 

 :(2017، غانم) المحاور التالية

 . والثانوية بتدائيةاالتوسع التعليم االلكتروني في المرحلة  •

 .  على تحسين التعليم في المناطق الريفية العمل •

والمشاركة في برامج تدريب ، جانب في التعليمألالقطا  الخاص وا التوسع في استثمار •

 .  التعليم الفني والعمل على تنميته

 .  عداد القو  العاملة الماهرة بالتركيز على التدريب واكتساب المهارات إ •

  .العمل على زيادة المنت للتعليم الدولي •

 في الهند:  ستيم نموذج .7

ترتكز على    التيم و2013الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في عام    سعععتراتيجيةأطلقت الهند اإل 

ولتحقيق ر ية الهند حتى تصععبت من أكبر خمس دول في المراتب العلمية بحلول  .  سععياسععة االبتكار

والتكنولوجيعا في التعليم قبعل الجعامعي التعليم بخطط لتكعامعل العلوم   حيعث عملعت على تطوير، 2020

 :لتحقيق االهداف التالية

 .  توفير فرص تعليمية لجميع فئات المجتمع •

 . والثانوي وتحسين مخرجاته بتدائياال العمل على تطوير جودة التعليم  •

 . االهتمام والتدريب الالزم للتعليم الفني لتلبية متطلبات سوق العمل توفير •

التكنولوجيا في التعليم واستخدام الفصول االفتراضية وبرامج التعلم عن بعد والتعليم  دمج  •

 .  المفتوح

 .  قتصاد الغد المتجدد اتنمية المهارات الالزمة لمتطلبات  •

 . العمل على مشاركة القطا  الخاص في تطوير التعليم •

  سعتيملى الدراسعة ضعمن برامج نموذج إتعمل الحكومة الهندية على تشعجيع تحول المتفوقين   

  ا تشعععجيع المنظمات غيروأيضععع  .  (2017،  آخرونسععععد و) وخاصعععة الفتيات في المدارس العامة

  اإلبداعيعداد برامج وأنشعععطة دراسعععية قائمة على حل المشعععكالت والتفكير  إ علىالحكومية العمل 

  India STEM Foundationو  Academy of STEM Indiaمثل  ،  المراحل  للطالب في جميع

 .(2017، غانم) Atlab STEM Academyو

 : في استراليا  ستيمنموذج  .8

سععععجل الطالب االسععععتراليون تراجعا في مهارات الرياضععععيات باالختبارات الدولية عام   

وأيضععا ضعععف   سععتيموظهرت أيضععا مخاوف من نقص العمالة الميهلة في تخصععصععات  ،  م2012

وفي التعليم الثانوي كانت هناك العديد من المدارس التي تدرس العلوم والرياضيات  .  مشاركة الفتيات 

وذلي نتيجة قلة وعي  ،  بدون تكامل بينهما والقليل من دمج التكنولوجيا والهندسعة في المواد الدراسعية

لدعم   ةياسعتراتيجعملت اسعتراليا على تطوير سعياسعات  .  سعتيمبالفرص الممنوحة في نموذج    الطالب 
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  األولويات فأصبت التعليم المدرسي والعلوم واالبتكار من  .  م  2026-2016لتحقيق ر ية    ستيمنموذج  

، محمود )  بالتعليم العام كالتالي  سعتيمحدد مجلس التعليم االسعترالي أهداف نموذج  . كمحرك اقتصعادي

2020): 

النظام المدرسي هو المسيول لضمان أن جميع الطالب لديهم المعرفة األساسية من   •

لتمكنهم من المشاركة بنجاح في  ، وهي التفكير الناقد واالبدا  وحل المشكالت   ستيممهارات 

 . المدرسة العالم خارج أسوار 

 . تقديم مناهج وطرق تعليم فعالة متعددة التخصصات وخاصة في الرياضيات  •

لبناء قدرات عالية في التعليم   تطوير الشراكة بين قطا  التعليم العالي وقطا  الصناعة •

 . العالي والمهن ذات الصلة

من الجهات  هناك العديد .  في اسعتراليا لجميع الطالب وليس فقط للمتفوقين  سعتيميقدم نموذج   

لطالب المرحلة المتوسعععطة    سعععتيم  تقدم برامج،  Tch Schoolsمثل مدارس   سعععتيمالداعمة لتعليم  

 والثعانويعة بعالمعدارس الحكوميعة وغير الحكوميعة عن طريق جعدول زيعارات للطالب لتلعي المعدارس

 .(2020، مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات )

 في جمهورية مصر العربية:  ستيم نموذج  .9

م  2011في ضعععوء سعععياسعععات تطوير التعليم في مصعععر قامت وزارة التربية والتعليم عام   

لى االبتكار  إلدعم تحول التعليم التقليدي  ،  قرار انشعاء مدارس المتفوقين والمتفوقات الثانوية بإصعدار

صععر من أولى الدول العربية  كانت م.  للعلوم والتكنولوجيا  سععتيمبدا  والتعاون وسععميت مدارس  واإل

.  في التعليم   سعتيمبادرت بتطبيق النموذج المتكامل متعدد التخصعصعات    التيومنطقة الشعرق األوسعط  

ععداديعة وهي معدارس داخليعة أي يقيم فيهعا  الطلبعة المتفوقين في نهعايعة المرحلعة اإل  سععععتيمتقبعل معدارس  

يتم  ،  في مصر يطبق فيها منهج مختلف  ستيممدارس .  (2018،  عدنان والربيعة)  الطالب اقامة كاملة

% للمحتو     40% ونسععبة  60يصععممها الطالب بنسععبة   التيتقييم الطالب عن طريق المشععروعات  

يتسععلم الطالب جهاز كومبيوتر محمول يحتوي على المواد الدراسععية بديال .  (2019، نجار)  التعليمي

 .(2015،  السعيد ) للكتب الدراسية

سععععد  : )لتحقيق مجموعة من األهداف وهي  سعععتيمالتعليم المصعععري نموذج مدارس  اعتمد 

 (2017، آخرونو

 .  التعلم من خالل العمل التعاوني •

 . كتساب مهارات حل المشكالت واالستقصاء والبحث العلميا •

 .  استنباط المعرفة من المواقف الحياتية الواقعية •

مثل نوادي العلوم والمتاحف ومراكز البحث ،  وخارجهاخلق بيئة تعلم متنوعة داخل المدرسة   •

 . والمصانع

 .  استمرارية التقويم المعتمد على األداء •

 : في المملكة العربية السعودية ستيم نموذج  .10

،  سععععتيم التعليم من خالل توفير نموذج    العمل على تطوير  السعععععوديةبدأت المملكة العربية   

سعتراتيجية الوطنية لتطوير التعليم  هدفت اإل.  (2017،  محمود )  والتعليميقتصعادي  اللتحسعين واقعها ا

م بتطوير تعلم العلوم والرياضععيات والتكنولوجيا والهندسععة لتحقيق مجموعة من األهداف 2010عام  

 :(2017، محمود و) (2019، نجار) وهي

 .  ستيعاب ومهارات القرن الحادي والعشرينإلالطالب المهارات العلمية وتحسين ا إكساب  •

 . العمل على تطوير قدرات المعلمين وتمكينهم من التدريس الفعال •

 .  يجابية نحو التعلمإلالعمل على تمنية االتجاهات ا •
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تطوي • طريق  عن  والهندسة  والرياضيات  والتكنولوجيا  العلوم  في  الطالب  أداء  ر  تحسين 

 . المناهج وطرق التدريس

تسهم مجموعة  . في التعليم العام  ستيمتوجد بعض االتجاهات لتعميم مبادرات تطبيق نموذج   

شععععركعة أرامكو السعععععوديعة ومعدينعة الملعي عبعد العزيز للعلوم والتقنيعة    :من القطعاععات المجتمعيعة مثعل

.  ( 2017،  محمود )  جتمعيعةكخعدمعات م  سععععتيمتبني نموذج  في  وجعامععة الملعي فهعد للبترول والمععادن  

برنامج   م  2016/2017مثال على ذلي أقامت ميسععععسععععة الملي عبد العزيز خالل العام الدراسععععي  

ثرائي خارج المنهج  إ  وهو برنامج،  بتدائيالاأالذي يسعععتهدف طالب الصعععف الرابع   سعععتيمأموهبة  

 . (2018، عدنان والربيعة)  الدراسي

 : في الكويت  ستيم نموذج .11

ععام    في ثالث منعاطق تعليميعة في  فصععععول الموهبعة داخعل المعدارس الحكوميعةنشعععععاء  إتم   

مركز  بإشععرافأكاديمية الموهبة للبنين وهي مدرسععة حكومية    تم افتتاحم  2016ثم في عام  .  م2012

حيعث يتم القبول فيها للطالب الموهوبين من الصععععف السععععادس ،  بدا إلصععععبعاح األحمعد للموهبعة وا

عدنان  )  خارج المنهج األسعععاسعععي  سعععتيمثرائية طبقا لنموذج إيقدم في هذه المدرسعععة مواد .  بتدائيالا

 . (2018، والربيعة

 في المملكة األردنية الهاشمية:  ستيم نموذج .12

  مشرو ردنية الهاشمية ضمن  ألالتربوي في شمال المملكة ا  للتميزتم تأسيس مركز اليوبيل   

أثقافة الحقول العلمية األكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والرياضععععيات والهندسععععةأ بهدف نشععععر ثقافة  

 (2017، آخرونسعد و) للتشجيع على التالي: ستيم نموذج

 .  بدا  واالبتكار والبحث العلميإل تعزيز ا •

 . القيادة عند الطالب تنمية مهارات  •

 . عدادهم لالنخراط في سوق العملإالعمل على رفع كفاءة الطالب و •

 . تمنية المهارات التكنولوجية لد  المعلمين ومديري المدارس •

 في دولة قطر:  ستيمنموذج  

هو جعديعد ومواكعب للعصععععر على جميع األصععععععدة   بكعل معا  امميز    اكعان لقطر دائمعا  اهتمعامع   

تكنولوجيا    السعععتكشعععافحيث نظمت قطر الميتمر السعععنوي السعععابع  ،  مجال التعليموخاصعععة في 

وانصععععب موضععععو  الميتمر على اسععععتخدام ،  2016المعلومات واالتصععععاالت في التعليم في عام  

ويعتبر هذا الميتمر من أضعخم ميتمرات  ،  سعتيم تصعاالت لتعزيز مهارات إلتكنولوجيا المعلومات وا

واسععععتمر ، معلم من مدارس بمختلف أنحاء قطر  500حيث ضععععم أكثر من ، بالبالد التطوير المهني  

لمدة ثالث أيام متضععمنا  أكثر من خمسععين ورشععة تفاعلية بمواضععيع تكنولوجية مختلفة من ضععمنها  

باإلضععافة إلى العديد من ،  والتدريس الذكي مع أدوات الويب التفاعلية،  اسععتخدام الروبوت في التعليم

وذلي لتطوير قدرة  ،  الجودة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسععة والرياضععيات   األنظمة عالية

،  آخرون و الشعععامي. )المسعععتقبلية  سعععتيم المعلمين وتطوير مهاراتهم للقدرة على النجاح في مدارس

2017) 

ولكنها اسعتطاعت خالل ، جديدة بالنسعبة لغيرها من الدول  سعتيم  تعتبر تجربة قطر في تعليم 

وتطلعها    2030نطالقا  من ر ية قطر  اف.  مميز خالل فترة وجيزةو يرة تحقيق نجاح ملحوظفترة قصع

العالمي من خالل اسعتشعراف الوظائف المتوقع ظهورها مسعتقبال    االقتصعاد أن تصعبت منافسعا  فعاال  في 

  سعتيم بإفتتاح أول مدرسعة لتعليم  2018حيث قامت في أغسعطس  ، بدأت بالفعل قطر خطوتها األولى

التعليمي الذي تتبناه هذه   سععتيم يهدف برنامج.  وهي مدرسععة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين

 هيئة الطالب المتميز للمرحلة الجامعية وإعداده لتحديات القرن الواحد المدرسععة المتخصععصععة إلى ت
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وجاءت فكرة إنشعاء المدرسعة بعد اطال  وفد رسعمي من .  (2020، الخاطر)  العشعرين بكل تحدياتهو

وزارة التربيعة والتعليم الععالي في قطر برئعاسععععة وزير التعليم الععالي قبعل ععدة عوام خالل زيعارة إلى 

وذلي ،  سعععتيم  طال  على عدة تجارب عالمية تتبنى نظامالوذلي ل، دة األمريكية وكنداالواليات المتح

طال  على خبرتهعا  الومن هعذه المعدارس المتميزة التي تم ا،  من خبرات هعذه المعدارس  لالسععععتفعادة

مدرسعة توماس جيفرسعون األمريكية التي تميزت بأدائها واسعتقطابها للطالب المتميزين فكريا  والذين  

وتععد مدرسععععة قطر للعلوم والتكنولوجيعا الثعانوية  .  (2020،  أبوزيد )  مسععععتو  عالي من الذكاء لديهم

للبنين معدرسعععععة حكوميعة تقعدم منهجعا  بعاللغعة اإلنجليزيعة قعائم على التكعامعل بين العلوم والتكنولوجيعا  

وتم تصعميم مصعادر تعليمية أعدت خصعيصعا  ،  سعتيم  أي تعمل بنظام تعليم،  والهندسعة والرياضعيات 

  متناسععبة مع ثقافتها العربيةو لقطر بحيث تكون متسععقة مع هذا النهج واالحتياجات المسععتقبلية للدولة

كمعا اعتمعدت وزارة التربيعة والتعليم نظعام تقييم خعاص بعالمعدرسععععة  .  (2020،  أبوزيعد )  اإلسععععالميعةو

األول  ، التقييمعات حيعث تم اعتمعاد نوعين من ، يختلف عن النظعام المعتمعد في بعاقي المعدارس الحكوميعة

ع أما ال، % من درجات الطالب السعععنوية50يشعععكل  و  يسعععمى تقييم التعلم ويتم من خالل االختبارات 

مثل مهارات التفكير    21عععععععع% المتبقية فتعتمد على تقييم مهارات الطالب األسععععاسععععية للقرن ال50

لعلمية من خالل المشعاريع  وتكون طريقة التقييم بهذه المهارات ا،  الناقد والتواصعل  ريوالتفكاإلبداعي  

كما تركز المدرسعععة .  اإلبداعية التي يقوم بها الطالب على مدار العام في كافة المواد بما فيها األدبية

على ثالث أنوا  من التقييمعات الخعارجيعة مثعل االختبعارين العدوليين التي يقوم بهعا الطالب بعالصععععف  

رجة ذكاء الطالب ويقارنها بالمتوسعععط  الذي يقيس د  CAT4 األول هو اختبار، التاسعععع والعاشعععر

  والثعاني هو االختبعار الذي يقيس مهعارات الطالب ويقعارنهعا بأقرانهم حول الععالم وهو اختبعار،  الععالمي

Map Growth (2019، عبد الرحمن). 

ووضععت وزارة التعليم شعروطا  معينة لقبول الطالب في مدرسعة قطر للعلوم والتكنولوجيا   

لهم دافعية الستكمال دراستهم الجامعية وطموح  و  اب الطلبة المتفوقين علميا  حيث ركزت على استقط

أن يكون الطالب    :ومن أهم شععروط القبول بالمدرسععة،  الدراسععات العليا بالمسععتقبلو عالي لشبحاث 

يقل معدله   وأن ال، % في أخر تقرير أكاديمي له80وأن ال تقل نسععبة الطالب عن  ،  قطري الجنسععية

وأن يجتعاز الطالب كعل من ،  في درجعات العلوم والريعاضععععيعات واللغعة اإلنجليزيعة% 80أيضععععا  عن  

كما تشعععرط تعديل ،  المقابلة الشعععخصعععية وامتحانات القبول المهارية في المشعععاريع العملية والتقنية

وأن يكون الطالب من الصعف التاسعع وفي ، شعهادات المدارس الخاص أو المدارس من خارج الدولة

 .(2020، مدرسة قطر الثانوية للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين) نيحدود السن القانو

وقعد شععععهعدت معدرسععععة قطر الثعانويعة للعلوم والتكنولوجيعا نجعاحعا  ملحوظعا  وحققعت إنجعازات  

أبرزها مشعععاركة أحد الطالب في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسعععة  ، مميزة من العام األول لها

كما ، ومشععععاركة الطالب في سععععبعة أبحاث في المعرض الوطني للبحث العلمي، بالواليات المتحدة

المركز الثاني  و  حققت المدرسعة المركز األول في المسعابقة الوطنية للبحث العلمي فئة علوم النباتات 

،  كما حصععل الطالب على المركز األول للبطولة الوطنية للروبوت . في المسععابقة نفسععها فئة الطاقة

باإلضعافة إلى الحصعول على خمسعة ، في البطولة العالمية للروبوت في دولة الكويت   يالثانوالمركز 

  وغيرها من الجوائز في المجاالت المختلفة، جوائز في مسعابقة الحوسعبة بكلية الهندسعة بجامعة قطر

 .(2019، عبد الرحمن)

إلى اسعتمرار ومن العام األول للمدرسعة   سعتيمأدت هذه النجاحات التي حققتها قطر في تعليم   

حيث تم افتتاح مدرسععععة قطر ،  التوسععععع في مدارس العلوم والتكنولوجيا، والوزارة في هذا البرنامج

وتعتزم الوزارة افتتاح سععلسععة ،  2020/2021التقنية والتكنولوجية للبنات في العام الدراسععي الحالي 

ل المتزايد من قبل الطالب خاصععة بعد االقبا،  سععتيممن المدارس التقنية الجديدة التي تقوم على منهج  

كما أكدت الوزارة أنها بصدد تطوير تلي ،  تلي النوعية المميزة من المدارس الحكومية  علىالقطرين  
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من أهم مشعاريعها    سعتيمحيث تعتبر الوزارة إنشعاء مدارس ،  المدارس لتضعم صعفوف السعابع والثامن

 .(2020، يالجعبر. )2030انطالقا  لتحقيق ر ية قطر، في الفترة األخيرة

 

 حول العالم ودولة قطر: في التعليم ستيمأوج  التشاب  واالختالف في تطبيق نموذج 

نجد أن   سعتيمللعديد من دول العالم ودولة قطر في تطبيق نموذج    السعابقةمن خالل التجارب  

 . واختالف في البعض االخر هناك تشابه في بعض النقاط

  أوج  التشاب :

 :وهي كالتالي، في التعليم بين قطر وبعض دول العالمستيم نموذج  تطبيق يفهناك تشابه 

 .  تقديم منهج حديث تتكامل فيه العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة .1

 . تهيئة الطالب لتحديات القرن الحادي والعشرين والتهيئة لسوق العمل .2

 . ربط الطالب ببيئته ومجتمعه المحلي .3

 ختالف: أوج  اال

العععالمسععععتيم  نموذج    تطبيق  فيهنععاك اختالفععات   أهم هععذه ،  بين قطر وبعض دول  ومن 

 :الختالفات ما يلىا

مدارس   .1 تستقبل  قطر  دولة  القطريين )ستيم  نموذج  في  الطالب  والتكنولوجيا(  العلوم  مدارس 

الطالب المتفوقين  تستقبل جميع    ستيمنموذج  مدارس    يةب األجنفي معظم الدول  بينما  ،  المتفوقين فقط

 . والعاديين والفئات المهمشة من األقليات والنساء

مدارس العلوم والتكنولوجيا( مدارس متخصصة لتقديم منهج )ستيم  نموذج  في دولة قطر مدارس   .2

بطريقة تكاملية    ستيمبينما معظم الدول األجنبية تقدم مناهج  ،  لطالب المرحلة الثانوية فقط  ستيم

 . عامةمع مناهج المدارس ال

مدارس   .3 قطر  دولة  فقط  ستيمنموذج  في  الثانوية  المرحلة  لطالب  الدول ،  يقدم  معظم  في  بينما 

 . لجميع الطالب في جميع المراحل ستيم األجنبية يقدم نموذج

بينما في معظم الدول األجنبية ،  لطالب المدارس المهنية والفنية  ستيمفي دولة قطر ال يقدم نموذج   .4

 .  كبيرا هتماماالطالب المدارس المهنية والفنية  ستيميلقى تقديم نموذج 

 

 جوانب القصور في البحث

في دولة قطر وذلي لحداثة  ستيمعدم وجود عدد كاف من الدراسات السابقة عن تطبيق نموذج  .1

 . في دولة قطر ستيم نموذج

 . بحاث باللغة االنجليزيةعدم استخدام عدد كاف من اال .2

 (: Recommendations) التوصيات

بشكل تدريجي وذلي لما له من أهمية   في جميع المراحل الدراسية ستيمتطبيق نموذج  تعميم .1

 .  ولتحقيق التنمية المستدامة لالقتصاد المحلي، كبيرة في تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين

 . ستيمتاحة الفرصة لجميع فئات الطالب المقيمين من االلتحاق بمدارس إ .2

في المدارس المهنية والتقنية لما له من دور فعال في تلبية   ستيمالعمل على تطبيق نموذج  .3

 . سوق العمل احتياجات 

 . ستيم تقديم دورات تدريبية للمعلمين للتدريس وفق نموذج  .4

 . ستيممعلمين  إلعداد قسام متخصصة بكلية التربية  أنشاء إ .5

 . العمل على تكامل المواد التعليمية ودمج التكنولوجيا من خالل تطوير تصميم المناهج  .6

نشاء مراكز للبحث ونوادي للعلوم  إخارج المدارس والجامعات عن طريق  ستيمنشر ثقافة تعليم  .7

 . ستيم وذجمنمتخصصة لتطبيق  ومنافسات 

 . ستيموطرق تطوير نموذج   ستيم  يجابيات وسلبيات نموذجإجراء مزيد من األبحاث حول إ .8
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 (: Conclusion) الخاتمة

في بعض   سععتيمأظهرت نتائج الدراسععة وجود أوجه للتشععابه واالختالف في تطبيق نموذج   

العلوم هي تقعديم منهج حعديعث تتكعامعل فيعه  ،  فكعانعت أهم نقعاط التشعععععابعه.  دول الععالم ودولعة قطر

والرياضععيات والتكنولوجيا والهندسععة مع تهيئة الطالب لتحديات القرن الحادي والعشععرين والتهيئة  

في دولة قطر أنه يقدم للمتفوقين في   سعتيموكانت أهم نقاط االختالف في تطبيق نموذج  .  لسعوق العمل

ا للمدارس  ة وخصععععوصعععع  المرحلة الثانوية أما في معظم الدول االجنبية يقدم لجميع المراحل التعليمي

وفي ضعععوء هذه النتائج تم تقديم  .  وأيضعععا يقدم في برامج وأنشعععطة خارج المدارس،  الفنية والمهنية

 في جميع المراحل الدراسعععية  سعععتيمتطبيق نموذج    تعميم  :مجموعة من التوصعععيات كانت من أهمها

قسععععام أنشععععاء إو،  سععععتيموتقعديم دورات تعدريبيعة للمعلمين للتعدريس وفق نموذج ، بشععععكعل تعدريجي

 . ستيمعداد معلمين إلمتخصصة بكلية التربية 
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(. بطعاقعة األداء المتوازن كمعدخعل لتقييم األداء اإلداري لمعديري معدارس المتفوقين في العلوم 2015رفعاعي، عقيعل. ) 

-379،  162)  34 (جعامععة األزهر،  -  مجلعة كليعة التربيعةبيعة.  بجمهوريعة مصععععر العر  STEMوالتكنولوجيعا  

446.http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=248490    

  قتصععععادالل  المجلعة العلميعةعلى اقتصععععاد المعرفعة.   stem(. أثر تطوير التعليم بعاتبعا  نظعام  2017الزيعاد ، داليعا. )
(2)47  ،399- 466 .https://doi.org/10.21608/jsec.2017.40503  

تطوير في  العلوم تعليم  (. أهمية مدارس العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في نظرية دراسة:2015السبيل، مي )

الميتمر العلمي الرابع والعشرون للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس برامج أ إعداد المعلم. STEMأ

. 278 -254، 12،الجمعية المصععععرية للمناهج وطرق التدريس :اعداد المعلمين في الجامعات من أجل التميز

http://search.mandumah.com/Record/739424   

مصعر والوطن  يمدخل قائم على المشعروعات االبداعية لتطوير تعليم الرياضعيات ف stem(. 2015السععيد، رضعا. )

 .149 - 133، الجمعية المصعععرية لتربويات الرياضعععياتالميتمر العلمي السعععنوي الخامس عشعععر،  . يالعرب

http://search.mandumah.com/Record/688194 

عبععدالقععادر. ) ر يععة  2019السععععيععد،  الععد(.  المنععاهج  لتطوير  تكععامليععة  العربي.ارمسععععتقبليععة  الوطن   سععععيععة في 

https://www.researchgate.net/publication/337886611   

في جمهورية مصععر العربية دراسععة  stem(. تجربة تعليم  2017الشععامي، سعععيد والخيال، نيفين وابراهيم، سععحر. )

متعععقعععويعععمعععيعععة.   اإلسععععععكعععنعععدريعععة،  جعععامعععععععة  العععتعععربعععيعععة،  كعععلعععيعععة    . (3)27  صععععععر،معععجعععلعععة 

https://scholar.google.com/citations?user=CwuQ3UgAAAAJ&hl=en 

في كل من فنلندا وسعنغافورة  STEM (. المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معلمي2019شعحاته، عبد الباسعط. )

  - امعة سععوهاج المجلة التربوية: ج .في مصععر STEM وأسععتراليا وإمكانية اإلفادة منها في تطوير إعداد معلم
  https://journals.ekb.eg/article_58470.html. 2462 -2415 ،68كلية التربية، 

برامج تطبيقية في العلوم والهندسععععة والتكنولوجيا   stemطرائق حديثة في التعليم: تعليم  (.  2016شععععواهين، خير. )
 عالم الكتب للنشر.  .الطبعة األولى. والرياضيات

التكاملي المدعم بتطبيقات الحوسعبة السعحابية لتنمية المهارات  STEM (. اسعتخدام مدخل2018)عبد الحميد، رشعا. 

مجلة تربويات الحياتية والترابط الرياضععععي والميل نحو الدراسععععة العلمية لد  طالبات المرحلة المتوسععععطة. 
 https://doi.org/10.21608/armin.2018.81574 .152-76 ،(7)21الرياضيات،

انجعازا  علميعا  لطالب قطر للعلوم والتكنولوجيعا خالل ععام.   20(.   September  15  ,2019، عمرو. )عبعد الرحمن

 /sharq.com/article/15/09/2019-https://al. جريدة الشرق

تصعععور مقترح لتطوير األداء التدريسعععي لمعلمي العلوم بالمرحلة اإلعدادية في   (.2020عبد الر وف، مصعععطفى. )

تعوجععه   مععععايعيععر  الععععلععمععيععة.  STEMضعععععوء  لعلععتععربعيععة  العمصعععععريععة  .  190-137،(7)20،العمععجععلععة 

https://doi.org/10.12816/0040434 

المجلة العلمية لكلية التربية، في ضعوء تجارب بعض الدول.   stem(. معايير إعداد معلم 2019عبد السعالم، أماني. )
 https://dx.doi.org/10.21608/mfes.2019.103872 .359-314 ،(5)35جامعة أسيوط، مصر، 

سععتراتيجية  في ضععوء اإل STEM فعيل دور جامعة الطفل بجامعة الفيوم في دعم تعليمت(. 2020عبد العال، هد . )

وخبرتي الواليعات المتحعدة األمريكيعة   "STI-EGY 2030" 2030القوميعة للعلوم والتكنولوجيعا واالبتكعار  

سعععععوهععاج   .واسعععععتععرالععيععا جععامعععععة  الععتععربععويععة:  الععتععربععيععة،    -الععمععجععلععة  . 3045- 2917  ،77كععلععيععة 

http://search.mandumah.com/Record/1069704 

(. تصععور مقترح لخسععمة من البرامج التدريبية الالزمة لتطبيق مدخل العلوم والتكنولوجيا  2017عبد القادر، أيمن. )

المجلة الدولية  في ضعععوء االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية.    STEMوالهندسعععة والرياضعععيات 
 https://doi.org/10.36752/1764-006-006-010. 167 ،(6)6التربوية المتخصصة، 

: دمج الفن في مدخل تكامل العلوم والتكنولوجيا والهندسععة والرياضععيات STEAM(. تعليم 2020عبده، ابراهيم. )

STEM  .  ،الععععععريععععععاضععععععععععيععععععات تععععععربععععععويععععععات  .  66-51  ،(2)23مععععععجععععععلععععععة 

https://doi.org/10.21608/armin.2020.80982 

ومتطلبعات التنميعة الشععععاملعة والمسععععتعدامعة.  STEM خعل(. تكعامعل المخرجعات التعليميعة لمعد2020عبعد ه، ابراهيم. )

العععتعععربعععويعععة،   العععععععلعععوم  فعععي  لعععلعععبعععحعععوث  العععدولعععيعععة  . 222- 197  ،(3)3العععمعععجعععلعععة 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=267515 

. STEMل العلوم والتكنولوجيا والهندسععة والرياضععيات م(. دمج الروبوتات في مدخل تكا2020عبد ه، ابراهيم. )

تععععععع  العععععععريعععععععاضعععععععععععيعععععععات،  معععععععجعععععععلعععععععة    . 20-7،(3)  23ربعععععععويعععععععات 

https://armin.journals.ekb.eg/article_87552_f9e458615c23c33ec932e5c4683108c9

.pdf 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=248490
https://al-sharq.com/article/15/09/2019/20-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://al-sharq.com/article/15/09/2019/20-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://al-sharq.com/article/15/09/2019/20-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 .22المجلة العربية للنشععر العلمي , في التعليم المسععتمر.   STEM(. تفريد التعليم وفق منحى  2020عبده، نوريه. )
https://www.ajsp.net/volume 

(. تصععورات معلمي ومعلمات العلوم للمرحلة اإلبتدائية والمتوسععطة والثانوية نحو التعلم عن  2018العتيبي، أريج. )

مجلة كلية التربية األسعععاسعععية للعلوم التربوية واإلنسعععانية، جامعة  في محافظة عفيف.   STEMطريق مدخل  
   search.shamaa.org  .24-41،1، بابل

 .STEMم(. مسععتو  اتجاهات الطالب نحو مهن العلوم التقنية والهندسععة والرياضععيات 2020ال عطيه، عبد ه. )

والععنععفسععععععيععة،   الععتععربععويععة  لععلععدراسععععععات  الععدولععيععة  -https://0.  235-220  ،(38)19الععمععجععلععة 

platform.almanhal.com.mylibrary.qu.edu.qa/Reader/Article/141450 

في تدريس العلوم من وجهة نظر   STEM (. معوقات تطبيق منحنى2020عليان، شعععاهر والمزروعي، يوسعععف. )

 search.shamaa.org .74-57،(2)4المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث، المعلمين في سلطنة عمان. 

(. تصععور مقترح للتطوير المهني لمعلمي الرياضععيات في المملكة العربية السعععودية وفقا  لتوجه 2016، علي. )علي

( والعريععاضععععيععات  والعهعنععدسععععععة  والعتعقعنعيععة  العتعربعويععة،  (.  STEMالعععلعوم  العععلعوم  . 76-41  ،(2)1معجعلععة 

search.shamaa.org 

المملكة العربية السععععودية نحو توجه العلوم (. تصعععورات معلمي العلوم في 2017العنزي، عبد ه والجبر، جبر. )

المجلة العلمية لكلية التربية بجامعة  وعالقتها ببعض المتغيرات.   STEMوالتقنية والهندسععععة والرياضععععيات  
 https://doi.org/10.12816/0042504. 647-612 ،(2)33 ،أسيوط

.  STEM Education(. تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسعة والرياضعيات المملكة المتحدة  2018غائب، عبد ه. )

https://www.academia.edu/37924123/ 

لد    STEM Literacy(. مسععتو  التنور في العلوم والتكنولوجيا والهندسععة والرياضععيات 2019غائب، عبده. )

 /https://www.academia.edu/39108044معلمي العلوم باليمن. 

وأثر منهج مقترح فى ضععوئها لنظام األرض فى تنمية مهارات   STEM (. أبعاد تصععميم مناهج2015غانم، تفيده. )

. 293-271،(51)16، عالم التربيةلد  طالب المرحلة الثانوية.  Systems Thinking التفكير فى األنظمة

https://doi.org/10.12816/0032058 

( تعفعيععده.  )2017غععانعم،  تعععلعيعم  نعظععام   .)STEM Education .والعمعحعلعى الععععالعمعى  العمسععععتعو   ععلعى  وتعطعبعيعقععه   )

https://www.academia.edu/33533636/ 

( في تنمية مهارات  STEM(. فاعلية اسعتخدام منحى )2020الغصعون، أسعماء والشعناق، مأمون والجوارنة، طارق. )

مجلة الجامعة اإلسععالمية غزة، لعاشععر األسععاسععي في األردن. حل المسععألة الرياضععية لد  طالبات الصععف ا
4(28)،  772-792 .http://search.mandumah.com/Record/1089438 

إطار تعليمي تكاملي لرعاية الطلبة الموهوبين  STEM & STEAM (.2018القاضعععي، عدنان والربيعة، سعععهام. )
دار الحكمة للنشعر والتوزيع.  .  التكنولوجيا، الهندسعة، الفنون، والرياضعيات معا(والمتفوقين )عبر دمج العلوم،  

https://bohy11.com/ 

  /ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar .معجم عربي عربي ،قاموس المعاني الجامع

في تدريس الرياضععيات في المرحلة   STEM(. معوقات تطبيق منحى  2017القحطاني، حسععين وآل كحالن، ثابت. )

.  (9)1لنفسععععية،  مجلة العلوم التربوية واالمتوسععععطة من وجهة نظر المعلمين والمشععععرفين بمنطقة عسععععير. 
https://doi.org/10.26389/AJSRP.Q240817 

(. برنعامج تعدريبي مقترح لتنميعة الكفعايعات المهنيعة في ضععععوء متطلبعات التكعامعل بين العلوم 2018القرني، مسععععفر. )

مجلة لد  أعضعععاء هيئة التدريس بالكليات العلمية بجامعة بيشعععة.   STEMوالتقنية والهندسعععة والرياضعععيات 
 search.shamaa.org. 318-261 ،(1)10جامعة أم القر  للعلوم التربوية والنفسية، 

في مصععععر على ضععععوء  STEM(. تطوير معدارس المتفوقين الثعانويعة للعلوم والتكنولوجيعا  2018قطري، محمود. )

األمعريعكعيععة.   العمعتعحععدة  العواليععات  العتعربعيععة،خعبعرة  فعي  العععلعمعي  العبعحععث   .515-479،  (12)19معجعلععة 

https://doi.org/10.21608/jsre.2019.28355 

دار اليازوري العلمية .  مي واسعتخدام مصعادر المعلومات التقليدية واإللكترونيةالبحث العل(. 2018قنديلجي، عامر. )

 /pdf.net/book-https://www.kutub. للنشر والتوزيع

في تنمية االسعتيعاب المفاهيمي والتفكير االبداعي في الرياضعيات  stemأثر اسعتخدام منحى  (.  2017أمجد. )كوار ، 
 فلسعطينغزة،  كلية التربية ب  ،الجامعة االسعالمية  ،رماجسعتيأطروحة  [  .لد  طالب الصعف التاسعع االسعاسعي

[.search.shamaa.org 

https://bohy11.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-stem-steam-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86/p1711162083
https://bohy11.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-stem-steam-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86/p1711162083
https://bohy11.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-stem-steam-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86/p1711162083
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
https://www.kutub-pdf.net/book/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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لعد  طالب   isefفي تنميعة مهعارات البحعث بمععايير  stem(. فعاعليعة تعدريس العلوم بمعدخعل  2018المعالكي، معاجعد. )

االبعتععدائعيععة.   والعنعفسعععععيععة،  العمعرحعلععة  العتعربعويععة  لعلععدراسععععععات  الععدولعيععة  . 135-113  ،(1)4العمعجعلععة 

https://doi.org/10.31559/eps2018.4.1.7 

في تنميعة قدرة طالبعات المرحلعة الثعانوية على حل  (STEM)منهج  (. فاعليعة التعدريس وفق 2018المحمعدي، نجو . )

-https://doi.org/10.36752/1764-007-001. 121 ،(1)7المجلة التربوية المتخصعصعة،  المشعكالت.  

010 

 كل من (. البرامج الداعمة للمدارس الثانوية للعلوم والتكنولوجيا والهندسعة والرياضعيات في2020محمود، أشعرف. )

- 171 ،30جامعة جنوب الوادي قنا، –مجلة العلوم التربوية أمريكا وأسعتراليا وامكانية االفادة منها في مصعر.

404. https://doi.org/10.12816/0041558 

 .https://qstssboys. qa/school_enrollment_terms.  معدرسعععععة قطر للعلوم والتكنولوجيعا الثعانويعة للبنين

php?lang=a 

(. تصععععور مقترح لبرنعامج تعدريبي لتنميعة مهعارات التعدريس لعد  معلمعات الفيزيعاء بعالمرحلعة 2014مراد، سععععهعام. )

بمدينة حائل STEMفي ضععوء مبادي ومتطلبات التكامل بين العلوم والتقنية والهندسععة والرياضععيات  الثانوية

السعععععوديععة.  بععالمم العربيععة  النفس،  لكععة  وعلم  التربيععة  في  دراسععععععات عربيععة  . 50-17،  (56)  3مجلععة 

https://doi.org/10.12816/0022292 

تجربتي في برنامج خبرات عن تعليم   .(Apr 28, 2020مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضعيات. )
STEM  أسععععععععععععععتعععععععععععرالعععععععععععيعععععععععععا  .YouTube. [Video] .فعععععععععععي 

https://www.youtube.com/watch?v=L7DNNsVjJmw 

بعالمراكز العلميعة في تنميعة التحصععععيعل    stemفعاعليعة الحقعائعب التعدريبيعة القعائمعة في منحى  (.  2019نجعار، فعاتن. )
العدراسععععي وععادات العقعل واالتجعاهعات نحو معادة العلوم لعد  تلميعذات الصععععف السععععادس االبتعدائي بمحعافظعة 

العععععععععالععععمععععيععععة،جعععع   دكععععتععععوراة،أطععععروحععععة  [.جععععدة الععععمععععديععععنععععة    . ]جععععدة  امعععععععععة 

http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/126440 
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