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 املًدص

التعميـ باالستفادة مف تطبيقات المدارس الجاذبة إلى  يهدؼ البحث بصكرة أساسية
 العربية.بعض الكاليات األمريكية في جمهكرية مصر في الثانكم 

سار البحث كفؽ هذا ، ك البحث المنهج المقارف استخدـكفي سبيؿ تحقيؽ هذا الهدؼ 
ثـ تكضيح اإلطار الفكرم  ،العاـ لمدراسةالمنهج في مجمكعة مف الخطكات بدأت باإلطار 
ثـ تناكؿ البحث أبرز مبلمح تطبيقات  ،لممدارس الجاذبة في األدبيات التربكية المعاصرة

كالية كاركلينا  ،كالية فمكريدا ،كالية ككنيتيكت)المدارس الجاذبة في التعميـ الثانكم في 
ميؿ كاقع الجهكد المصرية المبذكلة تحك  ثـ عرض ،تبل ذلؾ خطكة التحميؿ المقارف(، ك الشمالية

تضمنت الخطكة األخيرة ، ك في تطكير التعميـ الثانكم في ضكء مفهـك المدارس الجاذبة
اإلجراءات المقترحة لتطبيؽ المدارس الجاذبة في التعميـ الثانكم في جمهكرية مصر العربية في 

  .ة في هذا المجاؿخبرة بعض الكاليات األمريكي، ك طار الفكرمضكء االستفادة مف اإل
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The research aims mainly to benefit from Magnet schools' 

Implementation in secondary education in some American states in the  
Arab Republic of Egypt. 

Abstract 

To achieve this purpose, the research used the comparative approach. The 

research proceeded according to this approach in a series of steps, starting with 

the general framework of the study. Then clarify the theoretical basis for Magnet 

schools in contemporary educational literature. Then the research clarified the 

most prominent features of Magnet schools' Implementation in secondary 

education in (Connecticut, Florida, North Carolina). This was followed by a step 

in the comparative analysis. Then the reality of Egyptian efforts to develop 

secondary education was analyzed in the light of the concept of Magnet schools. 

The last step included the proposed procedures for applying Magnet schools in 

secondary education in the Arab Republic of Egypt in the light of benefiting 

from the theoretical basis, and the experience of some American states in this 

field. 
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 : طاز ايعاّ يًدزاسةاإل : اخلطوة األوىل

 : املكدَة : أواًل

عمػػى مػػر العصػػكر إدخػػاؿ أنػػكاع مختمفػػة مػػف المػػدارس بػػ  راض  مشػػهد التعمػػيـ الثػػانك 
كهػك نقػؿ  اهػذ  األهػداؼ إال أف المقصػد العػاـ لػـ يختمػؼ كثيػرن  ؼاخػتبلكر ػـ  ،كأهداؼ متفاكتة

أحػد  "Magnet Schoolsكتعتبر المدارس الجاذبة " ،العمـ كالمعرفة لخدمة المجتمع كالبشرية
منصػفة ك  حيػث تػكفر هػذ  المػدارس بيعػة تعميميػة مبلعمػة .العصر الحديثفي  نكاعأهـ هذ  األ 

 ،اهتمامػات الطػبلبمػع ك  ،متطمبات سكؽ العمؿ اهج متخصصة تتكافؽ معكمن ،لجميع الطبلب
 .ات المجتمع المحمياجاحتيك 

فػػػي  أكاخػػػر السػػػتيناتفػػػي  "Magnet Schools"كلقػػد تػػػـ إنشػػػاء المػػػدارس الجاذبػػػة 
كتقػػدـ هػػذ   ،المػػدارس العامػػةفػػي  عهػػك زيػػادة التنػػك  ك  لهػػدؼ محػػدد مريكيػػةالكاليػػات المتحػػدة األ

معظػـ المػدارس العامػة فػي  يػة  يػر مكجػكدةأكاديمبػرامج ك  ،المدارس برامج تعميمية متخصصة
لتركيزهػػا  انظػػرن  ؛كبػػر مػػف المركنػػة مػػف المػػدارس التقميديػػةأكتتمتػػع هػػذ  المػػدارس بقػػدر  ،األخػػرل

عمى مكضكع معيف يجذب مجمكعػة  يكاديمعمى مناهج دراسية فريدة مف نكعها مع التركيز األ 
كمػػا أنهػػا تتػػيح الفرصػػة لمطػػبلب مػػف مختمػػؼ الخمفيػػات  ،كالطػػبلب أكليػػاء األمػػكرمتنكعػػة مػػف 

أسػاليب  اسػتخداـكالتعامػؿ مػع معممػيف قػادريف عمػى  ،صػكؿ دراسػية عاليػة الجػكدةبف لتتحاؽلبل 
كتتيح لمطبلب الفرصة لمنمك كالتكامؿ مػع زمبلعهػـ ب ػض النظػر عػف خمفيػاتهـ  ،تعميمية مبتكرة

 .(6)يةجتماعاال كية أقتصاداال
   :(2)كتتميز المدارس الجاذبة بما يمي

أك  ،مهنيػة أك مخصصػة لمطػبلب المكهػكبيف)متنكعػة قػد تكػكف ك  ميزةتمناهج دراسية م -
نهػػج تعميمػػي  يػػر تقميػػدم مثػػؿ عمػػى  كمػػا يمكػػف أف تنطػػكم (،...،.تخػػتص بػػالفنكف

 (.....،مشركعاتعمى  التعميـ القاعـ ،المكنتيسكرم)

 ب البيػة هػذ  المػدارس ال يعتمػد لتتحػاؽأم أف اال )جذب الطبلب مف خارج منطقة الحػي  -
 (.مكاف إقامة الطالبعمى 

قػػرارات قبػػكؿ  اتخػػاذهػػك مػػا يعنػػي عػػادة أف يػػتـ ك  ،التنػػكعإلػػى  المػػدارس الجاذبػػة تهػػدؼ -
ذلػؾ لمراعػاة التػكازف بػيف الطػبلب مػػف ك  ؛هػذا المبػػدأعمػى  الطػبلب بهػذ  المػدارس بنػاءن 

 .يةقتصاداالك  يةجتماعالمستكيات االك  الخمفياتك  األعراؽ مختمؼ
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ػػ الشػػركات المحميػػة ك  ؤسسػػاتالم بػػيفك  لمشػػراكة بينهػػا اكمػػا تقػػدـ المػػدارس الجاذبػػة فرصن
ػػك  .بطريقػػة مبتكػػرة فػػتح افػػاؽ ، ك لتبنػػي بػػرامج عمميػػة بالمػػدارس اقػػد أتاحػػت هػػذ  الشػػراكة فرصن

لقػد ظهػرت ك  .(3)تعزيػز النظػاـ التعميمػي بهػذ  المػدارسعمػى  جديدة في مجاؿ العمؿ مما ساعد
 ،العرقيػة االضػطراباتالمدارس الجاذبة في الستينات في الكاليات المتحدة األمريكيػة خػبلؿ فتػرة 

مكضػكعات عمػى  كانت هذ  المدارس كسػيمة لحػؿ هػذ  المشػكمة مػف خػبلؿ تقػديـ بػرامج تركػزك 
كتسػػب مصػػطمح المػػدارس ا 6971فػػي عػػاـ ك  ،(4)مبتكػػرة لجػػذب الطػػبلب مػػف مختمػػؼ األعػػراؽ

عمػػى  لقدرتػػ  انظػرن  ؛عبية كبيػرة عنػػد صػناع السياسػػة فػي الكاليػػات المتحػدة األمريكيػػةالجاذبػة شػػ
 .(5)إليها أكلياء األمكرك  جذب الطبلب

عديػػد مػػف الإلػػى  فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كنجاحهػػا هػػذ  المػػدارس كيرجػػع انتشػػار
   :األمكر أهمها ما يمي

 حيػػث يػػتـ تصػػميـ المنػػاهج التعميميػػة مػػف قبػػؿ مسػػؤكلي المدرسػػة :المنػػاهج التعميميػػة -
أكليػػاء ك  هتمامػػات الطػػبلبالمنطقػػة التعميميػػة الػػذيف يقكمػػكف بعمميػػة مسػػح شػػاممة الك 

المػػدارس ك  كمػػا يػػتـ التشػػاكر مػػع أصػػحاب المصػػمحة فػػي المجتمػػع ،بالمنطقػػة األمػػكر
أكليػػػاء ك  الطػػبلبات احتياجػػلتحديػػد مكضػػكعات المنػػاهج التعميميػػػة التػػي تتناسػػب مػػػع 

 .(6)يالمجتمع المحمك  األمكر

تسػػتخدـ بعػػض المػػدارس الجاذبػػة معػػايير قبػػكؿ  يػػر تنافسػػية مثػػؿ  :سياسػػة القبػػكؿ -
جػراء قرعػة ك  اقتػراعالعشكاعي مف خبلؿ بطاقات  ختياراال) قتراعاالالتسجيؿ المفتكح أك  ا 

الجاذبػة معػايير تنافسػية  لكما تستخدـ بعػض المػدارس األخػر  ،أك المقاببلت (عشكاعية
 .(7) ...،ات أك درجات الطبلبختبار تشمؿ اال

مف الحككمة الفيدرالية األمريكية مف خػبلؿ  اكبيرن  االمدارس الجاذبة دعمن  ىتتمق :التمكيؿ -
 Magnet Schools Assistance Program جاذبػةبرنػامج المسػاعدة لممػدارس ال

(MSAP)،  ػػػػالكيػػػػتـ تقػػػػديـ  لممػػػػدارس الجاذبػػػػة لمسػػػػاعدةابرنػػػػامج ل الفيدراليػػػػة حن  م 
(MSAP) تقػػـك كزارة التعمػػيـ األمريكيػػة بمراجعػػة طمبػػات المػػنح، ك كػػؿ ثػػبلث سػػنكات ،

 ىفعمػػ ،منطقػة مدرسػية فػي كػؿ دكرة لتمقػي التمكيػؿ 51إلػى  31عػادةن مػا تختػار مػف ك 
مميػكف دكالر كتمكيػؿ فػي الػدكرة  611عمػى  منطقػة مدرسػية 36سبيؿ المثاؿ حصػمت 

مقاطعػػة منحػػة  46تمقػػت  2161 – 2117فػػي الػػدكرة مػػف ك  ،2163 – 2161مػػف 
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هػػػػذا النحػػػػك يسػػػػتمر تمكيػػػػؿ برنػػػػامج كعمػػػػى  ،لممػػػػدارس الجاذبػػػػةبرنػػػػامج المسػػػػاعدة 
(MASP) (8) تطكير البرامج الجاذبةعمى  في الت ثير بشكؿ كبير. 

 اطبقنػػ ؛فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لأخػػر إلػػى  الجاذبػػة مػػف كاليػػة كتختمػػؼ المػػدارس
أصػػحاب المصػػمحة ك  أكليػػاء األمػػكرك  هتمامػػات الطػػبلبال اطبقنػػك  ،ات كػػؿ كاليػػةاحتياجػػك  ألهػػداؼ

   .بها
يتـ تمكيؿ المدارس الجاذبة في الكاليػة مػف خػبلؿ  Connecticutتيكت يففي كالية ككن

مسػػػاهمات  ،المػػػنح الفيدراليػػػة ،المسػػػاهمات مػػػف مجػػػالس التعمػػػيـ المحميػػػة ،المػػػنح الحككميػػػة)
كمػا  ،دراسػية ألبنػاعهـ ارسػكمن  أكليػاء األمػكرفي بعض الحاالت المحدكدة قػد يػدفع (، ك الشركات

كمعيػػار لقبػػكؿ  قتػػراعاال نظػػاـ عمػػى أف العديػػد مػػف المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة بالكاليػػة تعتمػػد
 Bigمف أمثمة المدارس بهذ  الكالية المدرسة الثانكيػة " بػج بكتشػر" ، ك الطبلب بهذ  المدارس

Picture High school،  الطػػب  :لمطػػبلب مثػػؿ ةفريػػد ةتعميميػػ بػػرامجذ  المدرسػػة ر هػػكف  ت ػػك
قػػػد أقامػػػت المدرسػػػة ، ك  يرهػػػا، ك ميكانيكػػػا السػػػيارات، ك القػػػانكف الجنػػػاعي، ك الجراحػػػة، ك البيطػػػرم

 the University ofتيكت يجامعة ككن، ك Technical College التقنيةكمية الراكات مع ش  

Connecticut شػػػرطة كاليػػػة ككنتيكػػػت، ك نجبلنػػػدإكميػػػة كيسػػػترف نيػػػك ، ك Connecticut 

State Police هكبميػػػدك لمحيكانػػػات  ىمستشػػػف، ك شػػػرطة بمكمفيػػػد، ك،Hopmeadow 

Animal Hospital،  (9) يرهاك. 
 بػؿ ،لأخػر إلػى  تختمؼ سياسػة القبػكؿ مػف مدرسػة جاذبػة Floridaفمكريدا  كفي كالية

 فػػيالطػػبلب  اختيػػارسػػبيؿ المثػػاؿ يػػتـ  ىفعمػػ ؛المدرسػػةاخػػر فػػي نفػػس إلػػى  مػف برنػػامج جػػاذبك 
عػػف طريػػؽ نظػػاـ  Coral Reef Senior High Schoolمدرسػػة كػػكراؿ ريػػؼ الثانكيػػة 

الفنػػػكف ك  ،سػػػتثناء برنػػػامج الفنػػػكف المرعيػػػةافػػػي جميػػػع البػػػرامج الجاذبػػػة بالمدرسػػػة ب قتػػػراعاال
الطػػبلب الػػرا بيف فػػي عمػػى  لػػذا ينب ػػي ؛قػػدرات الطػػبلبعمػػى  يعتمػػد القبػػكؿ بػػ  إذ ؛المسػػرحية

 :جاذبػة مختمفػة هػيبػرامج  6ـ المدرسة تقد  ك  .القبكؿ ب  اختباربهذا البرنامج اجتياز  لتتحاؽاال 
 ،البكالكريػػا الدكليػػة ،العمػػـك الصػػحية، ك العمػػـك البحريػػةك  األعمػػاؿ التجاريػػة ،الهندسػػةك  العمػػـك

 .(61)المسرحيةالفنكف ك  الفنكف البصرية ،العامةك  الشؤكف القانكنية
تختمػؼ سياسػة القبػكؿ مػف مدرسػة  North Carolina الشػمالية كفػي كاليػة كاركلينػا

 اختيػارتـ يػ Enloe Magnet High Schoolففي مدرسة إنمػكم الثانكيػة  ل؛أخر إلى  جاذبة



 .................................................................... المدارس الجاذبة وتطبيقاتها في التعليم الثانوي

 - 6456 - 

تقػدـ المدرسػة ، ك ات محػددةاختبػار أداء الطبلب في عمى  الطبلب في بعض البرامج الجاذبة بناءن 
الفنػػكف ، ك البكالكريػػا الدكليػػة :مثػػؿيػػة كاسػػعة النطػػاؽ مػػف المكضػػكعات المتميػػزة اختيار قاعمػػة 

ػػ، ك  يرهػػاك  ثمػػاني ل ػػات عالميػػة، ك البصػػرية المتعػػددة ذا  اتقػػدـ هػػذ  المكضػػكعات لمطػػبلب تعميمن
 مفكػػريفك  فعػػاليفك  حتػػي يكػػكف الطػػبلب عنػػد تخػػرجهـ مبػػدعيف ؛صػػمة بػػالكاقع الػػذم يعيشػػكن 

 تجمػػع بػػيفالتكاصػػؿ مػػف خػػبلؿ مػػنحهـ مجمكعػػة كاسػػعة مػػف الفػػرص عمػػى  قػػادريفك  ناقػػديفك 
 .(66)االعمؿ معن ك  لتعميـا

المكاطنػػػة عمػػػى  هػػػك برنػػػامج يركػػػزك  ،كتقػػػدـ مدرسػػػة إنمػػػكم برنػػػامج البكالكريػػػا الدكليػػػة
 الػتعم ـك  ،التعػاطؼ مػع ارخػريف، ك الفهػـ الػدكليك  يػةكاديمالدقػة األ ك  ،التفكير النقدمك  ،المسعكلة

تقييمػػات عمػػى  أف البرنػػامج يركػػز :يتمتػػع البرنػػامج بعػػدة نقػػاط متميػػزة أهمهػػاك  .الحيػػاة لمػػد
البحػػكث المكثفػػة فػػي عمػػى  يضػػع أهميػػة عاليػػةك  ،الكتابيػػةك  شػػاممة لممهػػارات الشػػفكيةك  مفصػػمة

نشػػطة نخػػراط فػػي األ خدمػػة مجتمعػػاتهـ مػػف خػػبلؿ اال ل الفرصػػة مطػػبلبل يتػػاحك  ،المجػػاؿ الػػدكلي
تخصصػات الهػك برنػامج متعػدد ، ك لعمػـك الطبيػة الحيكيػةاكمػا تقػدـ المدرسػة برنػامج  ،المتنكعة

يػػدمج  ؛ إذلػػذلؾ فػػي المرحمػػة الثانكيػػة سػػتعدادمتابعػػة الطػػب االمػػف ف الطػػبلب المهتمػػيف مك ػػي  
يػػػزكد ك  ،الصػػػحةك  المرتبطػػػة بالمجػػػاؿ الطبػػػي العمميػػػة المصػػػطمحاتك  ،لمهػػػارات الفنيػػػةاالمػػػنهج 

استكشػاؼ عمػى  برنػامج الطػبلباليسػاعد ك  ،ي سػميـ فػي العمػـك الصػحيةأكاديمالطبلب ب ساس 
التػػي مػػف شػػ نها إعػػداد الطػػبلب لمكاصػػمة تعمػػيمهـ بعػػد ك  الخيػػارات المهنيػػة فػػي المجػػاؿ الطبػػي

 .(62)عمؿ في مجاالت الرعاية الصحيةعمى  الحصكؿك  المرحمة الثانكية
الجهػكد لتطػكير التعمػيـ  المحمي تبػذؿ جمهكريػة مصػر العربيػة العديػد مػف كعمى الصعيد

" تقػدمت الػكزارة بمشػركع تفعيػؿ البلمركزيػة فػي ضػكء  ؛ فقدخاصةن التعميـ الثانكمقبؿ الجامعي 
. 6979لسػنة  43قانكف اإلدارة المحمية رقػـ ك  6986لسنة  639نصكص قانكف التعميـ رقـ 

القاعمػة المشػار عتبار أف البلمركزية حؽ لجميػع المحافظػات فػي حػدكد النصػكص القانكنيػة ابك 
ػػ اإطػػارن  2116فػػي عػػاـ  التعمػػيـك  تبنػػت كزارة التربيػػة إليهػػا فػػتح افػػاؽ جديػػدة ك  ،لمسياسػػات اعامن

فػي إطػار ك  ،مركزيػةاإلدارة في ظػؿ الت صػيؿ المؤسػس لبل  ك  لمتطبيؽ الشامؿ لمفهـك كفاءة النظـ
 ،مركزيػػةبل  التكسػػع فػػي الك  ،نحػػك ت سػػيس المجتمػػع المػػدنيشػػامؿ يكاكػػب التكجػػ  الجديػػد لمدكلػػة 

 .(63)"المشاركة المجتمعية تعزيز فرصك 
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" إعطاء المػدارس العامػة كمػف بينهػا المػدارس الثانكيػة العامػة ى عم كما حرصت الكزارة
إدخػاؿ بعػض  كذلؾ مػف خػبلؿ ،يةكاديممف الصبلحيات إلدارة شؤنها المالية كاإلدارية كاأل  امزيدن 

نشػػطة لممػػدارس لخمػػؽ كحػػدات جديػػدة لمجػػكدة كاأل الهياكػػؿ التنظيميػػة فػػي  التعػػديبلت الطفيفػػة
اتهػا احتياجتحديػد فػي  كبػرمػف لعػب دكر أ تمكيف المدارس مستقببلن  مف ث ـ  ك  ،اإلنتاجية كالتقييـ

إطػار فػي  كيػدعـ ممارسػاتها لمتسػكيؽ ،تهػا الداخميػةءعمى زيػادة كفا يبما ينعكس بشكؿ إيجاب
ات المسػػتفيديف مػػف احتياجػػمػػف فرصػػة لمتحديػػد الػدقيؽ كالمسػػتمر لر بػػات ك  مػا يمكػػف أف يتيحػػ 

 .(64)"ستمرارانحك إشباعها ب كالسعي ،خدماتها
األفػػػػؽ مػػػػدارس المتفػػػػكقيف الثانكيػػػػة لمعمػػػػـك كالتكنكلكجيػػػػا كالهندسػػػػة فػػػػي  كمػػػػا الحػػػػت

ذا نظرنػػا إلػػى مككنػػات  –كالرياضػػيات  منػػاهج سػػكؼ نجػػد أنهػػا تقػػـك عمػػى فمػػدارس الجاذبػػة الكا 
كهػك مػا يتكافػؽ مػع  ،عمػى مكضػكعات محػددة يكػاديممػع التركيػز األ  ،دراسية فريدة مف نكعها

كالحقيقػػػػة أف العمػػػػـك كالتكنكلكجيػػػػا كالهندسػػػػة  ،فكػػػػر مػػػػدارس العمػػػػـك كالتكنكلكجيػػػػا الحاليػػػػة
البػػرامج  مفهػػـككمعنػػى ذلػػؾ أف د، حػػد البػػرامج الجاذبػػة كمػػا سيتضػػح فيمػػا بعػػأهػػي  كالرياضػػيات

فػػي  نتشػػار هػػذ  المػػدارساكالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ هػػك  ،عػػف الجهػػكد المصػػرية االجاذبػػة لػػيس بعيػػدن 
   .جميع أنحاء جمهكرية مصر العربية

العمػػـك كالتكنكلكجيػػا فقػػد أشػػار القػػرار فػػي  أمػػا عػػف منػػاهج مػػدارس المتفػػكقيف الثانكيػػة
( أف 7ك 6ك 5رقػػـ )البنػػد فػػي  (6مػػادة )فػػي  2/61/2162تػػاري  فػػي  (382رقػػـ ) مالػػكزار 

 ،مػػدارس ثانكيػػة ذات منػػاهج خاصػػةهػػي  العمػػـك كالتكنكلكجيػػافػػي  مػػدارس المتفػػكقيف الثانكيػػة
ستقصػػػاعية تطبيػػػؽ منػػػاهج كطػػػرؽ تػػػدريس جديػػػدة تعتمػػػد عمػػػى المشػػػركعات اال :كتهػػػدؼ إلػػػى

كزيػػادة مشػػاركتهـ  ،كسػػاب كتنميػػة ميػػكؿ كمهػػارات الطػػبلباك  ،التػػدريسفػػي  التكػػامميكالمػػدخؿ 
كتحقيؽ التكامؿ بيف منهج العمػـك كالرياضػيات كالتكنكلكجيػا  ،العمـك كالرياضياتفي  كتحصيمهـ

رتبػػاط بػػيف هػػذ  المجػػاالت إلعػػداد طالػػب لديػػ  القػػدرة عمػػى كالهندسػػة بمػػا يكشػػؼ عػػف مػػدل اال 
مػادة فػي  مزار ما عػف سياسػة القبػكؿ فمقػد أشػار القػرار الػك أ ،مالتصميـ كاإلبداع كالتفكير النقد

 العمػـك كالتكنكلكجيػا لمطػبلب النػاجحيففػي  ( أن  يتـ القبكؿ بمػدارس المتفػكقيف الثانكيػة2رقـ )
نفػػس العػػاـ مػػف جميػػع المحافظػػات فػػي  يساسػػشػػهادة إتمػػاـ الدراسػػة بمرحمػػة التعمػػيـ األفػػي 

بمرحمػػة متحػػاف شػػهادة إتمػػاـ الدراسػػة افػػي   يقػػؿ مجمػػكع درجػػات الطالػػبأال   :بالشػػركط التاليػػة
مػػادتيف فػػي  عمػػى الػػدرجات النهاعيػػة بلن أف يكػػكف الطالػػب حاصػػ - %98عػػف  يالتعمػػيـ األساسػػ
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أف  - يأف يجتاز الكشػؼ الطبػ -(العمـك –الرياضيات  –عمى األقؿ مف مكاد )الم ة اإلنجميزية 
أف  -العمػػـك كالرياضػػيات كالهندسػػة كالتكنكلكجيػػا فػػي  يالنػػكع يالتفكيػػر اإلبػػداع اختبػػاريجتػػاز 

 . (65) أف يجتاز المقابمة الشخصية بنجاح -مستكل الذكاء  اختبارجتاز ي
 (USAID)أما عف تمكيؿ هذ  المدارس فمقد عممت الككالػة األمريكيػة لمتنميػة الدكليػة 

الثانكيػػػة  STEMبنػػػاء أكؿ مدرسػػػتيف مػػػف مػػػدارس فػػػي  بالتعػػػاكف مػػػع الحككمػػػة المصػػػرية
إطػػار محاكالتهػػا فػػي  كمػػف الجػػدير بالػػذكر أف الحككمػػة المصػػرية ،2166عػػاـ فػػي  لممتفػػكقيف

قػد لتكنكلكجيػا عمػى مسػتكل الجمهكريػة إنشاء مدارس المتفكقيف الثانكيػة لمعمػـك كافي  لمتكسع
مريكيػة لمتنميػة الدكليػة كذلػؾ بالتعػاكف مػع الككالػة األ ،عممت عمى إنشاء مدرسة لكؿ محافظػة

(USAID) (66). 
 : َظهًة ايدزاسة : اثاًْي

العػػاـ ثػػانكم قامػػت بهػػا الدكلػػة لتطػػكير التعمػػيـ الالتػػي  عمػػى الػػر ـ مػػف الجهػػكد السػػابقة
تقػؼ التػي  مف العديد مف المشػكبلت كأكجػ  القصػكر يما زاؿ يعانثانكم ف التعميـ الأبمصر إال 

 :كمف أكج  القصكر هذ  عمى سبيؿ المثاؿ ،هداف أماـ تحقيؽ أ اعاعقن 
 :ايعاّجاْوي فيُا يتعًل مبٓاٖج ايتعًيِ ايأوج٘ ايكصوز  (1)

العػػاـ بمراعػػاة الفػػركؽ بػػيف ثػػانكم ـ اليسياسػػات المنػػاهج لمتعمػػ يهتمػػاـ كاضػػعاضػػعؼ 
سػػػكاء كانػػػت سػػػاحمية أك صػػػحراكية أك زراعيػػػة أك  ،مالمجتمػػػع المصػػػر فػػػي  البيعػػػات المختمفػػػة

شػكاؿ أكتبػدك مجػرد  ،تقميديػةالعػاـ ثػانكم كما زالت البنية المعرفيػة لمنػاهج التعمػيـ ال ،حضارية
ف أكمػػا  ،مجػػرد ذاكػػرة لمحفػػظ كالتمقػػيف أصػػبحختػػزاؿ شخصػػية الطالػػب حتػػى اكبػػذلؾ تػػـ  ،جػػاهزة

كال تسػػاعد المنػػاهج الدراسػػية  ،تهػػتـ بػػالتنظير عػػف التطبيػػؽثػػانكم المنػػاهج الدراسػػية لمتعمػػيـ ال
 تركػػػزك  سػػػكؽ العمػػػؿ.يحتاجهػػػا التػػػي  بنػػػاء الطاقػػػات كالمهػػػارات كالقػػػدراتثػػػانكم فػػػي متعمػػػيـ الل

هتمػػاـ بعمػػـك دكف اال يالعػػاـ عمػػى عمػػـك الماضػػثػػانكم محتكيػػات المنػػاهج الدراسػػية لمتعمػػيـ ال
 .....كالجينػات ،خػبلؽكاأل ،كالبيعػة ،كالربػكة ،كالفضػاء ،ختػراعكاال ،ـ الميزرمك ع :المستقبؿ )مثؿ

   .(67)(ل إ
الثانكيػة ال يحقػؽ األمػؿ المرجػك الرياضػيات فػي المدرسػة ك  مػا زاؿ تعمػيـ العمػـكأن  " كما

فػي  منػاهج مػدارس المتفػكقيف الثانكيػة، كر ػـ أف (18) "  مف إشػباع طاقػات الطػبلب الفكريػةمن
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ػػػإال أف هنػػػاؾ  ،العمػػـك كالرياضػػػيات كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػة :العمػػـك كالتكنكلكجيػػػا تشػػػمؿ  اعمكمن
شباع طاقاتك  ،ينب ي االهتماـ بها لمكاجهة تحديات العصر لأخر     .الفكرية الطبلب ا 
  : شياسة ايكبوٍايكصوز فيُا يتعًل بأوج٘   (2)

مػػا يتعمػػؽ بسياسػػة القبػػكؿ فػػي مػػدارس المتفػػكقيف الثانكيػػة ل الدراسػػات فيأشػػارت إحػػد
الشػفافية عنػد إجػراء ك  قبػكؿ الطػبلب لمنزاهػةك  اختبػارعدـ مراعػاة لجنػة إلى  التكنكلكجياك  لمعمـك

أسػػباب شخصػػية أك إلػػى  قػػد يرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾك  ،المقػػاببلت الشخصػػية لمطػػبلب المتفػػكقيف
 .(69)ات المقاببلت الشخصيةاختبار عدـ تكافر معايير محددة تقاس في ضكعها نتاعج 

بشػػ ف نظػػاـ  2/61/2162( بتػػاري  382كمػػا يتضػػح مػػف القػػرار الػػكزارم السػػابؽ رقػػـ )
عمػػى  تقتصػػر فقػػط القبػػكؿ التكنكلكجيػػا أف معػػاييرك  الدراسػػة بمػػدارس المتفػػكقيف لمعمػػـكك  القبػػكؿ

فػي أف يمتحقػكا بمػدارس ثانكيػة  فإذف مػاذا عػف بػاقي الطػبلب الػذيف ير بػك ،الطبلب المتفػكقيف
هػػؿ مصػػير الطالػػب يتحػػدد إمػػا بػػالتفكؽ بالمرحمػػة اإلعداديػػة أك  ؟اتهـاحتياجػػك  هتمامػػاتهـاتمبػػي 

المجتمػػػع مػػػف ات احتياجػػػاتهـ أك احتياجػػػبالمػػػدارس الثانكيػػػة العامػػػة التػػػي ال تمبػػػي  لتتحػػػاؽاال 
 حكلهـ؟!

 :أوج٘ ايكصوز فيُا يتعًل بتُويٌ ايتعًيِ ايجاْوي (3)

فقد كصؿ الػدعـ الحكػكمي بحػكالي  ؛في مكارد  المالية اممحكظن  ارتفاعن ا"إف التعميـ يشهد 
إلػػى  2165/ 2164عػػاـ إليػػ  مقارنػػة بمػػا كصػػؿ  2114/ 2113مميػػار جنيػػ  عػػاـ  22,2

لكف هذ  الزيػادة  ،اإلنفاؽ عمي ك  كبيرة في مكارد التعميـمثؿ زيادة يمما  ،مميار جني  74,611
نتيجػة ك  ،التضػخـ، ك رتفػاع األسػعاراتطكير التعميـ بسػبب ك  عجزت عف الكفاء بمتطمبات إصبلح

 مخرجػات التعمػيـ الكميػةعمػى  عقكد ماضػية أثػرت لمدعمى  المزمنةك  لكؿ المشكبلت المتراكمة
 .(21)% مف مكازنة اإلنفاؽ العاـ لمدكلة6,7يتجاكز  التعميـ العمى  ف اإلنفاؽإإذ  ؛الكيفيةك 

، التكنكلكجيػػا تعػػاني مػػف " صػػعكبات التمكيػػؿك  كمػػا أف مػػدارس المتفػػكقيف الثانكيػػة لمعمػػـك
سػتحكاذ اضعؼ الميزانيات المخصصة لمتعميـ بصفة عامة بجانػب إلى  ترجع صعكبات التمكيؿك 

ضػػعؼ البنيػػة إلػػى  لممػػا أد ،لمتعمػػيـالنسػػبة األكبػػر مػػف المبػػالة المخصصػػة عمػػى  المرتبػػات
نقػػص خامػػات ، ك بػػطء أعمػػاؿ الصػػيانة الدكريػػةك  ،ضػػعؼ شػػبكة اإلنترنػػتك  ،التحتيػػة لممػػدارس

ػ ،المػكاد البلزمػة لمتشػ يؿك  المعامؿ  التكنكلكجيػاك  أف البنيػة التحتيػة لػدعـ تعمػيـ العمػـك اخصكصن
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خامػػات إلػى  بهػا الطػبلب تحتػاجالمشػركعات التػػي يقػـك ك  ،ة لم ايػةكمف ػالرياضػيات م  ك  الهندسػةك 
 .(26)"لتنفيذها 
الر ـ مف كػؿ الجهػكد التػي قامػت بهػا الػكزارة لمتكجػ  نحػك البلمركزيػة فػي التعمػيـ عمى ك 

الػبطء إلػى  ف الكاقػع يشػيرأمحاكلة إعطاء مزيد مف الصبلحيات لممػدارس " إال ك  ،الثانكم العاـ
 ،نتػاعج مممكسػةك  إلجػراءاتترجمتػ  ك  ضػعؼ تطبيقػ ك  ،الشديد في التطبيؽ الفعمي لهذا التكجػ 

ذلػػؾ فيمػػا ك  ،سػػتعثارها بػػ كبر قػػدر مػػف السػػمطةاسػػتمرار الػػكزارة فػػي االػػذم تتضػػح مظػػاهر  فػػي ك 
كػذلؾ هػي المسػؤلة عػف الترقيػات ، ك متحانات العامػةسير االك  ،خطط الدراسةك  ،يتعمؽ بالمناهج

الحريػة الكافيػة التػي تمكنهػا مػف أنػ  لػيس لممػديريات إلى  باإلضافة ،بالنسبة لمكظاعؼ القيادية
أك تنفيػذ السياسػة  ،تنفيذ السياسة المناسبة التي تراها مبلعمة لحسف سير العمػؿ فػي مدارسػها

 .(22) "التعميمية التي تبلعـ حاجات البيعة المحمية
يمكػف  ىالمزيد مػف البلمركزيػة حتػإلى  إف كؿ ما سبؽ يكضح أن  ينب ي أف تتج  الدكلة

أكليػاء ك  ات الطػبلباحتياجػتبلعػـ ك  ،تعميمية التػي تبلعػـ حاجػات البيعػة المحميػةتنفيذ السياسة ال
يجػػب أف ك  ،تطكرهػػاك  اتػػ  كػػؿ يػػـك بتجػػدد المعرفػػةاحتياجكمػػا أف سػػكؽ العمػػؿ تتجػػدد  ،األمػػكر

ػػػ مػػػدارس  ىفمػػػـ تعػػػد المػػػدارس الثانكيػػػة العامػػػة التقميديػػػة أك حتػػػ ؛ا كاقعنػػػا الحػػػالييتجػػػدد أيضن
لػػـ تعػػد ك  ،التكنكلكجيػػةك  الثػػكرة العمميػػةالتكنكلكجيػػا كافيػػة لمكاجهػػة ك  لمعمػػـك ةالمتفػػكقيف الثانكيػػ

ػػػ  اقتصػػػار المػػػدارس الثانكيػػػة لمعمػػػـككمػػػا أف  ،ا إلشػػػباع طاقػػػات الطػػػبلب الفكريػػػةكافيػػػة أيضن
إف كاقعنػا الحػالي يتطمػب  ،مقبػكؿ  يػر اأمػرن  عػد  ي   الطبلب المتفكقيف فقطقبكؿ عمى  التكنكلكجياك 

مقػػدار تفػػكقهـ فػػي مدارسػػػهـ أك ك  جمػػكع الطػػػبلب ب ػػض النظػػر عػػف تػػػرتيبهـإلػػى  منػػا النظػػر
إلػى  التكجػ ك  ،ت ييػر هػذ  النظػرةإلػى  إننػا ارف فػي حاجػة ،يةقتصادية أك االجتماعخمفياتهـ اال

مثػؿ المػدارس الجاذبػة  ،ات المجتمع المحمياحتياج ،تمبيك  إنشاء مدارس ثانكية تجذب الطبلب
 .المجتمع المحميك  أكلياء األمكرك  هتمامات الطبلباـ مع ءالتي تتعدد مكضكعاتها بما يتبل

 ما سبؽ يحاكؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ الرعيسي التالي: كفي ضكء
سػػتفادة مػػف تطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة فػػي بعػػض الكاليػػات كيػػؼ يمكػػف اال -

فػػي جمهكريػػة مصػػر  (الشػػمالية كاليػػة كاركلينػػا –كاليػػة فمكريػػدا  –كاليػػة ككنيتيكػػت )األمريكيػػة 
 العربية؟
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 :النحك التاليعمى  كينبثؽ مف هذا السؤاؿ الرعيسي عدة أسعمة فرعية
 نشػ تها) ما اإلطػار الفكػرم لممػدارس الجاذبػة فػي األدبيػات التربكيػة المعاصػرة مػف حيػث -

 ،أنكاعهػػا ،سياسػػة القبػػكؿ بهػػا ،عناصػػر نجاحهػػا ،برامجهػػا ،ركاعزهػػاك  أركانهػػا ،رهػػاتطك  ك 
 .(خطكات إنشاعهاك  مراحؿ

ما أبرز مبلمح تطبيقات المدارس الجاذبة الثانكية في بعػض الكاليػات األمريكيػة فػي كػؿ  -
 ؟(الشمالية كالية كاركلينا –كالية فمكريدا  –كالية ككنيتيكت )مف 

 ارس الجاذبة الثانكية في كاليات المقارنة؟بيف تطبيقات المد ؼختبلاالك  ما أكج  الشب  -

ما كاقع الجهكد المصرية المبذكلة في تطكير التعميـ الثانكم فػي ضػكء مفهػـك المػدارس  -
 ؟الجاذبة

سػػتفادة مػػف تطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة فػػي بعػػض مػػا اإلجػػراءات المقترحػػة لبل -
 الكاليات األمريكية في جمهكرية مصر العربية؟

 :أٖداف ايدزاسة : اثايًج

 .دبيات التربكية المعاصرةاألفي  لممدارس الجاذبة مالتعرؼ عمى اإلطار الفكر  -

مريكيػػة بعػػض الكاليػػات األفػػي  رصػػد أبػػرز المبلمػػح لتطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة -
 .(الشمالية كالية كاركلينا –كالية فمكريدا  –كالية ككنيتيكت )

كاليػػػات فػػػي  بػػػيف تطبيقػػػات المػػػدارس الجاذبػػػة الثانكيػػػة ؼخػػػتبلتحميػػػؿ أكجػػػ  الشػػػب  كاال -
 .المقارنة

ضػكء فػي  العػاـثػانكم تطكير التعمػيـ الفي  الكقكؼ عمى كاقع الجهكد المصرية المبذكلة -
 .مفهـك كفكر المدارس الجاذبة

بعػػض فػػي  سػػتفادة مػػف أبػػرز مبلمػػح تطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػةتحديػػد سػػبؿ اال -
إلنشػػاء مػػدارس ثانكيػػة كضػػع إجػػراءات مقترحػػة فػػي  النظػػرميػػة كاإلطػػار مريكالكاليػػات األ

 .مبما يتماشى مع طبيعة المجتمع المصر  ،جمهكرية مصر العربيةفي  جاذبة

 :أُٖية ايدزاسة : ازابًع

سػػتجابة متكاضػػعة لمػػا تحػػرص عميػػ  أ مػػب دكؿ العػػالـ ارف اقػػد تكػػكف الدراسػػة الحاليػػة  -
  بهػا ليكػكف أكثػر مبلءمػة لمقػرف القػادـ بومالػ  كأهدافػ العاـثانكم نحك تطكير التعميـ ال

 المركبة.
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بػالتعميـ  اكثيقنػ ارتباطنػايػرتبط  اتكتسب الدراسة الراهنة أهميتها مف خبلؿ تناكلها مكضػكعن  -
 يهداؼ المجتمػع المحمػأالعاـ كقدرت  عمى أداء رسالت  كأهداف  بما يتناسب مع ثانكم ال
 .ات الطبلباحتياجهتمامات ك اك 

إلػى مزيػد  ةكلػذلؾ فهػك بحاجػ ،محداثة فكر المدارس الجاذبة عمى مجاؿ التعمػيـ المصػر  -
هػػذا فػػي  معمكمػػات خصػػبةمػػف الدراسػػة كالمعالجػػة العمميػػة بػػ  حتػػى يمكػػف تػػكفير قاعػػدة 

عػف  ةالبػداعؿ، كالمسػعكلتعيف الجهات المسػعكلة عمػى إقػرار السياسػات كتحديػد  ،المجاؿ
 .جمهكرية مصر العربيةفي  ر المدارس الجاذبةالتخطيط عمى بناء ك رس ثقافة فك

فػػي  العػاـثػانكم منهػا التعمػػيـ ال يعػاني يالتػػ قػد تعػالج الدراسػة الحاليػػة بعػض المشػكبلت -
جمهكريػػة فػػي  مصػػر مػػف خػػبلؿ كضػػع إجػػراءات مقترحػػة إلنشػػاء مػػدارس جاذبػػة ثانكيػػة

 .يةمريكبعض الكاليات األفي  مصر العربية مف خبلؿ االستفادة مف تطبيقاتها

 :َٓٗج ايدزاسة :اخاًَش

لممػػنهج  اضػػكء طبيعػػة مكضػػكع الدراسػػة كأهػػدافها فػػلف الدراسػػة الحاليػػة تسػػير كفقنػػفػػي 
مجرد تجميع معمكمات أك بيانات كصفية أك إحصػاعية عػف نظػاـ ال يقتصر عمى "الذم المقارف 

ـ ظ  إنمػػا يقػػـك عمػػى تحميػػؿ هػػذ  البيانػػات أك المعمكمػػات عػػف الػػن   ،لمتعمػػيـ أك نظػػاميف أك أكثػػر
 ،كالسياسػية ،كالثقافية ،يةجتماعكاال ،يةقتصادكأطرها اال ،خمفياتهاضكء في  التعميمية المختمفة

التعميميػػة تبػػدك الػػن ظ ـ جعمػػت  يسػػباب التػػكتشػػاؼ العكامػػؿ كاألابقصػػد  ؛كالتاريخيػػة ،ةربكيػػكالت
ضػكء  يكفػ .(23)معينػة لمشػكبلت تربكيػة كاحػدة " فرضت حمكالن التي ك  ،عميهاهي التي  بالصكرة

 :يذلؾ تسير الدراسة عمى النحك التال
نشػػ تها )جمػػع المعمكمػػات كالمعطيػػات التربكيػػة المتعمقػػة بالمػػدارس الجاذبػػة مػػف حيػػث  -

 ،أنكاعهػػا ،سياسػػة القبػػكؿ بهػػا، عناصػػر نجاحهػػا ،برامجهػػا ،أركانهػػا كركاعزهػػا ،كتطكرهػػا
 .(مراحؿ كخطكات إنشاعها

كاليػػة  –كاليػػة ككنيتيكػػت )فػػي  رصػػد أبػػرز مبلمػػح تطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة -
 .مريكيةبالكاليات المتحدة األ (الشماليةكالية كاركلينا  –فمكريدا 

فػي  بيف تطبيقػات المػدارس الجاذبػة الثانكيػة ؼختبلكج  الشب  كاالأتحميؿ مقارف إلبراز  -
 .نةكاليات المقار  



 .................................................................... المدارس الجاذبة وتطبيقاتها في التعليم الثانوي

 - 6458 - 

جمهكريػػة مصػػر فػػي  الكصػكؿ إلػػى إجػػراءات مقترحػة لتطبيػػؽ المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػة -
 .مالعربية بما يتماشى كطبيعة المجتمع المصر 

 :حدود ايدزاسة :اسادًس

 : تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدكد التالية
الدراسػػػة  لممػػػدارس الجاذبػػػة تقتصػػػر مفيمػػػا يتعمػػػؽ باإلطػػػار الفكػػػر  :الحػػػدكد المكضػػػكعية -

عناصػػر  ،برامجهػػا ،أركانهػػا كركاعزهػػا ،كتطكرهػػا الجاذبػػةنشػػ ة المػػدارس )الحاليػػة عمػػى 
 .(مراحؿ كخطكات إنشاعها ،أنكاعها ،سياسة القبكؿ بها ،نجاحها

 مريكيػػة تقتصػػرالكاليػػات المتحػػدة األفػػي  بكاليػػات المقارنػػةفيمػػا يتعمػػؽ  :كاليػػات المقارنػػة -
 :الدراسة الراهنة عمى الكاليات التالية

  :وَربزات ذيو Connecticut State والية نوْيتيهت –أ
 أكليػاء األمػكركتجعػؿ  ،شراكات مجتمعيػة قكيػة يكالية ككنيتيكت بتبنفي  تمتـز المدارس
 ،نػػ  مػػع التكقعػػات العاليػػةأكتؤكػػد الكاليػػة  ،صػػكات مػػؤثرة داخػػؿ المػػدراسأشػػركاء حقيقػػيف لهػػـ 

كالمعممػػػػيف  ،كالتػػػػدريس الفعػػػػاؿ ،كالقيػػػػادة القكيػػػػة ،كخػػػػدمات الػػػػدعـ الجيػػػػد ،كالمػػػػكارد الكافيػػػػة
كاليػػة فػػي  ـ المػػدارس الحككميػػةقػػد  كت   ،ةالمتحمسػػيف يمكػػف تحقيػػؽ المػػدارس ألهػػدافها المرجػػك  

باإلضػػافة إلػػى  ،كمنػػاهج ذات صػػمة بػػالكاقع ،ككنيتيكػػت مجمكعػػة متنكعػػة مػػف البػػرامج التعميميػػة
ض النظػػػر عػػػف  ػػػهتمامػػػاتهـ بار قػػػدرات كػػػؿ الطػػػبلب كمػػػكاهبهـ ك قػػػد  ت   يالبيعػػػات اإلبداعيػػػة التػػػ
بر البػرامج الجاذبػة بالكاليػة ك يرهػا مػف تكما تع ،يةجتماعك االأية قتصادخمفياتهـ العرقية أك اال

 .(24) ات الطبلب كاألسراحتياجدكات قكية لتمبية أخرل البرامج األ
 :َربزات ذيوو  Florida State :فًوزيداوالية  -ب

 ،مجػػاؿ التعمػػيـفػػي  كالمسػػاءلة كالتحسػػيف المسػػتمر بتكػػارتؤكػػد كاليػػة فمكريػػدا عمػػى اال
عػداد جميػع  ،يػة عاليػةأكاديمكتعمؿ خطة كالية فمكريدا عمى إخضػاع جميػع الطػبلب لمعػايير  كا 

جػراءات  اتخاذكتمتـز ب ،هانيختارك التي  أك المهف يالتعميـ الجامعفي  الطبلب لمنجاح خطػكات كا 
كمػػػا تمتػػػـز بمسػػػاءلة  ،فكريػػػة لضػػػماف مسػػػاعدة الطػػػبلب كالمػػػدارس عمػػػى التحسػػػيف المسػػػتمر

يػة طمكحػة أكاديمهداؼ تضع كاليػة فمكريػدا معػايير كلدعـ هذ  األ ،المدارس عف نتاعج الطبلب
اإلعػبلف عػف  كيػتـ ،ضػكء تمػؾ المعػاييرفػي  كيتـ قياس نتاعج الطػبلب ،كصارمة لجميع الطبلب
مػػف نت كاليػػة فمكريػػدا لتػػزاـ الكاليػػة بالمعػػايير المكضػػكعة حس ػػكنتيجػػة ال  ،هػػذ  النتػػاعج بشػػفافية
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التػي أكضػحت ك  ،ـ التعميميهذا ما أكدت  نتاعج التقييـ الكطني لمتقد  ، ك تصنيؼ مدارسها لمستك 
ظهػرت العديػد مػف أكمػا  ،بشػكؿ ممحػكظكرفعهػا نتاعجهػا  أف كالية فمكريدا قػد تمكنػت مػف زيػادة

 لالمسػػتك عمػػى  المقػػاييس أف أداء الطػػبلب فػػي الكاليػػة كػػاف مػػف ضػػمف أفضػػؿ عشػػر كاليػػات
أف الطبلب مف ذكم الدخؿ المنخفض فػي فمكريػدا كػانكا مػف  2165أظهرت تقييمات ، ك الكطني

 .(25)الكالية لمستك  ىعم أداءن  ىالطبلب األعم
 -:َربزات ذيوو North Carolina State :ايظُايية والية نازوييٓا -ج

ففػي عػاـ  ،يػة لتكنكلكجيػا المعمكمػات فػي العػالـأكاديمأكبػر  الشػمالية كاليػة كاركلينػا عد  ت  
فػػي  Microsoftتفاقيػػة مػػع مايكركسػػكفت االعامػػة  الشػػمالية مػػدارس كاركلينػػا عقػػدت 2161

تساعدهـ فػي النجػاح ر لطبلب المدارس الثانكية مهارات تقنية حقيقية تكف   تكنكلكجيا المعمكمات
ر كاليػػة كاركلينػػا كمػػا تػػكف   ،هـ بالكميػػات التػػي ير بكنهػػاالتتحػػاقعنػػد كػػذلؾ ك  ،فػػي حيػػاتهـ المهنيػػة

ا ين اقتصػادمتعػدد المسػتكيات لضػماف حصػكؿ جميػع الطػبلب المحػركميف  ادعمن ك  انظامن الشمالية 
نهػج نمػػكذج تحسػيف المدرسػػة عمػى  كاليػػةالتؤكػد ك  ،الػػدعـ التعميمػي الػبلـز لهػػـعمػى  األقميػاتك 

ي كػػاديمالبيانػػات لزيػػادة تحسػػيف األداء األ عمػػى  حػػؿ المشػػكبلت القػػاعـأسػػمكب الػػذم يسػػتخدـ 
المػدارس التػي تعػاني ، ك دعػـ المػدارس ذات األداء المػنخفضعمػى  كما تحرص الكالية ،لمطبلب

 اسػتخداـ% ب 61المػدارس الثانكيػة التػي يقػؿ فيهػا كفػاءة األداء عػف ، ك مف فجػكات فػي األداء
 تػػكفير التػػدريب التػػكجيهيك  ،ات الشػػاممةحتياجػػتقيػػيـ االك  ،الكاليػػةمسػػتكل عمػػى  نظػػاـ الػػدعـ

 .(26) التنمية المهنية المستمرةك  القيادةك 
 :َصطًخات ايدزاسة : اسابًع

          Magnet Schools :املدازض اجلاذبة
تػػكفر منػػاهج فريػػدة أك يػػة أك ثانكيػػة عامػػة ابتداعتعػػرؼ المدرسػػة الجاذبػػة ب نهػػا مدرسػػة 

تتميػػز هػػذ  المػػدارس عػػف ، ك متخصصػػة بطريقػػة متميػػزة تجػػذب الطػػبلب مػػف مختمػػؼ الخمفيػػات
سػـ يػة متخصصػة تعػرؼ باأكاديممكضػكعات  تػكفيرعمى   يرها مف المدارس العامة في قدرتها

تقػدـ بػرامج ، ك حػدكد المدرسػة العاديػة منطقػة خػارج مػف هي مفتكحة لمطبلب، ك البرامج الجاذبة
 .(27)تنافسيةك  ارمةص

ثانكيػة يػتـ تصػميمها لتعزيػز بيعػات ك  يةابتداعمدارس  :كما تعرؼ المدارس الجاذبة ب نها
تسػػتخدـ ، ك هػػي مفتكحػػة بشػػكؿ عػػاـ لمطػػبلب مػػف خػػارج األحيػػاءك  ،مبتكػػرةك  تعميميػػة متنكعػػة
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 مكضػكعات محػددة فػي العمػـكعمػى  لديها منػاهج قاعمػة، ك لقبكؿ الطبلب قتراعنظاـ االمعظمها 
 التعمػػيـ المهنػػيك  ،البكالكريػػا الدكليػػة، ك الفنػػكف المسػػرحية، ك الرياضػػياتك  الهندسػػةك  التكنكلكجيػػاك 
عمػػػػى  القػػػػاعـ الػػػػتعم ـنمػػػػكذج عمػػػػى  كمػػػػا أف  البيتهػػػػا تقػػػػـك ،...،الم ػػػػات العالميػػػػةك  ،التقنػػػػيك 

 .(28)المقاطعةك  ا لقانكف الكاليةالمحاسبية بها كفقن ك  تتـ المساءلةك  ،المشركعات
بػػػرامج ذات مكضػػكعات خاصػػة تػػـ تصػػميمها لجػػػذب  :المػػدارس الجاذبػػة ب نهػػا كتعػػرؼ

 .(29)العاعبلت مف مختمؼ الخمفيات
ػػ :ب نهػػا اكيمكػػف تعريػػؼ المػػدارس الجاذبػػة إجراعينػػ  اي ػػأكاديم امػػدارس ثانكيػػة تقػػدـ منهجن

 بيعػة تعميميػة تنافسػيةيػتـ تصػميمها لتعزيػز ك  ،محػددةك  مميزةمكضكعات عمى  اقاعمن  امتخصصن 
لجػذب الطػبلب مػف مختمػؼ المشػركعات عمػى  القػاعـ الػتعم ـنمػكذج  اسػتخداـمبتكرة مف خبلؿ ك 

 .ات المناطؽ المحميةاحتياجتمبية عمى  بما يساعدك  ،يةجتماعاالك  يةقتصادالخمفيات اال
ًٓ  :ايدزاسات ايشابكة : اثاَ

ا لمترتيػب الجاذبػة طبقنػاألجنبية المتعمقة بالمدارس ك  يتـ عرض الدراسات السابقة العربية
 :األحدث كما يميإلى  الزمني لها مف األقدـ

 : ايدزاسات ايعسبية ( أ)

المدرسػة بػالتعميـ قبػؿ  اختيػاردراسػة مقارنػة لػبعض صػية حركػة  :أمؿ أحمػد حسػف محمػد -6
مكػػاف اإلفػػادة منهػػا فػػي جمهكريػػة مصػػر العربيػػة ك  الجػػامعي بالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ا 

"2166"(31): 

 المدرسػػة بالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة اختيػػارحركػػة عمػػى  ؼالتعػػر  إلػػى  الدراسػػة هػػدفت
 المدرسػة اختيػاررصد بعض الصية التعميمية التػي أفرزتهػا حركػة ك  ،األسس التي قامت عميهاك 
تناكلػػت الدراسػػة بعػػض ك  .سػػتفادة منهػػا فػػي تطػػكير التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي بمصػػرتحميمهػػا لبلك 

، المػدارس التعاقديػة، ك التي تمثمت في المدارس الجاذبةك  ،أفرزتها الحركة البداعؿ المتنكعة التي
العكامػؿ ك  لالمدرسػة فػي ضػكء القػك  اختيػارت الدراسػة المػنهج المقػارف لتحميػؿ حركػة استخدمك 

كاقػػػع إدارة  أف :مجمكعػػػة مػػػف النتػػػاعج أهمهػػػاإلػػػى  تكصػػػمت الدراسػػػةك  .يةقتصػػػاداالك  السياسػػػية
البلمركزيػػة مػػا زالػػت ال تتجػػاكز ك  المبذكلػػة نحػػك الجمػػع بػػيف المركزيػػةالجهػػكد ك  التعمػػيـ بمصػػر

إلػى  لػـ تصػؿ بعػد  ك  ل،لتشمؿ جكانب العممية التعميمية األخر  لـ تمتد بعد  ك  ،البلمركزية الج رافية
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اإلجراعػػي المتمثػػؿ فػػي المدرسػػة مسػػاحة كاسػػعة مػػف حريػػة مسػػتكل درجػػة النضػػج التػػي تمػػنح ال
 .القرار اتخاذك  اإلدارة

المتطمبػػات التربكيػػة لتحقيػػؽ بيعػػة مدرسػػية جاذبػػة بمػػدارس  :صػػفاء محيػػي الػػديف بهجػػت  -2
 :(36)" 2168الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في ضكء متطمبات المدرسة الجاذبة " 

درجػة تػكافر المتطمبػات التربكيػة لتحقيػؽ بيعػة مدرسػية عمػى  ؼالتعػر  إلػى  هدفت الدراسة
ت الدراسػػة اسػػتخدمك  ،يػػة مػػف التعمػػيـ األساسػػي بمحافظػػة المنكفيػػةجاذبػػة بمػػدارس الحمقػػة الثان

 ضعؼ الصػمة بػيف التعمػيـ :مجمكعة مف النتاعج أهمهاإلى  تكصمت الدراسةك  .المنهج الكصفي
فػي تقػاعس المجتمػع المحمػي عػف أداء دكر  تجػا  المشػاركة ك  ،سكؽ العمؿك  متطمبات الحياةك 

تػػكافر المتطمبػػات التربكيػػة لتحقيػػؽ بيعػػة مدرسػػية مسػػتكل ضػػعؼ ، ك رسػػـ السياسػػات التعميميػػة
هتمػاـ بثقافػة ضػعؼ اال، ك جاذبة بمدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بمحافظة المنكفية

الػذم  التطبيػؽ الفعمػي لمعػايير الجػكدةك  حيػز التنفيػذإلػى  نتقاؿ بها مف حيػز الثقافػةاال ك  الجكدة
    .اذبةيضمف تكفير متطمبات البيعة المدرسية الج

 : ايدزاسات األجٓبية ( ب)

لػيف جكلػػدرينج  -6 : Charles Hausman & Ellen Goldringتشػارلز هاكسػػماف كا 
ذات  ختيػػػارهػػػؿ أسػػػباب اال .مشػػاركة الكالػػػديف كتػػػ ثيرهـ كرضػػاهـ عػػػف المػػػدارس الجاذبػػة

 :(32)"2111" أهمية؟
لممػػدارس  أكليػػاء األمػػكر اختيػػارؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف أسػػباب هػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػر  

 ي؛ فقػػػدالمػػػنهج الكصػػػفت الدراسػػػة اسػػػتخدمك  ،الجاذبػػػة كمسػػػتكل رضػػػاهـ عػػػف هػػػذ  المػػػدارس
ال  اعتمدت عمى جمع البيانات مػف منطقتػيف كبيػرتيف حضػريتيف تشػكؿ المػدارس الجاذبػة جػزءن ا

كعشػريف  صػؿ خمػس  أمدرسػة جاذبػة مػف  ةعشػر  كقد تـ جمع البيانات مف ثمػاني ،يتجزأ منهما
عمػى  كفيحرصػ أكليػاء األمػكرأف  :كتكصمت الدراسة إلػى مجمكعػة مػف النتػاعج أهمهػا ،مدرسة
 ،نضػباطكالقػيـ، كاال  ،يكػاديمعهـ لعػدة أسػباب تتعمػؽ بالجانػب األ المػدارس الجاذبػة ألبنػا اختيار

   كالراحة. ،كالسبلمة
نظػػػرة فاحصػػػة عمػػػى  :رفػػػع إنجػػػازات الطػػػبلب :Octavio Sanchezأككتػػػافيك سانشػػػيز -2

  :(33").2161المدارس الجاذبة 
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 اإلػى تقيػيـ األسػس الفعالػة لممػدارس الجاذبػة عمػى تحصػيؿ الطػبلب كفقنػهدفت الدراسػة 
كتػـ  ،جنػكب  ػرب تكسػاسفػي  كحػددت الدراسػة منطقػة مدرسػية كاحػدة تقػع ،لمقاييس محػددة

تكسػػاس  اختبػػارفػػي  المػػدارس الثانكيػػة عػػف طريػػؽ تحميػػؿ الػػدرجاتفػػي  تقيػػيـ البػػرامج الجاذبػػة
باإلضػػافة إلػػى تقييمػػيف مػػرجعييف  ،يالكفػػاءة قبػػؿ المدرسػػ اختبػػارك  ،لتقيػػيـ المعرفػػة كالمهػػارات

هػػذ  فػػي  كمػػا تػػـ مقارنػػة مدرسػػتيف ،لمرياضػػيات كالقػػراءة مػػع رصػػد معػػدالت الحضػػكر لمطػػبلب
ات فػختبلالمنطقػة لتسػميط الضػكء عمػى التشػابهات كاالفػي  تيفالدراسة مع مدرسػتيف  يػر جػاذب

الستكشػاؼ العبلقػة  يمػع البحػث المقػارف السػبب رتبػاطيت الدراسػة البحػث اال استخدمك  .بينهما
كتكصػمت  ،الطػبلب كمعػدؿ حضػكرهـبيف المدارس الجاذبة ك ير الجاذبػة فيمػا يتعمػؽ بتحصػيؿ 

ر فكاعػػد  يػػر مممكسػػة ف البػػرامج الجاذبػػة تػػكف  أ :الدراسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػاعج مػػف أهمهػػا
كينعكس ذلؾ عمػى زيػادة معػدؿ حضػكر الطػبلب بهػا عػف المػدارس  ،تحفيزلمطبلب مثؿ زيادة ال

 ،كمػػا تركػػز البػػرامج الجاذبػػة عمػػى إقامػػة ركابػػط مػػع منظمػػات المجتمػػع ،خػػرل  يػػر الجاذبػػةاأل
عطاء الطبلب تجارب كتحديات حقيقية كما أكضػحت الدراسػة أنػ  ال يكجػد  ،يالعالـ الكاقعفي  كا 

يتعمػؽ بمعػدالت حضػكر  ؼخػتبلكلكػف اال ،ختبػاربػدرجات االفرؽ كبير قابؿ لمقياس فيما يتعمؽ 
 .الطبلب

فػػي  متكنكلكجيػػالدمػػج المعممػػيف  :دراسػػة حالػػة :Daphne Grabovoi مجرابػػك  يدافنػػ -3
 : (34)."2164مدرسة جاذبة"

يكاجههػػػا المعممػػػكف عنػػػد محػػػاكلتهـ دمػػػج التػػػي  إلػػػى تحديػػػد العقبػػػاتهػػػدفت الدراسػػػة 
فػػي  المػػدارس الثانكيػػة الجاذبػػةفػػي  كخطػػط الدراسػػة اليكميػػة المنػػاهج الدراسػػيةفػػي  التكنكلكجيػػا

مػػف خػػبلؿ  يكالمػػنهج النػػكع ،ت الدراسػػة مػػنهج دراسػػة الحالػػةاسػػتخدمك  ،الس فيجػػاس كنيفػػادا
األسػعمة المنظمػة لمتحقػؽ  اسػتخداـكمػا تػـ  .بهػذ  المػدارس اإجراء المقاببلت مع عشريف معممن 

كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى  ،نشػػطة الصػػفيةاأل فػػي  كلكجيػػانمػػف تصػػكرات المعممػػيف حػػكؿ دمػػج التك
فػي  سػت بلؿ التكنكلكجيػاف عمػى ايف المعممػيف لػـ يككنػكا قػادر أ :همهاأمجمكعة مف النتاعج مف 

كمػا  ،كالممارسػة الػتعم ـإلػى مزيػد مػف الكقػت ك  ةنػ  بحاجػأك  ،مثػؿعمى النحك األ يالفصؿ الدراس
كأكصػت الدراسػة بضػركرة تطػكير البنيػة  ،تهـااحتياجبحاج  إلى تنمية مهنية تتناسب مع  ـنهأ

 .بهذ  المدارس ياالتحتية لمتكنكلكج
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التنميػػة المهنيػػة المت صػػمة فػػي الكظػػاعؼ كمؤشػػر  :Nicolas Craccoنيكػػكالس كراكػػك  -4
  :(35)" 2165ي في المدارس الجاذبة "كاديملئلنجاز األ 

 المهنيػػة لممعممػػيفمػػف كجػػكد عبلقػػة متبادلػػة بػػيف التنميػػة  ؽالتحق ػػ هػػدفت الدراسػػة إلػػى
جاذبػة بمدينػة نيكيػكرؾ حيػث تسػتخدـ معظػـ المػدارس التنميػة المدارس التحصيؿ الطبلب في ك 

، إنجػػاز تحصػػيؿ الطػػبلبعمػػى  المهنيػػة كػػ داة لزيػػادة فعاليػػة معمميهػػا بمػػا يػػنعكس فػػي النهايػػة
عػف الطػبلب مػف  جمػع البيانػات المؤرشػفةعمى   ير تجريبي يقـك ات الدراسة تصميمن استخدمك 

ػػػاسػػػتخدمكمػػػا  ،دليػػػؿ جػػػكدة مدينػػػة نيكيػػػكرؾ تحميمهػػػا لتحديػػػد ك  لجمػػػع البيانػػػات اينػػػكم   ات نهجن
هػػـ ك  ،ف فػػي الدراسػػةيتػػـ جمػػع البيانػػات مػػف المشػػاركك  ،الخصػػاعص المحػػددة لمتنميػػة المهنيػػة

رتبػػاطي لتحديػػد ت الدراسػػة التحميػػؿ اال اسػػتخدمكمػػا  ،المػػدارس الجاذبػػة بكاليػػة نيكيػػكرؾ كمعممػػ
، الػػػتعم ـمجتمعػػػات  :هػػػيك  المجػػػاالت السػػػبعة لمتنميػػػة المهنيػػػةك  العبلقػػػة بػػػيف تحصػػػيؿ الطػػػبلب

إلػػػى  تكصػػػمت الدراسػػػةك  .النتػػػاعجك  التنفيػػػذ، ك الػػػتعم ـتصػػػميمات ، ك البيانػػػات، ك المػػػكارد، ك القيػػػادةك 
نجػػاز ك  كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػاعية بػػيف التنميػػة المهنيػػة :مجمكعػػة مػػف النتػػاعج أهمهػػا ا 

بينمػػا لػػـ تكػػف هنػػاؾ عبلقػػات ذات داللػػة إحصػػاعية بػػيف التنميػػة  ،فػػي الم ػػة اإلنجميزيػػة الطػػبلب
   .الرياضياتك  المهنية

مقارنػػة بػػيف  :Gregory Dale Cartwright IIجريجػػكرم دايػػؿ كارترايػػت الثػػاني  -5
  :(36)" 2166تطبيؽ نظرية التربية النقدية " :المدارس التقميديةك  المدارس الجاذبة

أداء الطػبلب فيمػا يتعمػؽ بالمػدارس عمػى  التػ ثير العػاـعمػى  ؼالتعػر  هدفت الدراسة إلػى 
 فػي كػبلالثانكية مف خػبلؿ إجػراء مقارنػة بػيف أداء الطػبلب الجاذبة  المدارسك  الثانكية التقميدية

تحديػػد أثػػر سياسػػة التعمػػيـ فيمػػا يتعمػػؽ بلنجػػاز ، ك النػػكعيف مػػف المػػدارس فػػي كاليػػة تكسػػاس
ت الدراسػػة مػػنهج اسػػتخدم، ك زيػػادة نسػػبة التسػػرب فػػي المنػػاطؽ الحضػػريةك  الثانكيػػةالمػػدارس 

تتػ لؼ مػػف ك  ،عتبارهػػا تمثػؿ مجمكعػػة متنكعػة مػف الطػػبلباكاليػة تكسػاس بعمػػى  دراسػة الحالػة
ت الدراسػة المػنهج المقػارف لتحديػد اسػتخدمكمػا  ،أكبر المناطؽ في الكاليات المتحدة األمريكيػة

نظريػة التعمػيـ النقػدم هػي بػديؿ أفضػؿ عػف  مبادئلجاذبة التي تستخدـ ما إذا كانت المدارس ا
أف  :مجمكعػة مػف النتػاعج أهمهػاإلػى  تكصػمت الدراسػة، ك نظرياتها مف المدارس التقميديػة أـ ال

زيػادة تحصػيمهـ مػف خػبلؿ عمػى  تعمػؿك  ،الطػبلب لتػدعـ التفكيػر النقػدم لػدالمدارس الجاذبػة 
 تطبيػؽ التفكيػر النقػدمعمػى  كما أنهػا تسػاعد الطػبلب ،الدراسيـ الطبلب خارج بيعة الفصؿ تعم  
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تمبيػػة عمػى  مجاالتهػا التػػي سػاعدتك  ع مكضػكعاتهاتنػػك  إلػى  باإلضػافة ،العػالـ مػف حػػكلهـعمػى 
هػػك مػػا عجػػزت عػػف تحقيقػػ  ك  ات المجتمػػعحتياجػػتػػكفير رؤيػػة كاضػػحة الك  ،ات الطػػبلباحتياجػػ

جميع أصػحاب المصػمحة ك  يدعـ قادة المدارسأكصت الدراسة بضركرة أف ، ك المدارس التقميدية
 .الدكلةمستكل عمى  تنفيذ المدارس الجاذبة

 تحميػػؿ مػػدارس منطقػػة :Edwin Marcus Robinsonإدكيػػف مػػارككس ركبنسػػكف  -6
نفقػػػػات كػػػػؿ طالػػػػب " ك  مػػػػا يتعمػػػػؽ بحالػػػػة المسػػػػاءلةيكبلركسػػػػديؿ البمديػػػػة الثمانيػػػػة الجاذبػػػػة ف

2166"(37):  
تحميػػػؿ ثمػػػاني مػػػدارس جاذبػػػة فػػػي بمديػػػة كبلركسػػػديؿ فيمػػػا يتعمػػػؽ إلػػػى  هػػػدفت الدراسػػػة

ب ػرض تحديػد  ،بعد تنفيذ البرنامج الجػاذبك  بي قبؿية مسيسينفقات الطبلب في كالك  بالمساءلة
لمسػػاعدة مسػػؤكلي المنػػاطؽ التعميميػػة فػػي  كذلػػؾ ؛مػػا إذا كانػػت الت ييػػرات إيجابيػػة أك سػػمبية

رار إنشػػاء ثمػػاني مػػدارس جاذبػػة بالكاليػػة فيمػػا يتعمػػؽ قػػعمػػى  التحديػػد الكاضػػح لمنتػػاعج المترتبػػة
تػـ  ؛ فقػدجمػع البيانػاتعمػى  ت الدراسػة المػنهج الكصػفي القػاعـاسػتخدم، ك النفقػاتك  بالمساءلة

 ،تحميمها لممدارس الثماني قبؿ أربع سػنكات دراسػية مػف تنفيػذ البرنػامج الجػاذبك  جمع البيانات
 إحػػداث :مجمكعػػة مػػف النتػػاعج أهمهػػاإلػػى  سػػةصػػمت الدراك ت، ك بعػػد خمػػس سػػنكات مػػف التنفيػػذك 

مػف المػدارس الثمػاني بعػد تنفيػذ البرنػامج  فمساءلة فػي مدرسػتيبال ما يتعمؽت ييرات إيجابية في
 .كما زاد البرنامج الجاذب مف متكسط نفقات كؿ طالب في الكالية ،الجاذب

ي فػػي مدرسػػة كػػاديماإلنجػػاز األ عمػػى  أثػػر تعمػػيـ مارياتشػػي :Fang Yuanفػػانة يػػكاف  -7
 :(38)"2167الثانكية " الجاذبة مدرسة بيكبمكك  الثانكيةالجاذبة تككسكف 

عمػػػى  Mariachiإكسػػػاب فهػػػـ متزايػػػد لتػػػ ثير برنػػػامج مارياتشػػػي إلػػػى  هػػػدفت الدراسػػػة
الهكيػة ك  البحث عػف العبلقػة بػيف اإلنجػازك  ،ي لطبلب المدارس الثانكية الجاذبةكاديماإلنجاز األ 

مقػاببلت ك  ،المنهج الكصػفيك  ،كلكجيابالدراسة عدة مناهج تضمنت األنثرك ت استخدمك  ،الثقافية
عمػػى  اشػػتممت العينػػةك  تيف،بيكبمػػك الثػػانكيك  تككسػػكف تيفػػي مدرسػػ أكليػػاء األمػػكرك  مػػع الطػػبلب
عشػرة مػف أكليػاء ، ك مػف مػديرم المػدارس فاثنػي(، ك طبلب مف كػؿ مدرسػة ةعشر ) اعشريف طالبن 
 باإلضػػافة ،البيانػػاتالبريػػد اإللكتركنػػي فػػي جمػػع ك  سػػتبياناتاال اسػػتخداـكمػػا تػػـ  ،أمػػكر الطػػبلب

مجمكعػػة مػػف إلػػى  تكصػػمت الدراسػػة، ك التػػي تسػػتخدـ برنػػامج مارياتشػػيصػػكؿ مبلحظػػة الفإلػػى 
عمـ المكسػيقي قػد عمى  أف الطبلب المسجميف في برنامج مارياتشي الذم يعتمد :النتاعج أهمها
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إنشػاء هكيػة ثقافيػة تتناسػب مػع عمػى  لبرنػامجكمػا سػاعدهـ ا ،يكػاديمأداعهـ األ مستكل ارتفع 
تنميػػة العبلقػػات عمػػى  كمػػا سػػاعد البرنػػامج ،ي الثقػػافي فػػي الكاليػػات المتحػػدةجتمػػاعالسػػياؽ اال

تحسػيف نتػاعج عمػى  سػاعدمػا هػك ك  ،المعممػيفك  أكليػاء األمػكرك  أقػرانهـك  اإلنسانية بيف الطػبلب
 .الطبلب

  : ايدزاسات ايشابكةعًى  ايتعًيل

المػػدارس  هتمػػاـ بمكضػػكعالدراسػػات السػػابقة العربيػػة كاألجنبيػػة مػػف حيػػث االتشػػابهت 
 ،دراسػػة )أمػػؿ أحمػػد حسػػف يففػػ ؛كلكػػف ركػػزت الدراسػػات السػػابقة عمػػى أبعػػاد معينػػة ،الجاذبػػة
 ياألمريكػػ يالتعميمػػ ككصػػؼ النظػػاـ ،كأسسػػها ختيػػارهتمػػت الدراسػػة بفمسػػفة حركػػة االا( 2166
حركػة  يستدعى تبن ػمما ا ؛ض لهاالتي تعر   نتقاداتكاال  ،ل  كالقكانيف المنظمة ،العامة  كمبلمح
هتمػػت اك  ،المػػدارس الجاذبػػة كالمػػدارس التعاقديػػة يكتناكلػػت الدراسػػة صػػي ت .المدرسػػة اختيػػار

ؼ عمػػى درجػػة تػػكافر المتطمبػػات التربكيػػة بػػالتعر   (2168 ،الػػديف بهجػػت يػػيدراسػػة )صػػفاء مح
 ،بمحافظػة المنكفيػة يالثانيػة مػف التعمػيـ األساسػلتحقيؽ بيعة مدرسية جاذبػة بمػدارس الحمقػة 

بعػػػض فػػي  عمػػى تطبيقػػات المػػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػػة بينمػػا تحػػاكؿ الدراسػػػة الحاليػػة التركيػػػز
كأركانهػػا  ،رهػػايتنػػاكؿ نشػػ ة المػػدارس الجاذبػػة كتطك   مكضػػع إطػػار نظػػر ك  ،الكاليػػات األمريكيػػة

كمراحػػؿ  ،كأنكاعهػػا ،ياسػػة القبػػكؿ بهػػاكس ،كعناصػػر نجاحهػػا ،كبرامجهػػا ،كمككناتهػػا ،كركاعزهػػا
 ،كاليػػة ككنيتيكػػتفػػي  كخطػػكات إنشػػاعها مػػع التركيػػز عمػػى تطبيقػػات المػػدراس الثانكيػػة الجاذبػػة

كسياسػػة  ،كالتمكيػػؿ ،خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالمنػػاهجالشػػمالية ككاليػػة كاركلينػػا  ،ككاليػػة فمكريػػدا
إجػػراءات مقترحػػة لتطبيػػؽ كضػػع فػػي  سػػتفادة منهػػاحتػػى يمكػػف اال ؛كاليػػات التطبيػػؽ ،القبػػكؿ

 .جمهكرية مصر العربيةفي  المدارس الجاذبة الثانكية
هتمػػاـ بمكضػػكع االفػػي  كمػػا تشػػابهت الدراسػػات السػػابقة األجنبيػػة مػػع الدراسػػة الحاليػػة

مػدارس  اختيػارعمػى أثػر  (Charles & Ellen, 2000)فقػد ركػزت دراسػة  ؛المدارس الجاذبة
 ,Octavio Sanchez)فيمػػػا ركػػػزت دراسػػػة  ،أكليػػػاء األمػػػكرجاذبػػػة عمػػػى مسػػػتكل رضػػػا 

 Daphne)كأكػػدت دراسػػة  ،رفػػع إنجػػازات الطػػبلبفػػي  عمػػى دكر المػػدارس الجاذبػػة(2010

Grabovai, 2014) فػػي  عمػػى أهميػػة دمػػج المعممػػيف لمتكنكلكجيػػا داخػػؿ الفصػػكؿ الدراسػػية
التنميػة العبلقػة بػيف  (Nicolas Cracco, 2015) بينمػا أكضػحت دراسػة ،جاذبػةالمػدارس ال

 ت دراسػػػةاسػػػتطاعك  ،المػػػدارس الجاذبػػػةفػػػي  لمطػػػبلب يكػػػاديمالمهنيػػػة لممعممػػػيف كاإلنجػػػاز األ 
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(Gregory Dale, 2016)  ؼ جاذبػة كالمػدارس التقميديػة لمتعػر  المػدارس العقػد مقارنػة بػيف
عمػى إنجػاز الطػبلب  النقػدمدعػـ التفكيػر فػي  جاذبػةالمدارس التقـك ب   معمى ت ثير الدكر الذ

 كركػزت دراسػة ،هذا النطاؽفي  تقميديةالمدارس الجاذبة ك المدارس المقارنة بيف عقد مف خبلؿ 
(Edwin Marcus,2016) كاليػػة فػػي  جاذبػػةالمػػدارس التقػػـك بػػ   معمػػى تحميػػؿ الػػدكر الػػذ

 ,Fang Yuan) حػيف حاكلػت دراسػةفػي  ،يتعمػؽ بالمسػاءلة كنفقػات الطػبلب فيمػا يمسيسػب

 يكػػاديمجاذبػػة الثانكيػػة عمػػى اإلنجػػاز األ المػػدارس الفػػي  يقيػػاس أثػػر برنػػامج مارياتشػػ (2017
عمػػى كجػػ  التحديػػد فيمػػا يتعمػػؽ  مبينمػػا تحػػاكؿ الدراسػػة الحاليػػة رصػػد الكاقػػع المصػػر  ،لمطػػبلب

بعػػض الكاليػػات فػػي  سػػتفادة مػػف تطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػةكاال ،بالمػػدارس الثانكيػػة
سياسػة ك  ،إلى إجػراءات مقترحػة لمكاجهػة مشػكبلت محػددة تتعمػؽ بالمنػاهجمريكية لمكصكؿ األ

جمهكريػة مصػر العربيػة بمػا فػي  كالتمكيؿ مف خبلؿ تطبيػؽ المػدراس الجاذبػة الثانكيػة ،القبكؿ
 لذا سكؼ تستفيد الدراسة الحالية مػف الدراسػات السػابقة ؛المصرميتماشى مع طبيعة المجتمع 

 .الدراسة الحاليةفي  برة األجنبيةكالخ متدعيـ اإلطار النظر في 
 : خطكات الدراسة : اتاسعن 

 -:ضكء أهداؼ الدراسة كمنهجها تسير الدراسة الحالية كفؽ الخطكات ارتية في
 ،مقدمػة الدراسػة :كيتضػمف العناصػر ارتيػة ،تحديػد اإلطػار العػاـ لمدراسػة :الخطكة األكلػى -6

كمصػػطمحات  ،كحػػدكدها ،كالمػػنهج المسػػتخدـ ،كأهميتهػػا ،كأهػػدافها ،كأسػػعمتها ،كمشػػكمتها
 .كالدراسات السابقة ذات العبلقة ثـ خطكات الدراسة ،الدراسة

نشػػ ة المػػدارس  :لممػػدارس الجاذبػػة مػػف حيػػث متضػػمنت األسػػاس الفكػػر  :الخطػػكة الثانيػػة -2
 ،سياسػة القبػكؿ بهػاك  ،كعناصػر نجاحهػا ،برامجهػاك  ،أركانهػا كركاعزهػاك  ،الجاذبة كتطكرها

 .كمراحؿ كخطكات إنشاعها ،كأنكعها

بعػض الكاليػات في  تناكلت أبرز مبلمح تطبيقات المدارس الجاذبة الثانكية :الخطكة الثالثة -3
 .(الشمالية كالية كاركلينا –كالية فمكريدا  –كالية ككنيتيكت )األمريكية 

كاليػػات فػػي  دراسػػة تحميميػػة مقارنػػة لتطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة :الخطػػكة الرابعػػة -4
 .المقارنة
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ػػ :الخطػػكة الخامسػػة -5 التعمػػيـ فػػي  لكاقػػع الجهػػكد المصػػرية المبذكلػػة كتحمػػيبلن  اتضػػمنت عرضن
سياسػػة  ،التمكيػػؿ ،المنػػاهج)ي مصػػر مػػع التركيػػز عمػػى الكاقػػع الحػػالفػػي  العػػاـثػػانكم ال

 .ضكء مفهـك كفكر المدارس الجاذبةفي  (القبكؿ

جمهكريػػة فػػي  تطبيػػؽ المػػدارس الجاذبػػةاإلجػػراءات المقترحػػة ل تناكلػػت :الخطػػكة السادسػػة -6
سػتفادة عمػى ضػكء اال ،كالتمكيؿ ،كسياسة القبكؿ ،عمى المناهج مصر العربية مع التركيز

 ،بعػػض الكاليػػات األمريكيػػةفػػي  كتطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة م،مػػف اإلطػػار النظػػر 
 .مبما يتماشى مع طبيعة الكاقع المصر ك 

 اواضـخً  ايًدزاسـة لًيًًـ   ييتضـُٔ اإلطـاز ايفهـس    :يًُـدازض اجلاذبـة   ياإلطاز ايفهس :اخلطوة ايجاْية

 :ايصفخات ايتاييةيف  واألبعاد املتعًكة بٗا ،وتطوزٖا ،يٓظأة املدازض اجلاذبة

 :ْظأة املدازض اجلاذبة وتطوزٖا : اأوًي

الكاليات المتحدة األمريكية في  حداث كالتطكراتمرت المدارس الجاذبة بسمسمة مف األ
الكاليات المتحدة في  أصبحت مف أشهر المدارس فقد ؛عمي  ارفهي  كصمت إلى ماحتى 

 .األمريكية
 .Oliver L. Brown & et al براكف كاخركف كانت البداية عندما أقاـ أكليفرؿ

تـ رفعها أماـ محكمة المقاطعة  يكالتTopeka  تكبيكافي  دعكل ضد مجمس التعميـ
المدارس في  طفاؿكلقد تعمقت الدعكل بالفصؿ بيف األ ،6956 عاـ فبرايرفي  مريكيةاأل

"رأس اسـ كلقد أطمؽ عمى قضية براكف  ،طفاؿكت ثير ذلؾ عمى األ ،العامة عمى أساس العرؽ
 6954كقد حكمت المحكمة العميا عاـ  ،الكاليات المتحدة "في  النافكرة لقانكف العرؽ كالتعميـ

 يكقانكن ينتاعج قضية براكف أنها ساعدت عمى بركز نفكذ سياس مفككاف  ،لصالح براكف
كؿ منطقة مف مناطؽ في  تانتشر التي  أمكف مف خبلل  تفكيؾ ممارسات كسياسات الفصؿ

كانت  في جميع الكاليات حيثضطرابات كبيرة احدثت  6961كفى أكاخر عاـ  ،الببلد
في  أكثر مف ماعة مدينةفي  ماؿ ش بندلعت أعاكلقد  ،ذلؾ الكقتفي  العنصرية متفشية

ضركرة تكفير فرص تعميمية  حينها  دركت الكاليات المتحدةف ،6968حتى  6964الفترة مف 
كهنا ظهر مفهـك  ،البحث عف كسيمة لتحقيؽ ذلؾفي  ت الدكلةكبدأ ،متساكية لجميع الطبلب

 McCarver Junior Highتـ تحكيؿ مدرسة مكارفر الثانكية  ؛ فقدالمدارس الجاذبة

School  ككانت عبارة عف  ،ية جاذبةابتداعإلى أكؿ مدرسة  6968تاككما بكاشنطف عاـ في
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بكسطف في  فتتاح مدرسة جاذبة أخرلاثـ تـ  ،فصكؿ ما قبؿ الركضة حتى الصؼ الخامس
 .(39)"عف المدارس العامة. اكمختمفن  افريدن  اتعميمي   احيث قدمت نمطن  6969عاـ 

كفى  ،المدارس الجاذبة بكتيرة بطيعة كلكف ثابتة طكاؿ فترة السبعيناتستمرت شعبية ا
أصبحت مف الجهكد الكاضحة لتعزيز حركة  ؛ إذنهاية السبعينات بدأت تزداد شعبيتها

تتعمؽ التي  تطبيؽ العديد مف القكانيف كالتشريعات مف الصعبكذلؾ بعد أف كاف  ،ندماجاال 
الفترة مف في  ، كمع تصديؽ المحكمة(41)المناطؽ العديد مف في  مبلل اء الفصؿ العنصر 

تـ تكسيع مفهكـ  معمى المدارس الجاذبة ككسيمة إلزالة التمييز العنصر  6976- 6975
لذا  ؛يكاديمما يتعمؽ بالجانب األ كبدأ التركيز عمى تطكيرها خاصة في ،المدارس الجاذبة

ستكشاؼ اإلنسانية كالم ات كاالالعمـك في  شتممت هذ  المدارس عمى مكضكعات متنكعةا
كالفصكؿ  م،يركز عمى المكنتسيكر  امتميزن  اتعميمي   اكما عززت البرامج الجاذبة نهجن  ،يالمهن

إلى  6983خطر" عاـ في  ل ظهكر تقرير "أمة...، كما أد  ،كالتعميـ البديؿ ،الدراسية المفتكحة
كهك ما دعا إلى زيادة  ،بها يالتعميمستجابة الكاليات المتحدة األمريكية إلى إصبلح المناخ ا

 .(46) بها ياالهتماـ بالمدارس الجاذبة ك داة لئلصبلح التعميم
قدمت الحككمة الفيدرالية الدعـ لمبرامج الجاذبة مف  6986عاـ  ىإل 6972كمف عاـ 

 The Emergency School Aid Act ئخبلؿ قانكف المساعدات المدرسية لمطكار 

(ESAA)،  قانكف المساعدات المدرسية لمطكارئقدـ  6986 – 6976في الفترة مف ك 
ESAA 6984في عاـ ، ك لدعـ البرامج الجاذبة امميكف دكالر سنكي   31إلى  ما يصؿ 

است نفت الحككمة الفيدرالية دعمها لممدارس الجاذبة بلنشاء برنامج المساعدة لممدارس 
 استخداـيتـ ك  The Magnet Schools Assistance Program (MSAP)الجاذبة 

تعزيز ك  ،التركيجك  ،في أنشطة التخطيط (MSAP)المنح المقدمة مف برنامج المساعدة 
، المعداتك  المكادك  قتناء الكتبافي ، ك ية المرتبطة بالمدارس الجاذبةكاديمالخدمات األ ك  البرامج

يجب أف ، ك لمزاكلة المهنةترخيص عمى  الثانكية الحاصميفك  يةبتداعدعـ معممي المدارس االك 
بشكؿ  أم ترتبط ؛قتناء الكتب أك المكاد أك دعـ المعمميفال مخصصةتككف أمكاؿ الدعـ 

أمكاؿ الدعـ في أنشطة ال  استخداـال يجكز ، ك المدارس الجاذبة داخؿمباشر بتحسيف المعرفة 
 .(42) ف مف أداء هذ  المدارسحس  ت  
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ف قبمت المحاكـ الفيدرالية البرامج أزداد عدد المدارس الجاذبة بشكؿ ممحكظ منذ اك 
 6982فى الفترة بيف ، ك منتصؼ السبعيناتفي  مالجاذبة ككسيمة إلل اء الفصؿ العنصر 

كلقد تضاعؼ بعد ذلؾ عدد  ،تقدـ البرامج الجاذبةالتي  د المدارساعدأ تتضاعف 6999ك
 6996/6992 يكبحمكؿ العاـ الدراس ا.البرامج ثبلث مرات تقريبن هذ  في  الطبلب المسجميف

كفى العاـ  ،منطقة تعميمية 231في  المدارس الجاذبةب مميكف طالب 6,2أكثر مف التتحؽ 
تـ  2166-2165كبحمكؿ عاـ  ،مدرسة جاذبة 6372كاف هناؾ  2111/ 6999 يالدراس

ككاف مف أكثر  ،المتحدة األمريكيةجميع أنحاء الكاليات في  مدرسة جاذبة 3237تش يؿ 
هذا العاـ كالية فمكريدا حيث كصؿ عدد في  ت بها المدارس الجاذبةانتشر التي  الكاليات

كميتشجاف  ،( مدرسة514كفى كاليفكرنيا ) ،( مدرسة536لى )إالمدارس الجاذبة بها 
 ،اذبةمدرسة ج 623كما تضـ كاركلينا الشمالية  .مدرسة (258كتكساس ) ،مدرسة (386)

كتعمؿ تحت نفس اإلدارة  ،العامة التقميديةمف نظاـ المدارس  اكتعتبر المدارس الجاذبة جزءن 
 اأف لديها مكضكعن هي  كالسمة الفريدة لممدارس الجاذبة ،يالمحمية كمجمس المدرسة المحم

كالفنكف ، STEMهذ  المكضكعات بيف كمف  ،مع هذا المكضكع امنسجمن  اكمنهجن  امحددن 
 .(43)كالدراسات الدكلية  ،كالمسرحية ،الجميمة
 No Child Left Behind (NCLB)قانكف " عدـ ترؾ أم طفؿ "  ف  س   لقد ساعدك 
أصبح سد ث رات ك  ،النظر عف خمفياتهـ ب ض   طفاؿدعـ التعميـ لجميع األإلى  2116في عاـ 

أمكف عبلج بعض ، ك ي هك محكر السياسات الفيدراليةجتماعاالك  مقتصاداالك  يز العنصرميالتم
أكلياء تشجيع إلى  جكانب هذ  المشكمة مف خبلؿ إقرار مجمكعة مف السياسات التي تهدؼ

 ،كانت المدارس الجاذبة مف أشهر هذ  المدارس، ك المدرسة التي ير بكف فيها ختيارال األمكر
في ، ك عميها أكلياء األمكرلئلقباؿ المتزايد مف  ابدعـ الحككمة الفيدرالية نظرن  ىالتي تحظك 

كضعت نفسها في المشهد السياسي ك  ،ؿ كبيرالسنكات األخيرة مرت المدارس الجاذبة بتحك  
 انظرن ، ك التعميمي بتكارأصبحت كحاضنات لبل ؛ إذز هذا النكع مف المدارسلتمي   انظرن  ؛لمرة أخر 
لت الحككمة الفيدرالية المدارس الحككمية الدكلة فقد حك  مستكل عمى  دكرهاك  ألهميتها

 ؛تحسيف المدارسك  اعتبرتها كلستراتيجية إلصبلح التعميـك  ،مدارس جاذبةإلى  منخفضة األداء
 .(44)ي مرتفعأكاديميمكف تمكيف جميع الطبلب مف تحقيؽ أداء  ىحت
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فمقد تحكلت مف  ؛يتضح مما سبؽ أف فكرة المدارس الجاذبة قد تطكرت بمركر الكقت
تحسيف أداء ك  ككنها إستراتيجية إلصبلح التعميـإلى  يز العنصرميأداة إلزالة التمك  ككنها كسيمة

 ،مبتكرةك  مناهج دراسية متميزةعمى  تعتمدك  ،المساكاةك  العدالةعمى  ألنها تقكـ انظرن  ؛الطبلب
 .كانتشارها هذ  المدارس نجاحعمى  هك ما ساعدك  ،بها نظاـ تعميمي عالي الجكدةك 

 :اجلاذبةايسنائز األساسية يًُدازض و األزنإ ا :ثاًْي

 Office of Innovation and Improvementالتحسيف ك  بتكارأكضح مكتب اال
بتكقعات عالية  فجاذبة يمتزمكالمدارس الالمعمميف في ك  بكزارة التعميـ األمريكية أف الطبلب

يككنكا شركاء في  ىالعمؿ حتك  التعميـعمى  األداء مف خبلؿ تكفير مناهج ممهمة تحفز الطبلب
ستراتيجيات مشتركة ك  اـ تنكع مكضكعات المدارس الجاذبة إال أف هناؾ أركانن ر ، ك المجتمع ا 
 -:(45) تتضح فيما يميبينها 

 :زايتُيُّو بتهازاال -1

يجذب الذم ك  لممنهج التربكم الفريد الذم تنتهج  انظرن  ؛بتكارهذ  المدارس تتميز باال
بعض مكضكعات المدارس الجاذبة إلعداد الطبلب  تـ تصميـفقد  ؛أكلياء األمكرك  الطبلب
لتقديـ مسارات دراسية تتناكؿ  لمدارس جاذبة أخر  تصميـ تـ كما ،ةمحدد كظاعؼلش ؿ 

 ،التكنكلكجيا الحيكيةك  ،الفضاء، ك تكنكلكجيا األشعة تحت الحمراء :مكضكعات متنكعة مثؿ
كما أف التعميـ في  البية هذ   ،ا يرهك  البكالكريا الدكليةك  ،الشبكات المتقدمةك  ،تتصاالاال ك 

 .المشركعاتا عمى المدارس يككف قاعمن 

 :تعزيز ايعداية  -2

ضماف أف يحصؿ ك  ،العدالةك  بالمساكاة اقكي   التزامن ار ظه  إف المدارس الجاذبة الثانكية ت  
ؾ فرص تعميمية متميزة مف خبلؿ تمس  عمى  - ب ض النظر عف خمفياتهـ - جميع الطبلب

مف خبلؿ إشراؾ أسر الطبلب كشركاء حقيقييف في ، ك بمعايير عالية األداءهذ  المدارس 
 لتحسيف نجاح الطبلب. ااألسر معن ك  ؛ إذ يعمؿ المعممكفالعممية التعميمية

 :إقاَة طسانات جمتُعية -3

الشػركاء فػي ، ك الجامعػةك  ةاألسػر ك  مشػاركة المجتمػع المحمػيك  هذ  المدارس بدعـ ىتحظ
دارة األعماؿك  الصناعة  ،حشد الدعـ المجتمعي هك ركيػزة أساسػية فػي تطػكير هػذ  المػدارسف ،ا 
 ،الجامعػػاتك  الطاقػػة لبنػػاء عبلقػػات شػػراكة ناجحػػة بػػيف هػػذ  المػػدارسك  تكػػريس الكقػػتكمػػا أف 
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يحقػػػؽ أداء ك  ،المنظمػػػات  يػػػر الربحيػػػة سػػػكؼ يعػػػزز مػػػف أداء الطػػػبلبك  ،الشػػػركات المحميػػػةك 
 .الحقيقي متطمبات سكؽ العمؿ مف خبلؿ ربط الطبلب بالعالـ

 :َتُيزةية أنادميتصُيِ بساَج  -4

 تحػاؽلتجهيز طبلبهػا لبل عمى  تحرص ؛ فهيتعمؿ هذ  المدارس مف خبلؿ رؤية كاضحة
 ،يػة متميػزةأكاديمذلػؾ تصػميـ بػرامج يتطمػب ، ك كما تجهزهـ لمحيػاة المهنيػة الناجحػة ،بالجامعة

أف يقػػـك عمػى  فالعديػػد مػف المػدارس الجاذبػػة تحػرص ،كضػع متطمبػات تخػػرج صػارمة لطبلبهػاك 
 .طبلبها بمشركعات عممية ذات صمة بخدمة المجتمع كمتطمب مف متطمبات التخرج

 :بٓاء ثكافة تدزيص عايي اجلودة  -5

لػذا فػلف  ؛سػتثناعيةافهػي مػدارس  ؛تتطمب المدارس الجاذبة معمميف لهػـ مهػارات خاصػة
فػي  الػتعم ـربػط عمى  قادريف فقدرات استثناعية بحيث يككنكك  مهارات مككايمت معمميها ينب ي أف

الممارسػات ، ك التػدريس عػالي الجػكدةعمػى  التركيػز، ك تجارب كاقعيػةك  الفصكؿ الدراسية بمكاقؼ
 .تشجيع التعاكف بيف أعضاء هيعة التدريسك  ،التنمية المهنية المستمرة، ك المتطكرة

 Theحػػدد" مركػػز المسػػاعدة الفنيػػة لبرنػػامج المسػػاعدة فػػي المػػدارس الجاذبػػة "  كمػػا

Magnet Schools Assistance Program Technical Assistance Center 

(MSAP Center) هػػػي ك  ،ركػػػاعز أساسػػػية لنجػػػاح المػػػدارس الجاذبػػػةك  مككنػػػات ةخمسػػػ
 :(46)كالتالي

 :ايتٓوع واإلْصاف –ا

الجانػػب فػػي  مػػف الطػػبلب لهػػـ خمفيػػات متنكعػػة سػػكاءمجمكعػػة مػػف دمػػج ينػػتج التنػػكع 
فمقػد  ،جػاذبالبرنػامج الك الم ة أك الثقافة أك الػديف داخػؿ أأك العرؽ  مقتصادأك اال يجتماعاال

كتقػػديـ بيعػػات تعميميػػة  ،تػػـ تصػػميـ هػػذ  المػػدارس بهػػدؼ جػػذب الطػػبلب مػػف مختمػػؼ الخمفيػػات
تنفيػػػذ فػػػي  أمػػػا اإلنصػػػاؼ فيتعمػػػؽ باإلنصػػػاؼ ،مبتكػػػرة لهػػػـ تعػػػزز فهمهػػػـ لمثقافػػػات المختمفػػػة

تخصػػيص المػػكارد لكػػؿ هػػذ  الفعػػات المتنكعػػة كالمسػػاكاة فػػي  كاإلنصػػاؼ ،السياسػػات التعميميػػة
فػدمج  ؛لذا فػلف إسػتراتيجيات التنػكع كاإلنصػاؼ تكػكف مقصػكدة داخػؿ المػدارس الجاذبػة ؛بينهـ

نػاء ثقافػة مدرسػية شػاممة تعمػؿ كب ،كالنهػكض بالمسػاكاة ،إلػى تقػدير التنػكع يػؤدم االطبلب معن 
 .عمى تحسيف النتاعج لجميع الطبلب
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 :إدازة ايتشجيٌ-2

ات حتياجػػػسػػػتجابة الكاال ،بالمدرسػػػة لتتحػػػاؽإدارة التسػػػجيؿ تقػػػدـ المسػػػاعدة لمطػػػبلب لبل 
ج الطػبلب حتػى تخػر   الجاذبػة عػف المدرسػة أكليػاء األمػكرستفسارات االطبلب كاألسرة بداية مف 

 ،كالسػػياقات المدرسػػية كالعاعميػػة كالمجتمعيػػة ،كمػػا تقػػـك إدارة التسػػجيؿ بفحػػص البيانػػات ،منهػػا
كبناء الثقػة كالػكالء  ،كذلؾ لتعزيز هكية المدرسة ؛العبلقات المتبادلة بيف األنظمةإلى  باإلضافة

 .بيف المدرسة كأصحاب المصمحة
 املٓاٖج:-3

مػا  اك البنػ ،منفصبلف إال أنهما مترابطػافعمى الر ـ مف أف المناهج كالتدريس مفهكماف 
ات احتياجػػ يكفػػى المػػدارس الجاذبػػة يػػتـ تصػػميـ المنػػاهج بحيػػث تمب ػػ ،يػػتـ تطكيرهمػػا بػػالترادؼ

فػي  ينهػج تعػاكنع بػاكيسػاعد ات   ،لجميع الطبلبي كاديملضماف النجاح األ  كمكاهبهـ المتعمميف
إلػى عمميػة ديناميكيػة المدراس الجاذبػة في  التعم ـالمناهج كالتدريس إلى تحكيؿ عممية التعميـ ك 

 مكاف. مكقت كأ مأفي  تحدث
 :َظازنة األسسة-4

حتػراـ كالثقػة بػيف المدرسػة كاألسػرة سػكؼ يعػزز إف بناء عبلقات قاعمة عمى التفػاهـ كاال
ػػكي   ،ـ الطػػبلبتعم ػػ كيسػػاعد عمػػى خمػػؽ  ،لػػديهـ يػػةكالعاطف يػػةجتماعكاال ةيػػكاديمانػػب األ ك الج ينم 

لػذا تحػرص المػدارس الجاذبػة عمػى ربػط  ؛ت ثيرات إيجابية عمى مكاقؼ الطػبلب كزيػادة تحفيػزهـ
أف األسػػرة كالمدرسػػة تؤكػػد المػػدارس الجاذبػػة  ؛ إذات الطػػبلباحتياجػػاألسػػرة ب هػػداؼ المدرسػػة ك 

 .تعميـ الطبلبفي  فشركاء متساكك
 :ايظسانة-5

خػػػرل تعػػػكد بػػػالنفع المتبػػػادؿ عمػػػى المدرسػػػة األإف الشػػػراكة بػػػيف المدرسػػػة كالمنظمػػػات 
 ،كأفكار مبتكػرة ،فالشراكة تساعد عمى جمب كجهات نظر متنكعة ؛كالمنظمات الشريكة ،الجاذبة

كمػا يمكػف لمشػركاء تػكفير مػكارد ماديػػة  ،كمعػارؼ كمهػارات تعػزز مػف فعاليػة المػدارس الجاذبػة
 .ـ فريدة لمطبلبكبشرية كخبرات تعم  

كلكػف مدارسػنا ارف  ،يالػكطف العربػفػي  ليست بعيدة عف مدارسػنانصاؼ إف العدالة كاإل 
إلػػى الفكػػر  مكخاصػػة المػػدارس الثانكيػػة أصػػبحت بحاجػػة إلػػى عمميػػة تحكيػػؿ مػػف الفكػػر التقميػػد

الجاذب القاعـ عمى شراكات مجتمعية تربط الطبلب بكاقعهـ كتربط األسػرة مػع المدرسػة بعبلقػات 
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يػة متميػزة أكاديمأف مدارسػنا الثانكيػة بحاجػة إلػى كجػكد بػرامج كمػا  ،قاعمة عمى التفػاهـ كالثقػة
 .المهنية كالحياةذات مكضكعات متنكعة تساعد عمى إعداد الطبلب لمجامعة 

 :رامج المدارس الجاذبة: ب اثالثن 
ر ـ تنكع برامج المػدارس الجاذبػة كتنػكع مكضػكعاتها إال أف مػف أشػهر برامجهػا كأكثرهػا 

 : (47) يميما  انتشارن ا
بيعػػة فػػي  يتعممػػكف بشػػكؿ أفضػػؿ طفػػاؿكتسػػتند فمسػػفتها عمػػى أف األ :مبػػرامج مكنتيسػػكر  -6

مػػف كتقػػدـ بعػػض المػػدارس الجاذبػػة  ،يجتمػػاعكاال يكالمعرفػػ يكالنفسػػ يتػػدعـ النمػػك البػػدن
 كالػػكعي ،بيعػػة محفػػزة لمطػػبلب لتعزيػػز مهػػارات صػػنع القػػرار مخػػبلؿ برنػػامج المكنتيسػػكر 

 .المستمر التعم ـك  ي،الذات

ػػ :بػػرامج الفنػػكف المرعيػػة كالفنػػكف المسػػرحية  -2 عديػػدة لمطػػبلب  اكتػػكفر هػػذ  البػػرامج فرصن
 ،مكتتنػػاكؿ هػػذ  البػػرامج مكضػػكعات عػػف التصػػميـ المعمػػار  كعرضػػها، لتطػػكير مػػكاهبهـ

 كالمسرح. ،يكالتصكير الفكتك راف ،كفف الجرافيؾ ،كتصميـ األزياء ،يكالفف الرقم ،كالبث

العمػػـك اإلنسػػانية فػػي  كتركػػز هػػذ  البػػرامج عمػػى تطػػكير المعرفػػة :بػػرامج الفنػػكف الميبراليػػة -3
كاإلنتػػاج  ،كالبحػػث ،التكنكلكجيػػا اسػػتخداـيػػة مػػف خػػبلؿ جتماعكالعمػػـك الطبيعيػػة كالعمػػـك اال

 ،ع كالمجتمػع كالتعػاكفتزامهػا بقػيـ التنػك  لت اكتتميز البرامج الجاذبة لمفنكف الميبرالية ب ،يالفن
 ،كالدراسػػػات العالميػػػة ،ضػػػكعاتها حػػػكؿ الفنػػػكف الجميمػػػةكتتمحػػػكر مك  .كتقػػػدير الجمػػػاؿ

 .كدراسات المتاحؼ ،مية مف خبلؿ الفنكفكالصحافة كمحك األ

كتسػػػتخدـ هػػػذ  البػػػرامج إسػػػتراتيجيات كتقنيػػػات  :ت كالعمػػػـك كالتكنكلكجيػػػابػػػرامج الرياضػػػيا -4
الطبلب مختبػرات الرياضػيات  كيستخدـ .ستكشاؼ كاالكتشاؼاالفي  مبتكرة إلشراؾ الطبلب
التحميػؿ فػي  فكما يشاركك ،يالعالـ الحقيقفي  ككذلؾ المكاقع البيعية ،كالعمـك كالتكنكلكجيا

كهنػػاؾ بػػرامج أخػػرل تنػػدرج تحػػت هػػذ   ي.كالتصػػميـ الهندسػػ ي،كالبحػػث العممػػ ،يالرياضػػ
كالعمػـك  ،كالهندسػة ،كتكنكلكجيػا الكمبيػكتر ،مالنكعية تركػز عمػى تكنكلكجيػا الفضػاء الجػك 

 .كالتكنكلكجيا الحيكية كالطبية ،يكعمـك الطب الشرع ،البيعية

كفػػى هػػذ  البػػرامج  ،لمفهػػـك المهػف يتعظػيـ المعنػػى الحقيقػػلبػرامج المهػػف: كتػػـ تصػػميمها  -5
 الحيػػاةفػػي  يػػتـ تزكيػػد الطػػبلب بخبػػرات مػػف خػػبلؿ مكاقػػؼ كاقعيػػة لتمكيػػنهـ مػػف النجػػاح

كهناؾ مسارات مختمفػة لبػرامج المهػف تشػمؿ مكضػكعات  .المرحمة الجامعية يكف ،العممية
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 ،الطهػػيكفنػػكف  ،كالعدالػػة الجناعيػػة ،كالتجميػػؿ ،كتكنكلكجيػػا خدمػػة السػػيارات ،عػػف الفضػػاء
 .يكالطب الرياض ،كالتسكيؽ ،كالدراسات القانكنية ،كالخدمات المالية

لػدل الطػبلب ي ديمكػاتعػزز الجانػب األ كتقدـ هػذ  البػرامج منػاهج  :البرامج الجاذبة الدكلية -6
كينػػدرج تحػػت هػػذا النػػكع أربعػػة  ،الم ػػات األجنبيػػة كاكتسػػاب ،مػػف خػػبلؿ فهػػـ ثقافػػات العػػالـ

 كهي: برامج تختص كؿ منها بمكضكعات محددة 

 ،كلكف عػػػػف المدرسػػػػةعهػػػػذا البرنػػػػامج يعمػػػػؿ المسػػػػ يكفػػػػ :برنػػػػامج الدراسػػػػات الدكليػػػػة - أ
الػدكؿ فػي  مػع الحككمػات األجنبيػة يبشػكؿ تعػاكن أكليػاء األمػكرك  ،كالطػبلب ،كالمعممكف
يطاليػػا ،كفرنسػػا ،سػػبانياإ مثػػؿ المختمفػػة كذلػػؾ لضػػماف أف تكػػكف  ؛كألمانيػػا ،كالبرازيػػؿ ،كا 

كما يكػكف الطػبلب  ،المناهج الدراسيةفي  المتطمبات كالمعايير التعميمية لبمدانهـ كاضحة
 .كتساب ل ة ثانيةاقادريف عمى 

كيشػجعهـ  ،يعزز البرنامج فهـ المكاطنة العالمية لدل الطػبلب :برنامج البكالكريا الدكلية - ب
كمطمعػػيف عمػػى الشػػػعكف  ،كمشػػاركيف ،كمتعػػاطفيف ،كمفكػػريف ،عمػػى أف يككنػػكا ناقػػديف

 .المحمية كالعالمية

يركػز البرنػػامج عمػػى تطػكير مهػػارات التفكيػػر  :شػهادة كامبريػػدج الدكليػة المتقدمػػة لمتعمػػيـ -ج
 ،كمػا يركػز عمػى التطبيقػات الكاقعيػة ،كحؿ المشػكبلت ،لكتابةكا ،كمهارات التحدث ،العميا

 .يكالتفاهـ الدكل ي،كالعمؿ الجماع ،كالمهارات المستقمة

كيركػػز البرنػػامج عمػػى التعمػػيـ متعػػدد الثقافػػات مػػع التركيػػز عمػػى  :يبرنػػامج التعمػػيـ الػػدكل - د
 يعػالم اقتصػادمجتمػع ك فػي  كيعمؿ البرنامج عمى إعداد الطػبلب لمعػيش ،ـ ل ة ثانيةتعم  

 سريع الت ير.

يػتـ جػذب الطػبلب لممػدارس  يأنػ  لكػإلػى  Steel & Levineكلقد أشار ستيؿ كليفػيف 
البػػرامج  كأف تكػكف ،كر بػاتهـ ات الطػػبلباحتياجػمػع أف تكػكف البػػرامج متكافقػة  يالجاذبػة ينب ػ
ػػ  لتتحػػاؽاال فػػي  تػػزداد ر بػػتهـالطػػبلب فػػي العمػػر  مػػع تقػػدـ فمػػثبلن  ،مػػع أعمػػارهـ امتكافقػػة أيضن

ػ ذلؾ يعكس قدك  ،بالبرامج المهنية كلػذا تقػدـ بػرامج المهػف معمكمػات  ؛  الطػبلب إلػى العمػؿتكج 
بجانػب تػدريس مقػررات أساسػية مثػؿ  (......الصػحة أك الطيراف أك)حكؿ المهف المختمفة مثؿ 

فػي  الثانكيػةالمرحمػة فػي  كلذا قد ير ب الطػبلب ؛اإلنجميزية ك يرهاالم ة ك  ،كالعمـك ،الرياضيات
 ميػػة فيكػػكف برنػػامج مثػػؿ المكنتسػػيكر بتداعأمػػا المرحمػػة اال ،بهػػذ  النكعيػػة مػػف البػػرامج لتتحػاؽاال 
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 اأف هػذا البرنػامج يػكفر طرقنػ أكلياء األمكر يجد ؛ إذبشكؿ خاص أكلياء األمكرعمى جذب  اقادرن 
   .  (48)هـ الص ارطفالتعميمية مثالية أل

فمقػػد  ؛قػػادرة عمػػى مكاجهػػة متطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ أنهػػايعنػػي  إف تنػػكع البػػرامج الجاذبػػة
كعنػػدما  ،ارف يالمحػػرؾ الرعيسػػهػػي  أف قػػكل السػػكؽ أصػػبحت Hausmanكسػػماف اأكضػػح ه

 ،بػػيف المػػدارس ابتكػػاريتماشػى نظػػاـ التعمػػيـ مػػع هػػذ  القػػكل فػػلف ذلػؾ سػػكؼ ينػػتج عنػػ  تنػػكع ك 
ذا حاكلػػت المػػدارس اليػػـك أف  ،مػػدارس أبنػػاعهـ اختيػػارفػػي  الحػػؽ كليػػاء األمػػكركسػػيككف أل  كا 

سػػكؼ يعيػد تنشػػيط نظػاـ التعمػػيـ مػرة أخػػرل حتػى ال يكػػكف  تتماشػى مػع قػػكل السػكؽ فػػلف ذلػؾ
 .(49)ماـ هذ  القكلأ امتراخين 

الحػادث  يكالتكنكلػكج ير العممػإف ما سبؽ يكضح أف البرامج الجاذبة تتماشى مع التطك  
ختفػت مهػف كظهػرت مهػف ا فمقػد ؛ى سكؽ العمػؿر بدكر  عمأث  الذم ك  ،ارف عمى مستكل العالـ

خصػاع ،يالتسػكيؽ الرقمػفػي  فيكالعػامم ،البرمجيػات ماألفػؽ مثػؿ مطػكر في  جديدة التجػارة  ييكا 
خصػػاع ،اإللكتركنيػػة  ،الطباعػػة ثبلثيػػة األبعػػاد يكمتخصصػػ ،الطاقػػات البديمػػة أك المتجػػددة ييكا 

لػذا تعػددت كتنكعػت  ؛خػرلك يرهػا مػف المهػف الحديثػة األ ،الركبػكتهندسػة  فػي كالمتخصصيف
تكجد مف ضمف قاعمػة البػرامج كر ـ أف برامج الرياضيات كالعمـك كالتكنكلكجيا  ،البرامج الجاذبة

فهنػاؾ بػرامج أخػرل متنكعػة بجانبهػا حتػى يمكػف مسػايرة هػذا  ؛الجاذبػة إال أنهػا ليسػت الكحيػدة
مػػػدارس العمػػػـك كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة كالرياضػػػيات  دت ع ػػػلػػػذا لػػػـ ت   ي؛كالمعرفػػػ يالتطػػػكر العممػػػ

(STEM)، يأحػدث فيػ  التقػدـ العممػالػذم هػذا الكقػت فػي  ةكالمدارس الثانكية التقميدية كافي 
 العديد مف المجاالت.في  العديد مف الت ييرات عمى مستكل العالـ يكالتكنكلكج

 :عٓاصس جناح املدازض اجلاذبة : ازابًع

ػػ كهػػي ،لنجػػاح المػػدارس الجاذبػػة عناصػػر أساسػػيةإف هنػػاؾ سػػتة  عناصػػر أساسػػية  اأيضن
ال يتجػزأ  انهايػة المطػاؼ جػزءن فػي  فهػذ  العناصػر تصػبح ؛عند التخطيط إلنشػاء مػدارس جاذبػة
 :(51) يميكيمكف تكضيح هذ  العناصر كما  ،مف ثقافة المدرسة الجاذبة كهكيتها

 :ايكيادة واإلدازة-1

تشػػكيؿ ثقافػػة المدرسػػة الجاذبػػة كتكجيههػػا فػػي  اا أساسػػي  القيػػادة كاإلدارة الفعالػػة ركننػػ د  ع ػػت  
مثػؿ لمػكارد المدرسػة األ سػتخداـكما أن  مف خبلؿ اإلدارة الفعالػة يمكػف ضػماف اال ،نحك الت يير
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اؿ جاذبػػة تحػػرص عمػػى كجػػكد تعػػاكف فع ػػالمػػدارس الكقيػػادة  ،الماديػػة كالبشػػرية لتحقيػػؽ أهػػدافها
 .كأصحاب المصمحة ،كالمجتمع ،كالمدرسة ،األسرةبيف 

 :تتصاالاال-2

ت يمكػف أف تصػاالمػف خػبلؿ اال  كرسػالتها الفعػاؿ رؤيػة المدرسػة الجاذبػة يعزز االتصػاؿ
ت تصػػااللػذا يجػب التخطػيط لبل  ؛تكػكف هنػاؾ مشػاركة نشػػطة بػيف المدرسػة كأصػحاب المصػػمحة

 حك سمس كمستمر.الفعالة كتنسيقها لضماف تسيير أمكر المدرسة عمى ن
 :ايبياْات استدداّ-3

الجػكدة لػدعـ  يكنظػاـ عػال ،إف نجاح المػدارس الجاذبػة يعتمػد عمػى جمػع بيانػات دقيقػة
كيػػتـ تحميػػؿ البيانػػات بطػػرؽ ذات م ػػزل لتحسػػيف تنفيػػذ  ،القػػرارات اتخػػاذفػػي  تطبيػػؽ البيانػػات

 .داءكزيادة كفاءت  مف خبلؿ رصد التقدـ كتحميؿ نتاعج األ ،البرنامج
 دَج املوضوع: -4

ف الطػػبلب مػػف تطبيػػؽ مهػػاراتهـ المعرفيػػة عمػػى إف التعمػػيـ القػػاعـ عمػػى المكضػػكعات ي مك ػػ
ستكشػػػاؼ لتحسػػػيف التفكيػػػر كحػػػؿ اال اسػػػتخداـكذلػػػؾ ب ،الكاقعيػػػة بشػػػكؿ متسػػػؽ الحيػػػاةمكاقػػػؼ 

كتقػـك المدرسػة الجاذبػة الناجحػة عمػى تحديػد مكضػكع برنامجهػا  .يالمشكبلت كالتفكير اإلبػداع
المدرسػػة كمككناتهػػا األساسػػية كجميػػع ثقافػػة فػػي  كتعمػػؿ عمػػى دمجػػ  ،كالتخطػػيط لػػ  يالرعيسػػ

 .بها عمميات صنع القرار

 :ايتُٓية املٗٓية-5

كمػا  ،المدرسػةفػي  العػامميفك  المعممػيفتعمؿ التنمية المهنية عمى تحسيف المعرفػة لػدل 
 .تحقيؽ أهداؼ المدرسة الجاذبةعمى  بما يساعدأداعهـ  ف مفحس  ت  

 ستداَة:اال-6

قدرة البرنامج الجاذب عمى تحقيؽ الت ثير كالهػدؼ المنشػكد منػ  كالحفػاظ هي  ستدامةاال
كاالستفادة مف المػكارد  ،لمطبلب يكذلؾ مف خبلؿ تحسيف التحصيؿ الدراس ،عمي  بشكؿ مستمر

التخطيط لممػدارس الجاذبػة كضػع خطػة  دعن يلذا ينب  ؛الظركؼ المت يرةؼ مع كالتكي   ،ةالمتاح
 .جؿكالكصكؿ إلى نجاح طكيؿ األ ،ناجحة لتعزيز فعالية البرنامج ةستداما

سػػكؼ نجػػد أف بعػػض المػػدارس فممنػػا المػػدارس الثانكيػػة  كت ،إذا ت ممنػا العناصػػر السػػابقة
فػي  البيانػات كعناصػر أساسػية اسػتخداـك  ،كالتنمية المهنية ،الثانكية تعتمد عمى القيادة كاإلدارة
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تركيزها عمى عناصر أخػرل مثػؿ "دمػج في  أما المدارس الجاذبة فقد تميزت عف  يرها ،نجاحها
لػذا تحػرص المػدارس الجاذبػة عمػى  ؛ألف التعميـ بها قاعـ عمى مكضكعات االمكضكع" كذلؾ نظرن 

كمػا تركػز  ،عمميات صنع القرار بهػافي  حتىك  ،تهامككنات المدرسة كثقاففي  دمج مكضكعاتها
كذلػؾ مػف خػبلؿ كضػع خطػة  ،سػتدامةالمدارس الجاذبة عمى عنصػر اخػر أكثػر أهميػة كهػك اال

 مد.كالكصكؿ إلى نجاح طكيؿ األ ،ستدامة ناجحة لتعزيز فعالية البرنامجا
 : سياسة ايكبوٍ باملدازض اجلاذبة: اخاًَش

لػػذا تتبػػع  ؛سػػتيعاب جميػػع الطػػبلب المتقػػدميف إليهػػااالمػػدارس الجاذبػػة ال تسػػتطيع إف 
نجػد أف بعػض المػدارس الجاذبػة تسػتخدـ  ؛ إذالمدارس الجاذبة إجراءات محػددة لقبػكؿ الطػبلب

كالػػبعض ارخػػر  ،ات التحصػػيمية لمطػػبلب كمعيػػار لمقبػػكؿختبػػار تكصػػيات المعممػػيف أك درجػػات اال
مقاببلت كمشػاركات  أك ،كدرجات مكاد محددة ،كالحضكر ،بط بالسمكؾيستخدـ معايير أخرل ترت

عتماد بعض المػدارس الجاذبػة اكالكاقع أن  ر ـ  .(56) قتراعاالكالبعض ارخر يستخدـ  ،الكالديف
عنػدما يػزداد  قتػراعنظػاـ اال اسػتخداـيفضػؿ  العديد منهاعمى معايير تنافسية لمقبكؿ بها إال أف 

تجد هذ  المدارس أف معايير القبػكؿ التنافسػية  إذ ؛الطمب عميها كيتجاكز عدد المقاعد المتاحة
كر ػػـ أنػػ   ،الػػدخؿ المػػنخفض ملمطػػبلب خاصػػة الطػػبلب مػػف ذك  جزيمكػػف أف تكػػكف بمثابػػة حػػكا

 ختيػػػارالنهايػػػة كهػػك االفػػي  كاحػػػد قتػػراعاالبطػػػرؽ مختمفػػة إال أف مبػػػدأ  قتػػراعاال طبيػػػؽت يمكػػف
 (52) لمطبلب يالعشكاع

. 
 The Social Market يجتمػػػػاعكلقػػػػد أكضػػػػح تقريػػػػر مؤسسػػػػة السػػػػكؽ اال

Foundation (SMF)  تعزيػػزإلػػى  هػػي مؤسسػػة فكريػػة بريطانيػػة لمسياسػػة العامػػة تهػػدؼك 
نتػاج سياسػات تػدعـ السػكؽ االك  القػيـ ينب ػي أف ك  المبػادئأف هنػاؾ مجمكعػة مػف  ، يػةجتماعا 

، المدرسػة التػي تناسػب أبنػاعهـ اختيػارالسػماح لمكالػديف ب :هػيك  بالمدارستحكـ معايير القبكؿ 
أسػػاس الجانػػب عمػػى  ختيػػاررفػػض اال، ك يجتمػػاعتقميػػؿ الفصػػؿ اال، ك زيػػادة التحصػػيؿ العممػػيك 
هػك ثػاني  قتػراعاال اسػتخداـأف  (SMF)ي جتمػاعأشار تقريػر مؤسسػة السػكؽ اال، ك يكاديماأل 

العشػكاعي هػي تجسػيد إلجػراءات  ختيػاراالف اليػات أل  ؛أفضؿ الحمػكؿ كمعيػار لمقبػكؿ بالمػدارس
  .(53) فالمحسكبية  ير كاردة هنا ،يةجتماعالعدالة اال

 أكضػػح هاكسػػماف ختيػػارلمػػدكر الػػذم تقػػـك بػػ  المػػدارس الجاذبػػة فػػي عمميػػة اال اكنظػػرن 
مػػف  ارعيسػػي   اأف المػػدارس الجاذبػػة أصػػبحت جػػزءن  Hausman & Goldringجكلػػدرينج ك 
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، مػدارس أبنػاعهـ اختيػارتحقيػؽ ر بػة اربػاء فػي  :هػيك  ذلؾ لثبلثػة أسػبابك  ،التعميميالمشهد 
 ،التكامؿ بيف الطػبلب مػف مختمػؼ الخمفيػاتك  ندماجلتحقيؽ اال  اأف هذ  المدارس تعتبر نمكذجن ك 

كمػػا  ،تحصػػيؿ الطػػبلبعمػػى  أف المػػدارس الجاذبػػة تػػؤثر بشػػكؿ إيجػػابيعمػػى  كمػػا تشػػير األدلػػة
 أكليػاء األمػكرأف  :عػدة أسػباب منهػالداعميف لهذ  المػدارس  فيككنك ألمكرأكلياء اأكضحا أف 

كمػا يكػكف لػديهـ الر بػة فػي أف  ،هػا بمحػض إرادتهػـنلممدرسة التػي يختارك  اأكثر دعمن  كفككني
 .(54) هـ لهذ  المدرسةاختيار ب احكيمن  اتخذكا قرارن ايثبتكا ألنفسهـ أنهـ 
المدرسػة أف تسػتجيب عمػى  " عندما يختار ارباء المدارس الجاذبة فلف لكمف جهة أخر 

فشػمت المػدارس الجاذبػة فػي تحقيػؽ هػذ   ففل ،(أكلياء األمكرك  أم الطبلب)ات زباعنها حتياجال
 .(55)"لإلحاؽ أبناعهـ بمدارس أخر عمى  ات فسكؼ يحرص ارباءحتياجاال

المسػاكاة ك  تكػافؤ الفػرصك  العدالة إف ما سبؽ يكضح أف  البية المدارس الجاذبة تحقؽ
ذلػؾ مػف ك  ،كمعيػار لقبػكؿ الطػبلب قتراعاالعمى  يعتمد معظمها ؛ إذفي عممية قبكؿ الطبلب بها

ب ػػض النظػػر عػػف خمفيػػاتهـ  االطػػبلب عشػػكاعي   اختيػػاريػػتـ  اقتػػراع؛ إذبطاقػػات  اسػػتخداـخػػبلؿ 
يعي أف التعمػيـ الثػانكم هػك  ذلؾ أف هذا النمط مف المدارس ىمعن، ك يةجتماعية أك االقتصاداال

 ،المدرسػة التػي ير ػب بهػا اختيػارحقػ  أف مػف ك  ،حؽ لمطالب الذم ير ػب فػي مكاصػمة تعميمػ 
 .تعيق  عف تحقيؽ ذلؾستمرار في  دكف أف تككف هناؾ حكاجز المجاؿ الذم ير ب في االك 

 :األْواع املدتًفة َٔ ٖيهٌ ايربْاَج اجلاذب : اسادًس

البرنامج الجػاذب حيػث يمكػف تنظػيـ البرنػامج الجػاذب بطػرؽ مختمفػة يمكػف  يتنكع هيكؿ
 :(56) النحك التاليعمى  التمييز بينها

    Whole School Magnets                              :        ايهاٌََدزسة جاذبة ب (6)

 النػكعينقسػـ هػذا ك  ،كفي هذا النكع يمتحؽ جميع الطبلب في المدرسة بالبرنػامج الجػاذب
   :نكعيفإلى 
أم أف  ؛فيػػ  ال تشػػترط المدرسػػة الجاذبػػة منطقػػة محػػددة لقبػػكؿ الطػػبلب: ك النػػكع األكؿ (أ)

مكػاف عمػى  ال يعتمد هذا النػكع ؛ إذالطبلب خارج منطقة المدرسة يمكف أف يمتحقكا بها
يػتـ قبػكلهـ ك  ،يمكف لجميع الطػبلب مػف أم منطقػة التقػديـ لهػذا النػكع، ك إقامة الطالب

هذا النكع مدرسػة جاذبػة مخصصػة عمى  يطمؽك  ،لآللية التي تستخدمها المدرسة اطبقن 
 . Whole School –dedicated Magnetsبالكامؿ 
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لذا فػلف هػذا النػكع يضػع أكلكيػة  ؛تخدـ في  المدرسة الجاذبة طبلب الحي :)ب( النكع الثاني
، القبػػكؿ فػػي المدرسػػة لطػػبلب الحػػي أك الطػػبلب المقيمػػيف فػػي نطػػاؽ منطقػػة المدرسػػة

 – Whole Schoolلمنطقػػة الحضػػكر  الكامػػؿهػػذا النػػكع مدرسػػة جاذبػػة ب ىيسػػمك 

attendance Zone Magnets. 
   Program Within School (PWS)                        :بسْاَج داخٌ املدزسة  (2)

يػتـ تسػكيؽ هػذا ك  ،في هذا النكع يشارؾ فقط بعض طبلب المدرسة في البرنامج الجػاذب
هػذا البرنػػامج بشػكؿ شػػب  مسػػتقؿ  دارةمػا يػػتـ إ ا البنػػ، ك بػ  لتتحػػاؽالبرنػامج لتشػػجيع الطػبلب لبل 

 .عف باقي المدرسة

فػي  ىحتػك  ـ،إف المدارس الجاذبة متاحة لجميع الطػبلب ب ػض النظػر عػف مكػاف إقػامته
أف العديد مف المدارس الجاذبة التػي تتبػع " نجد  المدرسة الجاذبة المخصصة لمنطقة الحضكر

يطمػػؽ عمػػيهـ الطػػبلب ك  ،اهػػذا الػػنمط تقبػػؿ الطػػبلب الػػذيف يقيمػػكف فػػي منطقػػة المدرسػػة تمقاعي ػػ
أمػػا المقاعػػد المتبقيػػة فػػي المدرسػػة فتكػػكف متاحػػة لمطػػبلب المتقػػدميف مػػف خػػارج  ،األساسػػيكف
 .(57 منطقة الحي

معػػايير القبػػكؿ ، ك عناصػػرهاك  ،برامجهػػا، ك مككنػػات المػػدارس الجاذبػػةك  بعػػد تحديػػد أركػػاف
الممارسػات التػي ينب ػي ك  ،إنشاء مدرسػة جاذبػة ثانكيػةمراحؿ ك  خطكاتإلى  نتقاؿيمكف اال  ،بها

 نجاحها.عمى  المدرسة لمحفاظأف تتبعها 
 :َساحٌ إْظاء َدزسة جاذبةو خطوات : اسابًع

 MSAP)إف "مركػػػز المسػػػاعدة الفنيػػػة لبرنػػػامج المسػػػاعدة فػػػي المػػػدارس الجاذبػػػة " 

Center) الثػانكم قػػد حػػدد ك  يبتػػداعهػك مركػػز يػدعـ مكتػػب كزارة التعمػيـ األمريكػػي لمتعمػيـ اال، ك
 : (58) النحك التاليعمى  جاذبةالمدرسة الإلنشاء مراحؿ أساسية ك  خطكات

 : ايتدطيط :املسحًة األوىل

جػػراءات أساسػػية تحػػددك  إف التخطػػيط هػػك جهػػد منضػػبط ينػػتج عنػػ  قػػرارات ػػك  ا    مػػا تكج 
لمػاذا سػتفعؿ ك  سػتفعؿ؟مػاذا ك  الخدمػة؟ الذيف سػتقدـ لهػـ مف، ك المدرسة الجاذبةستككف عمي  

كمػػا  ،مػػا هػػك مطمػػكب إلنشػػاء مدرسػػة جاذبػػة تحديػػدففػػي هػػذ  المرحمػػة الت سيسػػية يػػتـ  ذلػػؾ؟
المػػػكارد البلزمػػػة إلحػػػراز ك  اإلجػػػراءاتك  جاذبػػػةالمدرسػػة اليكضػػح التخطػػػيط الفعػػػاؿ مػػػا سػػػتحقق  

فػي مرحمػة التخطػيط ، ك نجاحهػاعمػى  المدرسة لمحفػاظ تنتهجهاالممارسات التي سكؼ ، ك التقدـ
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تحديػػد مػػا إذا كانػػت ، ك أكليػػاء األمػػكريػػتـ تحديػػد المشػػكمة التػػي يكاجههػػا المجتمػػع المحمػػي أك 
يمكػف تحديػد المشػكمة مػف تحميػؿ ، ك هػذ  المشػكمة مكاجهػةجاذبة هػي الحػؿ األمثػؿ لالمدرسة ال

تحديػد حاجػات ، ك تحميؿ تعميقات أفراد المجتمع المحمي، ك متطمبات السكاف في المجتمع المحمي
 .  أداء الطبلب في المنطقةمستكل تحديد ك  ،الصناعة المحمية

مػػف القػػادة  ايضػػـ عػػددن الػػذم ك  فريػػؽ التخطػػيط ءهػػذ  المرحمػػة تحديػػد أعضػػافػػي  يػػتـك 
 مسػعكالن الفريػؽ يكػكف ك  ،الشػركات المحميػةك  األ سػرك  ممثميف عػف منظمػات المجتمػعك  ،المحمييف

كيمكػف أف تشػمؿ مصػادر البيانػات  ،يلفهػـ الكضػع الحػال تحميمهاك  جمع البيانات كفحصهاعف 
كبيانػات عػف  ،كالبيانػات الديمك رافيػة المجتمعيػة ،لممنطقة المحميػة يبيانات عف التعداد السكان
نجػػػازهـ ي،طػػػبلب المجتمػػػع المحمػػػ كيمكػػػف جمػػػع البيانػػػات مػػػف خػػػبلؿ  ،كمسػػػتكل تحصػػػيمهـ كا 

كأعضػػاء  ،المجتمػػع ءعضػػاكأ ،سػػر كالطػػبلبكالمقػػاببلت الفرديػػة مػػع األ   ،ستقصػػاعيةالدراسػػات اال
أنػكاع كسكؼ تكفر هذ  البيانات معمكمات حػكؿ  ،كاإلدارييف كالمدرسيف ،مف المنظمات المحمية

 ،الكصػػكؿ إليهػػافػػي  ير بػػكفالتػػي  كالنتػػاعج ،ألبنػػاعهـ أكليػػاء األمػػكرير ػػب فيهػػا التػػي  التعمػػيـ
كالمػكارد  ي،المحمػ المجتمػعفػي  ات الحالية كالمستقبمية لمجػاؿ الصػناعةحتياجؼ عمى االكالتعر  

ػػفػػي  كيػػتـ .المتاحػة مراجعػة األدبيػػات حػػكؿ المػػدارس الجاذبػػة ككيػػؼ حققػػت  اهػػذ  المرحمػػة أيضن
ات األ سػػػر كالمجتمػػػع حتياجػػػكمػػػا التصػػػميـ األكثػػػر مبلءمػػػة ال، كبرامجهػػػا ،كأنكاعهػػػا ،النجػػػاح

ا لتحديػد كالنظػر فيهػ ،المنطقة المحمية، كما يػتـ جمػع كافػة البيانػات كالمعمكمػاتفي  كالشركات
ككيػػؼ يمكػػف أف تتكافػػؽ رؤيػػة كرسػػالة المدرسػػة مػػع رؤيػػة  ،كمكضػػكعاتها ،برنػػامج المدرسػػة
 .اليات دعـ المجتمع لممدرسةفي  كالنظر ،مكقع المدرسة اختياركيتـ  ،يالمجتمع المحم

 ،الحاليػة كالمسػتقبمية يات المجتمػع المحمػاحتياجػمكضكعات المدرسػة  يكيجب أف تراع
، كبعػػػػد تحديػػػػد مكقػػػػع المدرسػػػػة كبرنامجهػػػػا أكليػػػػاء األمػػػػكرالطػػػػبلب ك ات احتياجػػػػكمصػػػػالح ك 

هػػذ   يكأف تراعػ ،يجػػب تحديػد المككنػػات األساسػية لممدرسػػة الجاذبػة كسياسػػتها ،كمكضػكعاتها
كتعزيػز  ،يكأعضاء المجتمػع المحمػ ،كاألسر ،السياسة بناء ثقافة مدرسية شاممة تخدـ الطبلب

كمف خبلؿ دعـ شػراكات المدرسػة  ،يالمناهج الدراسية مف خبلؿ ربطها مع تجارب العالـ الكاقع
فهػذ  المػدارس  ؛كما يجب تحديد الخصاعص الفريدة لممدرسػة الجاذبػة ،مع المنظمات المختمفة

د تحديػ يلذا ينب ػ ؛المدارس األخرلفي  تقـك عمى تقديـ تعميـ قاعـ عمى مكضكعات  ير متكفرة
 .أكلياء األمكرجاذبة لجذب الطبلب ك البرامج الخصاعص 
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 ،كأهدافػ  ،تشػمؿ البرنػامج كمككناتػ التي ك  ،هذ  المرحمة كضع خطة التنفيذفي  يتـ كما
كضػػع  يكينب ػػ ،كاليػػات تحديػػد كتػػ ميف المػػكارد المطمكبػػة ،سػػتدامةكخطػػة اال ،كنتاعجػػ  المتكقعػػة

مشػاركتها مػع جميػع ينب ي كما  ،كثيقة لخطة التنفيذ حتى يمكف تتبع عممية التنفيذ مف خبللها
 .مركتحديثها كمما لـز األ ،المعنييف بلنشاء المدرسة

كمػػا يمكػػف  ،تقيػػيـ المكقػػؼ إلػى عػػاـ كامػػؿك  تحتػػاج عمميػػة جمػع البيانػػات :يإطػار زمنػػ-
 .جاذبةالمدرسة الد البلزمة إلنشاء تخصيص عاـ اخر مف أجؿ التخطيط كت ميف المكار 

 :َعايري ايتدطيط

نتقػاؿ إلػى مرحمػة معايير أساسية لعممية التخطيط يجب تحقيقها حتى يمكػف اال  ؾإف هنا
 كالتالي:  كهي ،التنفيذ المبكر

 .يشمؿ مجمكعة متنكعة كممثمة لجميع أصحاب المصمحةالذم ك  ،قيادةالفريؽ  -

سػتراتيجياتها ،جاذبػةالبػرامج اليمخص أهػداؼ  يكضع نمكذج منطق - كمػدل  ،كنتاعجهػا ،كا 
 .كأهدافها عبلقتها برؤية المنطقة المحمية

 .جاذبةالمدرسة الخطة  تحديد اإلستراتيجيات كاألنشطة كتفاصيؿ -

 كيجب ربط المكازنة برؤية البرنامج كأهداف . ،ؿ البلـز لممدرسةت ميف التمكي -

 :خسيطة ايتدطيط

 :يتكضح خريطة التخطيط ما يم
نضػػماـ إلػػى فريػػؽ الحصػػكؿ عمػػى مكافقػػة المنظمػػات الشػػريكة لبل ينب ػػي حيػػث  :الشػػراكة -أ

كمػا يمكػف تحديػد  ،جػاذبالبرنػامج الدعـ كتنفيذ في  اكبارزن  امهم   األف لهـ دكرن  ؛القيادة
تعػػػزز المنظمػػػات الشػػػريكة لمنهػػػكض ب هػػػداؼ التػػػي  اإلسػػػتراتيجيات كاألهػػػداؼ الفعالػػػة

كيجػب أف تكضػح الخطػة كيػؼ  .لمطػبلبي كػاديمكتحسػيف األداء األ  ،المدرسة الجاذبػة
 .جاذبةالمدراس التحقيؽ أهداؼ في  ستشارؾ المدرسة مع المنظمات

تعزيػػز تعمػػـ فػػي  مػػف شػػ نها إشػػراؾ األسػػر االمدرسػػة كاألسػػرة: يضػػع فريػػؽ القيػػادة أهػػدافن -ب
 كالمدرسة.سرة الطبلب مع كضع اليات يمكف مف خبللها بناء الثقة بيف األ

المنػاهج  اختيػارمػف شػ نها التػي  يحػدد فريػؽ القيػادة ارليػات :المناهج كطرؽ التػدريس-ج
كنتػاعج  ،كالتركيز عمػى المػتعمـ ،مع مراعاة أهداؼ المدرسة ،التعميمية كطرؽ التدريس

 .الطبلب
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كأنشػػػػطة إدارة التسػػػػجيؿ  ،يحػػػػدد فريػػػػؽ القيػػػػادة أهػػػػداؼ إدارة التسػػػػجيؿ :إدارة التسػػػػجيؿ-د
 .يكتركناإلل

 لػتعكس رؤيتهػا ؛جاذبةالمدرسة اليطكر فريؽ القيادة مهمة كأهداؼ  :التنكع كاإلنصاؼ -هػ
تقػػدر الثقافػػات كالمعتقػػدات كالخبػػرات المتنكعػػة لتحسػػيف عمميػػة التعمػػيـ خمػػؽ بيعػػة فػػي 

 .التعم ـك 
 :ايتٓفير املبهس : املسحًة ايجاْية

التػػي  كاإلجػػراءات كالممارسػػات الجديػػدةتتضػػمف مرحمػػة التنفيػػذ المبكػػر تثبيػػت األنظمػػة 
 هػػذا يعمػؿ ؛ إذالتنفيػػذفريػؽ  اختيػػارهػػذ  المرحمػة فػي  كيػػتـ ،تعمػؿ عمػػى تحسػيف قػػدرة المدرسػة

كمػػا يمكػػف ضػػـ  .خطػػة التنفيػػذفػػي  الفريػػؽ عمػػى تنفيػػذ جميػػع اإلجػػراءات عمػػى النحػػك المفصػػؿ
 ،ى مرحمػة التنفيػذنتقػاؿ السػمس مػف مرحمػة التخطػيط إلػفريػؽ التخطػيط لضػماف اال  فأعضاء م

ر دعػػػـ يس ػػػت  التػػػي  هػػػذ  المرحمػػػة يػػػتـ تطػػػكير كتثبيػػػت العمميػػػات كالسياسػػػات كالممارسػػػات يكفػػػ
كصػػكؿ ال رتيسػػيلت تصػػاالكمػػا يجػػب أف يكػػكف هنػػاؾ نظػػاـ فعػػاؿ لبل  ،جاذبػػةالمدرسػػة الكتشػػ يؿ 

كأف يكػكف هنػاؾ نظػاـ لمرصػد كالتتبػع لئلبػبلغ عػف  ،إلى أصحاب المصػمحة المعنيػيف كالمجتمػع
 .العقبات التي يمكف مكاجهتهاك  في العمؿ أك المشكبلت مدل التقدـ
كتجهيػػػػز المػػػػكاد التعميميػػػػة كالكسػػػػاعؿ  ،هػػػػذ  المرحمػػػػة إنشػػػػاء المختبػػػػراتفػػػػي  يػػػػتـ -

 كتكفير التنمية المهنية المستمرة لهـ. ،معممي المدرسة كمكظفيها اختيارك  ،التكنكلكجية
 نشػطة المدرسػية كمػا هػك مفصػؿ كمتسمسػػؿتنفيػذ اإلسػتراتيجيات كاأل فػي  البػدءكمػا يػتـ 

كتحديػػد الشػػراكات كالتسػػكيؽ  ،تطػػكير المنػػاهج فػػي هػػذ  المرحمػػة ىكيراعػػ ،خطػػة التنفيػػذفػػي 
كمػػا يمكػػف إلدارة  ،يالػػكاقعالعػػالـ فػػي  الػػتعم ـكيمكػػف لمشػػركاء تػػكفير خبػػرات  ،جاذبػػةالمػػدارس مل

لمت كد مف أف األ سػر جػزء مػف عمميػة ، ك جاذبةالدرسة ممالتسكيؽ لفي  التسجيؿ بالمدرسة البدء
تنفيذ المدرسة الجاذبة يتـ تزكيدهـ بالمعارؼ البلزمة حكؿ المدرسة الجاذبة الجديدة مف خػبلؿ 

فػي  تظػاـ مػف خػبلؿ النظػرنباكيجب مراجعة كتحديث الخطػة  ،الندكاتك  المؤتمراتك  كرش العمؿ
 الت ييرات الى قد تطرأ عمى المدرسة أك المنطقة كالسياقات المجتمعية.

عػاميف حيػث يمكػف تهيعػة  ييمكف أف تسػت رؽ مرحمػة التنفيػذ المبكػر حػكال :ٍإطاس صمى
 تفاقيػػػاتعقػػػد اال السػػػنة األكلػػػى فػػػي  كمػػػا يمكػػػف أف يحػػػدث ، ضػػػكف عػػػاـفػػػي  المدرسػػػة بيعػػػة

بػػيف المػػكظفيف كأصػػحاب  يالتعػػاكن الػػتعم ـمثػػؿ التػػدريب كاإلرشػػاد ك )الشػػراكات كبنػػاء القػػدرات ك 
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 كما يجب أف تككف السياسات كاإلجراءات البلزمة إلرسػاء الثقافػة المدرسػية سػارية (،المصمحة
كتماؿ اإلجراءات الرسمية كالكثاعؽ المكتكبػة المتعمقػة بسياسػة اكقد يست رؽ  ،السنة األكلىفي 

 اخر. اكتطكير المناهج كالمكضكعات كمراجعة األنشطة عامن  ،لمدرسةا
 :َعايري ايتٓفير املبهس

 ،لممرحمػػة القادمػػة سػػتعداداألسػػاس لتحقيػػؽ النجػػاح كاالهػػي  إف تحقيػػؽ المعػػايير التاليػػة
 :يكتتمثؿ فيما يم

 .تثبيت األنظمة كالسياسات كاإلجراءات المكتكبة البلزمة لتش يؿ المدرسة -
 المدرسة كأهدافها لكؿ األشخاص المعنييف. كضكح رؤية -
خطة التنفيذ مثؿ تطكير في  مفصؿ كمتسمسؿ تنفيذ األنشطة المدرسية كما هك -

 كالتسكيؽ الجيد لممدرسة. ،كطرؽ التدريس ،المناهج
جاذبة جاهزة لتقديـ الخدمات لمطبلب بناء عمى المعايير المدرسة الكف أف تك -

 مرحمة التخطيط.في  المحددة
 :ايتٓفير املبهس خسيطة

 :يكتشمؿ ما يم
تقػػـك عميهػػا التػػي  كالعمميػػات التنػػكع كاإلنصػػاؼ: حيػػث تعمػػؿ الػػنظـ كالسياسػػات المثبتػػة -أ

 .المدرسة عمى تحقيؽ العدالة كالمساكاة
يػػتـ تنفيػػذ كرش عمػػؿ عػػف إدارة التسػػجيؿ لتثقيػػؼ المػػكظفيف كالشػػركاء  :إدارة التسػػجيؿ-ب

ستراتيجيات  .همية تكفير خدمات ممتازة لمطبلبأك  ،إدارة التسجيؿ حكؿ مفاهيـ كا 
المدرسػػة عمػػى تسػػهيؿ فػػي  ةتعمػػؿ الػػنظـ كالعمميػػات المثبتػػ المنػػاهج كطػػرؽ التػػدريس:-ج

 كتطكير كتنفيذ منهج جاذب متمركز حكؿ المتعمـ.
عمى تسهيؿ مشاركة األسرة كالتكاصػؿ  ةتعمؿ األنظمة كالعمميات المثبت :سرة كالمدرسةاأل-د

كمػا تعمػؿ كرش  ،بينها كبػيف المدرسػة حػكؿ تطػكير المدرسػة كتنميػة الطػبلبظـ المنت
كمػػا تسػػاعد كرش العمػػؿ  ،العمػػؿ المشػػتركة عمػػى بنػػاء شػػراكات بػػيف المنػػزؿ كالمدرسػػة

القاعمػػة عمػػى المكضػػكعات المقدمػػة  الػػتعم ـعمػػى متابعػػة الكالػػديف كرصػػدهـ ألنشػػطة 
 .ألكالدهـ
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 ،أدكار المنظمػػات الشػػػريكةك  تفاقيػػات القاعمػػػة أداءكاال الشػػراكة: تحػػػدد مػػذكرات التفػػػاهـ -ق
 جاذبة.المدرسة الفي  كمساهماتها ،كأنشطتها

 : ايتٓفير ايهاٌَ :املسحًة ايجايجة

كثقافػػة  ،فككالمكظفػػ ،تعمػػؿ البنيػػة التحتيػػة ؛ إذالتنفيػػذ الكامػػؿ هػػك المرحمػػة التشػػ يمية
مرحمػػػػة التنفيػػػػذ الكامػػػػؿ تكػػػػكف  يكفػػػػ .جػػػػاذبالبرنػػػػامج الالمدرسػػػػة بشػػػػكؿ جيػػػػد لػػػػدعـ تنفيػػػػذ 

ػػ جػػاهزةاإلسػػتراتيجيات كاألنشػػطة  هػػذ  المرحمػػة جمػػع البيانػػات لتقيػػيـ مػػدل فػػي  كمػػا يػػتـ ا،تمامن
ظهػر البيانػات كت   ،تحتاج إلػى تحسػيفالتي  كتحديد فعالية البرنامج كالمجاالت ،التنفيذفي  الدقة

 ك ايات .  تحقيؽ أهداففي  الدقيقة مدل نجاح البرنامج
يحتػاج إنشػاء مدرسػة جاذبػة إلػى  ؛ إذنقػاط محػددةفػي  تمخيص المراحؿ السػابقة كيمكف

 :(59)كما يمي يكه ،عشر خطكات أساسية
 .ض أف يقـك ب  البرنامج الجاذبفتر  تحديد ما ي   -6

 .كتشاؼ ما يريد  المجتمعا -2

 سيتـ تدريسها.التي  قرارات بش ف المكضكعات اتخاذ -3

 .قادة أقكياء اختيار -4

 ع المعمميف.تطك   -5

 تكفير التنمية المهنية لممكظفيف. -6

 .كلياء األمكرتسكيؽ البرنامج أل  -7

 كالقبكؿ. ختيارقرار بش ف معايير اال اتخاذ -8

 .كضع خطة عممية لكساعؿ نقؿ الطبلب -9

 ستفادة منها.تحديد مصادر التمكيؿ كاال -61

 Office of Innovation andكالتحسػػػيف  بتكػػػارمكتػػػب االكيكضػػػح تقريػػػر 

Improvement ينب ػي التػي  التابع لكزارة التعميـ األمريكية أف هناؾ مجمكعة مف اإلجػراءات
 :(61)يكالتال يكه ،لمحفاظ عمى نجاحهاا أيضن ك  ،تباعها قبؿ كبعد فتح أبكابهااعمى المدرسة 

 :قبؿ فتح األبكاب -أ
 عاتها قابميف لمتطبيؽ.ك أف تككف مهمة المدرسة كمكض -
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   حتػػى ؛ات المحميػػةحتياجػػهتمامػػات كاالالبرنػػامج بنػػاء عمػػى المػػكارد الحاليػػة كاال اختيػػار -
 .يجذب جميع أصحاب المصمحة

كيػػتـ تصػػميـ المػػنهج بحيػػث  ،ككثيقػػة الصػػمة بالمكضػػكع اإنشػػاء منػػاهج مميػػزة أكاديمي ػػ -
 .يسياقات العالـ الكاقعفي  التفكير الناقدالطبلب عمى تطبيؽ ث يح

 ستقطاب معمميف أكفاء لتحقيؽ مهمة المدرسة.اعمى  قادريفجتذاب قادة ا -
 :بعد فتح األبكاب -ب

ػػػ ؛ إذالحفػػػاظ عمػػػى المكضػػػكع مػػػع النزاهػػػة - عمػػػى  ايقػػػـك البرنػػػامج الجػػػاذب بالحفػػػاظ داعمن
 .مع مكاءمة هذا المكضكع مع معايير المنطقة المحمية ي،مكضكع  الرعيس

 ،بػػيف مختمػػؼ الثقافػػات يت سػػيس ممارسػػات منصػػفة لمطػػبلب لتعزيػػز التكاصػػؿ اإليجػػاب -
 .يكتحقيؽ النجاح األكاديم

 حتراـ القدرات الفردية كبناء فرؽ العمؿ.اتطكير ثقافة التمكيف ك  -
 .العامميفد البلزمة لدعـ ر كامكتكفير ال ،تكفير التنمية المهنية المستمرة -
 بناء القدرات القيادية. -

بقاء األبكاب مفتكحة -ج  ": الحفاظ عمى النجاح "كا 
قػػرارات قاعمػة عمػػى بيانػات صػػحيحة  اتخػاذعتمػاد نمػكذج التحسػػيف المسػتمر مػػف خػبلؿ ا -

 .إلحداث الت يير المطمكب كمراقبة النتاعج
بنػػاء شػػراكات ناجحػػة كفعالػػة مػػف خػػبلؿ تطػػكير عبلقػػات متبادلػػة المنفعػػة مػػع المنظمػػات  -

 .كأفراد المجتمع إلنشاء قاعدة كاسعة مف المؤيديف لهذ  المدارس
اصػػػؿ مػػػع المجتمػػػع حيػػػث يمكػػػف تثقيػػػؼ الجمهػػػكر حػػػكؿ مهمػػػة المدرسػػػة تطػػػكير التك  -

نجازاتها ك   اتها.احتياجكا 
 .يتكافؽ رؤية المدرسة مع رؤية المجتمع المحم  -

كلكػػف السػػؤاؿ  ،إف مػػا سػػبؽ يكضػػح المراحػػؿ كاإلجػػراءات البلزمػػة إلنشػػاء مدرسػػة جاذبػػة
هػذا السػؤاؿ ؟ ك ماذا يحػدث عنػد تحكيػؿ مدرسػة ثانكيػة تقميديػة إلػى مدرسػة ثانكيػة جاذبػة :ارف

مػاذا يحػدث  .دراسػة بعنػكاففػي  .Julian Betts & et alأجاب عن  جكلياف بيتس كاخػركف 
نمػػكذجيف لمعمػػؿ مػػف كلقػػد أكضػػحت الدراسػػة أف هنػػاؾ  ،عنػػدما تصػػبح المػػدارس مػػدارس جاذبػػة
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كأكضحت الدراسة هذيف النمػكذجيف عمػى النحػك  ،لى مدرسة جاذبةأجؿ تحكيؿ مدرسة تقميدية إ
 :(66)يالتال

                           The Traditional Magnet Model:يايُٓوذج اجلاذب ايتكًيد-أ

تخػػدـ الطػػبلب مػػف التػػي داء ك منخفضػػة األ الحػػييػػتـ تحكيػػؿ مدرسػػة  نمػػكذجهػػذا ال فػػي
 ،متخصػػصأكػػاديمي مػػنهج  يجاذبػػة مػػف خػػبلؿ تبن ػػاألسػػر ذات الػػدخؿ المػػنخفض إلػػى مدرسػػة 

ستراتيجيات تعميمية متميزة اسػتقطاب طػبلب المدرسة يساعد عمى في  كهذا الت يير كالتحكيؿ ،كا 
 ،المنػاهج الدراسػية المتخصصػة كطػرؽ التػدريس المتميػزةمػف سػتفادة لبل جدد مػف خػارج الحػي

كفى هػذا الػنهج  ،ؽ كالدعاية لممدرسةساعد ذلؾ عمى زيادة التسكيرتفعت نتاعج الطبلب اككمما 
مػف خػبلؿ تحسػيف  يمف تحكيؿ المدرسة هػك تحسػيف نتػاعج طػبلب الحػ يساسيككف الهدؼ األ

 .التعم ـبيعة 
 
 
 
 

                
 
 

 (1شكل )

 داءمىخفضة األ الحٍوظشَة الؼمل لتحىَل مذسسة 

 إلً مذسسة جاربة تقلُذَة

 Julian Betts & et al)   :  2015 , .المصذس)

 
  

الؼمل ػلً تحىَل مذسسة 
الحٍ مىخفضة األداء 

والتٍ َشتادها طالب مه 
 مىخفض أسش رات دخل

اتخار قشاسات 
بتىفُش مىهج 

 متخصص وطشق
 تؼلُمُة متمُضة

تحسُه تؼلم الطالب 

 مه خاسج الحٍ

تحسُه تؼلم الطالب 

 مه داخل الحٍ 

تحسُه التىىع 

 المذسسٍ

جزب طالب آخشَه 
مه مستىي 

اقتصادٌ مشتفغ 
ولهم أداء أكادَمٍ 
مشتفغ مه خاسج 

  الحٍ

 
تحسُه مجمىػة 

 األقشان لطالب الحٍ



 .................................................................... المدارس الجاذبة وتطبيقاتها في التعليم الثانوي

 - 6487 - 

  The Destination Magnet Model            :ايُٓوذج اجلاذب يًوجٗة / املكصد -ب

الدخؿ  ممف ذك  اكتخدـ طبلبن  امدرسة عالية األداء نسبي   يتـ تحكيؿ النهجهذا  في
أكاديمي منهج  يمف خبلؿ تبن   ،كجهة/المقصدلمجاذب النمكذج الالمتكسط أك المرتفع إلى 

ستقطاب طبلب اهذا النهج تبن ي كت مؿ المدرسة مف خبلؿ  ،متخصص كطرؽ تعميمية متميزة
دخؿ السر ذات األكمف  ،الدراسيالتحصيؿ  يخاصة الطبلب منخفض ياخريف مف خارج الح

كاديمي ستفادة مف المنهج األ كاال ،دمجهـ مع الطبلب ارخريف كذلؾ حتى يتـ ؛منخفضال
ك أ الحيتحسيف نتاعج الطبلب سكاء مف داخؿ في  كالطرؽ التعميمية المتميزة ،المتخصص
 مف خارج .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2شكؿ )
 داء مرتفعة األ الحينظرية العمؿ لتحكيؿ مدرسة 

 إلى النمكذج الجاذب لمكجهة /المقصد
 Julian Betts & et al)   : 2015 , .)المصدر

ثانكية تقميدية إلى ك تحكيؿ مدرسة أف إنشاء مدرسة ثانكية جاذبة أإف ما سبؽ يكضح 
تحتاج عممية اإلنشاء كالت يير كالتطكير إلى ؛ إذ مر اليسيرمدرسة ثانكية جاذبة ليس باأل

نما هك عممية متكاممة تشمؿ األ ،فالتعميـ ليس عممية منفردة ؛تضافر الجهكد سرة كالمدرسة كا 
قرارات منفردة مف كزارة التعميـ بش ف  اتخاذال يتـ أ؛ لذا ينب ي كالمجتمع كالمنظمات المختمفة

 
العمل على تحىٌل 
مذسسة الحً عالٍة 
االداء والتً ٌشتادها 
طالب غالبٍتهم مه 

 
قشاسات  اتخار

بتىفٍش منهج 
متخصص 

وطشق تعلٍمٍة 

 

م  تحسٍه التعلُّ

 لطالب الحً 

 
م  تحسٍه التعلُّ

وأداء الطالب مه 
 خاسج الحً 

 
 

تحسٍه التنىع 
 ًالمذسس

 
 جزب طالب مه
روي الذخل 
المنخفض 
واالداء 

اكادٌمً األ

 
حسٍه مجمىعات ت

االقشان للطالب 
الزٌه حضشوا مه 
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المناهج الدراسية في  تكامؿيعني  فالتكامؿ ال ،خاصةثانكم التعميـ عامة كالتعميـ ال
نما ،كمكضكعاتها فقط  كما ،كفقير يبناء مجتمع متكامؿ ال فرؽ في  بيف  ن اأيضن يعني  كا 

 ،ية لتحسيف النتاعج التعميميةطراؼ المت ثرة بالعممية التعميمتكامؿ الفكر بيف كافة األيعني 
 كالمجتمع. أكلياء األمكرات الطبلب ك احتياجكتحقيؽ أهداؼ ك 

 :َسيهيةبعض ايواليات األجاْوي يف ايتعًيِ اييف  تطبيكات املدازض اجلاذبة :اخلطوة ايجايجة

 :متٗيد
 اجن ذجميع كاليات أمريكا حيث تعتبر هذ  المدارس نمك في  ت المدارس الجاذبةانتشر 

 ،حتراـ ارخريفاتقـك هذ  المدارس عمى  إذ ؛الجاذبة التعم ـيجمع بيف التنكع كبيعة  افريدن 
كما تكفر هذ  المدارس بيعة  ،ية أك عرقيةاقتصادية أك اجتماعاتهـ سكاء كانت فاختبلحتراـ اك 

مف  يات المجتمع المحماحتياجك  ،هتماماتهـاك  ،ات الطبلباحتياجـ جاذبة تعمؿ عمى تمبية تعم  
ت انتشر التي  مف أشهر الكاليات (كاركلينا الشمالية –فمكريدا  –كتعتبر )ككنيتيكت  ،حكلهـ

ت هذ  الكاليات مف خبلؿ هذا استطاعفمقد  م؛التعميـ الثانك في  بها المدارس الجاذبة خاصة
نفس الكقت  يكف ،النكع مف المدارس سد الفجكة بيف مخرجات التعميـ كمتطمبات سكؽ العمؿ

منذ المرحمة الثانكية  يكيهيئ نفس  لمستقبم  الكظيف يجعمت الطالب يختار مسار  التعميم
تؤهم  لتحقيؽ النجاح المرجك ل   ةكافي رةير ب بها كهك مؤهؿ بخبالتي  حتى ينتقؿ إلى الكمية

 .اكلمجتمع  أيضن 
                                 State of Connecticut     :         وْيتيهتنوالية  :اأوًي

  :ايشيام ايجكايف اجملتُعي -1

أقصػى جنػكب إقمػيـ فػي  كتقػع ،شماؿ شػرؽ الكاليػات المتحػدةفي  تقع كالية ككنيتيكت  
مػػف الشػػرؽ  Rhode Islandكتحػػدها كاليػػات ركد ايبلنػػد  ،New Englandنيػػك إنجبلنػػد 
 ،إلػػػى ال ػػػرب New yorkكنيكيػػػكرؾ  ،إلػػػى الشػػػماؿ Massachusetts سكماساتشكسػػػت

مدينػة هػاتفكرد هػي  كعاصػمتها ،إلػى الجنػكب Long Island Soundكمضػيؽ لكنػة ايبلنػد 
Hartford
(62). 

الكالية هك في  كاف دخؿ الفرد 6999عاـ  ففي ؛اين اقتصادكتعد كالية ككنيتيكت ثرية 
 ماساتشكستس يالماعة عف كاليتفي  61الكاليات بزيادة كصمت إلى  باقياألعمى بيف 

Massachusetts  يجيرسكنيك New Jersey ، يالماعة عف باقفي  37كأعمى بنسبة 
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ية إال أف هذ  الثركة مكزعة بشكؿ  ير قتصادر ـ ثركتها اال كلكف ،الدكلة ككؿفي  الكاليات
حياء بها فرص أكما زاؿ بها  ،فما زاؿ فيها نسبة فقر مرتفعة ي؛بيف المدف كالضكاح متساك  
 .(63) تدنيةية كتعميمية ماقتصاد

مف  اجمهكرين  يكفؿ دستكر الكاليات المتحدة لكؿ كالية شكبلن  يكبالنسبة لمجانب السياس
فكؿ كالية بها رعيس  ؛اف شعبين يف منتخبيأف الحككمة يتـ إدارتها مف خبلؿ ممثم مأالحكـ؛ 

كما أف  ،(64)اكهيعة تشريعية منتخبة شعبين  ،كقضاء مستقؿ ،منتخب لمسمطة التنفيذية )الحاكـ(
الذم نطاؽ اإلطار في  مكتنفيذ يكقضاع يكتشريع مستقبلؿ دستكر الديها  كالية ككنيتيكت

 .متحاديحدد  الدستكر اال 
نما يكالسياس مقتصادالمجاؿ االفي  كالحقيقة أف كالية ككنيتيكت لـ تتميز فقط في  كا 

ككاف  ،ثانكمكخاصة التعميـ ال يهتمت الكالية بالتعميـ قبؿ الجامعفقد ا ؛امجاؿ التعميـ أيضن 
كلقد  ي،كتطكير المجتمع المحم ،عبلج العديد مف المشكبلتفي  لممدارس الجاذبة دكر مهـ

 .المدارس كتطكرها بالكالية تاري  هذ في  ظهر ذلؾ
 : املدازض اجلاذبة خًفية تازخيية حوٍ -2

البداية هي  6956تكبيكا عاـ في  لقد كانت قضية أكليفر براكف ضد مجمس التعميـ  
هذ   انتشاركلكف  ،مريكيةالحقيقية لممدارس الجاذبة عمى مستكل الكاليات المتحدة األ

كاف مف خبلؿ مجمكعة مف القضايا أشهرها قضية كالية ككنيتيكت في  هتماـ بهاالمدارس كاال
 .Sheff vs. O'Neilسـ قضية شيؼ ضد أكنيؿ اسميت ب

مف مدرسة  اكسبعة عشر طالبن  Milo Sheffقدـ ميمك شيؼ  6989عاـ  في
بسبب  William O'Neilهارتقكرد العامة دعكل جماعية ضد حاكـ الكالية كلياـ أكنيؿ 

مف حقكقهـ  طفاؿحرماف األفي  تسببتالتي ك  ،المدارسفي  تحدثالتي  نتهاكات الدستكريةاال 
في  الدكلة عمى المدارستنفقها التي  مكاؿأف األ أكلياء األمكركجد  ؛ فقدالتعميـفي  ساسيةاأل

التي  المناطؽفي  يتـ إنفاقهاالتي  ف أك السكد أقؿ مف تمؾكيقطنها البلتينيالتي  المناطؽ
عاءات د  االقضية كرفض في  لصالح الدكلة يحكـ القاض 6995كفى عاـ  ،يسكنها البيض
في  لعمياشيؼ عمى هذا القرار أماـ المحكمة است نؼ اك  ،بكجكد عدـ المساكاة أكلياء األمكر
 .(65) كالية ككنيتيكت
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في  كنيؿأقضية شيؼ ضد في  أصدرت المحكمة العميا حكمها 6996يكليك  9كفى 
نتهاكات اف هناؾ أكأكضح الحكـ  ،كأل ت المحكمة حكـ المحكمة السابؽ ،كالية ككنيتيكت

ستند الحكـ اك  ،الكاليةفي  طفاؿلمدستكر فيما يتعمؽ بتكفير فرص تعميمية متساكية لجميع األ
 أمينص عمى أن  ال يجكز حرماف الذم دستكر الكالية ك في  الحماية المتساكية ""  بندعمى 

ممارسة حقكق  في  يزيكال يجكز إخضاع  لمتم ،شخص مف الحماية المتساكية لمقانكف
 .(66) يصؿ القكمأك األ ،أك النسب ،أك المكف ،أك العرؽ ،المدنية أك السياسية بسبب الديف

لكالية ككنيتيكت عاـ  يالمجمس التشريع الكالية أقرفي  لقرار المحكمة العميا كنتيجة
مف  اعددن  اتخاذكضركرة  ،طفاؿيعزز الخيارات كالفرص التعميمية لجميع األ اقانكنن  6997
التعميـ  إدارةكضركرة أف تقـك  ،تتعمؽ بلنشاء مدارس جاذبة بيف المقاطعاتالتي  التدابير

زالة التفاكتات بيف المناطؽ التعميميةلبابكالية ككنيتيكت  كبحمكؿ  ،تكصؿ إلى خطة لتقييـ كا 
تحقيؽ في  كمع ذلؾ فشمت الكالية ،مدرسة جاذبة بيف المقاطعات 22تـ إنشاء  2117عاـ 

السنكات البلحقة الكثير مف الدعاكل في  أكلياء األمكر؛ لذا أقاـ (67) طفاؿالمساكاة بيف األ
قترحت ا 2163كبحمكؿ عاـ  ،الكالية لتحقيؽ المساكاة  ير كافيةالقضاعية تفيد أف جهكد 

 Interdistrictأف تككف المدارس الجاذبة بيف المناطؽ الية بالك الهيعة التشريعية 

Magnet Schools كبذلؾ فلف كالية ، (68)ندماج بيف المناطؽ طرؽ لتحقيؽ اال هي أحد ال
تزاـ بالمساكاة كالقضاء عمى الفصؿ بيف لت كانت ممتزمة بقرارات المحكمة العميا باال  ككنيتيكت
عتبرت أف المدارس الجاذبة كسيمة مهمة لمكالية بكج  عاـ إلنجاز اك  ،المدارسفي  الطبلب

 .(69) هذ  المهمة
 يكه Interdistrict Magnet Schoolsت المدارس الجاذبة بيف المناطؽ انتشر ك 
في  باإلضافة إلى الطبلب المقيميف ،تخدـ الطبلب عبر خطكط المقاطعةالتي  المدارس
 Intradistrictككذلؾ المدارس الجاذبة داخؿ المنطقة  ،تقع فيها المدرسةالتي  المنطقة

Magnet Schools  نشعت مدارس جاذبة بيف أكما  ،تخدـ الطبلب داخؿ المنطقةالتي ك
 أطمؽ هذا االسـك  ،Sheff Magnet Schoolذبة المناطؽ كأطمؽ عميها مدرسة شيؼ الجا

يرجع إطبلؽ لقب ك  ،الضكاحي المحيطة بهاك  المدفك  المدارس الجابة في منطقة هارتفكردعمى 
 ،الكاليةضد حاكـ قاـ الدعكل أالذم  Sheffاسـ الطالب شيؼ إلى هذ  المدارس عمى  شيؼ
في  ال تقعالتي  يفه Non Sheff Magnet Schoolجاذبة  ير شيؼ المدرسة الأما 
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تفاقات تزامات كالية ككنيتيكت كاال لت اب امباشرن  ارتباطن اليست مرتبطة  مأ ؛منطقة شيؼ
 مدرسة جاذبة بيف المناطؽ 96كاف هناؾ  2168كفى عاـ  ،القضيةفي  المنصكص عميها

مدرسة جاذبة داخؿ  33ك ،اطالبن  39232ككصؿ عدد طبلبها إلى  ،كالية ككنيتيكتفي 
 .(71)اطالبن  65663هذا العاـ إلى في  ككصؿ عدد طبلبها ،المقاطعةالمنطقة أك 

قيؽ أربعة أهداؼ تعميمية رعيسية مف التشريعات لتح اكلقد سنت كالية ككنيتيكت عددن 
ككنيتيكت لمحصكؿ عمى برنامج مناسب يكفر في  تكفير فرص تعميمية متساكية لكؿ طفؿ :يه

كالحد مف  ،كتكفير تمكيؿ مبلعـ لكؿ طفؿ لتحقيؽ التعميـ المناسب ل  ،ل  الخبرات التعميمية
العزلة العرقية مف خبلؿ تزكيد الطبلب بفرص تعميمية متنكعة كالحرص عمى التفاعؿ بيف 

 كتنفيذ المتطمبات التعميمية األخرل المنصكص عميها ،الطبلب كالمعمميف مف خمفيات مختمفة
 .(76)القانكففي 

الطريقة البديمة هي  لمدارس أبناعهـ أكلياء األمكر اختيارالكقت أصبح  ركبمرك 
هـ بمدرسة المنطقة أطفالحاؽ إلت  أكلياء األمكرعمى  افمـ يعد مفركضن  ؛انتشارن كسع اكاأل 

لممدارس متنكعة ك  متعددةات اختيار بؿ أصبحت هناؾ  ،يقيمكف فيهاالتي  التعميمية المحمية
ع خيارات المدارس المتاحة أماـ كر ـ تنك   ،(72) مف بينها ختياريمكنهـ اال أكلياء األمكرأماـ 

إال أف الكالية شجعت كدعمت إنشاء كتطكير المدارس الجاذبة بيف المناطؽ عف  أكلياء األمكر
كتكفير مساعدات  ،عممية التخطيطفي  كالمساعدة يطريؽ تكفير التمكيؿ البلـز لبناء المبان

كالية ككنيتيكت بقدرتها عمى تصميـ برامج لدمج في  المدارس الجاذبة ميزت؛ فقد تالتش يؿ
ندماج بيف الطبلب مف ك أمر مهـ لتحقيؽ قدر كبير مف اال كه ،الطبلب عبر خطكط المقاطعة

ألهمية المدارس الجاذبة بالنسبة لمكالية فقد كضعت الكالية  اكنظرن  ،(73) مختمؼ الخمفيات
ـ بطمب لمحصكؿ عمى مكافقة بلنشاء مدرسة جاذبة جهة التقد   أممحددة إذا أرادت  اشركطن 

أف  ،أف يساعد البرنامج عمى زيادة تحصيؿ الطبلب :منها عمى سبيؿ المثاؿ ،بيف المناطؽ
تحديد نسبة تسجيؿ الطبلب مف كؿ منطقة  ،يةقتصاديقمؿ البرنامج مف العزلة العرقية كاال

تقدـ الطمب تقديـ خطة التي  فلف عمى الجهة؛ لذا تحديد الميزانيات المقترحة -مشاركة
 -:يكتتضمف الخطة تقديـ معمكمات شاممة حكؿ ما يم ،متكاممة لمحصكؿ عمى المكافقة

)المناهج، كاديمي البرنامج األ  – (الرسالة كالرؤية كالفمسفة التربكية)تصميـ المدرسة 
تحديد  –تحديد الشراكة المجتمعية  -هيكؿ إدارة البرنامج كتنظيم   – (التقييمات ،التدريس
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كاديمي تكضيح إستراتيجيات تعزيز النجاح األ  -بركتكككالت التكظيؼ كتسجيؿ الطبلب
 .(74) تحديد ضماف جدكل البرنامج –لجميع الطبلب  يجتماعكاال
 :(75) متويٌ املدازض اجلاذبة -3

 :يكالية ككنيتيكت كهفي  جاذبةالمدارس الهناؾ جهات أساسية مسمكح لها بلنشاء 
 .مراكز خدمات التعميـ اإلقميمية -
 .مجالس التعميـ المحمية أك اإلقميمية -
  .مجمس الحكاـ لنظاـ كميات كجامعات كالية ككنيتيكت -
 .مجمس أمناء جامعة ككنيتيكت -
 ي.مجمس الحكاـ لممؤسسة المستقمة لمتعميـ العال -
مؤسسة خارجية  ير ربحية كمعتمدة مف قبؿ مفكض كزارة التعميـ  مسمح ألي  كما  -

  .بكالية ككنيتيكت بلنشاء برامج جاذبة بالكالية
تمكيؿ مف خبلؿ مزيج مف  ها يتـتمكيم يؿ المدارس الجاذبة بالكالية فلفأما عف تمك 

 ،لممدارس الجاذبةتقدمها الدكلة التي  كبمساعدة المنح ي،كالفيدرال يالتمكيؿ المحمالكالية ك 
كالية ككنيتيكت عمى عدد مف العكامؿ في  المخصص لممدارس الجاذبة التمكيؿ مقدار كيستند

 :هي
 .(نكع المدرسة الجاذبة )بيف المقاطعات أك داخؿ المقاطعة -
اإلقميمية أك  سكاء المنطقة التعميمية المحمية / :المسعكؿ عف تش يؿ المدرسة الجاذبة -

 Regional Education Service Centersمركز خدمات التعميـ اإلقميمية 

(RESCs). 
 .شيؼ أك  ير شيؼالمدرسة الجاذبة  -

كيتـ تش يؿ المدارس الجاذبة بيف المناطؽ مف خبلؿ مراكز خدمات التعميـ اإلقميمية 
(RESCs)، الجاذبة داخؿ المنطقة أك رس اأما المد ،/ كاإلقميمية كمجالس التعميـ المحمية

الية  ؼختبلال اكنظرن  ،المقاطعة فيتـ تش يمها فقط مف قبؿ مجالس التعميـ المحمية أك اإلقميمية
منهما عمى معايير مختمفة يجب الكفاء بها حتى يككف  عتماد كؿ  ال انظرن ك  ،منهما التش يؿ لكؿ  

في كؿ  تختمؼ تمكيؿال ليةا فلف الجاذبة؛ لممدارسلمحصكؿ عمى المنح المخصصة  مؤهبلن 
 .منهما
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 The Connecticut State Department ofبكالية ككنيتيكت إدارة التعميـتعمؿ ك 

Education  ر يكتكف ،نحمكال   ،فيما يتعمؽ بكساعؿ النقؿ خاصة إدارة المدارس الجاذبةعمى
يجب عمى المدارس ؛ لذا كذلؾ كفؽ معايير محددة ،اإلشراؼ عمى برامج المدارس الجاذبة

الجاذبة تمبية هذ  المعايير المتعمقة بتسجيؿ الطبلب عمى أساس التنكع أك  يرها حتى تككف 
التعميـ بالكالية بحساب نفقات متكسط كؿ تمميذ  إدارةكما تقـك  ،عمى المنحمؤهمة لمحصكؿ 

تقديـ منح إضافية  اأيضن  التعميـ إلدارةكما يمكف  .لنكع المدرسة الجاذبة المكجكد بها اتبعن 
إضافية لمجهات  االتعميـ بالكالية منحن إدارة ا كقد تكفر أيضن  ،لمطبلب بالمدارس الجاذبة

كيؿ مظركؼ محددة يتـ تكفير ت يكف ،منطقة شيؼفي  المسعكلة عف تش يؿ المدارس الجاذبة
في  منطقة شيؼ بمكافقة مف سكرتير مكتب السياسات كاإلدارةفي  لممدارس الجاذبة يإضاف

 كالية ككنيتيكت.في  عتمادات التابعة لمجمعية العامةككنيتيكت كلجنة اال
إنشاء في  دكالر لممساعدة 75111بالكالية ما يصؿ إلى التعميـ  إدارةكقد تخصص 

قضية شيؼ في  تفاقيات المنصكص عميهاتمبية اال في  مدارس كبرامج جاذبة جديدة لممساعدة
كيصؿ الدعـ  ،كما تدعـ الكالية تنفيذ مشركعات المدارس الجاذبة بيف المناطؽ ،ضد أكنيؿ

في  تفاقات المنصكص عميها% مف تكاليؼ اإلنشاء حتى تستطيع الكالية تمبية اال 81إلى 
% مف التكاليؼ المرتبطة ببناء المدرسة 611البداية إلى في  ككاف دعـ الكالية يصؿ ،القضية

 .% بمكجب قكانيف الكالية81إلى  الدعـ فيضن  تـ تخأإال 
أكلياء كالية ككنيتيكت فرض رسكـ عمى في  لممدارس الجاذبةكبمكجب القانكف ال يمكف 

كمع ذلؾ يمكف لبعض  ،المدارس الجاذبةفي  أك األكصياء مقابؿ تكاليؼ التعميـ األمكر
المنطقة  مأ)عمى مناطؽ إرساؿ الطبلب  االمدارس الجاذبة بيف المقاطعات أف تفرض رسكمن 

لممدارس الجاذبة بيف  اكيمكف أيضن  ،(يقيـ فيها الطالبالتي  التعميمية المحمية أك اإلقميمية
يتـ تش يمها مف قبؿ مركز خدمات التعميـ التي تقدـ برامج ما قبؿ المدرسة ك التي  المناطؽ
أكلياء كمع ذلؾ ال يتحمؿ  ،عمى ارباء أك األكصياء اأف تفرض رسكمن  ((RESCs ياإلقميم
دخؿ الكالية الرسكـ الدراسية لبرامج ما قبؿ % مف متكسط 75يقؿ دخمهـ عف  يفالذ األمكر

 .المدرسة
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 : سياسة ايكبوٍ باملدازض اجلاذبة -4

أك مف  ،قتراعكقد تشمؿ اال ،الكالية متنكعةفي  إف معايير القبكؿ بالمدارس الجاذبة
دـ أكالن  أكالن  يي ت  كما)ات ختبار أك اال ،(يع العرقلمعايير التنك   تخضعالتي قكاعد األسبقية ك ) يخ 

أك أك النسب المعكية لممجمكعات المختمفة  ختبارأك درجات اال (أكاديميات الفنكففي 
 .(76) يرها

بالمدرسة الجاذبة يفكؽ عدد المقاعد المتاحة  تسجيؿكلكف إذا كاف عدد المتقدميف لم
 يالمدرسة اإلقميم اختيارمف خبلؿ مكتب  قتراعاالعممية إلى  تمج  المدارس الجاذبة فلفبها 

Regional School Choice Office (RSCO)،  مكتب مف خبلؿ هذا الكقد تـ إنشاء
التي  المدرسة اختيارعممية في  سرلمساعدة األ  ذلؾ ك  ؛كالية ككنيتيكتفي  إدارة التعميـ

المدرسة  اختياركيتعاكف مع مكتب  ،هارتفكردفي  كيقع هذا المكتب ،ير بكنها ألبناعهـ
عممية في  كعدد مف المنظمات المجتمعية لتقديـ المساعدة ،مركز معمكمات ارباء ياإلقميم

ألكلية  اطبقن  ابرامج جاذبة كترتيبه ةخمس اختياريمكف لممتقدميف لمتسجيؿ ، ك (77)قتراعاال
كيقـك مقدـ الطمب بكتابة  ،كردت ب الذم طمبات التقديـ بالترتيب في  كيتـ النظر ،التفضيؿ

 يهذا البريد اإللكتركن استخداـب يميمقالمدرسة اإل اختياركيقـك مكتب  ي،بريد  اإللكتركن
كأثناء عممية التسجيؿ  ،أكلياء األمكرنتظار إلى أك إشعارات قاعمة اال  القبكؿرساؿ تنبيهات إل 

لطالب لمذهاب إلى المدرسة تقديـ مستند أك أكثر لتحديد أهمية ا أكلياء األمكرقد يطمب مف 
األمر  يكما قد يطمب مف كل .كمدينة اإلقامة ،األمر يكهكية الكالد / كل ،ع مر الطالب :مثؿ

لمتطمبات  اكذلؾ طبقن  ،كسجبلت المدرسة السابقة ،تشمؿ التقييمات الصحيةقد تقديـ مستندات 
 .(78) بها لتتحاؽيريد الطالب اال التي  المدرسة الجاذبة

 : َٓاٖج وبساَج املدازض اجلاذبة -5

كالية ككنيتيكت إلى خدمة الطبلب بطريقتيف في  تهدؼ بيعة المدرسة الجاذبة
مناهج المف خبلؿ  لمطبلب يتحسيف التحصيؿ الدراس فيالطريقة األكلى : تتمحكر أساسيتيف

تكفير بيعات تعميمية متنكعة تهدؼ إلى تعزيز التفاهـ  يأما الطريقة الثانية فه ،متخصصةال
ت نتاعج عممية التقييـ لممدارس كلقد أكضح ،متعدد الثقافات كتكسيع كجهات النظر العالمية

عقد مقارنات بيف المدارس الجاذبة كالمدارس  ير الجاذبة  التي كانت مف خبلؿك  الجاذبة
الكالية تكفر بيعات أكاديمية تساعد الطبلب في  ةبكالية ككنيتيكت أف المدارس الجاذبة الثانكي
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 لتتحاؽحتماالت أعمى مف  يرهـ لبل اكأف طبلب المدارس الجاذبة الثانكية لديهـ  ،التعم ـعمى 
 المدارس  ير الجاذبةفي  كلديهـ طمكحات أكاديمية أعمى مف الطبلب ارخريف ،بالجامعة

لمجمس كالية ككنيتيكت  2166/2126كما أكضحت الخطة الخمسية الشاممة لمتعميـ  ،(79)
كأكدت الخطة أف المدارس العامة  ،لمتعميـ ضماف اإلنصاؼ كالتميز لجميع طبلب ككنيتيكت

تقدـ مناهج مميعة بالتحديات كذات التي  بالكالية لديها مجمكعة متنكعة مف البرامج التعميمية
ـ بيعات تعميمية إبداعية مرنة تقدر مف خبللها القدرات الفريدة لمطبلب كتقد ،صمة بالكاقع

كتستخدـ المدارس ، (81) يةقتصادية أك االجتماعب ض النظر عف خمفياتهـ العرقية أك اال
الجاذبة مجمكعة متنكعة مف المكضكعات األكاديمية لجذب الطبلب مف مختمؼ الخمفيات 

، (STEM)العمـك كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  :مثؿكالعرقية  يةقتصادية كاالجتماعاال
 .(86)داءكالفنكف البصرية كفنكف األ ،كالمهف كالتكنكلكجيا ،تتصاالكاال  ،كالدراسات العالمية

 ،كالية ككنيتيكت قاعمة ب سماء المدارس الجاذبة بالكاليةبتعميـ ال إدارةكلقد كضعت 
ركزت الثانكية قد الجاذبة ارس تبيف أف المدتحميؿ هذ  القاعمة  كعند .كمكضكع كؿ مدرسة

 :(82) عمى المكضكعات التالية
 .الحيكاف ـالتكنكلكجيا الحيكية كعم -
  .كالعمكـ الفيزياعية مهندسة الفضاء الجك  -
 (STEM).كالهندسة كالرياضيات  اكالتكنكلكجيالعمـك  -

  .تكنكلكجيا المعمكمات كهندسة البرمجيات -
 .ةالبكالكريا الدكلي -
 .التقنية -
 .العمـك كالهندسة -
 .الصحافة كاإلعبلـ -
  .الصحة كالعمكـ ،إدارة األعماؿ كالتكنكلكجيا -
  .الفنكف المرعية كالمسرحية -
  .يةجتماعالقانكف كالعدالة اال -
  ي.الصحية كالطب الرياضالعمـك  -
  .الدراسات العالمية -
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 .تكنكلكجيا المعمكمات -
 .الفنكف -

مكضكعات كمناهج المدارس الثانكية الجاذبة في  ايكضح أف هناؾ تنكعن إف ما سبؽ 
مسايرة التقدـ لأف الكالية أدركت أف المناهج الدراسية أداة فعالة يعني  كهذا ،بكالية ككنيتيكت

أجيالها في  كامالها هامف خبللها طمكحات الكالية تعكسيمكف أف كما  ي،كالتكنكلكج يالعمم
 المستقبمية بالكالية.ك  الحالية المهارات المطمكبة لمكظاعؼعف طريقها تحقؽ ك  ،الصاعدة

  :ثاْوية جاذبة ضاذج ملدزامن -6

  :أنادميية ايفضاء واهلٓدسة ايجاْوية -أ

Academy of Aerospace and Engineering High School  
 ،كالفضاءمجاؿ الهندسة في  تقـك أكاديمية الفضاء كالهندسة الثانكية بلعداد الطبلب

فهذ  المجاالت تعتبر مجاالت حاسمة  ؛هتماـ بالدراسات الطبية الحيكية كالرياضيةمع اال
كتساعد األكاديمية الطبلب عمى تنمية  ي.العالم قتصاداالفي  األمريكية بالنسبة لمتنافسية

 ،صيا ة كتنفيذ خطة العمؿ ،تجميع كتقييـ المعمكمات ،تحديد المشكبلت :مهارات متنكعة مثؿ
كالمدرسة  سرةكتحرص األكاديمية عمى كجكد شراكة قكية بيف األ   .ستخبلص النتاعجاتحميؿ ك 

كتعريفهـ بمختمؼ األنشطة كالبرامج  ،أكلياء األمكرت كالتفاعبلت مع تصاالمف خبلؿ اال 
ات اجتماعكحضكر  ،كتشجيعهـ عمى حضكر مؤتمرات ارباء كالمعمميف ،األكاديمية بالمدرسة

 .(83) مجمس المدرسة

 ،كزراعة الخبليا ،كعمـ األحياء ،كعمـك األرض ،عمى دراسة الفيزياء تركز األكاديميةك 
الهندسة  – يالجبر الثان –الجبر األكؿ )كالرياضيات  ،كالكيمياء الحيكية ،محتباس الحرار كاال
كعمـ  ،كالعمكـ اإلنسانية ،كالبيكلكجيا الجزيعية كالخمكية ،كعمـ الفمؾ (،التفاضؿ كالتكامؿ –

إجراء في  كاألكاديمية بها العديد مف المختبرات لمساعدة الطبلب .كعمـ الحيكاف ،التشريح
كما تشترؾ األكاديمية مع ككالة ناسا  ،Capstoneمشركعات يطمؽ عميها كابستكف 

NASA  مف خبلؿ مشركع مدارس المستكشفيف التابعة لناسا(The NASA Explorer 

Schools)، كمعرض ككنيتيكت لمعمـك كالهندسة  ،مسابقات الركبكتاتفي  كيشترؾ الطبلب
 .(84) لمعمكـ كالهندسة يكالمعرض الدكل
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  :نادميية ايصخافة واإلعالّألاملدزسة اجلاذبة -ب

Journalism and Media  Academy Magnet School   

منش ة حديثة كمتطكرة مع في  لمصحافة كاإلعبلـ تـ إنشاء المدرسة الثانكية الجاذبة
كيستفيد الطبلب مف منهج مخصص لمجاؿ  .المكقع كمحطة إذاعيةفي  يإستكديك تمفزيكن

كيتكفر لهـ فرص  ،العديد مف الكمياتفي  بدكرات لتتحاؽكيحظى الطبلب بفرصة اال  ،اإلعبلـ
مما يجعمهـ مرشحيف بقكة  ؛هذا المجاؿفي  الكتابة كالنشر كمقابمة الشخصيات المعركفة

 التعم ـكبجانب دراسة الصحافة كاإلعبلـ تركز المدرسة عمى  ،(85) عبلـلكميات الصحافة أك اإل
القاعـ عمى التكنكلكجيا كالتكاصؿ المستمر مع مختمؼ األفراد كالجماعات المحمية كالكطنية 

كيتاح لمطبلب فرص عمؿ كتدريب مف خبلؿ مجمكعة مف الشراكات مثؿ الشراكة مع  ،كالدكلية
 TeensToday مكصحيفة تينزتكدا ،كجامعة هارتفكرد ،كالية ككنيتيكتفي  شبكة البث العاـ

  .(86) اإللكتركنية

                                                            State of Florida والية فًوزيدا : اثاًْي
  :ايشيام ايجكايف اجملتُعي -1

يحدها مف ال رب خميج ، ك جنكب شرؽ الكاليات المتحدةفي  تقع كالية فمكريدا  
لى الشماؿ كالية جكرجيا  ،Gulf of Mexicoالمكسيؾ  لى الشرؽ المحيط  ،Georgiaكا  كا 

لى الجنكب مضيؽ فمكريدا ،Atlantic Ocean ياألطمس كتتميز فمكريدا بمكقعها  ،كا 
لذا يطمؽ عميها  ؛الطقسفي  عتداالن اا ك حيث تعتبر مف أكثر الكاليات األمريكية دفعن  ياإلستراتيج

ضخمة  اتجتذب أعدادن التي  مقدمة الكالياتفي مناخها جعمها كقد  ،"كالية الشمس المشرقة"
كبها العديد مف المدف الكبرل مثؿ  ،مدينة تاالهاسهي  كعاصمتها .امف الساعحيف سنكين 

ديد  يميام كتتككف مف عدد كبير مف المقاطعات أهمها مقاطعة ،كتامبا كجاكسكف فيؿ يميام
Miami-Dad County  كمقاطعة دكفاؿDuval County (87). 

يحدد كيصؼ السمطات كالكاجبات كبنية حككمة الكالية الذم أما عف دستكر فمكريدا 
يكف هك الدستكر األكؿ ـ لـ  6968عتمد  الناخبكف عاـ الذم اككظيفتها فلف هذا الدستكر 

 6838عاـ في  تمت صيا ة أكؿ دستكر لفمكريدا ؛ فقدبؿ كاف سادس دستكر لمكالية ،لها
ككاف هدف   ،ـ 6866لفمكريدا عاـ  الثانيبينما تمت كتابة الدستكر  ،بمدة سانت جكزيؼفي 

أما  ،نضماـ إلى الكاليات الككنفدراليةتحاد كاال نفصاؿ كالية فمكريدا عف اال اهك إعبلف  يالرعيس
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بينما  ،ذلؾ الكقتفي  ـ فمـ يعتمد  الناخبكف 6865تمت كتابت  عاـ الذم الدستكر الثالث 
 طفاؿالدستكر إلى تعميـ جميع األقد دعا هذا ، ك 6868تمت كتابة الدستكر الرابع عاـ 

ت فمكريدا ستمر الكضع إلى أف تبن  ، كاالمقيميف داخؿ كالية فمكريدا دكف تمييز أك تفضيؿ
ط اختبلكحظر مف  ،المدارس المنفصمةدعا إلى الذم ك  ،ـ 6885عاـ  ااخر خامسن  ادستكرن 
الفترة في  فمكريداالعديد مف المشكبلت خاصة بعد زيادة عدد سكاف في  مما تسبب ؛األعراؽ

 ،ـ6968عتماد دستكر فمكريدا عاـ استمر الكضع إلى أف تـ اك  ،ـ 6961ـ إلى  6891مف 
كيؤكد دستكر  ،(88) مككضع إجراءات إلل اء التمييز العنصر  ،حدد السمطات كالكاجباتالذم ك 

لذلؾ مف كاجب الكالية  ؛قيمة أساسية لدل شعب كالية فمكريدا طفاؿفمكريدا أف لتعميـ األ
كأف ينص  ،المقيميف داخؿ حدكدها طفاؿعتمادات الكافية لتعميـ جميع األتكفير اال ياألساس

حتى  ؛الجكدة لممدارس العامة المجانية يقانكف الكالية عمى نظاـ مبلعـ كفعاؿ كامف كعال
  .(89)الجكدة  ييسمح لمطبلب بالحصكؿ عمى تعميـ عال

الكاليات المتحدة األمريكية حسب تقديرات في  اقتصادفمكريدا رابع أكبر  اقتصاد عد  كي  
كيتكقع أف يرتفع إلى تريميكف  ،مميار دكالر 967 محميالناتج ال ؛ فقد بمة إجمالي2167عاـ 
مميار دكالر عاـ  55فمكريدا في  كلقد تجاكزت قيمة الصادرات ،2168عاـ في  دكالر

 ،التصديرفي  يالمراكز العشرة األكلى عمى المستكل الكطننضمت فمكريدا إلى الذا  ؛2167
 .(91) التكظيؼفي  حتمت المرتبة الرابعةاكما 

فالتعميـ هك  ؛كجكدة التعميـ مقتصادبيف النمك االقد أدركت كالية فمكريدا العبلقة ك 
كما أدركت الكالية  ،كتقد مها زدهار الكاليةاكالتعميـ الجيد سكؼ يساعد عمى  ،أساس المعرفة

فراد أستثمار عمى اإلطبلؽ حتى يمكف إنتاج اأف التركيز عمى المدارس الجاذبة هك أفضؿ 
 .الكالية اقتصادألف ذلؾ سكؼ ينعكس بدكر  عمى  ؛العمؿفي  مؤهميف كأكثر كفاءة

 :خًفية تازخيية عٔ املدازض اجلاذبة -2

أجبر قادة  تكبيكا قدفي  يـقضية براكف ضد مجمس التعمفي  إف قرار المحكمة العميا
في  كلقد سنت الهيعة التشريعية .التعميـفي  ستجابة لمطالب المساكاةكالية فمكريدا عمى اال

المعركؼ باسـ " قانكف كضع  ، كهك624فمكريدا مشركع قانكف بمجمس الشيكخ رقـ 
في  تمميذ مسمح هذا القانكف لمجالس المدارس المحمية بقبكؿ أك رفض أ ؛ فقدالتبلميذ"

كما تـ إنشاء مدرسة تشارلز ار درك  ،(96)سبب مف األسباب عدا العرؽ ألمالمدارس العامة 
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ككانت  ،6976فمكريدا عاـ في  ك كؿ مدرسة جاذبة لمفنكف Charles R.Drewية بتداعاال
يحتذل ب  لتحكيؿ المدارس منخفضة األداء إلى مدارس نمكذجية متميزة  اهذ  المدارس نمكذجن 

(92). 
لجميع طبلب كاديمي لضماف تحسيف األداء األ  ارعيسين  االمدرسة مككنن  اختياركأصبح 

كقد كضعت فمكريدا  .كلياء األمكرتكفر فمكريدا بيعات كبرامج تعميمية متنكعة أل  ؛ إذفمكريدا
كقد حفزت هذ  الخطة  "،Florida's A+ Education Plan" أ طمؽ عميها خطة لمتعميـ

في  يداعرة الضكء كقاعد كطنفي  فمكريداالكالية عمى كضع سياسات كبرامج متميزة جعمت 
 اختيارحرية  كلياء األمكراألساسية لمخطة أف يككف أل فمف المبادئ  ،المدرسة اختياربرامج 

بها التتحؽ التي  خاصة إذا كانت المدارس كاحتياجاتهـ، مطالب أبناعهـ يتمب  التي  المدارس
المدرسة ال يتعمؽ ب ف يككف هناؾ نكع كاحد مف  اختيارف ،ذلؾ تحقيؽهـ ال يمكنها ؤ أبنا

 التيكنقاط قكت  كضعف   ،بؿ يتعمؽ األمر بشخصية الطالب ،المدارس أفضؿ مف نكع اخر
عتمدت اك  ،لذا يتخذكف القرار المبلعـ بش ف كيفية تعميـ أبناعهـ؛ أكلياء األمكر اجيدن  ايدركه
أف لكؿ  -أ :هيالمدرسة عمى ثبلثة مبادئ أساسية  اختيارها لبرامج استخدامفي  فمكريدا
في  عأف التنك   -ب ،لذلؾ ال تكجد مدرسة كاحدة أفضؿ لمجميع ؛ات تعمـ مختمفةاحتياجطالب 

 - ج ،ستيعاب جميع الطبلب كتمكينهـ مف النجاحهيكؿ كبرامج المدارس أمر ضركرم ال
البيعة التعميمية  اختيارالكثير إذا كانكا قادريف عمى  أكلياء األمكرسكؼ يحقؽ الطبلب ك 

بالنسبة  اساسين أ افمكريدا خيارن في  كبذلؾ أصبحت المدارس الجاذبة ، (93) المناسبة ألبناعهـ
التي  بمدرسة الحى التقميدية لتتحاؽمف اال  لمكاصمة تعميـ أبناعهـ بدالن  أكلياء األمكرلمعديد مف 

مى تكجي  عفمكريدا في  كلقد ساعد نظاـ المساءلة ،اتهـ أك إمكانياتهـاحتياجال تتناسب مع 
كالية ف ،(94)هذ  المدارس في  لطبلبهـكاديمي داء األ المدارس نحك تحسيف األ مطاقات مدير 

مكضكعات مختارة كؿ في  لكؿ طالب اسنكين  ااختبارن تضع التي  الكالية األكلىهي تعد   فمكريدا
ـ 6971فقد سنت فمكريدا سمسمة مف مبادرات المساءلة فيما بيف  ،لتحديد أداء الطبلب عاـ

ع حاكـ فمكريدا كق   فقد فمكريدا؛ ا لكاليةا مميزن ـ عامن  6999كاف عاـ  كلقد ،ـ6999حتى عاـ 
كلـ تحدد هذ  الخطة مبادئ برامج  ،+Aعمى خطة فمكريدا لمتعميـ  Jeb Bushجيب بكش 

 ،اتختبار االفي  أداء المدارس بناءن عمى أداء الطبلب االمدرسة فقط كلكنها حددت أيضن  اختيار
أصدرت حيف ـ 6995دتها عاـ ح  كذلؾ بعدما مرت الكالية بسمسمة مف اإلخفاقات ظهرت   
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عتماد ابعد كلكف  ،الكالية قاعمة بالمدارس المصنفة عمى أنها ذات "أداء منخفض لم اية"
نطاؽ مجمكعة مف الحركؼ تقع في  تحديد درجات المدارسلمكالية كف ـ أم6999الخطة عاـ 

ستطاعت إدارة التعميـ بكالية اك  ،ات المعياريةختبار االفي  بناء عمى أداء الطبلب ،Fإلى  Aمف 
 Theأطمقت عميها "معايير كالية الشمس المشرقة" التي  فمكريدا تطكير معايير التعميـ

Sunshine State Standards (SSS)، ضكء في  ككاف الهدؼ منها قياس كفاءة الطبلب
ككاف  ،كانت تقيس الحد األدنىالتي  مف المعايير السابقة بدالن  يمعايير ذات مستكل عالم

 The Florida Comprehensive Assessment Testفمكريدا الشامؿ  اختبار

(FCAT)  كعندما  ،(95)يات كالعمـكالقراءة كالرياضفي  لهذ  المعايير المرجعيبمثابة التقييـ
فمكريدا الشامؿ ككضعت مستكل  اختبارالتحقؽ مف نتاعج بفمكريدا في  قامت إدارة التعميـ

 ختبارقررت الكالية تطكير هذا اال ()المستكل األعمى 5إلى  – ()المستكل األدنى 6إنجاز مف 
، ثـ 2162عاـ  "FCAT2.0"فمكريدا الشامؿ  اختبارمف  يى بالجيؿ الثانسم  إلى ما ي  

مف ق بؿ المعاهد  "FCAT2.0" يالثان ات الجيؿاختبار عادت الكالية مرة أخرل إلى تطكير 
 The Florida Standardsاألمريكية لؤلبحاث ليحؿ محمها تقييمات معايير فمكريدا 

Assessments (FSA)  الرياضيات كالقراءة في  تقيس مهارات التفكير العميا لمطبلبالتي ك
 .(96)كالم ة كالعمكـ كالكتابة 

كالكاقع أف كؿ ما قامت ب  فمكريدا إلصبلح التعميـ بها مف خبلؿ معايير محددة 
كلـ ينعكس ذلؾ  ،طبلبهاك  مدارسهاككاضحة كقابمة لمقياس قد جعمها قادرة عمى تحديد أداء 

بؿ  ،رتفع مستكل أداعهاا فقد ؛اعمى المدارس التقميدية فقط بؿ عمى المدارس الجاذبة أيضن 
 .قامت الكالية بتحكيؿ العديد مف المدارس التقميدية إلى مدارس جاذبة

 SunCoast Highعمى سبيؿ المثاؿ تـ تطكير مدرسة صف ككست الثانكية 

School  مف مدرسة ثانكية تخدـ أقمية سكداء إلى مدرسة جاذبة تحظى بمكانة كبيرة عمى
بجانب الطبلب بالمدرسة العديد مف الطبلب البيض التتحؽ  إذ ؛ة ككؿمستكل الكالية كالدكل

 .(97)السكد بسبب مناهجها المتخصصة كالمتميزة 
 :متويٌ املدازض اجلاذبة -3

لتزاـ بتمكيؿ التعميـ مف مرحمة رياض ة األكلى مف دستكر فمكريدا عمى اال تنص الماد
قيمة أساسية لشعب  طفاؿتعميـ األ نص الدستكر أف؛ فقد عشر الثانيحتى الصؼ  طفاؿاأل
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عتمادات الكافية لتعميـ جميع تكفير اال يمف كاجب الدكلة األساسكاف لذلؾ  ؛كالية فمكريدا
ت الهيعة التشريعية لكالية فمكريدا ن  س   6973عاـ  يكف ،المقيميف داخؿ حدكدها طفاؿاأل

 The Florida Education Financeفمكريدا في  برنامج تمكيؿ التعميـ

Program(FEFP)،  كأكدت سياسة الكالية عمى التمكيؿ العادؿ لضماف حصكؿ الطبلب
في  كيعتبر برنامج تمكيؿ التعميـ ،اتهـ التعميميةاحتياجعمى البرامج كالخدمات المناسبة لتمبية 

كر ـ أف هناؾ مصادر أخرل لمتمكيؿ  ،هك ارلية األساسية لتمكيؿ التعميـ (FEFP)فمكريدا 
 طفاؿمف مرحمة رياض األبداية تمكيؿ البرامج التعميمية في ساس إال أف البرنامج يظؿ هك األ

أما عف المصادر األخرل لتمكيؿ التعميـ فهناؾ برامج المنح  ،عشر يالصؼ الثان ىحت
تتيح برامج  إذ ؛المدرسة اختيار، كهذ  البرامج قد تـ تكفيرها لدعـ برامج (98) الدراسية لمتعميـ

قد شارؾ ك  ، ير مسبكؽ بيف المدارس العامة كالخاصة ااختيارن  كلياء األمكرالمنح الدراسية أل 
 2164-2163 يبرامج المنح الدراسية خبلؿ العاـ الدراسفي  طالب 96711أكثر مف 

 : (99) يفمكريدا عمى النحك التالفي  كيمكف تحديد برامج المنح الدراسية

                                                       John M. Mckay:يبسْاَج جوٕ إّ َانا -

يؤكد هذا  ؛ إذاإلعاقة ملممنح الدراسية لمطبلب ذك  ميخصص برنامج جكف إـ ماكا   
كحتى يستطيع الطالب  ،مثؿ زمبلعهـ اجيدن  االبرنامج أف هؤالء الطبلب يستحقكف تعميمن 

أف يككف لدي  خطة تعميـ فردية كخطة إقامة )ألكثر مف ستة ينب ي الحصكؿ عمى المنحة 
 يمميكف دكالر لممشاركيف في  خبلؿ العاـ الدراس 683,9قد قدـ البرنامج ك  (،أشهر

2163/2164. 
  Florida Tax Credit Scholarship program  :  بسْاَج فًوزيدا يًُٓح ايضسيبية -

طكعية مف قبؿ تكذلؾ لتشجيع المساهمات ال ،ـ2116تـ ت سيس هذا البرنامج عاـ 
 Non-Profitالشركات المانحة إلى منظمات تمكيؿ المنح الدراسية  ير الربحية 

Scholarship Funding Organizations (SFOs)  طفاؿدراسية لؤل اتقدـ منحن التي 
 اختيارك  ،لذا يتيح هذا البرنامج العديد مف الفرص التعميمية ؛ذات الدخؿ المنخفضاألسر  مف

كقد تـ تكسيع البرنامج ليشمؿ أمكاؿ  ،المدارس لمطبلب مف األسر ذات الدخؿ المنخفض
ككاف الحد  ،ك يرها ،كضريبة المبيعات المستحقة ،الضراعب المفركضة عمى إنتاج النفط كال از
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 286هك  2163/2164يمكف لمدكلة منح  لمسنة المالية الذم  ياألقصى لممبمة الضريب
  .مميكف دكالر

 :ايظدصية  ايتعًُِّبسْاَج حشاب َٓخة  -

Personal Learning Scholarship Account Program (PLSA) : 

الفرصة  أن  يكفرفي  عف المنح الدراسية الحككمية األخرل (PLSA)يختمؼ برنامج 
كيتـ منح أمكاؿ المنح عمى أساس  ،مخصص ألبناعهـ يإلنشاء برنامج تعميم كلياء األمكرأل 

يعانكف مف مشكبلت خدمات تحميؿ الذم كيكفر البرنامج لمطبلب  .بالبرنامج لتتحاؽأسبقية اال 
كالدكرات عبر  ،فتراضيةكالبرامج اال .السمكؾ كالدركس الخصكصية الخاصة بدكاـ كامؿ

مف  ييعانالتي  كنكع المشكبلتلمصؼ كالمقاطعة  اكيختمؼ مبمة المنحة كفقن  ،نتاإلنتر 
 الطالب.

 Opportunity Scholarship Program (OSP):            ٓخة ايفسصةَِ بسْاَج -

 لتزاـ بتكفيركذلؾ حتى يمكف اال  ؛+Aتـ إنشاء هذا البرنامج بمكجب خطة تعميـ فمكريدا    
مدرسة  اختيارب كلياء األمكركيسمح هذا البرنامج أل  ،الجكدة لمطبلبفرص تعميمية عالية 

عتبر المدرسة تك  ،هـ ممتحقيف بمدارس عامة منخفضة األداءؤ عامة مرتفعة األداء إذا كاف أبنا
لممرة الثالثة عمى  Dأك  Fعمى تقدير تحصؿ التي  المدرسةهي  فمكريدافي  منخفضة األداء

  .يالتكال

كبرامج المنح الدراسية تـ  (FEFP)فمكريدا في  برنامج تمكيؿ التعميـكباإلضافة إلى 
كذلؾ  ؛6998فمكريدا عاـ في  قتراح بعض التعديبلت الدستكرية المتعمقة بقكانيف التعميـا

ؿ عدد مف التدابير لتمكي اتخاذالكالية مف خبلؿ في  لممحافظة عمى تكافؤ الفرص التعميمية
هذ  الصناديؽ مف خبلؿ  كلقد تـ إنشاء ،صناديؽ مخصصة " إنشاء المدارس مف خبلؿ "

مف الرسـك الخاصة أك مف خبلؿ إيرادات  كاليةتحصؿ عميها الالتي  أمكاؿ اإليرادات استخداـ
 . (611)الضراعب

ضح مف قبؿ اتكالية فمكريدا كما في  كر ـ تنكع كتعدد مصادر تمكيؿ المدارس الجاذبة
 :(616) يالتال ن  يمكف تحديدها عمى النحكأإال 
حيث يتـ تكفير األمكاؿ لدعـ المدارس كالمناطؽ التعميمية مف خبلؿ  :دعـ الكالية -أ

كيتـ تكزيع جزء كبير مف دعـ الكالية مف خبلؿ برنامج  ،عتمادات المالية لمكاليةاال
حيث يتـ إيداع كمف صندكؽ اإليرادات العامة  ،(FEFP)فمكريدا في  تمكيؿ التعميـ



 .................................................................... المدارس الجاذبة وتطبيقاتها في التعليم الثانوي

 - 6513 - 

 يكلكف مصدر الضراعب الرعيس ،هذا الصندكؽفي  عدد مف المصادرالضراعب مف 
كيتـ تكزيع ضريبة  ،الماعة عمى السمع كالخدماتفي  6هك ضريبة المبيعات بنسبة 

بيف  مفمكريدا كتقسيمها بالتساك في  بؿ إدارة اإليراداتق  يتـ جمعها مف التي  المبيعات
 .مقاطعات فمكريدا

 حيث يتـ الحصكؿ عمى اإليرادات لدعـ المدارس مف الضراعب العقارية :محميالدعـ ال -ب
 .يشكؿ كؿ منها منطقة مدرسيةالتي ك  67ػ تفرضها مقاطعات فمكريدا الالتي 

عند مكافقة مجمس كالية فمكريدا لمتعميـ عمى خطط التعاكف مع  :يالدعـ الفيدرال -ج
ج التعميمية يجب عمي  أف براممرحمة مف مراحؿ ال أمتنفيذ في  الحككمة الفيدرالية

كما تتمقى  ،عتمادات الفيدرالية إدارة صحيحةيدير األمكاؿ المخصصة لمكالية مف اال
كيدعـ التمكيؿ  ،مباشرة مف خبلؿ الكاليةالمناطؽ التعميمية أمكاؿ الحككمة الفيدرالية 

يضمف تدابير المساءلة لممدارس الذم ك  ،قانكف "كؿ طالب ينجح" اأيضن  يالفيدرال
كتستخدـ  ،القراءة كالرياضياتفي  جميع المدارسفي  لضماف تنمية الطبلبالعامة 

لدعـ برامج التعميـ  محمياألمكاؿ الفيدرالية عادة بجانب أمكاؿ الكالية كالدعـ ال
 .المختمفة

 :سياسة ايكبوٍ باملدازض اجلاذبة -4

كتتضمف برامجها مكضكعات  ،مدرسة جاذبة 511فمكريدا ما يقرب مف في  يكجد
 ،كبرنامج المكهكبيف ،كالرياضيات كالفنكف المسرحية كالم ة األجنبيةالعمـك في  متنكعة

كمف  ،كتختمؼ سياسة القبكؿ مف منطقة تعميمية إلى أخرل ،كبرنامج البكالكريا الدكلية ك يرها
يتـ قبكلهـ عمى أف اذبة إما الطبلب متطمبات المدرسة الج يكعندما يستكف .مدرسة ألخرل

 ،كاف عدد المتقدميف يفكؽ عدد المقاعد المتاحة اإذ قتراعالفكر أك يتـ المجكء إلى نظاـ اال
في  المدارس الجاذبة المتخصصةفي  ات كماختبار اال إجراء كقد تتطمب بعض المدارس الجاذبة

برنامج البكالكريا في  لمطالب كما تراكميأك درجات محددة مف المعدؿ ال ،الفنكف األداعية
األكلكية لمطبلب المؤهميف مف  يالتعميمية تعط كبعض المناطؽ ،كبرامج المكهكبيفالدكلية 

 العاعبلت العسكرية أك الطبلب المؤهميف الذيف لديهـ أشقاء بالمدرسة الجاذبة المطمكب
 .(612)التسجيؿ بها
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 Miami-Dadديد  يمقاطعة ميامفي  سياسة القبكؿ عمى سبيؿ المثاؿ تعتمد

County  يفمكريدا عمى معايير محددة يمكف تكضيحها عمى النحك التالفي: 
  :(613) املعايري األساسية يًُدازض اجلاذبة-أ

كؿ مف المقررات الدراسية في  مف متكسط النقاطنقطتيف اثنتيف ما ال يقؿ عف  -
لمسنة  (يةجتماعكالدراسات اال ،كالعمـك ،كالرياضيات ،األساسية مثؿ )فنكف الم ة

 .كالفترة الدراسية األكلى مف السنة الحالية ،الدراسية السابقة

 ،المقررات األساسية )فنكف الم ةفي  تقدير السمكؾفي  درجتيف اثنتيفما ال يقؿ عف  -
كالفترة الدراسية  ،لمسنة الدراسية السابقة (يةجتماعكالدراسات اال ،كالعمكـ ،كالرياضيات

 كلى مف السنة الحالية.األ 

 ،أك أعمى تيفجميع المكاد األكاديمية األساسية درجفي  أف تككف درجات الجهد يجب -
 .كالفترة الدراسية األكلى مف السنة الحالية ،كذلؾ بالنسبة لمسنة الدراسية السابقة

كخمسة حاالت  ير مبررة  ،حاالت  ياب  ير مبررة لمعاـ السابؽ عشرما ال يزيد عف  -
 .يلحالاألكؿ مف العاـ ا يلمفصؿ الدراس

المهارات الم كية في  اختباربالنسبة لبرامج الدراسات الدكلية الجاذبة سيككف هناؾ  -
 .المطمكبة لهذ  البرامج

مراجعة درجات ف مف ست فترات كك  الم   ييمكف لممدارس الثانكية ذات الجدكؿ الزمن -
 .(FSA)تقييمات معايير فمكريدا 

ات ختبار كيضاؼ إليها اال ،الفنكففي  كما تنطبؽ هذ  المعايير عمى البرامج الجاذبة
 .كالمقاببلت

 :(614) املتطوزة يًُدازض اجلاذبة املعايري-ب
كابستكف البرامج  :كهيكتنطبؽ المعايير المتطكرة عمى برامج جاذبة محددة 

Capstone  (62-9)الصفكؼ. 
)الصفكؼ  Cambridge International Programsالدكلية  مبريدجبرامج كا -

9-62). 

-9)الصفكؼ  International Baccalaureate (IB)برامج البكالكريا الدكلية  -
62). 



 .................................................................... المدارس الجاذبة وتطبيقاتها في التعليم الثانوي

 - 6515 - 

 .(62-9)الصفكؼ   International Studies (IS)برامج الدراسات العميا  -

كاديمية كبعض األكاديميات الثانكية مثؿ األ  ،البرامج التحضيرية كالبرامج التكنكلكجية -
 .كمعهد تيرا لمبحكث البيعية ،يمية الطبية لمعمـككاألكاد ،التكنكلكجية البحرية كالعممية

عمػػى النحػػك  يكاديميػػات الجاذبػػة السػػابقة فهػػأمػػا عػػف المعػػايير المتطػػكرة لمبػػرامج كاأل 
 :)615(يالتال

كؿ مف المقررات األكاديمية األساسية مثؿ في  مف متكسط النقاط 2,5ما ال يقؿ عف  -
 ،لمسنة الدراسية السابقة (يةجتماعكالدراسات اال ،كالعمـك ،كالرياضيات ،فنكف الم ة)

 .كلى مف السنة الحاليةكالفترة الدراسية األ 

المكاد األكاديمية األساسية مثؿ في  تقدير السمكؾفي درجتيف اثنتيف ما ال يقؿ عف  -
 ،السنة الدراسية السابقةفي  (يةجتماعكالدراسات اال ،كالعمـك ،كالرياضيات ،فنكف الم ة)

 .كلى مف السنة الحاليةكالفترة الدراسية األ 

تيف كاديمية األساسية إلى درجكاد األ مجميع الفي  يجب أف تصؿ جميع درجات الجهد -
كالفترة الدراسية األكلى مف  ،كذلؾ بالنسبة لمسنة الدراسية السابقة ،أك أعمى اثنتيف

 .السنة الحالية

 ياب  ير كخمس حاالت  ،ما ال يزيد عف عشر حاالت  ياب  ير مبررة لمعاـ السابؽ -
 .ياألكؿ مف العاـ الحال الدراسيالفصؿ في  مبررة

 العمكـ الفيزياعية كالجبر األكؿ.في  قد يطمب مف الطبلب الحصكؿ عمى مرتبة الشرؼ -

ف مف ست فترات مراجعة درجات المكك   ييمكف لممدارس الثانكية ذات الجدكؿ الزمن -
مف  زمنيلديها جدكؿ التي  أما المدارس الثانكية ،(FSA)تقييمات معايير فمكريدا 

 . (FSA)معايير فمكريدافترات قد ال تراجع درجات تقييمات  يسبع أك ثمان

 .برامج الدراسات الدكليةفي  ات المهارات الم كية المطمكبةاختبار عقد  -

 لف تككف هناؾ حاجة إلى تكصية المعمـ. -

 بفمكريدا فقد كضعت المقاطعة دليبلن  Duvalمقاطعة دكفاؿ في  أما عف معايير القبكؿ
كأكضح دليؿ  ،المدارس الجاذبة الثانكية بهافي  كالطبلب يكضح معايير القبكؿ كلياء األمكرأل 

ستيعاب جميع الطبلب بالمدارس الجاذبة الثانكية لعدـ كجكد أماكف كافية ال ان  نظرن دكفاؿ أ
أكثر  اختياركيمكف لمطالب  ،قتراعمف خبلؿ نظاـ اال لتتحاؽفلن  سيتـ معالجة جميع طمبات اال 
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 اكسكؼ يتـ ترشيح الطبلب كتكزيعهـ عمى المدارس الثانكية الجاذبة كفقن  ،مدرسة جاذبةمف 
ثـ الخيارات  ،تميها جميع الخيارات الثانية ،كلىات األ ختيار االفي  سيتـ النظر مأ ؛اتهـختيار ال

 ؛مثؿ تفضيؿ الجكار ختياركما كضعت الكالية أكلكيات لبل ،يتـ ش ؿ كافة األماكف ىحتالثالثة 
أف يككف أحد  مأ م؛ككذلؾ التفضيؿ العسكر  ،منطقة المدرسةفي  الطبلب الذيف يقيمكف مأ

الطبلب الذيف  مأ)خكة ستمرارية البرنامج مع تفضيؿ اإلاككذلؾ  ،إلى الجيش االكالديف منتسبن 
في  ستمرار في  كلديهـ إخكةلكسطى كيريدكف االالمرحمة افي  ا بالبرنامج الجاذبالتتحقك 

 .(616) (المدرسة
 ض اجلاذبة:َٓاٖج وبساَج املداز-5

الجكدة لمجيؿ القادـ مف الطبلب هك المسعكلية الرعيسية لمجمس  عاليإف تقديـ تعميـ 
حتى  ؛كقد حددت الخطة اإلستراتيجية لمكالية خارطة طريؽ لمجاؿ التعميـ ،كالية فمكريدا لمتعميـ

كحتى  كاقعي،لتحديات العالـ ال استعدادف يتخرج الطبلب مف المرحمة الثانكية كلديهـ أيمكف 
تضمف التي  لذا قامت الكالية بتحديد أهداؼ التعميـ ؛ف تتحكؿ أحبلمهـ إلى حقيقةأيمكف 

 ،كرفع مستكل المعايير ،مع التركيز عمى زيادة فعالية التعميـ ،إتاحة أفضؿ الفرص لمطبلب
كؿ في  كتتنكع برامج كمناهج المدارس الجاذبة ،(617)كتعميؽ محتكل المناهج الدراسية 
 .مقاطعة مف مقاطعات كالية فمكريدا

برامج جاذبة متنكعة حيث  Miami Dadeيد د يميامفعمى سبيؿ المثاؿ تقدـ مقاطعة 
 91في  اجاذبن  ابرنامجن  344المقاطعة في  المدرسة كخيارات الكالديف" اختياريدير" مكتب 

كتقدـ هذ  البرامج  ،(618)طالب  42111كصؿ عدد الطبلب بها إلى أكثر مف  ،مدرسة
 ؛ إذاتهـ كنقاط قكتهـاهتمامالجكدة يعتمد عمى  عاليالفرصة لجميع الطبلب لتجربة تعميـ 
كتقـك عمى دراسة  ،ديد ب نها برامج عامة كمبتكرة يتتميز البرامج الجاذبة بمقاطعة ميام

التنكع في  كتساهـ ،لمطبلبكاديمي داء األ كتساعد عمى تحسيف األ ،مكضكع محددفي  متعمقة
باإلضافة إلى كجكد شراكة  ،لتخرجامعدالت في  رتفاعاك  ،عمى لمحضكرأكبها معدالت  ي،الثقاف

األفضؿ لمطبلب  ختياراالهي  كتعد البرامج الجاذبة ،تعزز كتدعـ البيعة التعميميةمجتمعية 
الطبلب أك مستكل سكاء عمى  بعد عاـ احيث تظهر اثارها اإليجابية عامن  محميكلممجتمع ال

 .(619)الكالية بكج  عاـ مستكل  عمى



 .................................................................... المدارس الجاذبة وتطبيقاتها في التعليم الثانوي

 - 6517 - 

مدرسة  35ديد فيصؿ عددها إلى  يمقاطعة ميامفي  أما عف المدارس الجاذبة الثانكية
 ،كالمهف يالمسار الكظيف -:يما يم هذ  المكضكعات كمف أهـ ،كتتنكع مكضكعاتها ،ثانكية

كالفنكف  ،كالفنكف المرعية كالمسرحية ،التكنكلكجياك  كالرياضيات كالعمـك ،يالتعميـ الدكل
 .(661)"كبرامج الدراسات الدكلية  ،برامج الم ة المزدكجةلكهذا باإلضافة  ،الميبرالية

 كحرصت المقاطعة ،امكضكعات متنكعة أيضن في  كما تقدـ مقاطعة دكفاؿ برامج جاذبة
 -:يهضكء معايير محددة في  كذلؾ ،لتحديد مدل فعاليتها بهاتقييـ البرامج الجاذبة عمى 

دليؿ كاضح عمى تحصيؿ  -ات تعميمية مبتكرة كمثالية إستراتيجي -برامج كاضحة المعالـ 
كأظهرت نتيجة التقييـ أف البرامج الجاذبة بالمقاطعة قد ، مشاركة الكالديف كالمجتمع -الطبلب 

 ،سرةساعدت عمى زيادة دعـ المجتمع كمشاركة األ  ؛ فقد مف الجكانب اإليجابيةحققت العديد 
 . (666)بالمقاطعة يإحداث التكامؿ كالتنكع الثقاففي  كما نجحت

 يمقاطعة دكفاؿ فمف أهمها ما يمفي  أما عف مكضكعات المدارس الجاذبة الثانكية
(662) : 

 العمـك العسكرية. -

 .يستكشافات المهنعماؿ كاالريادة األ -

 .ت كتكنكلكجيا المعمكماتتصاالاال  -

 .العمـك البحرية كالساحمية -

 .الم ة المزدكجة كالم ات العالمية -

 .ف كالذكاء المتعددالمكهكبك -

  .الدراسات الدكلية كالدراسات المتخفية -

 .الطيراف -

 .البكالكريا الدكلية -

 الهندسة كالرياضيات كالعمكـ كالتكنكلكجيا. -

 .المهف الطبية -

 ة كاألداء.الفنكف المرعي -
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 : بايوالية ثاْوية جاذبة زضاذج ملدامن -6

       Oak Ridge High School:(663) (فًوزيدا ،وى زيدج ايجاْوية )أوزالْدوأَدزسة  )أ(

 :ما يميريدج الثانكية مف أهمها  مدرسة أكؾفي  يكجد أكثر مف برنامج جاذب 
 :ٖٓدسة ايطريإ وايفضاءيف  ايربْاَج اجلاذب

مجاؿ الطيراف كالفضاء لتمبية الطمب في  يالكظيف ستعدادتجربة فريدة لبل يكفر البرنامج
 عفكشفت تقارير الكالية  ؛ فقدكالية فمكريدافي  عمى صناعة الطيراف كالفضاء يالمستقبم

فكالية  ،2131حتى عاـ اعة الطيراف كالفضاء مف ارف كظاعؼ صنفي  تكقع كجكد عجز كبير
لتقرير إدارة العمؿ  االببلد كفقن في  مف صناعة الطيراف كالفضاءكبر حصة أ يثانتمتمؾ فمكريدا 
بكينج ة شرك :يكجد بكسط فمكريدا أفرع لمجمكعة مف الشركات العالمية مثؿكما  ،األمريكية
Boeing،  لككهيد مارتفLockhead Martin،  راشيكفRaytheon،  نكرثركب  ركماف

Northrop Grumman،  مف المطارات كعشريف منش ة فمكريدا العديد ب يكجدكما
تـ لذا ؛ هذا المجاؿفي  حاجة متزايدة لتكفير الخبرات التعميميةفي  يفه كمف ث ـ   ،عسكرية

 المدرسة تقدـ، ك ات الكالية في هذا المجاؿاحتياجلتكفير  إنشاء مدرسة أكؾ ريدج الثانكية
العديد مع ك  ،مختمفة عقد شراكات مع كميات كجامعات مف خبلؿتجربة أكاديمية عالية الجكدة 

 Greaterهذا المجاؿ مثؿ هيعة طيراف أكرالندك الكبرل في  مف الشركات المتخصصة

Orland Aviation Authority، كما تتاح الفرصة لمطبلب لمرحبلت كالزيارات الميدانية، 
كسجؿ  ،2,5 تراكميدنى مف المعدؿ الأف يككف الحد األ البرنامجفي  كمف شركط القبكؿ

 .لمطالب يباإلضافة إلى سجؿ إيجابالمدرسة في  حضكر متميز

  ايوسائط ايسقُية وأيعاب ايفيديويف  ايربْاَج اجلاذب: 

مجاؿ الكساعط الرقمية كالبرمجة في  يالكظيف ستعداديكفر هذا البرنامج تجربة قيمة لبل
نتاج الكساعط المتعددة  ،مكاقع الكيبك  كيركز البرنامج عمى عمكـ الكمبيكتر ،كألعاب الفيديك كا 

كذلؾ مف خبلؿ منهج فريد  ،مجاؿ األلعاب كالبرمجةفي  كتطكير المهارات المتقدمة ،الرقمية
يمنح الطبلب مما  ؛كالعشريف مكمتخصص قادر عمى دمج أدكات تكنكلكجيا القرف الحاد

أللعاب كالمحاكاة ا استخداـكذلؾ ب ،لمبرمجة افريدن  اكيقدـ البرنامج نهجن  ،تجربة تعميمية فريدة
كتصميـ الكيب حتى يككف لدل الطبلب القدرة عمى ترجمة مهارات الكساعط  ،كالركبكتات

العديد مف معامؿ  استخداـبلذا يسمح لمطبلب  ؛المتعددة إلى أفبلـ قصيرة كعركض رقمية
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كالعمؿ ضمف الفرؽ لحؿ المشكبلت  ،التكنكلكجيا ك داة يكمية لمتعمـ استخداـك  ،الكمبيكتر
كتصميـ كتطكير  ،كمكاقع الكيب ،ألعاب الفيديك تصميـتسكيؽ ك إلى  باإلضافة ،التكنكلكجية

كما تتاح لمطبلب  ،التكنكلكجيا لمتعبير عف األفكار كنشرها استخداـك  ،متطبيقات الهاتؼ الخمك 
كمف  .كالمنح الدراسية ،كلكجيامجاؿ التكنفي  كالتدريب المستمر ،ية كالبلصفيةفاألنشطة الص
كسجؿ حضكر  ،2,5 يدنى مف المعدؿ التراكمالبرنامج أف يككف الحد األفي  شركط القبكؿ

 .يالمدرسة ككذلؾ سجؿ سمكؾ إيجابفي  متميز
                                                      MAST Academy : (664) ( أنادميية َاست)ب

 Maritime and Scienceتتمثؿ رؤية المدرسة الثانكية لتكنكلكجيا المبلحة كالعمـك      

Technology High School (MAST)  أف تصبح المدرسة راعدة كمعترؼ بها عمى في
كاديمية األ  يكلتحقيؽ هذا الهدؼ يجب عمى معمم ،العمكـ البحريةفي  يالصعيد الكطن
كقادة  ،كشركاء المجتمع إعداد الطبلب لمعمؿ بجانب العمماء أكلياء األمكركمكظفيها ك 

مجاؿ في  كالتركيز عمى إجراء البحكث ،البحرية عمـكمجاؿ الفي  كالمتخصصيف ،الشركات
ب فضؿ  لتتحاؽكمساعدة الطبلب لبل  ،المؤتمرات الكطنية كالدكليةفي  المحيطات لتقديمها
 .العالـفي  الكميات كالجامعات

ية أحدث كاديمكيستخدـ طبلب األ  (،62-9)الصؼ  مف اطالبن  551 كتخدـ المدرسة
ية عمى ضركرة المحاكاة كالتدريب كاديمكتؤكد األ  ،مجاؿ العمكـ البحريةفي  التقنيات كالمعدات

كيتميز البرنامج  ،إستراتيجيات التدريس المتنكعة استخداـمع  ،كاقعيالعالـ الفي  كالتطبيؽ
كالتسجيؿ المزدكج  ،عمى متف السفف البحرية ميدانيالبحث الية بفرصة كاديماأل في  الجاذب

اـ نضمكاال  ،أحدث مختبرات العمكـ كالكمبيكترفي  كالتدريب ،مع الكميات كالجامعات المحمية
في  المسارات الكظيفيةفي  إلى مختبرات العمكـ المتنقمة بما يساعد عمى كضع الطبلب

 51تماـ مشركع كاحد يتككف مف ليقـك الطبلب ب مع ضركرة أف ،الككاالت البحرية أك العممية
ساعة مطمكبة لخدمة المجتمع كالحفاظ عمى بيعة  75 يقؿ كجزء مف إجمالساعة عمى األ

 .فمكريدا
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 State of Carolina                                   :والية نازوييٓا ايظُايية : اثايًج
  :ايشيام ايجكايف اجملتُعي -1

المنطقػػػة الجنكبيػػػة الشػػػرقية مػػػف الكاليػػػات المتحػػػدة فػػػي  كاركلينػػػا الشػػػماليةتقػػػع كاليػػػة 
 يطمسػػػكمػػػف الشػػػرؽ المحػػػيط األ Virginia كيحػػػدها مػػػف الشػػػماؿ كاليػػػة فرجينيػػػا ،يػػػةمريكاأل

Atlantic Ocean يكمف ال ػرب تينسػ Tennessee  كمػف الجنػكب كاليػة كاركلينػا الجنكبيػة
South Carolina
(665). 

كأعطتهػػػا السػػػمطات  ،كاليػػػة كاركلينػػػا الشػػػمالية حككمػػػات محميػػػةت حككمػػػة كلقػػػد أنشػػػ 
كتقػػدـ حككمػػة الكاليػػة العديػػد مػػف الخػػدمات لممػػكاطنيف مثػػؿ تػػكفير  ،كالصػػبلحيات البلزمػػة لهػػا

جػػػراء البحػػػكث ،كالحػػػد مػػػف البطالػػػة ،كتطػػػكير الصػػػناعة ،الكظػػػاعؼ كبنػػػاء الطػػػرؽ السػػػريعة  ،كا 
سػرية أل  تحػدد العبلقػات التجاريػة كاالتي  القكانيفكما تضع حككمة الكالية العديد مف  ،كصيانتها
يجكز لحككمة الكاليػة أك  كتتكامؿ قكانيف الكالية مع قكانيف الحككمة الفيدرالية حيث ال ،بالكالية

 .(666)ية مريكألقانكف يتعارض مع دستكر الكاليات المتحدة ا أمالحككمة المحمية تطبيؽ 

النصػؼ األكؿ مػف فػي  كاليػة كاركلينػا الشػماليةسػتطاعت فمقػد ا الكاليػة اقتصػادأما عف 
عمػػى  بالزراعػػة كاألعمػػاؿ التجاريػػة الزراعيػػة إلػػى التركيػػز هتمػػاـنتقػػاؿ مػػف االالقػػرف العشػػريف اال 

كانػػػت كاليػػػة  6961كبحمػػػكؿ عػػػاـ  ،كالمنسػػػكجات كالتبػػػة األثػػػاثالصػػػناعة كخاصػػػة صػػػناعة 
قيػادات سػتطاعت اك  ،جػاؿ الصػناعةمفػي  كاركلينا الشمالية كاحدة مف أشػهر الكاليػات الجنكبيػة

 كتكثيؼ الجهػكد لتنميػة مهػارات األفػراد ،يةقتصادالكالية ت يير سياستها لمتركيز عمى التنمية اال
كتحسػيف مهػارات القػكل العاممػة لتمبيػة  ،بالصػناعات الجديػدة هتمػاـكاال ،مجػاؿ التكنكلكجيػافي 

كبحمػكؿ  ،عبػر منػاطؽ الكاليػة ككذلؾ نشر التنمية بشػكؿ متسػاك   ،ات الصناعات الجديدةاحتياج
ت كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية تحكيػػؿ مجػػاؿ الصػػناعة بهػػا إلػػى اسػػتطاعنهايػػة القػػرف العشػػريف 
رتفػع ؛ لػذا اكقطع  يار السػيارات ،كصناعة األدكية ،كالمعالجة ال ذاعية ،الصناعات التكنكلكجية

كبػر م األ كأصػبح التحػد ،رتفاع مستكل المهارة بهػاااع األجكر ك رتفال  االكالية نظرن في  دخؿ الفرد
 م،قتصػػادالمجػػاؿ االفػػي  تكاجهػػ  كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية هػػك مكاكبػػة التطػػكر المسػػتمرالػػذم 

كاليػة كحتى تسػتطيع  ،(667)كالحرص عمى التنمية المستمرة لمسايرة الثكرة العممية كالتكنكلكجية
؛ فهك بدايػة التقػدـ الحقيقيػة ؛بالتعميـ هتماـالتطكر كاف عميها االكاركلينا الشمالية مكاكبة هذا 
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مكضػػكعاتها عمػػى التكنكلكجيػػا فػػي  تركػػزالتػػي  أنشػػ ت الكاليػػة العديػػد مػػف المػػدارس الجاذبػػةلػػذا 
 .تكنكلكجيكالعممي كالعمـك لكى تساير هذا التطكر ال

 : خًفية تازخيية عٔ املدازض اجلاذبة -2

 االكاليات المتحدة منذ أكثر مػف خمسػيف عامنػفي  المحكمة العميالقد برزت قضيتاف أماـ 
قضػية هػي  القضػية األكلػى ،يػةمريكالكاليػات المتحػدة األفي  تكضح الصراع بيف العرؽ كالتعميـ

كلقػد أنهػت هػذ  القضػية الفصػؿ  ،6954نتهت عاـ االتي تكبيكا في  ضد مجمس التعميـ براكف
بحظػر  2117أما القضية الثانية فقػد حكمػت المحكمػة العميػا بهػا عػاـ  ،المدارسفي  مالعنصر 

كخػػبلؿ الفتػػرة الفاصػػمة بػػيف الحكمػػيف  .الطػػبلب بالمػػدارس التتحػػاؽفػػي  العػػرؽ كعامػػؿ اسػػتخداـ
 ،يبمشػػكبلت النػػزاع القضػػاعمػػرت بعػػض الكاليػػات ؛ فقػػد (668)ت يػػرت مكاقػػؼ العديػػد مػػف الكاليػػات

ككانػت  ،ميػة جديػدة لتعزيػز التػكازف العنصػرمسات تعميت كاليات أخرل كضع سيااستطاعبينما 
 هت مشكبلت قضاعية. كاجالتي  كالية كاركلينا الشمالية مف ضمف الكاليات

برفػػع  Veraفيػػرا ك  Darius Swannقػػاـ كػػؿ مػػف داريػػكس سػػكاف  6965عػػاـ  يفػػ
-Charlotteمػػػػدارس شػػػػارلكت مكمنبػػػػكرغ فػػػػي  ضػػػػاعية ضػػػػد نظػػػػاـ التعمػػػػيـ القػػػػاعـدعػػػػكل ق

Mecklenburg ذهاب إلػػػى مدرسػػػة بالػػػبنهمػػػا كذلػػػؾ لعػػػدـ السػػػماح ال ،بكاركلينػػػا الشػػػمالية
 حكػػػـ قاضػػػيقػػػد ؛ ف6969ا عػػػاـ مكحكمػػػت المحكمػػػة لصػػػالحه ،مخصصػػػة لمطػػػبلب البػػػيض

 ،(669)"عنصػرمجميػع الطػرؽ إلزالػة الفصػؿ الالمقاطعة ب ف تستخدـ مدارس شػارلكت مكمنبػكرغ 
 .تها الكالية لتحقيؽ هذا الهدؼاستخدمالتي  ككانت المدارس الجاذبة إحدل أهـ الكساعؿ

 6982عػاـ  يكفػ ،كاليػة كاركلينػا الشػماليةفػي  ات المدارس الجاذبػة تػدريجين انتشر كلقد 
أصبحت المػدارس الجاذبػة كسػيمة فعالػة لمسػاعدة الطػبلب عمػى النجػاح مػف خػبلؿ تػكفير بيعػة 

مدرسػة  39كاركلينػا الشػمالية يكجػد فػي  Wake Countyمقاطعة كيػؾ  يفف ؛تعميمية فريدة
 ،جيػػاتكنكلك كالعمػػـك كال ،كالفنػػكف اإلبداعيػػة ،الهندسػػةفػػي  جاذبػػة تتضػػمف مكضػػكعات أساسػػية

كالبكالكريػػػا  ،كتركػػػز المرحمػػػة الثانكيػػػة عمػػػى بػػػرامج المكهػػػكبيف .سػػػبانيةكالم ػػػة اإل ،كالمتػػػاحؼ
لتزمػػػػػت مقاطعػػػػػة جميفػػػػػكرد اكمػػػػػا  ،(621)"كالكميػػػػػة المبكػػػػػرة ،جيػػػػػاتكنكلك كال ،كالقيػػػػػادة ،الدكليػػػػػة

Guilford County  ت اسػػتطاعك  ،كاليػة كاركلينػا الشػػمالية بتػكفير بػرامج جاذبػػة متميػزةفػػي
ػ 54مع  ،يةاختيار مدرسة جاذبة ك  45المقاطعة إنشاء   تركػز عمػى مكضػكعات متنكعػة ابرنامجن

كالبصػرية ك يرهػا  ،كالفنػكف المسػرحية STEMالعمـك كالتكنكلكجيا كالهندسػة كالرياضػيات في 
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مدرسػة  623عدد المػدارس الجاذبػة عمػى مسػتكل كاليػة كاركلينػا الشػمالية إلػى  ككصؿ ،(626)
 .(622)كيؾ كميكمنبكرغ  يمقاطعتفي  تقع  البية هذ  المدارس اطالبن  86598جاذبة تخدـ 

تحقيػؽ أهػدافهـ تػكفر بيعػة تعميميػة مكنػت الطػبلب مػف ف ت المدارس الجاذبة أاستطاعك 
كتػكفير تعمػيـ متميػز لجميػع طبلبهػا ب ػض  ،تحقيػؽ العدالػة كالمسػاكاةفي  كأهداؼ الكالية ذاتها

 .يةجتماعقتصادية أك االخمفياتهـ العرقية أك االعف النظر 
 : متويٌ املدازض اجلاذبة -3

 ،العامػةيكجد لدل كالية كاركلينا الشمالية تقاليد عريقة تقـك عمى دعـ الكالية لممدارس 
ػ ػػ اكيضػع دسػػتكر الكاليػػة نظامن كتػكفير فػػرص متسػػاكية  ،لمجانيػة المػػدارس العامػػة اكمكحػػدن  اعامن

نػػ  أل  ؛نظػػاـ التمكيػؿ بكاليػػة كاركلينػػا الشػمالية نظػػاـ فريػػد مػف نكعػػ يعتبػػر ؛ لػذا لجميػع الطػػبلب
حػداث تحسػينات مسػتمرة ،مجهز لضماف تمبية الكالية لكاجباتها الدسػتكرية أنحػاء جميػع فػي  كا 

سػػـ ككػػاالت امنطقػػة تعميميػػة يشػػار إليهػػا ب 665كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية فػػي  كيكجػػد ،الكاليػػة
كتختمػػؼ المنػػاطؽ التعميميػػة   Local Education Agencies (LEA)التعمػػيـ المحميػػة

 .(623)عدد الطبلب الذيف يتـ خدمتهـ ككذلؾ خصاعصهـ  يمف حيث إجمال اكبيرن  افن اختبل
 :(624)هي  كاركلينا الشمالية عمى التمكيؿ مف ثبلثة مصادر أساسيةكتحصؿ مدارس كالية 

% مػػف 65تمثػػؿ نسػػبة  كهػػي ،لتمكيػػؿ المػػدارس يكهػػك المصػػدر األساسػػ :تمكيػػؿ الكاليػػة -أ
 .التمكيؿ يإجمال

يػػػػتـ تخصيصػػػػها مػػػػف حككمػػػػة التػػػػي  عتمػػػػادات الماليػػػػةكيشػػػػمؿ اال :محمػػػػيالتمكيػػػػؿ ال-ب
 التمكيؿ. ي% مف إجمال25كيمثؿ نسبة  ،عف التبرعات الخاصة المقاطعات فضبلن 

 .التمكيؿ ي% مف إجمال61كيمثؿ نسبة  :يالتمكيؿ الفيدرال-ج
 كهػػػػيالشػػػػمالية عمػػػػى مخصصػػػػات محػػػػددة  كيعتمػػػػد نظػػػػاـ التمكيػػػػؿ لمػػػػدارس كاركلينػػػػا

 :(625)يكالتال
كيػتـ تكزيػع  ،كالكتػب الدراسػية ،مثػؿ التمكيػؿ المخصػص لممعممػيف :مخصصات أساسية -أ

عمى جميع المناطؽ التعميميػة عمػى أسػاس عػدد الطػبلب بكػؿ منطقػة  مالتمكيؿ بالتساك 
 تعميمية.

مثػػؿ التمكيػػؿ المخصػػص لػػدعـ أداء  :المخصصػػات المسػػتندة عمػػى خصػػاعص الطػػبلب -ب
 أك الطبلب المعرضيف لمخطر. ،الم ة اإلنجميزيةفي  الطبلب الذيف لديهـ كفاءة محدكدة
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خاصػػػة  يحيػػػث يكػػػكف هنػػػاؾ تمكيػػػؿ تكميمػػػ :عمػػػى أسػػػاس المقاطعػػػاتالمخصصػػػات  -ج
 .متدف   ماقتصادلديها مستكل التي لممقاطعات ذات المكارد المحدكدة ك 

مثػػػؿ تمكيػػػؿ المػػػدارس الثانكيػػػة المبتكػػػرة كفػػػرؽ دعػػػـ  :المػػػنح الخاصػػػة ببػػػرامج محػػػددة -د
 كال تتمقى جميع المناطؽ هذ  األمكاؿ. ،سركاأل   طفاؿاأل

كتخضػع لبرنػامج المسػاءلة التػابع إلدارة  ،مػف قبػؿ الكاليػةكيتـ تمكيؿ المدارس الجاذبػة 
المدرسػة الجاذبػة يػتـ في  كعندما يسجؿ الطالب ،(626)كالية كاركلينا الشمالية في  التعميـ العاـ

العضػػػػػكية  لمتكسػػػػػط متػػػػػكفير التمكيػػػػػؿ العػػػػػاـ لػػػػػذلؾ الطالػػػػػب بنػػػػػاء عمػػػػػى الحسػػػػػاب الشػػػػػهر 
تتمقػا  الػذم مقػدار التمكيػؿ كيعتمػد  ،Average Daily Membership (ADM)اليكميػة

فػػي  عػػدد الطػػبلب المسػػجميفالػػذم يعنػػي ك  ،(ADM) العضػػكية اليكميػػة متكسػػطالمدرسػة عمػػى 
لمصػؼ لمػدة ال  يجػدكؿ زمنػكحتى يتـ تسػجيؿ الطالػب يجػب أف يكػكف لػدل الطالػب  ،المدرسة

العضكية اليكمية مػف خػبلؿ تقسػيـ متكسط كيتـ حساب قيمة  ،المدرسةفي  تقؿ عف نصؼ يـك
كيػتـ تتبػع ، (627) الشػهرفػي  المدرسػة عمػى عػدد األيػاـفػي  عدد أيػاـ العضػكية لجميػع الطػبلب

كاليػة كاركلينػا الشػمالية مػف فػي  المػدارس العامػة مػف قبػؿ إدارة التعمػيـ العػاـفػي  طفاؿعدد األ
(ADM)العضكية اليكمية  متكسطخبلؿ 

(628). 
جػػراءات  الممدرسػػة الجاذبػػة يػػتـ إنفاقػػ  كفقنػػكبمجػػرد تػػكفير التمكيػػؿ  لقػػكانيف كسياسػػات كا 

حيث يتـ تخصيص صفحة لتمكيؿ المدارس عمى مكقع الكيب الخػاص  ،كالية كاركلينا الشمالية
المخصصػػات  اسػػتخداـ ط ػػرؽك  ،كالسياسػػاتالقػػكانيف  تكضػػحالكاليػػة فػػي  بػػلدارة التعمػػيـ العػػاـ

(629)لمتطمبات المدرسة اككيفية تكزيعها كفقن  ،المالية
. 

  : (631) ما يميكالية كاركلينا الشمالية بفي  كيتميز نظاـ التمكيؿ

ػ :المبلءمة - أ بحيػث يػكفر  ابمعنى الت كد مف أف التمكيػؿ المتػاح لكػؿ منطقػة يكػكف مبلعمن
ػػ تمبيػػة عمػػى  اقػػادرن ك  ،عمػػى تحقيػػؽ النجػػاح ايكػػكف قػػادرن  لكػػيمتسػػاكية لكػػؿ طالػػب  افرصن

كمػػا يتضػػمف مبػػدأ  ،بالجامعػػة لتتحػػاؽلبل  اصػػحيحن  اإعػػدادن  اكيكػػكف معػػدن معػػايير الكاليػػة 
معمميف مؤهميف كمتميزيف لتكفير بيعة تعميميػة ك  ،الجكدةالمبلءمة تكفير مناهج عالية 

 .داعمة لجميع الطبلب
لمسػػتكل كحاجػػة كػػؿ  اكفقنػػ الكافيػػةيػػكفر نظػػاـ التمكيػػؿ لكػػؿ منطقػػة المػػكارد  :العدالػػة - ب

ف المنػػػاطؽ لػػػديها مسػػػتكيات كمتطمبػػػات أيعنػػػي  الكاليػػػةفػػػي  فمبػػػدأ العدالػػػة ،منطقػػػة
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ات كمتطمبػػات كػػؿ منطقػػة حتياجػػال اكفقنػػ يتكزيػػع التمكيػػؿ المدرسػػينب ػػي لػػذا  ؛متفاكتػػة
أعػػداد الطػػبلب الػػذيف يكاجهػػكف مشػػكبلت أك الػػذيف ال فػػي  حيػػث تختمػػؼ كػػؿ منطقػػة

أف حجػػػـ  كمػػػا ،يجيػػػدكف الم ػػػة اإلنجميزيػػػة أك الػػػذيف ينتمػػػكف ألسػػػر منخفضػػػة الػػػدخؿ
ـ  ك  ،المناطؽ متفاكت ػ امف أمكاؿ الضراعب يككف متفاكتنػ محميفلف الدخؿ ال مف ث  ،اأيضن

ـ  ك  ـ الخػػػدمات التعميميػػػة المناسػػػبة يقػػػدرتها عمػػػى تقػػػدفػػػي  تتفػػػاكت كػػػؿ منطقػػػة مػػػف ثػػػ
 .لطبلبها

 ،كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية عمػػى البسػػاطةفػػي  يقػػـك نظػػاـ التمكيػػؿ :الشػػفافية كالمركنػػة -ج
 اتكجيػػػ  المػػػكارد طبقنػػػفػػػي  كيتػػػيح لمقيػػػادات المحميػػػة المركنػػػة ،كالمركنػػػة ،كالشػػػفافية

 ات المنطقة.حتياجال
 : سياسة ايكبوٍ باملدازض اجلاذبة -4

تختمػػؼ سياسػػة القبػػكؿ بالمػػدارس الجاذبػػة مػػف مقاطعػػة ألخػػرل حيػػث "تعتمػػد سياسػػة 
 العشػكاعي قتػراععمػى اال Durham Countyالمػدارس الجاذبػة بمقاطعػة دكرهػاـ فػي  القبػكؿ

ير بهػا مػف التػي  المدرسػة الجاذبػة اختيػاركيمكػف لمطالػب  ،بعػض البػرامجفي  أك أهمية الطالب
مقاطعػة فػي  أمػا ،(636) خبلؿ تقػديـ طمػب عبػر تطبيػؽ المػدارس الجاذبػة المتػاح عبػر اإلنترنػت

يػػتـ تخصػػيص نسػػبة معكيػػة محػػددة مػػف مقاعػػد المدرسػػة الجاذبػػة ف Wake Countyكيػػؾ 
ي المقاعػػد حػػيف يػػتـ تخصػػيص بػػاقفػػي  ،لمطػػبلب الػػذيف يعيشػػكف بػػالقرب مػػف المدرسػػة الجاذبػػة

 .(632) مناطؽ مختمفة بالمقاطعةفي  لمطبلب الذيف يعيشكف
، كتسػػتخدـ مقاطعػػػة كيػػػؾ معػػػايير األكلكيػػػة لقبػػػكؿ الطػػػبلب بالمػػػدارس الجاذبػػػة الثانكيػػػة

فػػي  ا بالمػػدارس الجاذبػػةالتتحقػػك كلػػى تكػػكف لمطػػبلب الػػذيف فاألكلكيػػة األ  ،تتعػػدد هػػذ  األكلكيػػاتك 
المدرسة الجاذبػة المػراد في  اكيريدكف إكماؿ مسيرتهـ كلديهـ إخكة أكبر سنن  ،المرحمة اإلعدادية

 ا بالبرنػامج الجػاذب حتػى الصػؼ الخػامسالتتحقػك كاألكلكية الثانية لمطػبلب الػذيف ، بها لتتحاؽاال 
كيريػدكف اسػتكماؿ مسػارهـ المرحمػة اإلعداديػة فػي  ؼ مسػارهـختماية كلكف بتداعالمرحمة االفي 

كاألكلكية الثالثة لطػبلب المػدارس الجاذبػة الػذيف يسػعكف  ،في نفس البرنامج الجاذب مرة أخرم
 .(633) إلى ت يير مسار برنامجهـ عند ت يير المرحمة الدراسية

القبػػكؿ مػػف تختمػػؼ سياسػة ف Mecklenburg Countyمقاطعػة مكمنبػػكرغ فػػي  أمػا 
المقاطعػػة فػػي  يػػة الكاقعػػةمريكمػػف أكبػػر المػػدف األ يمدينػػة شػػارلكت كهػػ يففػػ ؛برنػػامج إلػػى اخػػر
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ببرنػػامج  لتتحػػاؽبعػػض المػػكاد الدراسػػية لبل فػػي  يجػػب أف يحصػػؿ الطالػػب عمػػى درجػػات محػػددة
كفى برنامج الفنكف يجػب عمػى الطػبلب الػذيف يريػدكف  ،(62-9مف الصؼ )البكالكريا الدكلية 

برنػامج فػي  أمػا ،يالعشػكاع قتػراعنظػاـ االفػي  الػدخكؿ ثػـات ختبػار جتياز االبالبرنامج ا لتتحاؽاال 
الطػبلب مػف خػبلؿ  اختيػار( يػتـ 62-9جيا كالهندسة كالرياضػيات )مػف الصػؼ تكنكلك العمـك كال

كفػػى برنػػامج الم ػػات العالميػػة يجػػب أف يكػػكف جميػػع الطػػبلب الػػذيف  ،يالعشػػكاع قتػػراعالانظػػاـ 
 اسػتعدادك عمػى أ ،يدخمكف الصؼ التاسع قد أكممكا بنجاح المستكل األكؿ مػف الم ػات العالميػة

 الصػؼ التاسػع قبػؿ الػدخكؿفػي  ( مػف الم ػات العالميػة2كالمسػتكل ) ،(6اـ لممسػتكل )نضملبل 
 .(634) يالعشكاع قتراعنظاـ االفي 

 املٓاٖج وايرباَج :  -5

؛ كاليػة كاركلينػا الشػماليةفػي  تتنكع مكضكعات البػرامج الجاذبػة مػف مقاطعػة إلػى أخػرل
المػػدارس الثانكيػػة الجاذبػػة بػػرامج متنكعػػة  تػػكفر Guilford Countyمقاطعػػة جيمفػػكرد  فػػي

 :  (635)يلمطبلب عمى النحك التال
 :Ap Capstone بسْاَج -

 Western Guilford High Schoolالثانكيػػة  تقػػدـ مدرسػػة كيسػػترف جيمفػػكرد
ـ مناهجػػػ  عمػػػى البحػػػث المسػػػتقؿ كالمشػػػاريع صػػػم  كهػػػك برنػػػامج ت   Ap Capstoneبرنػػػامج 
 التعاكنية.

 :ايتهٓويوجيا املتكدَة وايفٓوٕ ايبصسية -
كالفنػػكف  برنػػامج التكنكلكجيػػا المتقدمػػة Weaver Academyيػػة كيفػػر أكاديمتقػػدـ 

عداد الطبلب لك تصميـ مناهج البرنامج لتطكير كيتـ ،المسرحية كالبصرية يككنػكا مسػتقميف  يكا 
 مجاؿ الفنكف.في  كمكاطنيف مسعكليف مف خبلؿ رعاية الطبلب

 :بسْاَج ايطريإ -
سػتراتيجيات  ،مػنهج مبتكػر Andrews High Schoolالثانكيػة  تقدـ مدرسػة أنػدرك كا 

فػػي  كمػػنحهـ السػػبؽ ،مجػػاؿ الطيػػراففػػي  إلعػػداد الطػػبلبتدريسػػية تعتمػػد تعزيػػز التكنكلكجيػػا 
 .الطيراف الفيدرالية إدارةهذا المجاؿ لمحصكؿ عمى شهادة مف في  التدريب
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 :تهٓويوجيا ايبٓاء -
عمػػى تقػػديـ منػػاهج  Academy At Smithسػػميث الثانكيػػة فػػي  يػػةكاديمتحػػرص األ 

 البناء.صناعة في  كالتركيز عمى الكظاعؼ المتنكعة ،أسس الرياضيات كالعمـكفي  متقدمة
 :ايهًية املبهسة -

مدرسػة هػي  The Early College at Guilfordجيمفػكرد فػي  إف الكميػة المبكػرة
برنػامج الكميػة ف ؛جاذبة ثانكية تسمح لمطبلب لمجمػع بػيف المػدارس الثانكيػة كالمرحمػة الجامعيػة

 ،الثانكيػةالمدرسػة في  المستكل األكؿ) عمى إتاحة مستكييف مف الدراسة لمطبلب يعتمد المبكرة
 .(الكميةفي  الثانيكالمستكل 

 : STEM يوجيا واهلٓدسة وايسياضياتوايعًوّ وايتهٓ -

تقػػػدـ التػػػي  أشػػػهر المػػػدارس الجاذبػػػة الثانكيػػػة Greensboroجرينسػػػبكرك فػػػي  تكجػػػد
حيػث يركػز مػنهج البرنػامج عمػػى  ،STEMبرنػامج العمػـك كالتكنكلكجيػا كالهندسػة كالرياضػيات 

 .مع التركيز عمى التكنكلكجيا كالتكامؿ بيف المقررات الدراسيةهذ  المجاالت األربعة 

تػػكفر المػػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػػة ف Durham Countyمقاطعػػػة دكرهػػاـ فػػي  أمػػا 
 :(636)يمجمكعة متنكعة مف البرامج الجاذبة عمى النحك التال

  :ايطب وايسعاية ايصخية -

هػػي  The City Medicine Academy(CMA)يػػة مدينػػة الطػػب أكاديمإف  
كتتعػػاكف  ،مجػػاؿ الطػػب كالرعايػػة الصػػحيةفػػي  جاذبػػة ثانكيػػة تقػػدـ منػػاهج متخصصػػة مدرسػػة

فػػػي  يػػػة مػػػع العديػػػد مػػػف الجامعػػػات المحميػػػة لتقػػػديـ فػػػرص لمطػػػبلب لمدراسػػػة كالتػػػدريبكاديماأل 
فػي  العديد مف المجاالت كهـ ما زالكافي  كيمكف لمطبلب الحصكؿ عمى شهادة معتمدة ،الكميات

 .المرحمة الثانكية

 :املشسحية ايفٓوٕ املسئية وايفٓوٕ -

ػ Durham School of the Artsلمفنػكف  ـتقػدـ مدرسػة دكرهػا   ي ػاتعميم ابرنامجن
فػي  كتقدـ المدرسة مكضكعات متنكعػة ،الفنكف المرعية كالمسرحيةفي  يركز عمى التميز امتميزن 

 ،كالسػػينما ،كالفنػػكف الرقميػػة ،كالمسػػرح ،كالمكسػػيقى كالنحػػت، كالتصػػكير الفكتػػك رافي،الفػػف، 
   .كالكتابة
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  :ايعًوّ وايتهٓويوجيا واهلٓدسة وايسياضيات -

 Southern School andسػػػػػتدامة إف المدرسػػػػػة الجنكبيػػػػػة لمطاقػػػػػة كاال 

Sustainability  (،كالرياضػػػيات لمعمػػػـك كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة)مدرسػػػة ثانكيػػػة كبيػػػرة هػػػي 
مدرسػػة مػػف إحػػدل  اختيػػاركيسػػتطيع الطالػػب  ،دمج أربػػع مػػدارس صػػ يرةلػػنتػػاج هػػي  كالمدرسػػة

 ،سػػتدامة)إدارة األعمػػاؿ كاال :التاليػػة ةتركػػز عمػػى المكضػػكعات األربعػػالتػػي  المػػدارس الصػػ يرة
 .(الهندسة المعمارية كهندسة البناء ،التكنكلكجيا الطبية الحيكية ،التكنكلكجيا كالطاقة

  :ايدزاسات اإلبداعية -

منػاهج  The School for Creative Studiesتقػدـ مدرسػة الدراسػات اإلبداعيػة  
كالتركيػز  ،متخصصة لتزكيد الطبلب بمجمكعة مف المهارات اإلبداعية كتطكير مهػارات التكاصػؿ

كتصػميـ  ،مجمكعػة متنكعػة مػف المجػاالت مثػؿ الفنػكف اإلعبلميػة فػيعمى التدريب كالشػراكات 
نتػػاج األفػػبلـ الكثاعقيػػة ،كاإلذاعػػة ،مكالتصػػميـ المعمػػار  ،الجرافيػػؾ كريػػادة  ،تصػػاؿكفنػػكف اال  ،كا 
 .األعماؿ

   :بسْاَج ايبهايوزيا ايدويية -

 ،برنػامج البكالكريػا الدكليػة Hillside High Schoolتقدـ مدرسة هيمسايد الثانكيػة  
الشػػهيرة  قبػػؿ منظمػػة البكالكريػػا الدكليػػةعتمػػاد  مػػف اك   الجػػكدة تػػـ تطػػكير  عػػاليكهػػك برنػػامج 

International Baccalaureate Organization  ،  كيػتـ تصػميـ البرنػامج لممسػاعدة
عػالـ فػي  كالعمػؿ الػتعم ـية لمطػبلب لمعػيش ك جتماععمى تطكير المهارات الفكرية كالشخصية كاال

 سريع الت يير.

 :مناذج ملدازض جاذبة ثاْوية -6

   Andrews High School                            :     (637)ايجاْويةَدزسة أْدزو -أ

 City ofبكينػت  كثر مف نصؼ الطبلب داخؿ مدينة هػامتخدـ مدرسة أندرك الثانكية أ

High Point  برنػػامج كيكجػػد بالمدرسػػة  ،طالػػب 6611حيػػث يكجػػد بالمدرسػػة مػػا يقػػرب مػػف
كتكنكلكجيػػا  ،تكنكلكجيػػا المعمكمػػات المتقدمػػة :يمجػػاالت أساسػػية هػػ ةجػػاذب ينقسػػـ إلػػى ثبلثػػ

كيػػػكفر كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف هػػػذ  المجػػػاالت فرصػػػة لمطػػػبلب  ،كالعمػػػـك المهنيػػػة ،الهندسػػػة المتقدمػػػة
كتركػػز المدرسػػة عمػػى دراسػػة إدارة  ،هػػذ  المجػػاالتفػػي  بلحػػدل الكميػػات المتخصصػػة لتتحػػاؽلبل 
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جيػا تكنكلك ك  ،دسػة اإللكتركنيػاتكتكنكلكجيػا هن ،تتصػاالكاال  ،الدعـ كتقنيات الهندسة ،الشبكات
 .كالعمـك الصحية ،كتكنكلكجيا البناء ،كالهندسة المدنية ،الهندسة الميكانيكية

 :(638)ية وايتهٓويوجية ايجاْويةنادميج. أتهيٓز األ.َدزسة سيُوٕ-ب
Simon G. Atkins Academy and Technology High School           

مدرسػة جاذبػة ثانكيػة  يكهػ ،2115أتكينػز عػاـ  .مدرسػة سػيمكف جفػي  بدأت الدراسػة
فػي  طالب 6111بالمدرسة التتحؽ كقد  Winston-Salemسالـ  -مدينة كينستكففي  تكجد

مدرسػػة كاحػػدة تركػػز فػػي  نتػػاج لػػدمج ثػػبلث مػػدارس كالمدرسػػة .2167/2168 يالعػػاـ الدراسػػ
كيجػػب عمػػى الطػػبلب بالمدرسػػة  ،كالهندسػػة ،كتكنكلكجيػػا الكمبيػػكتر ،عمػػى التكنكلكجيػػا الحيكيػػة

 & IIالتكنكلكجيا الطبية الحيكية  :كاحدة عمى األقؿ مف المقررات التالية كؿ عاـفي  التسجيؿ

I،  1كالعمػػػػػػػـك الصػػػػػػػحيةHN،  2كالعمػػػػػػػـك الصػػػػػػػحيةHN،  1كالتكنكلكجيػػػػػػػا الحيكيػػػػػػػةHN، 
العمػـك الطبيػة  ،يعمـك الطػب الشػرعك  ،HNأساسيات التمريض ك  ،2HNكالتكنكلكجيا الحيكية 

 مقدمػةك  ،لعػاب المتقدمػةتصػميـ فػف األ ك  ،2HNعممػي التصكر ال ،6عممي التصكر ال ،الحيكية
 ،الهندسة المدنية كالهندسة المعماريػةك  ،اإللكتركنيات الرقميةك  ،مبادئ الهندسةك  ،الهندسةفي 

كيػػتـ تشػػجيع  ي.التصػػميـ الهندسػػك  ،مبػػادئ عمػػـك الكمبيػػكترك  ،التصػػنيع المتكامػػؿ بػػالكمبيكترك 
التكنكلكجيػػا الحيكيػػة أك العمػػـك الصػػحية أك التصػػكر فػػي  يالطػػبلب عمػػى إكمػػاؿ تخصػػص رعيسػػ

 .أك تصميـ فف األلعاب أك الهندسةعممي ال

 : ايتخًيٌ املكازٕ :اخلطوة ايسابعة

العػرض السػابؽ لتطبيقػات  يإطػار المػنهج المقػارف حيػث يسػتدعفػي  ت تى هػذ  الخطػكة
هػـ القػكل كالعكامػؿ أيػة تكضػيح مريكبعض الكاليػات األثانكم في تعميـ الالفي  المدارس الجاذبة

الكصػكؿ فػي  سػتفادة مػف ذلػؾب ية اال ؛هذ  الكالياتفي  الثقافية المؤثرة عمى المدارس الجاذبة
فػي  المرحمػة الثانكيػةفػي  كضػع إجػراءات مقترحػة إلنشػاء مػدارس جاذبػةفػي  إلى نتػاعج تسػهـ

 :المحاكر التاليةفي  تمؾ الخطكة عمى النحك المبيف تسيرك  ،جمهكرية مصر العربية
 :خمفية تاريخية عف المدارس الجاذبة (6)
 :أوج٘ ايتظاب٘ وتفشريٖا -أ

كمبػررات إنشػاء  يدكاعػفػي  (كاركلينػا الشػمالية، ك فمكريػدا، ك ككنيتيكػت)كاليات تشابهت 
التعمػيـ ب ػض فػي  كالمسػاكاة الػةككاف مف أهـ هذ  المبررات تحقيػؽ العد ،بهاالمدارس الجاذبة 
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كلعػؿ ذلػؾ راجػع إلػى العامػػؿ  ،ية لمطالػبقتصػػاديػة أك االجتماعالنظػر عػف العػرؽ أك الخمفيػة اال
برينػػػاف  .يػػػة كليػػػاـ جمريكحكمػػػة العميػػػا األمال يفمقػػػد " أكضػػػح مقػػػاؿ نشػػػر  قاضػػػ ؛سػػػيالسيا

William J. Brennan  ػػفػػي فػػي  امجمػػة هارفػػارد لمقػػانكف أنػػ  بعػػد قضػػاء عشػػريف عامن
المحػػاكـ فػػي  سػػتنتاج مفػػاد  أف هنػػاؾ نقػػص كقصػػكريػػة تكصػػؿ إلػػى امريكالمحكمػػة العميػػا األ

عمػػى  مكأف دسػػاتير الكاليػػات تحتػػك  ،الفيدراليػػة فيمػػا يتعمػػؽ بقضػػية الحريػػات كالحقػػكؽ المدنيػػة
ف دسػاتير الكاليػات تػكفر ي برينػاف أكيػرل القاضػ تحادم،مزيد مف الحقكؽ مقارنة بالدستكر اال 

 .(639) "يية أكثر مما يكفر  الدستكر الفيدرالمريكلمحريات المدنية األحماية 
نتخابػػات إجػػراءات افػػي  تتضػػحالتػػي سياسػػة كاليػػة ككنيتيكػػت بالديمقراطيػػة ك  تميػػزت لقػػد

بمػػػديات  مػػػف كػػػؿ بمديػػػ فػػػي  ف المناصػػػب الحككميػػػة المحميػػػةمػػػديمقراطيػػػة لمجمكعػػػة متنكعػػػة 
 محمػيبمديػة حيػث تسػمح قػكانيف الكاليػة لممػدف بلنشػاء شػكمها ال 669البالة عددها  ككنيتيكت

 .(641) الفريد لخدمة سكاف المدف عمى أفضؿ كج 
قػػد نجػػد أف فمكريػػدا  يسػػتقرار السياسػػتميػػزت فيػػ  كاليػػة ككنيتيكػػت باالالػػذم كفػػى الكقػػت 

هنػػاؾ أف إلػػى  Andrew Jonathonنػػدرك جكنػػاثكف عانػػت مػػف هػػذا الجانػػب حيػػث أشػػار ا
 ،6866كعػػاـ  6838عػػاـ فػػي  عتمادهػػاقػػد تػػـ اك  ،حككمػػة فمكريػػدادسػػاتير عديػػدة قػػد نظمػػت 

كأف ذلػػػؾ أدل إلػػػى عػػػدـ االسػػػتقرار  ،6968عػػػاـ فػػػي  كاخرهػػػا، 6868كعػػػاـ  ،6865كعػػػاـ 
لى ما كصػف  الػبعض ب نهػا كاليػة بػدكف تنظػيـ سياسػ ،بالكالية السياسي كأف هنػاؾ القميػؿ  ي،كا 

 ،(646) ملبعض الفسػاد السػياس اكأف فمكريدا قد تككف مكطنن  ،يمف الكالء داخؿ نظامها السياس
طكرت  منظمة الشفافية الدكلية  يػر الذم  يكلمحد مف هذا الفساد تـ تفعيؿ نظاـ النزاهة الكطن

قػد كانػت ف لػذا؛ (642)يسػتخدـ المسػاءلة الحككميػة داخػؿ الكاليػة  يكهػك نظػاـ حكػكم ،الحككمية
حتػى تسػتطيع أف  الػكطنيفمكريدا تبحث عف تحقيؽ العدالة كالمسػاكاة مػف خػبلؿ نظػاـ النزاهػة 

 .جميع المجاالت كخاصة مجاؿ التعميـفي  تحقؽ هذ  العدالة
أك  ،مثػؿ كاليػة ككنيتيكػت كلينا الشمالية فمـ تكف تتميز باالستقرار السياسيأما كالية كار 

" القرف العشػريف كػاف المقػب األكثػر شػهرة  ؛ ففيكالية فمكريدافي  كمااالستقرار السياسي عدـ 
 يكػ فالػديمير أكرالنػد يلها هػك " البمكتكقراطيػة التقدميػة " كهػك مصػطمح صػا   العػالـ السياسػ

Valdimer Orland Key  لكصػؼ الطبيعػة المتناقضػة لمثقافػة السياسػية  6949عػاـ فػي
أف القػادة ك  ،يةقتصػادة تقدميػة كتحػرص عمػى التنميػة االكأكضح أنػ  بينمػا كانػت الكاليػ ،لمكالية
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قػد هػيمف عميهػا مجمكعػة مػف رجػاؿ لمكالية كانت لهػـ رؤيػة كاضػحة إال أف الكاليػة  فالسياسيي
الكاليػة  كمػع ذلػؾ كانػت ، (643) أف يتقاسػمكا السػمطة بطريقػة  يػر شػرعية اعماؿ الذيف أرادك األ

ها الكالية يقـك عمػى أف كػؿ مقاطعػة لػديفي  فمبدأ العدالة ؛عمى تحقيؽ العدؿ كالمساكاةتحرص 
فػي  كتحرص حككمة الكالية عمى تػكفير هػذ  المتطمبػات كخاصػة ،ات كمتطمبات متفاكتةاحتياج

 .يالمجاؿ التعميم
 :هاوتفشري فختالأوج٘ اال-ب

كاليػػة ك  ،كاليػػة فمكريػػداك  ،كاليػػة ككنيتيكػػت)بػػيف  ؼخػػتبلعمػػى الجانػػب ارخػػر يظهػػر اال
هتمػػت فيػػ  كػؿ كاليػػة بلنشػػاء المػػدارس الجاذبػػة االػػذم الكقػػت كالتكقيػت فػػي  (كاركلينػا الشػػمالية

 ،6956تكبيكػا كانػت عػاـ فػي  فعمى الر ـ مف أف قضية أكليفر براكف ضد مجمس التعمػيـ ،لها
يػػة بلنشػػاء المػػدارس مريكحيػػث بػػدأت بعػػدها الكاليػػات المتحػػدة األ 6954 عػػاـ كتػػـ الحكػػـ فيهػػا

 هتمػاـبػدأت باالالتػي  التعمػيـ إال أف هنػاؾ بعػض الكاليػاتفػي  لتحقيؽ العػدؿ كالمسػاكاةالجاذبة 
 هتمػاـبػدأ اال كمنهػا كاليػة ككنيتيكػت حيػث ،ألحداث كقضايا داخميػة بهػا اكفقن بالمدارس الجاذبة 

أمػا  ،قضػية شػيؼ ضػد أكنيػؿفػي  صػدرالػذم بعد الحكػـ  6989بلنشاء المدارس الجاذبة عاـ 
محكمة قادة كاليػة فقد أجبر قرار ال ؛فقد كاف لقضية براكف ت ثير كبير عمى الكالية كالية فمكريدا

قػػد بػػدأت أمػػا كاليػة كاركلينػػا الشػمالية ف ،التعمػيـفػػي  سػتجابة لمطالػػب المسػاكاةفمكريػدا عمػػى اال
فػػي  حكمػػت فيػػ  المحكمػػةالػػذم كهػػك العػػاـ  ،ـ 6969بلنشػػاء المػػدارس الجاذبػػة عػػاـ  هتمػػاـاال

عامػؿ كربمػا يرجػع ذلػؾ إلػى  ،غمكمنبػكر  –مػدارس شػارلكت فػي  نظػاـ التعمػيـ قضية سكاف ضد
الماعػة فػي  فا كثمػانيكاحػدن  هنػاؾ أفإلػى  Judith Carrollقد أشار جكديػث كػاركؿ ؛ فالعرؽ

تػػنخفض التػػي  األحيػػاءفػػي  سػػبانية يقيمػػكفاألصػػكؿ اإل مالماعػػة مػػف ذك فػػي  79ك ،مػػف السػػكد
الماعػة مػػف فػػي  26كذلػؾ مقارنػة ب  ،كاليػة ككنيتيكػػتفػػي  فيهػا الفػرص كالخػػدمات بشػكؿ كبيػر

كلقػػد  ،(644) تتػػكفر بهػا الفػرص كالخػدمات بشػكؿ كبيػرالتػي  األحيػاءفػي  البػيض الػذيف يقيمػكف
جػؿ نجػاح كاليػة ككنيتيكػت مػف أ يمعالجتػ  فػينب ػي ف هنػاؾ عػدـ مسػاكاة أأكضحت المؤشرات 

ػػ ،اإلصػػبلحات المدرسػػية  .كاألسػػر طفػػاؿمتسػػاكية لجميػػع األ اكمػػف أجػػؿ أف تقػػدـ الكاليػػة فرصن
حرصػػت الكاليػػة عمػػى تقػػديمها حػػكؿ إعطػػاء األكلكيػػة لمتكامػػؿ التػػي  كتتمحػػكر أهػػـ هػػذ  الفػػرص

 .(645) مف خبلؿ بناء مدارس جديدة متميزة مثؿ المدارس الجاذبة بيف المقاطعات عنصرمال
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ػػك فػػي  أمػػا  ففػػي ؛لسػػكاف فمكريػػدا عنصػػرمالتكػػكيف الفػػي  ت ييػػر االيػػة فمكريػػدا فهنػػاؾ أيضن
الماعػة مػف فػي  44ك ،الماعة مف سكاف فمكريػدا مػف البػيضفي  56بداية القرف العشريف كاف 

كمػا نمػا عػدد  ،الماعػةفػي  2أقػؿ مػف  فكانػت عػراؽ األخػرلسبة األشػخاص مػف األنأما  ،السكد
 2,7 يكػػاف لػػدل الكاليػػة حػػكال 2111فبحمػػكؿ عػػاـ  ؛بسػػرعة كبيػػرة السػػكاف مػػف أصػػؿ إسػػباني
كما يمثؿ الككبيكف أكبر نسبة مف سكاف فمكريػدا حيػث كصػمت  ،يسبانمميكف نسمة مف أصؿ إ

 لػـ يقتصػر عمػى ككنيتيكػت يكما أف التنكع العرقػ ،(646) 2111الماعة عاـ في  36النسبة إلى 
 عػػاـ ؛ ففػػييػػةمريكجميػػع الكاليػػات األفػػي  بػػؿ أصػػبحت التعدديػػة العرقيػػة ظػػاهرة ،كفمكريػػدا فقػػط

كلقػد شػكؿ  ،نسػمة مبليػيف 61,6كاف عدد سكاف كالية كاركلينػا الشػمالية يقػدر بنحػك  2166
فػػي  64,4بنسػػبة  أممميػػكف شػػخص  6,5البػػيض  البيػػة السػػكاف حيػػث كصػػؿ عػػددهـ إلػػى 

 22,6يػػكف األفارقػػة أكبػػر مجمكعػػة أقميػػة كيشػػكمكف مريككيمثػػؿ األ ،الكاليػػة يالماعػػة مػػف إجمػػال
 .(647) الماعةفي  9,2يميهـ البلتينيكف بنسبة  ،الماعة مف السكاففي 

الكاليػات المتحػدة فػي  لمعديد مػف المشػكبلت ي اسيرع اكر ـ أف التعددية العرقية كانت سببن 
سػتفادة يمكػف اال دافعة ت تطكيع هذ  المشكمة لتككف قكةاستطاعية إال أف هذ  الكاليات مريكاأل

كضػع إجػراءات لمعالجػة فػي  تكقيػت كػؿ كاليػة ؼاختبلكر ـ  ،نمك كتقدـ هذ  الكالياتفي  منها
إال أف النتيجػػة النهاعيػػة كانػػت قػػدرة هػػذ  الكاليػػات عمػػى  لمشػػكبلت الناتجػػة عػػف التنػػكع العرقػػيا
 بيف األعراؽ المختمفة بها. اتفختبلكمحاكلة إذابة الفكارؽ كاال ،حتكاء هذ  المشكبلتا

 :متويٌ املدازض اجلاذبة (2)

 :وتفشريٖاظاب٘ أوج٘ ايت -أ
بتمكيػؿ المػدارس  لتػزاـاال فػي  (كاركلينا الشماليةك  ،فمكريداك  ،ككنيتيكت) اتتشابهت كالي

كذلػؾ راجػع إلػى  ،لتمكيؿ هذ  المدارس يالجاذبة حيث يعتبر تمكيؿ الكالية هك المصدر األساس
كاليػة لػديها  ؿنجػد أف كػ سػيلمعامػؿ السيا بالنسػبةا، ك معنػ مقتصػادكالعامػؿ اال العامؿ السياسػي

لحككمػػات  "اتهػػا حيػػث نجػػد أف احتياجتػػتبلءـ مػػع مكاردهػػا ك التػػي  القػػدرة عمػػى كضػػع قكانينهػػا
كلكػؿ منهػا  ،تحاديػةنػى الحككمػة اال ب  نػى تماثػؿ إلػى حػد بعيػد ب  كالية  51الكاليات البالة عددها 

نخفػاض ا لػـ تتػ ثر هػذ  الكاليػات بػكتيرة؛ لػذا (648)"دستكر كفػركع تنفيذيػة كتشػريعية كقضػاعية 
كهنػػا يظهػػر تػػ ثير العامػػؿ  ،رتفػػاع المػػنح المقدمػػة لممػػدارس الجاذبػػة مػػف الحككمػػة الفيدراليػػةاك 
تػػـ تمكيػػؿ برنػػامج المسػػاعدة  2119 يالعػػاـ المػػالفػػي  بػػكش ميزانيػػة الػػرعيس "ففػػي مقتصػػاداال
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مػػكاؿ ، كتػػـ تخصػػيص هػػذ  األمميػػكف دكالر 614,823بميمػػة  (MSAP)لممػػدارس الجاذبػػة 
فػي  بينمػا ،(MSAP)ربعيف منحة مف منح برنامج المساعدة لممػدارس الجاذبػة أك  إحدللدعـ 
 أم ؛مميػػكف دكالر 616,69تػػـ تمكيػػؿ برنػػامج المسػػاعدة لمبػػرامج الجاذبػػة بمبمػػة  2118عػػاـ 
 فػي سػببالككػاف  ،كػاف أقػؿ مػف العػاـ الػذم يسػبق  2119مة المخصص لمتمكيػؿ عػاـ بأف الم

نخفػاض اسػتمر اك  ،مػرت بهػا الػببلدالتي  مقتصادرككد االنخفاض التمكيؿ كؿ عاـ هك فترات الا
ػػفػػي  الميزانيػػة المقػػدرة لتمكيػػؿ المػػدارس الجاذبػػة سػػتمر احيػػث  اعهػػد الػػرعيس بػػاراؾ أكبامػػا أيضن

 مميػكف دكالر فقػط 611نخفاض التمكيؿ لبرنامج المساعدة لممدارس الجاذبة حتى كصػؿ إلػى ا
 ،عمػى المػنح الفيدراليػة مقتصػادكعمى الر ـ مف أثر العامؿ اال ،(649) 2161السنة المالية في 

نخفاض التمكيؿ المخصػص لممػدارس ا ية بفترات رككد أدت إلىمريككمركر الكاليات المتحدة األ
كلػػديها القػػدرة كالحريػػة  ،كيػػاف ذك سػػيادةهػػي  فكػػؿ كاليػػة ؛ؽ الكاليػػاتع ػػالجاذبػػة إال أف ذلػػؾ لػػـ ي  

صػػػدار كتنفيػػػذ السياسػػػ تجعمهػػػا قػػػادرة عمػػػى مكاجهػػػة هػػػذ  التػػػي  كالقػػػكانيف اتعمػػػى كضػػػع كا 
 .المشكبلت

 :وتفشريٖا فختالأوج٘ اال-ب
تمكيػػؿ المػػدارس فػػي  هػػاب ع  تتالتػػي  الطريقػػةفػػي  عمػػى الجانػػب ارخػػر تختمػػؼ كػػؿ كاليػػة

التمكيؿ لممدارس الجاذبػة كفػؽ عػدة عكامػؿ مقدار تـ تحديد كالية ككنيتيكت ي يفف ؛الجاذبة بها
كالجهػػة المسػػعكلة عػػف  - (نػػكع المدرسػػة الجاذبػػة )بػػيف المقاطعػػات أك داخػػؿ المقاطعػػة -:يكهػػ

كاليػة فمكريػدا فػي  أمػا ،كنكع المدرسة الجاذبة شػيؼ أك  يػر شػيؼ -تش يؿ المدرسة الجاذبة 
 بينمػا ،لتمكيؿ المػدارس الجاذبػة يفمكريدا هك المصدر األساسفي  يعتبر برنامج تمكيؿ التعميـف

اب الشػػػهرم لمتكسػػػط كاركلينػػػا الشػػػمالية يػػػتـ تمكيػػػؿ المػػػدارس الجاذبػػػة بنػػػاء عمػػػى الحسػػػفػػػي 
بالمػدارس لتػكفير التمكيػؿ الػػبلـز  طفػاؿيمكػف مػف خبللػ  تتبػع عػدد األ العضػكية اليكميػة كالػذم

مسػػتندة عمػػى كمخصصػػات  ،كمػػا تضػػع الكاليػػة مخصصػػات أساسػػية لئلنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ ،لهػػـ
بػيف  ؼخػتبلكلعػؿ ذلػؾ اال ،كمخصصػات معتمػدة عمػى خصػاعص المقاطعػات ،خصاعص الطبلب

لكاليػة  مقتصػادداء االحيث "يسػتمر األ مقتصادجع إلى العامؿ االراطريقة التمكيؿ في  الكاليات
 يكما بمػة إجمػال،(651)"%  3,7نخفض معدؿ البطالة بالكالية إلى كما ا ،رتفاعاال في  ككنيتيكت
فػي  محميالناتج ال كاحتؿ إجمالي ،2167مميكف دكالر عاـ  224,739لمكالية  محميالناتج ال

   .(656)يعمى الصعيد الكطن 23كالية ككنيتيكت المرتبة 
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 عػد  ي  فمكريػدا  اقتصػاد أفأما كالية فمكريدا ككاركلينا الشمالية فكما تـ التكضػيح مػف قبػؿ 
 إجمػػاليحيػػث بمػػة  2167حسػػب تقػػديرات عػػاـ يػػة مريكبػػيف الكاليػػات المتحػػدة األ اقتصػػادرابػػع 

كمػػا  ،2168عػاـ فػي  كيتكقػع أف يصػؿ إلػى تريميػكف دكالر ،مميػار دكالر 967 محمػيالنػاتج ال
مجػػاؿ الصػػناعة حتػػى أصػػبحت مػػف  قتحمػػتاالتػػي  تعتبػػر كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية مػػف الكاليػػات

قػػادة الكاليػػة ت ييػػر سياسػػتها لمتركيػػز  اسػػتطاعهػػذا المجػػاؿ حيػػث فػػي  أشػػهر الكاليػػات الجنكبيػػة
كتحسػيف مهػارات القػكل  ،كالتكنكلكجيػا ،بالصناعات الحديثة هتماـكاال ،يةقتصادعمى التنمية اال

 .العاممة
 :سياسة ايكبوٍ باملدازض اجلاذبة (3)

 أوج٘ ايتظاب٘ وتفشريٖا:-أ

هػذ  الكاليػات إلػى لجػكء فػي  (كاركلينػا الشػماليةك  ،فمكريداك  ،ككنيتيكت)كاليات تشابهت 
 ،هػذ  المػدارسب لمتسػجيؿكذلؾ عندما يػزداد الطمػب  ،سياسة القبكؿفي  يالعشكاع قتراعنظاـ اال

 ايعتبػػر تجسػػيدن الػػذم ك  العشػػكاعي، ختيػػاركيتجػػاكز عػػدد المقاعػػد المتاحػػة فتمجػػ  الكاليػػات إلػػى اال
أذهػاف فػي  كترسي  فكرة الديمقراطيػة ي،كلعؿ ذلؾ راجع إلى العامؿ السياس ،يةجتماعلمعدالة اال
 ،مػػاـ القػػانكفأفجميػػع " األشػػخاص متسػػاككف  ؛الثقافػػة السياسػػيةفػػي  فػػراد كتكطينهػػاجميػػع األ

كاليػة أف  مف جميػع الكاليػات متسػاكية كال يمكػف ألأكمػا  ،كيتمتعكف بنفس الحقػكؽ كالكاجبػات
كيجػب عمػى كػؿ كاليػة االعتػراؼ بقػكانيف الكاليػات  ،تتمقى معاممة خاصة مف الحككمة الفيدراليػة

فػػي  كأف تكػػكف حككمػػة الكاليػػة مثمهػػا مثػػؿ الحككمػػة الفيدراليػػة ديمقراطيػػة ،حترامهػػااألخػػرل كا
 .(652) "شكمها حيث تككف السمطة النهاعية بيد الشعب

 :وتفشريٖا فختالأوج٘ اال-ب

مػػػف مقاطعػػػة  تفػػػاختمبػػػؿ  ،سياسػػػة القبػػػكؿ بالمػػػدارس الجاذبػػػة بػػػيف الكاليػػػات تفػػػاختم
 ؼاخػتبلكلعػؿ ذلػؾ راجػع إلػى  ،كمػف برنػامج جػاذب رخػر داخػؿ الكاليػة نفسػها ،لمقاطعة أخػرل

، مػف منطقػة إلػى أخػرلفت سياسػة القبػكؿ اختمي كالية ككنيتيكت فف؛ طبيعية كظركؼ كؿ كالية
كلعػؿ  .اتختبػار ك عػف طريػؽ اال، أيخػدـ أكالن  كالن أ يأك مػف يػ ت ،قتػراعشتممت عمى نظػاـ االكقد ا

ات احتياجػ يتمب ػالتي  "ضماف القكل العاممةفي  كر بة الكالية م،قتصادذلؾ راجع إلى العامؿ اال
ثػػػراء  ،كدعػػػـ شػػػركاء التعمػػػيـ ،ات المسػػػتقبميةحتياجػػػالمسػػػتقبؿ مػػػف خػػػبلؿ تحديػػػد اال كتنميػػػة كا 
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ـك العمػػفػػي  ساسػػية، كتنميػػة المهػػارات األكتطػػكير المبػػادرات قصػػيرة كطكيمػػة المػػدل ،المكاهػػب
 .(653)كالتكنكلكجيا كالهندسة كالفنكف كالرياضيات 

كلعػػؿ ذلػػؾ راجػػع إلػػى  ،المػػدارس الجاذبػػة بكاليػػة فمكريػػدافػػي  كقػد تنكعػػت سياسػػة القبػػكؿ
 ؛بالكاليػة مة رعيسػية مػف سػمات المشػهد الثقػافيسػفمكريػدا فػي  ف " التنكعإ إذ ي؛العامؿ الثقاف

كتمتػػـز بالتعػػاكف مػػع المنظمػػات المختمفػػة لتطػػكير  ،التنػػكع كاإلنصػػاؼ كالشػػمكؿتشػػجع الكاليػػة ف
 .(654) تشجع عمى التنكعالتي  كدعـ كتكفير السياسات كالممارسات كالبرامج

سياسة القبكؿ بالمػدارس الجاذبػة مػف مقاطعػة  ؼاختبليرجع فكاركلينا الشمالية في  أما
الحمايػة القانكنيػة تػكفير فػي  كر بة الكاليػة ،طبيعة كظركؼ كؿ مقاطعة ؼاختبلإلى أخرل إلى 

" تاريخهػػا  فعمػػى مػػدل ؛يخيكلعػػؿ ذلػػؾ راجػػع إلػػى العامػػؿ التػػار  ،لجميػػع المقاطعػػات كالمػػدف بهػػا
أدت  مػػا اك البنػػ ،يمتػػد ألربعماعػػة عػػاـ تػػـ تصػػكير كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية بطػػرؽ متنكعػػةالػػذم 

 تا مػا كانػلبنػسػتعمارية  ااالالحقبػة  يففػ ؛هذ  التصػكرات إلػى كصػفها ب لقػاب كعبػارات م لكفػة
نها كانت ممج  ألكلعؾ الذيف ال يسػتطيعكف تحمػؿ ممكيػة ميها لقب " كاركلينا الفقيرة " أل يطمؽ ع
ػت  ككانػت  ا،زدهػارن اكثػر المنػاطؽ األ في  ياألراض كبعػد مػركر قػركف  ،ب فضػؿ بمػد فقيػر امقػب أيضن

تيف فرجينيػػػا يرسػػػتقراطنػػػا الشػػػمالية مػػػع جارتيهػػػا األ أدت المقارنػػػة النسػػػبية بػػػيف كاليػػػة كاركلي
 "يف مػف ال ػركربمػمػف التكاضػع بػيف ج نكبية إلى كصفها بعبػارة شػاععة كهػي " كاد  ككاركلينا الج

(655). 

 :َٓاٖج وبساَج املدازض اجلاذبة (4) 

 أوج٘ ايتظاب٘ وتفشريٖا:-أ

 ،ككنيتيكػػت) كاليػػات فػػي تشػػابهت بػػرامج كمنػػاهج المػػدارس الجاذبػػة بالمرحمػػة الثانكيػػة
ال تعتػػرؼ التػػي  مكضػػكعاتها عمػػى عمػػـك المسػػتقبؿ تركيػػزفػػي  (كاركلينػػا الشػػماليةك  ،فمكريػػداك 

عمػػـك قاعمػػة عمػػى التكامػػؿ حتػػى تتناسػػب مػػع  يفهػػ ؛بكجػػكد حػػد فاصػػؿ بػػيف كػػؿ عمػػـ كاخػػر
ختػارت كاليػة افمقػد  م؛قتصػادكلعؿ ذلػؾ راجػع إلػى العامػؿ اال ،تجاهات العالمية كركح العصراال 

فػبلـ كالفيػديك تػكفر ف " صناعة األأأدركت  فقد ؛بهاالفنكف ك حد أهـ البرامج الجاذبة  ككنيتيكت
فػػي  أكثػػر مػػف كاحػػد أمالكاليػػة فػػي  كظيفػػة 68111كثػػر مػػف أكتػػدعـ  ،كظيفػػة مباشػػرة 8323

ـ  الكاليػةفػي  الكظػاعؼ إجماليالماعة مف   اقتصػادفػي  تظهػر مسػاهمات هػذ  الصػناعة ، كمػف ث ػ
 .(656)كالية ككنيتيكت 
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سػػتراتيجيات خاصػػة ك  كمػػا أف كاليػػة فمكريػػدا كضػػعت فػػي خطتهػػا اإلسػػتراتيجية أساسػػيات ا 
تطػػكير التعمػيـ مػػف خػػبلؿ االسػتمرار فػػي مكاءمػػة بػرامج التعمػػيـ لتعزيػػز فػػرص ك  لتنميػة المكاهػػب

 ،المسػتقبميةك  ات العمػؿ الحاليػةاحتياجػتنميػة مهػاراتهـ لتمبيػة ك  ،تطػكير القػكم العاممػةك  ،العمؿ
عداد الك  زيادة عػدد الخػريجيف فػي المجػاالت ذات ك  ،قادة ناجحيفك  طبلب ليصبحكا رجاؿ أعماؿا 

 الصػػحةك  ،STEMالرياضػػيات ك  الهندسػػةك  التكنكلكجيػػاك  بمػػا فػػي ذلػػؾ العمػػـك ،الطمػػب المرتفػػع
ركػػزت البػػرامج الجاذبػػة فػػي المرحمػػة الثانكيػػة فػػي  ؛ لػػذا(657)ات فمكريػػدا احتياجػػ يرهػػا لتمبيػػة ك 

 المكضكعات.هذ  عمى  فمكريدا
أمػػا كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية فقػػد أصػػبح نظػػاـ التعمػػيـ فػػي المػػدارس الثانكيػػة "مػػدفكع 

ت بمػا القػادة فػي جميػع المجػاالك  أف نظـ التعميـ عميهػا أف ت عػد األجيػاؿ القادمػة ىبالطمب" بمعن
إنشػاء لقد ساهمت كالية كاركلينا الشمالية في ك  ،(658)ات الكالية المستقبميةاحتياجيتناسب مع 

 ،فرصػة عمػؿ 41111كمػا كفػرت أكثػر مػف  ،شركة خبلؿ العقػديف الماضػييف 6811أكثر مف 
لػذلؾ ك  ،(659)ستثمارات مف الشػركات التكنكلكجيػة الكبيػرةنجاح الكالية في جذب االإلى  باإلضافة

 تكنكلكجيػا البنػاءك  التكنكلكجيػة المتقدمػةعمػى  فمقد ركزت البرامج الجاذبػة فػي المرحمػة الثانكيػة
 ات المستقبؿ.احتياج يرها مف المكضكعات التي تمبي ك 

 تفشريٖا:و فختالاالأوج٘ -ب

مكضػكعات عمػى  فػي تركيزهػافت كػؿ كاليػة مػف الكاليػات الػثبلث اختمعمي الجانب ارخر 
ات احتياجػك  ات الطػبلباهتمامػمحددة فػي البػرامج الجاذبػة بالمرحمػة الثانكيػة حتػي يمكػف تمبيػة 

 لالقػػك ك  مجمكعػػة مػػف العكامػػؿإلػػى  لعػػؿ ذلػػؾ راجػػعك  ،كػػؿ كاليػػة أصػػحاب المصػػمحة فػػيك  األسػػر
الكاليػػة فػػي  الطمػػب" ارتفػػع  ؛ فقػػدم فػػي كاليػػة ككنتيكػػتقتصػػاديظهػػر أثػػر العامػػؿ اال ؛ إذالثقافيػػة

أف صػناعة الفضػاء  ، كمػا يبػدككقطع  يار كمككنات الطػاعرات ،عمى صناعة الطاعرات التجارية
عػػاـ  يففػػ ؛السػػنكات القادمػػةفػػي  لػػدل الكاليػػة اكاعػػدن كمػػا يتعمػػؽ باألقمػػار الصػػناعية سػػيككف 

كفػى عػاـ  ،مميػار دكالر 7,7مجػاؿ صػناعة الفضػاء في  بم ت صادرات كالية ككنيتيكت 2166
ال عجػب مػف ؛ لػذا (661)هػذا المجػاؿ "فػي  كظيفة جديػدة 3111تـ تكفير ما يقرب مف  2167
 .الجاذبة لديهاهـ مكضكعات البرامج الكالية بهندسة الفضاء ك حد أ اهتماـ

كاليػػة فمكريػػدا حيػػث يسػػمح منػػاخ فمكريػػدا المعتػػدؿ فػػي  يكمػػا يظهػػر أثػػر العامػػؿ الج رافػػ
فػي  حيث يكجػد ؛الكاليةفي  ستماع بالمناخ كالبيعة الطبيعيةى مدار العاـ لمسكاف كالزكار باالعم
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كالجػػداكؿ العػػالـ كمػػا يكجػػد بهػػا العديػػد مػػف البحيػػرات كاألنهػػار فػػي  فمكريػػدا أفضػػؿ الشػػكاطئ
مميػكف  666,5سػتقبمت فمكريػدا ؛ فقػد ابهػا كؿ ذلؾ يعتبر عكامػؿ لمجػذب السػياحيك  ،كالينابيع

كلقد حطمػت الكاليػة الػرقـ القياسػي  ،يمميكف زاعر دكل 64,6ذلؾ في  بما 2167عاـ في  زاعر
 .(666) 2166عدد الزاعريف إليها منذ عاـ  إجماليفي  لمسنة السادسة عمى التكالي

م؛ قتصػادكاركلينا الشمالية فمقد ربطت مكضكعات البرامج الجاذبػة بالمجػاؿ االأما كالية 
تطػػكير أنظمػػة هػػي  لهػػاكلكيػػة األكلػػى أف األ  2131رؤيػػة فػػي  " أكػػدت كاركلينػػا الشػػمالية فقػػد

حتفػػاظ بهػػا مػػف خػػبلؿ مػػدارس فعالػػة العاممػػة التنافسػػية كتػػدريبها، كاال كتطػػكير القػػكل ،التعمػػيـ
تكاصػؿ كاركلينػا الشػمالية  ؛ فقد(662)كالعشريف  لحادمإلعداد الطبلب لكظاعؼ القرف ا ؛كمبتكرة

ال سػيما  ،ية ككسيمة لرفع مستكل المعيشة كنكعية الحياة لجميػع سػكانهاقتصاددعـ التنمية اال
كالػػذيف يكاجهػػكف خطػػر التخمػػؼ عػػف  ،اين اقتصػػادالمنػػاطؽ المتعثػػرة فػػي  أكلعػػؾ الػػذيف يعيشػػكف

  .(663)الجديد  يالعالم ادقتصاالفي  الركب
 : ضوء َفٗوّ املدازض اجلاذبةجاْوي يف تطويس ايتعًيِ اييف  واقع اجلٗود املصسية :اخلطوة اخلاَشة

الكثيػر فػي  حتؿ مكانػة متميػزة، كااألدباء اهتماـستقطب إف مفهـك المدارس الجاذبة قد ا
فػػي  كاإلنصػػاؼ كالمسػػاكاةسػػاعدت عمػػى تحقيػػؽ العػػدؿ التػػي  ككنػػ  مػػف المفػػاهيـ ؛دبيػػاتمػػف األ
إال  داعػرة ثقافتنػا العربيػةفػي  امفهـك المػدارس الجاذبػة لػيس منتشػرن كعمى الر ـ مف أف  ،التعميـ

المرحمػة الثانكيػة كمضػاهات  بكاقػع التعمػيـ فػي  لممػدارس الجاذبػة أن  عند تحميؿ اإلطار الفكػرم
كبرنػامج البكالكريػا  ،STEMكلعػؿ مػدارس  ،نجد أننا لسنا بعيػديف عػف هػذا المفهػـك مالمصر 

 يعتبػر برنػامج العمػـك كالتكنكلكجيػا كالهندسػة كالرياضػيات إذ ؛الدكلية هما أفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ
STEM، كبرنامج البكالكريا الدكلية مف أشهر برامج كمكضكعات المدارس الجاذبة. 

 :يكيمكف تكضيحها عمى النحك التال
 :STEM َدازض :أوال

كالهندسػػػة كالرياضػػػيات بػػػالعمـك كالتكنكلكجيػػػا  هتمػػػاـااللقػػػد أصػػػبح ينظػػػر إلػػػى حركػػػة 
(STEM)  فػي  نتفاضػة الشػعبيةتفقػت مػع اال أف امنػذ  ،أنها "ثكرة داخؿ ثػكرة "عمى مصر في

ع ػػػرؼ الػػػذم  مككػػػاف الهػػػدؼ منهػػػا ت ييػػػر الكضػػػع الراكػػػد لنظػػػاـ التعمػػػيـ المصػػػر  ،2166ينػػػاير
عمػػى حسػػاب  يالمعرفػػ مكتركيػػز  عمػػى الجانػػب النظػػر  ،كأسػػاليب  التقميديػػة ،بمناهجػػ  القديمػػة
ككانػػػت فكػػػرة إنشػػػاء مدرسػػػة العمػػػـك كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة  ،(664)يالعممػػػ يالجانػػػب التطبيقػػػ
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مصػػػر بعيػػػدة المنػػػاؿ خػػػبلؿ تمػػػؾ المرحمػػػة الحرجػػػة مػػػف الت ييػػػر فػػػي  (STEM)كالرياضػػػيات 
ـ 2166أ سػطس فػي  كلكنهػا أصػبحت حقيقيػة ،مصػرفػي  يجتمػاعكاال مقتصادكاال يالسياس
فػػػي  مػػاـ الطػػػبلب المصػػرييف المكهػػكبيفأمصػػػرية أبكابهػػا  STEMحػػت أكؿ مدرسػػة فتحيػػث 

فمقػػد  ،يةقتصػػاديػػة أك االجتماعالرياضػػيات كالعمػػـك ب ػػض النظػػر عػػف جنسػػهـ أك خمفيػػتهـ اال
 (USAID)يػػة لمتنميػػة الدكليػػة مريكتطػػكرت المحادثػػات بػػيف كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ كالككالػػة األ

بنػاءن عمػى  (STEM)لتصبح خطة إلعداد مػدارس العمػـك كالتكنكلكجيػا كالهندسػة كالرياضػيات 
كلقػػػد ت سسػػػت مدرسػػػة  ،قدمتػػػ  الككالػػػة األمريكيػػػة لمتنميػػػة الدكليػػػةالػػػذم  مريكػػػيالنمػػػكذج األ

STEM كبػػدأت مدرسػػة  ،2166سػػبتمبر  67فػػي  لمبنػػيفSTEM  لمبنػػات نشػػاطها بعػػد عػػاـ
" العػػاـ  يففػ ؛العديػد مػػف المحافظػاتفػي  ت هػذ  المػػدارسانتشػر ثػػـ  ، (665)مػف مدرسػة البنػيف 

 ،محافظػػػات اإلسػػػكندريةفػػػي  فتتػػػاح سػػػبع مػػػدارس لممتفػػػكقيفتػػػـ ا 2166/ 2165 يالدراسػػػ
كاألقصػػر مػع الحػرص عمػػى  ،كأسػيكط ،الشػي  ككفػر ،كالدقهميػػة ،كالبحػر األحمػر ،كاإلسػماعيمية

فػي  بػدأت الدراسػة 2166/2167 الدراسيكفى العاـ  .تباع مكاصفات مكحدة لجميع المدارسا
كجار إنشػاء مػدارس  ،ال ربية كالمنكفية يمحافظتفي  العمـك كالتكنكلكجيافي  مدارس المتفكقيف
ػػػ كتمػػػنح هػػػذ  المػػػدارس " شػػػهادة الثانكيػػػة  ،محافظػػػات الجمهكريػػػة بػػػاقيفػػػي  االمتفػػػكقيف تباعن

كتعػد  ،الثانكية العامة المصرية شهادة معادلة لشهادة كهي"  ،العمـك كالتكنكلكجيافي  المصرية
ػػ يػػربط فيػػ  الطالػػب بػػيف العمػػـك كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة  افريػػدن  اتعميمي ػػ امػػدارس المتفػػكقيف نظامن

 .(666)كالتجارب المعممية عممي عمى البحث ال اعتمادن اكيتـ التعميـ بطريقة عممية  ،كالرياضيات
عمػى تطػػكير  لمسػاعدة الطػػبلب STEMكلقػد قامػػت كزارة التربيػة كالتعمػػيـ بتقػديـ تعمػػيـ 

كلقػد  ،يالعػالم قتصػاداالفػي  يصػبحكا أكثػر قػدرة عمػى المنافسػة لكػيك  ،مهارات التفكيػر النقػدم
كذلػػؾ بالتعػػاكف مػػع  World Learningختػػارت الككالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة الدكليػػة برنػػامج ا

تعمػػػيـ العمػػػـك كالتكنكلكجيػػػا ثبلثػػة شػػػركاء اخػػػريف لمسػػػاعدة كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ عمػػػى تنفيػػػذ 
خمسػة نتػاعج  STEMكلقػد حقػؽ مشػركع  ،كالهندسة كالرياضيات بناءن عمى الخبػرة الجماعيػة

مػػع التركيػػز بشػػكؿ خػػاص عمػػى  ،الطػػبلب كزيػػادة اإلنجػػاز اهتمػػاـزيػػادة - 6 :يأساسػػية كهػػ
ب تطػػكير نمػػكذج فعػػاؿ يركػػز عمػػى العمػػـك كالرياضػػيات لمطػػبل - 2 ،الفتيػػات كالطػػبلب الفقػػراء

مجػػػاالت العمػػػـك فػػػي  اعالينػػػ بنػػػاء قػػػدرات فريػػػؽ مػػػف المهنيػػػيف مؤهػػػؿ تػػػ هيبلن  -3 ،المكهػػػكبيف
تعزيػػز قػػدرة كزارة التربيػػة عمػػى تكػػرار نمػػكذج العمػػـك  -4 ،كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات
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دعػـ جهػكد كزارة التربيػة لتنفيػذ مػنهج  -5 ،كالتكنكلكجيا كالهندسػة كالرياضػيات كالحفػاظ عميػ 
STEM جػػػراء تقييمػػػات لمطػػػبلب ،متقػػػدـ العمػػػـك كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة عممػػػي كتػػػدريب م ،كا 

 .(667)كالرياضيات 
لبػدء التشػ يؿ كالتنميػة  تمػكيبلن  (USAID)كما قدمت الككالة األمريكية لمتنميػة الدكليػة 

مميػػػػكف دكالر كمنحػػػػة مػػػػف إكسػػػػكف مكبيػػػػؿ  25المهنيػػػػة ألعضػػػػاء هيعػػػػة التػػػػدريس بمبمػػػػة 
كمػا شػاركت مؤسسػة مصػر الخيػر  ،دكالر 411111بقيمػة  Exxon Mobil Egyptمصػر

ف مثػػؿ يف اخػػر يباإلضػػافة إلػػى كجػػكد مسػػاهم ،STEMدعػػـ برنػػامج فػػي  مػػع إكسػػكف مكبيػػؿ
 يػةمريككالجامعػة األ ،كجامعػة القػاهرة ،كالجامعػة البريطانيػة ،مصػرفػي عممي ية البحث الأكاديم
The Britich Council يكالمجمػس البريطػان ،القػاهرةفػي 

كهػذا يػدؿ عمػى أف هنػاؾ  ،(668) 
مػػػع كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ لتطػػػكير  STEMمسػػػاهمات مػػػف بعػػػض المؤسسػػػات لػػػدعـ تعمػػػيـ 

 .مصرفي  المنظكمة التعميمية
فػي  جيػا لمطػبلب النػاجحيفتكنكلك العمػـك كالفػي  كيتـ القبػكؿ بمػدارس المتفػكقيف الثانكيػة

نفػس العػاـ مػف جميػع محافظػات جمهكريػة فػي  يساسػشهادة إتماـ الدراسة بمرحمة التعمػيـ األ
 (669)مصر العربية بالشركط التالية 

:  
متحػػػاف شػػػهادة إتمػػػاـ الدراسػػػة بمرحمػػػة التعمػػػيـ افػػػي  أال يقػػػؿ مجمػػػكع درجػػػات الطالػػػب -6

 .لمدرجات % مف المجمكع الكمي98ي عف األساس
الم ػة ) مػف مػكادمادتيف عمى األقػؿ في  عمى الدرجات النهاعية أف يككف الطالب حاصبلن  -2

 .(العمـك –الرياضيات  –اإلنجميزية 
 .اإلدارة التابع لها المدرسةفي  بالت ميف الصحي الطبييجتاز الكشؼ أف  -3
العمػػػػـك كالتكنكلكجيػػػػا كالهندسػػػػة فػػػػي  التفكيػػػػر اإلبػػػػداعي النػػػػكعي اختبػػػػارأف يجتػػػػاز  -4

 كالرياضيات.
 .مستكل الذكاء اختبارأف يجتاز  -5
 يجتاز المقابمة الشخصية بنجاح. أف -6

 ،STEMتعمػػيـ فػػي  السياسػػة التعميميػػةفػػي  كعمػػى الػػر ـ مػػف العديػػد مػػف اإلصػػبلحات

إال أف هػذ  اإلصػبلحات كانػت أقػؿ مػف  ،مصػرفػي  كالطمكحات لػدل القػاعميف عمػى هػذا التعمػيـ
ممػا يػدؿ عمػى  ،بكجػ  عػاـ التعميـ المصػرمفي  ت م مةظؿ المشكبلت المفي  مستكل الطمكحات
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درجػة الت ييػرات عمػى مسػتكل السياسػات كاإلصػبلحات فػي  عػدـ التػزامففػي  كجكد فجكة تتمثػؿ
التػي  نتيجػة بػركز العديػد مػف المشػكبلت ،لها عمى أرض الكاقػع يكبيف التطبيؽ الفعم ،النظرية

 :ما يميهذ  المشكبلت لعؿ مف أهـ ، ك (671)مف التعميـ بهذا النكع  هتماـتتطمب زيادة اال
 :ايتُويٌ - أ

كسػيطرة الػركتيف  ،مكانػات كالمخصصػات الماليػةمدارس المتفػكقيف مػف ضػعؼ اإل تعاني
يكاجػػػ  الحككمػػػة الػػػذم األكبػػػر  مأف التحػػػدكمػػػا  ،(676) كالبيركقراطيػػػة عمػػػى العمميػػػات اإلداريػػػة

المصرية هك أف تتحمؿ كحدها تمكيؿ مدارس العمـك كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات خاصػة 
كمػا أف الدكلػة ال يمكػف  ،كنقػص األمػكاؿ العامػة ،الػببلد اقتصػادتكاجػ  التػي  الحالية مع األزمة

ال  ،عمى الطبلبأف تضع عبء التمكيؿ  فلف هذ  المدارس سكؼ تتحػكؿ إلػى مػدارس خاصػة كا 
متاحة فقط ألكلعؾ الذيف يستطيعكف تحمؿ تكاليفها مما يجعمها  يػر متاحػة لمعديػد مػف العقػكؿ 

 .(672) البلمعة
سػتككف قصػيرة  STEMمػف أف جػكدة تعمػيـ  محمػيعمػى الصػعيد ال امعينن  اهناؾ قمقن إف 

هػك نتيجػة بػذؿ  أمهذا الر  ،ستمرار بنفس الجكدةكقد ال يككف لدل الدكلة القدرة عمى اال ،األجؿ
كمػع ذلػؾ نحػاكؿ  ،بػ  العديػد مػف المشػكبلت المتجػذرة ثير مف الجهكد إلصبلح نظاـ تعميمػيالك

فػي  افقػد يبػدك األمػر المعنػ ،أنظمة إصبلح مستكردة مف دكؿ أجنبيػة استخداـتطكير  مف خبلؿ 
 .(673)؟!  عندما يتكقؼ الدعـ األجنبيكلكف ما مصير هذا المشركع  ،البداية

 :سياسة ايكبوٍ  - ب

عمػػى  يعتمادهػػا بشػػكؿ أساسػػبهػػذ  المػػدارس ا لتتحػػاؽيبلحػػظ عمػػى الشػػركط الخاصػػة باال 
تكجػػ  بصػػفة داعمػػة مػػف التػػي  نتقػػاداتمجمػػكع الػػدرجات الحاصػػؿ عميهػػا الطالػػب بػػالر ـ مػػف اال 

بعػػض األحيػػاف تكػػكف  يػػر معبػػرة عػػف فػػي  نهػػا؛ فلتصػػنيؼ الطػػبلبفػػي  عتمػػاد عمػػى ذلػػؾاال
ي همػػؿ ميػػكؿ  (متحػػافإلػػى أف التقيػػيـ بهػػذ  الطريقػػة )االباإلضػػافة  ،لمطػػبلب سػػتكل الفعمػػيالم

لجػػاف  ختيػػاركمػػا "ال تكجػػد معػػايير ال ،(674)كال يكشػػؼ عنهػػا بشػػكؿ كامػػؿ  ،الطػػبلب كمهػػاراتهـ
فػػػي  كقػػػد يفقػػػد بعػػػض الطػػػبلب المكهػػػكبيف الفرصػػػة ،(675)الطػػػبلب  اختيػػػارالمقابمػػػة الخاصػػػة ب

 .(676) الم ة اإلنجميزيةفي  بسبب عدـ كفاية درجاتهـ STEMبمدارس  لتتحاؽاال 
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 :املٓاٖج -ج

العمـك كالتكنكلكجيػا كالهندسػة في  لممناهج الدراسيةها ضعإف لجنة المناهج تعتمد عند ك 
مػػدارس العمػػـك كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة فػػي  مصػػر عمػػى النمػػاذج المسػػتخدمةفػػي  كالرياضػػيات

كلػػػيس بالضػػػركرة أف يكػػػكف نسػػػ   ،يػػػةمريكالكاليػػػات المتحػػػدة األفػػػي  كالرياضػػػيات المكجػػػكدة
كمػػا  ،لمطػػبلبيػػة كالثقافيػػة كاديميػػة األ يجػػب مراعػػاة الخمف إذ ؛لمدارسػػنا امناسػػبن  يالنمػػكذج ال ربػػ

ـ  ات المحػػددةحتياجػػيجػػب أف يػػتـ تطػػكير المنػػاهج بمػػا يبلعػػـ اال فػػلف مجػػرد محاكػػاة  ، كمػػف ث ػػ
 ،(677)يبالضػػركرة إلػػى تحقيػػؽ نفػػس النجػػاح عمػػى المسػػتكل الػػكطن النمػػكذج األمريكػػي ال يػػؤدم

عاليػػة مػػف إتقػػاف الم ػػة ء كطػػبلب عمػػى درجػػة اكفػػأكمػػا أف هػػذ  المنػػاهج تحتػػاج إلػػى معممػػيف 
بمػدارس المتفػكقيف كػانكا مػف  االتتحقػك كلكف مػف المعػركؼ أف معظػـ الطػبلب الػذيف  ،اإلنجميزية
فهػـ في  فهـ يكاجهكف بالت كيد صعكبات؛ لذا المرحمة اإلعداديةفي  المدارس الحككمية خريجي

 .بالم ة اإلنجميزيةعممي المحتكل ال
 :بسْاَج ايبهايوزيا ايدويية : ثاْيا

 International Baccalaureate Organization تعد َٓظُة ايبهايوزيا ايدويية

(IBO)  مدرسػػة  6311عضػػكيتها نحػػك فػػي  ينخػػرط إذ ؛كيانػػات المػػدارس الدكليػػة أكبػػرمػػف
التػػي ك  ،كتحمػػؿ تمػػؾ المػػدارس مهمػػة العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ رسػػالة هػػذ  المنظمػػة الدكليػػة ،دكليػػة

إيجػػاد عػػالـ أفضػػؿ كأكثػػر فػػي  كالػػذيف سيسػػاهمكف ،المعرفػػة ذكمتهػػدؼ إلػػى تنميػػة الشػػباب 
 .(678)حتراـ الثقافات األخرلمف خبلؿ فهـ كا ا،سبلمن 

فمقػد أكضػح  (IB)أما بش ف العحة المدارس المصػرية الدكليػة بنظػاـ البكالكريػا الدكليػة 
كزارة التربيػة ع بػيف المكق ػ ي( أف البركتكككؿ الثبلثػ6)رقـ المادة في  (316رقـ ) مالقرار الكزار 

ال يتجػزأ مػف هػذ  البلعحػة  اكمنظمة البكالكريػا الدكليػة يعتبػر جػزءن  ،كالمؤسسة الراعية ،كالتعميـ
مػدارس حككميػة  ( أف مػدارس البكالكريػا الدكليػة2) رقػـ كأكضػحت المػادة ،لهػا كمكمػبلن  اكمتممن 

ديػكاف عػاـ كزارة  كتتبػع ،نمكذجية دكلية تطبؽ مناهج ذات طبيعة خاصة كدكلية بالم ػة العربيػة
كتمحػػؽ بمكتػػب رعػػيس قطػػاع التعمػػيـ العػػاـ ضػػمف مشػػركعات الػػكزارة  ،التربيػػة كالتعمػػيـ مباشػػرة

 .(679)الراعدة 
لمبكالكريػػا الدكليػػة )مػػف  ي مرحمػػة البرنػػامج اإلعػػدادمأمػػا عػػف المصػػركفات المدرسػػية ففػػ

لممرحمػة  اجنيهنػ 8211تحدد قيمة المصركفات المدرسػية  (:األكؿ الثانكم – بتداعيالسادس اال
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كيػتـ تحصػيؿ قيمػة خػدمات التعمػيـ  ا،% سػنكين 64كتزيػد قيمػة المصػركفات بنسػبة  ،المتكسطة
الػذم  ملمقػرار الػكزار  اكيتـ سداد رسـك األنشطة المدرسية طبقنػ ،جني  711لممرحمة المتكسطة 
%  61كتضػػاؼ  ،مكحػػد لطػػبلب المدرسػػة بالتكمفػػة الفعميػػة مكيصػػرؼ ز  ،يصػػدر بهػػذا الشػػ ف
ككتػب الم ػات يػتـ تحصػيؿ  ،ف قطػاع الكتػبمػأمػا الكتػب الحككميػة فتصػرؼ  ،مصركفات إداريػة

مػػػا عػػػف مرحمػػػة الدبمكمػػػة أ ،% مصػػػركفات إداريػػػة65أسػػػعارها الفعميػػػة مػػػف الطالػػػب كتضػػػاؼ 
فيػتـ تحديػد قيمػة  (الثالػث الثػانكمالصػؼ  –ثػانكم ال يلبرنامج البكالكريا الدكليػة )الصػؼ الثػان

كبالتنسػػيؽ مػػع المؤسسػػة الراعيػػة،  ،بنػػاء عمػػى مقتػػرح مػػف مػػدير المدرسػػة االمصػػركفات سػػنكين 
كتضػػاؼ مصػػركفات  ،كيعتمػػد مػػف كزيػػر التربيػػة كالتعمػػيـ ،كبعػػد مكافقػػة مجمػػس إدارة المدرسػػة

 .(681)متحانات خارجية تحددها منظمة البكالكريا الدكلية ا
 ،حتػػراـ ػػرس ركح التفػػاهـ كاالفػػي  ر ػػـ أهميػػة برنػػامج البكالكريػػا الدكليػػةكالحقيقػػة أنػػ  

إال أف هنػػاؾ  ،كفهػػـ ارخػػريف الػػتعم ـكتشػػجيع الطػػبلب عمػػى  ،نفتػػاح عمػػى الثقافػػات األخػػرلكاال 
 يكذلػؾ عمػى النحػك التػال ،مصػرفػي  تكاج  المدارس الدكليػةالتي  بعض المشكبلت كالصعكبات

(686): 
الدكليػة لتحقيػؽ متطمبػات المجتمػع ك  مػف المهػارات العالميػة تمكػيف الطػبلبعمى  ركزت -

 تحديدها.ك  المتطمبات المحمية الخاصة بالمجتمع المصرمب هتماـالعالمي، دكف اال

ضػػعؼ التمسػػؾ بالعقيػػدة ك  بالهكيػػة الكطنيػػة، الشػػعكرك  الطػػبلب لنتمػػاء لػػدضػػعؼ اال  -
 الم ة العربية.ك  الدينية

 مع نظيراتها المصرية. - بؿ تتعارض -تقي عادات ال تمك  تقاليدك  تقديـ مكركثات -

 صػػريح مػػع أهػػداؼ التعمػػيـ المصػػرمك  تعػػارض أهػػداؼ المػػدارس الدكليػػة بشػػكؿ كاضػػح -
النسػؽ القيمػي لمطػػبلب المصػرييف الممتحقػيف بتمػػؾ عمػى  نسػق  القيمػي، ممػا يػػنعكسك 

 تماسؾ أفراد .ك  كحدة المجتمع المصرمعمى  المدارس، األمر الذم يمثؿ خطكرة

فرسػـك  ؛ذلػؾعمى  بتمؾ المدارس مبني لتتحاؽنظاـ اال ؛ فالطبقية داخؿ المجتمعترسي   -
 بهذ  المدارس مرتفعة لم اية. لتتحاؽاال 

مقابػؿ إشػارات فػي  ،"التركيػز الممحػكظ عمػى مككنػات الثقافػة ال ربيػة :هذا باإلضػافة إلػى
عمػػى  يبػػةإلػػى سػػيادة ثقافػػة  ر  مممػػا يػػؤد ،المصػػرية ضػػعيفة كسػػطحية إلػػى مككنػػات الثقافػػة
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نجػذابهـ اك  ،الطػبلب المصػرييف بثقػافتهـ األـ اهتمػاـذلؾ بالسػمب عمػى  ثرفيؤ  ،الثقافة المصرية
 .(682)" إلى ثقافة أخرل افشيعن  اشيعن 

إلػػى التطػػكير كالتحػػديث بمػػا يناسػػب مت يػػرات  ةحاجػػفػػي  ف تعميمنػػاأإف مػػا سػػبؽ يكضػػح 
فػنحف بحاجػة  ،كثقافتنا المصريةف نتمسؾ بقيمنا أينب ي نفس الكقت في  كلكف ،عصر المعرفة

نفػس الكقػت يمتمكػكف القػيـ اإلنسػانية فػي  كلكػنهـ ،إلى إعداد عممػاء كخبػراء يمتمكػكف المهػارة
عمػػى  اكمػػا يجػب أف يكػػكف تعميمنػا قػػادرن  ،يكاالخبلقيػة حتػػى نسػتطيع الحفػػاظ عمػى إرثنػػا األخبلقػ

شػػباع  ،ات المحميػػةحتياجػػتمبيػػة اال ، الػػتعم ـزيػػادة دافعيػػتهـ نحػػك ات الطػػبلب كر بػػاتهـ لاهتمامػػكا 
كبرنػػػامج البكالكريػػػا الدكليػػػة مػػػف التجػػػارب الفريػػػدة كالمتميػػػزة داخػػػؿ   STEMكيعتبػػػر تعمػػػيـ 

ف أنػ  ال يمكػف إ فػاؿ أكبػر ـ جكانػب الضػعؼ كالقصػكر السػابقة إال  ،ممنظكمة التعميـ المصػر 
هػة بمعايير جديدة ل  القػدرة عمػى مكاج جديد بناء جيؿفي  التحديث كالتطكير سكؼ يساعد اهذ

 التحديات المستقبمية المحتممة.
 لتتحػػاؽارف: مػػاذا عػف الطػػبلب الػػذيف لػـ يكفقػػكا فػػي اال  نفسػػ الػػذم يطػرح  كلكػف السػػؤاؿ

ببرنػػامج مثػػؿ برنػػامج البكالكريػػا  لتتحػػاؽلػػيس لػػديهـ اإلمكانػػات الماديػػة لبل ك  ،STEMبمػػدارس 
 الدكلية، ما مصير هؤالء الطبلب؟!.

 ألداعهػػػـ امرحمػػة التعمػػػيـ الثػػانكم طبقنػػػإلػػػى  إف الطػػبلب ينتقمػػػكف مػػف التعمػػػيـ اإلعػػدادم
التعمػػيـ الثػػانكم عمػػى  متحػػاف الشػػهادة اإلعداديػػة، حيػػث يػػتـ تكزيػػع الطػػبلب إمػػادرجػػاتهـ فػػي اك 

أم  ؛(683)سػتمرار فػي التعمػيـ اال فع تراجع بعض هؤالء الطبلبالعاـ أك الثانكم الفني. أك قد ي
مػع ذلػؾ ظهػرت ظػاهرة ك  أماـ الطػبلب فػي الثانكيػة العامػة، ختيارفي فرص اال اأف هناؾ تضييقن 

ػػاك  رتفػػاع المجػػاميع فػػي نتاعجهػػا،ا سػػرة مػػا تبعػػ  ذلػػؾ مػػف مشػػكبلت لؤل، ك بعػػد عػػاـ ازديادهػػا عامن
  .(684)المصرية 

خاصػة فػي  أكليػاء األمػكرك  أماـ الطبلب ختيارالعديد مف فرص االإتاحة إلى  إننا بحاجة
مكضػكعات ك  ،المرحمة الثانكية مف خبلؿ إنشاء المدارس الجاذبة التي تػكفر منػاهج متخصصػة

يػة، كمػا تػكفر هػػذ  جتماعاالك  يةقتصػادمػف مختمػػؼ الخمفيػات اال أكليػاء األمػكرك  تجػذب الطػبلب
الطػػبلب بالعػػالـ الػػكاقعي مػػف خػػبلؿ بنػػاء شػػراكات بػػيف المهػػارات التػػي تػػربط ك  المػػدارس المعرفػػة

بنػاء عبلقػات مػع إلػى  باإلضػافة ،الطػرفيفعمػى  ممػا يعػكد بػالنفع ل؛المنظمات األخػر ك  المدرسة
 لعؿ ذلؾ يتطمب المزيد مف البلمركزية.ك  الثقة،ك  حتراـاالعمى  سر الطبلب قاعمةأ  
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لمتعمػيـ قبػؿ الجػامعي أكضػحت أف الهػدؼ العػاـ هػك نظػاـ  كر ـ أف الخطة اإلسػتراتيجية
نػكاتج ك  تحسػيف أداء المدرسػةك  ،سػتمرار، داعػـ لبلتعميـ مركزم/ المركزم متكازف عالي الجػكدة

المبػػادرات الحاليػػة لتسػػهيؿ عمميػػة تطبيػػؽ البلمركزيػػة ك  البػػرامجإلػػى  كمػػا أشػػارت الخطػػة ،الػػتعم ـ
 اربػػػاءك  بشػػػ ف مجػػػالس األمنػػاء فػػػي المػػػدارس 2166لسػػػنة  289مثػػؿ: القػػػرار الػػػكزارم رقػػـ 

 ،كػػذلؾ إنشػػاء عػػدد مػػف الكيانػػات الجديػدة بقػػرارات كزاريػػة لػػدعـ تطبيػػؽ البلمركزيػػةك  ،المعممػيفك 
نشػػػاء مجمػػػس لمتعمػػػيـك  مػػػنح اإلدارات إلػػػى  ةإال أننػػػا بحاجػػػ ،(685)المحافظػػػات مسػػػتكل عمػػػى  ا 

تستطيع كؿ محافظة أك مدينة أف تضػع خططهػا التعميميػة  ىالمحمية المزيد مف الصبلحيات حت
 .متطمباتهاك  اتهااحتياجالتي تتناسب مع 

القػكانيف منػذ صػدكر دسػتكر ك  أصػدرت التشػريعاتك  لقد بػذلت الدكلػة العديػد مػف الجهػكد
ر ػـ العػدد ، ك منهػا قػانكف اإلدارة المحميػةك  ،ما أعقب  مف قػكانيف متكاليػةك  6976مصر الداعـ 

فػي إدارة  الحػد مػف المركزيػةكرش العمػؿ التػي كانػت تسػتهدؼ ك  الندكاتك  ف المؤتمراتالكبير م
الشػػ ف التعميمػػي إال أف التعمػػيـ المصػػرم مػػا زاؿ يخطػػك خطػػكات متػػرددة فػػي اتجػػا  البلمركزيػػة. 

 لشػ ف التعميمػي إال أف إدارة المدرسػة بػؿفػي االمحميػة  فر ـ التشػريعات الكثيػرة الداعمػة لػئلدارة
التعميمػػات اإلداريػػة مػػف الجهػػات  ىتمقػػت كػػؿم منهػػا المديريػػة التعميميػػة مػػا زاؿك  التعميميػػةاإلدارة ك 

مػػف اإلدارة تقػػـك فحسػػب  ىالكسػػطك  المسػػتكيات الػػدنياؾ مػػا زالػػت تمػػك  العميػػا فػػي السػػمـ اإلدارم،
إف مصػػػر  ،(686)مػػػف المسػػتكيات اإلداريػػػة العميػػاإليهػػا  التكجيهػػات الصػػػادرةك  بتنفيػػذ التعميمػػػات

ختصاصػػات بػػيف ديػػكاف االك  أف تتضػػح المسػػعكلياتك  تحػػرؾ حقيقػػي تجػػا  البلمركزيػػةإلػػى  بحاجػػة
أمػاـ تحقيػؽ  يمكف مكاجهة العقبات التي تقؼ حػاعبلن  اإلدارات التعميمية حتىك  المديرياتك  الكزارة

اإلدارات مسػػتكل عمػػى  البلمركزيػػة المعاصػػرة، إف حػػؿ هػػذ  اإلشػػكالية سػػكؼ يػػنعكس باإليجػػاب
قراراتهػػا دكف أف تكاجػػ   اتخػػاذك  سػػتقبللية فػػي صػػنعيككف لػػديها المزيػػد مػػف االالمحميػػة حيػػث سػػ

بػذلؾ يمكػف لكػؿ محافظػة أك منطقػة محميػة أف تضػع ك  إلداريػة العميػا،امػف المسػتكيات  اض كطن 
 اتهػػااحتياجلتنػػكع  امػػدارس جاذبػػة تتنػػكع مكضػػكعاتها كفقنػػ تنشػػئأف ك  ،خططهػػا المناسػػبة لهػػا

 .  بهاات الطبلب هتمامال اكفقن ك 
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جـاْوي يف  ايتعًيِ ايبـ  ستفادة َٔ تطبيكات املـدازض اجلاذبـة  ملكرتحة يالاإلجساءات ا :اخلطوة ايشادسة

 . يف مجٗوزية َصس ايعسبية بعض ايواليات األَسيهية
تكصػمت إليهػا الدراسػة مػف خػبلؿ التػي  بداية هذ  الخطػكة يمكػف عػرض أهػـ النتػاعج في

 كرصػد أبػرز مبلمػح تطبيقػات المػدارس الجاذبػة الثانكيػة لممدارس الجاذبة الفكرمتحميؿ اإلطار 
تكضػيح اإلجػراءات المقترحػة إلنشػاء  ثػـ (،ككاركلينا الشمالية ،كفمكريدا ،ككنيتيكت) كاليات في

 جمهكرية مصر العربية.في  المدارس الجاذبة
 :ْتائج ايدزاسة : اأوًي

 :يإيجازها عمى النحك التال تكصمت الدراسة الحالية إلى مجمكعة مف النتاعج يمكف
 يعمػى نهػج تعميمػ مكمػا أنهػا تنطػك  ،تتميز المدارس الجاذبة بمناهج دراسية متخصصة -

 كالتعميـ القاعـ عمى المشركعات. ،ممثؿ المكنتيسكر  م ير تقميد

قػػرارات قبػػكؿ  اتخػػاذعػػادة أف يػػتـ يعنػػي  كهػػك مػػا ،تهػػدؼ المػػدارس الجاذبػػة إلػػى التنػػكع -
كذلؾ لمراعاة دمج الطبلب مػف مختمػؼ الخمفيػات  ؛ناءن عمى ذلؾالطبلب بهذ  المدارس ب

 .الثقافيةك  يةقتصاداالك  يةجتماعاال

بػػػؿ المسػػعكليف بالمدرسػػػة المػػدارس الجاذبػػػة مػػف ق  فػػػي  يػػتـ تصػػميـ المنػػػاهج التعميميػػة -
أكليػػاء ات الطػػبلب ك هتمامػػكالمنطقػػة التعميميػػة مػػف خػػبلؿ إجػػراء عمميػػة مسػػح شػػاممة ال

 محمػيالمجتمػع الفػي  كما يتـ التشاكر مع أصحاب المصػمحة ،بالمنطقة المحمية األمكر
 .لتحديد المكضكعات كالمناهج التعميمية

 ،كتعزيز العدالػة ،كالتميز بتكاراالهي  ركاف كركاعز أساسيةأتقـك المدارس الجاذبة عمى  -
قامة شػراكات مجتمعيػة كبنػاء ثقافػة تػدريس عاليػة  ،يػة متميػزةأكاديمكتصػميـ بػرامج  ،كا 

 .الجكدة

لمػا لػذلؾ  ،تؤكد المدارس الجاذبة عمى أهمية الشػراكة بػيف المدرسػة كالمنظمػات األخػرل -
نظػػر ف الشػػراكة تسػاعد عمػػى جمػػب كجهػػات كمػػا أ ،مػف فكاعػػد تعػػكد بػػالنفع عمػى الطػػرفيف

 .كمعارؼ كمهارات تعزز مف فعالية المدارس الجاذبة ،كأفكار مبتكرة ،متنكعة

ات المنػػػاطؽ احتياجػػػات الطػػػبلب ك اهتمامػػػلتنػػػكع  انػػػكع بػػػرامج المػػػدارس الجاذبػػػة كفقنػػػتت -
 .المحمية
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أدركت كالية ككنيتيكت أف المدارس الجاذبة أداة فعالة يمكف عػف طريقهػا مسػايرة التقػدـ  -
فػي  ت أف تعكػس مػف خبللهػا طمكحاتهػا كامالهػااسػتطاعنهػا أكما  ،تكنكلكجيكالعممي ال

كتكفر عف طريقها المهػارات كالمعػارؼ لمكظػاعؼ الحاليػة كالمسػتقبمية  ،أجيالها الصاعدة
 .بالكالية

ات اهتمامػػكاليػػة فمكريػػدا تجربػػة تعميميػػة فريػػدة تركػػز عمػػى فػػي  المػػدارس الجاذبػػةتعتبػػر  -
كمػػػا أنهػػػا بػػػرامج عامػػػة كمبتكػػػرة تسػػػاعد عمػػػى تحسػػػيف األداء  ،الطػػػبلب كنقػػػاط قػػػكتهـ

 عػد البػرامج الجاذبػةت  ؛ لػذا بالكاليػة يالتنػكع الثقػافإحداث في  كتساهـ ،لمطبلبي كاديماأل 
 .األفضؿ لمطبلب بالكالية ختياراالهي 

كالية كاركلينا الشمالية عمػى أسػاس مبػدأ في  يتـ تكفير التمكيؿ البلـز لممدارس الجاذبة -
العدالة كالمسػاكاة بحيػث يػتـ تقػديـ فػرص متسػاكية لجميػع الطػبلب حتػى يككنػكا قػادريف 

 .ضكء معايير الكاليةفي  النجاحعمى تحقيؽ 

 :اإلجساءات املكرتحة : ثاْيًا

محافظػة  أمفػي  إلنشاء مدرسة جاذبػة ثانكيػةيمكف تحديد الخطكات كالمراحؿ األساسية 
 :يأك مدينة مصرية عمى النحك التال

 :ايتدطيط :املسحًة األوىل

 أكليػاء األمػكرأك  يمحمػيكاجههػا المجتمػع الالتػي  رحمػة تحديػد المشػكمةمهػذ  الفي  يتـ -
 ،الحؿ األمثؿ لمكاجهة هذ  المشػكمةهي  كتحديد ما إذا كانت المدرسة الجاذبة ،كالطبلب

كتحديػد  محمػيالمجتمػع الفػي  مكف تحديد المشكمة مف خػبلؿ تحميػؿ متطمبػات السػكافكي
فعمػػى )ككػػذلؾ تحديػػد مسػػتكل أداء الطػػبلب  ،ات الشػػركات كالصػػناعات المحميػػةاحتياجػػ

تطػػؿ عمػػى سػاحؿ البحػػر المتكسػػط التػي  هنػاؾ العديػػد مػػف المػدف المصػػريةسػبيؿ المثػػاؿ 
ػ ،حمركالبحر األ يهػتـ الػذم مثػؿ العمػـك البحريػة ك  اكمع ذلؾ تفتقد هذ  المناطؽ تخصصن

 ،تتعمػػؽ بعػػالـ البحػػار كالمحيطػػات كالثػػركة السػػمكيةالتػػي  بدراسػػة كػػؿ العمػػـك كالمعػػارؼ
 ؛سػػكاء كانػػت فيزياعيػػة أك كيمياعيػػة أك بيكلكجيػػة ،كدراسػػتها مػػف منظػػكرات كنػػكاح عػػدة

 كيمكػػف لمطػػبلب ،معمػػـك البحريػػةلبرنػػامج  بهػػا ثانكيػػةإنشػػاء مدرسػػة جاذبػػة كلػػذلؾ يمكػػف 
المرحمػة الجامعيػة حتػى يكػكف في  هذا المجاؿفي  الممتحقيف بالبرنامج مكاصمة دراستهـ

 .(السمكيةمجاؿ الثركة في  مجاؿ البيعة البحرية كخبراءفي  لدينا عمماء
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مػف القػادة  يضػـ أعضػاءن الػذم ك  ،تحديد أعضاء فريؽ التخطيط مرحمة التخطيطفي  كيتـ -
كيكػػكف هػػذا  ،كالشػػركات المحميػػة ،سػػركاأل   ،كممثمػػيف عػػف منظمػػات المجتمػػع ،المحميػػيف

 ،لممحافظػة أك المدينػة يعف جمع البيانػات كفحصػها لفهػـ الكضػع الحػال الفريؽ مسعكالن 
كمسػػتكل تحصػػيمهـ  ،كيمكػػف أف تشػػمؿ مصػػادر البيانػػات )بيانػػات عػػف الطػػبلب بالمنطقػػة

نجازهـ ، كيمكف جمع البيانػات مػف خػبلؿ الدراسػات (كالبيانات الديمك رافية المجتمعية ،كا 
كأعضػػاء مػػف  ،سػػر كالطػػبلب كأعضػػاء المجتمػػعمػػع األ  كالمقػػاببلت الفرديػػة ستقصػػاعية اال

ير ػب التػي  كسكؼ تكفر هذ  البيانات معمكمػات حػكؿ أنػكاع التعمػيـ ،المنظمات المحمية
كالتعػػػرؼ عمػػػى  ،تحقيقهػػػافػػػي  ير بػػػكفالتػػػي  كالنتػػػاعج ،ألبنػػػاعهـ أكليػػػاء األمػػػكربهػػػا 
هػذ  فػي  كيػتـ ،محمػيبػالمجتمع ال يالمجاؿ الصػناعفي  ات الحالية كالمستقبميةحتياجاال

ػػػػػ حققػػػػػت النجػػػػػاح التػػػػػي  مراجعػػػػػة األدبيػػػػػات حػػػػػكؿ المػػػػػدارس الجاذبػػػػػة االمرحمػػػػػة أيضن
سػػػر ات األ  احتياجػػػتبلعػػػـ التػػػي  كأنكاعهػػػا لتحديػػػد البرنػػػامج كالمكضػػػكعات ،كمكضػػػكعاتها

كيػػتـ جمػػع كتحميػػؿ كافػػة البيانػػات كالمعمكمػػات  ،كالمجتمػػع كالشػػركات بالمنطقػػة المحميػػة
يمكػػػف أف تتكافػػػؽ رؤيػػػة  ككيػػػؼ ،كالنظػػػر فيهػػػا لتحديػػػد برنػػػامج المدرسػػػة كمكضػػػكعاتها

مكقػع  اختيػارهػذ  المرحمػة فػي  كيػتـ كػذلؾ ،محميكرسالة المدرسة مع رؤية المجتمع ال
 أف يككف مكقػع المدرسػة بجػكار المؤسسػات كالصػناعات عمى الحرصينب ي ك  ،المدرسة
كمػػا تشػػمؿ هػػذ   ،المدرسػػةفػػي  يمكػػف عقػػد شػػراكة معهػػا لػػدعـ البرنػػامج الجػػاذبالتػػي 

كالمنػػاهج كالبػػرامج عمػػى  ،كسياسػػة القبػػكؿ ،كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالتمكيػػؿلالتخطػػيط  المرحمػػة
 :يالنحك التال

 يتُويٌ:ا - أ

دعػػـ فػػي  عتمػػاد عمػػى الحككمػػة كحػػدهالمصػػادر التمكيػػؿ؛ فلنػػ  ال يمكػػف االيػتـ التخطػػيط 
ية يجعمنػا نحػاكؿ البحػث اقتصػادمػف أزمػات ارف فمػا تمػر بػ  مصػر  ،كتمكيؿ المدارس الجاذبة

ممفػػت لمنظػػر عنػػد عرضػػنا لخبػػرة كلعػػؿ ال ،لتمكيػػؿ كدعػػـ المػػدارس الجاذبػػةعػػف مصػػادر أخػػرل 
المصػػػدر عتبػػػر ت   ككنيتيكػػػت كفمكريػػػدا ككاركلينػػػا الشػػػمالية هػػػك أف هػػػذ  الكاليػػػات كانػػػت كاليػػػات
لممدارس الجاذبة مػف مصػادر متنكعػة مثػؿ  مكيؿت تكفير التاستطاعك  ،لتمكيؿ التعميـ ياألساس

يمكف تكفير التمكيؿ البلـز لهذ  المػدارس مػف خػبلؿ ؛ لذا ضريبة المبيعات أك الضراعب العقارية
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كمسػػػاهمات الشػػػركات  ،كمسػػػاهمة الهيعػػػات كرجػػػاؿ األعمػػػاؿ ،كالتبرعػػػات األهميػػػة ،الضػػػراعب
 .كالمصانع

 :سياسة ايكبوٍ - ب

فػػبعض البػػرامج الجاذبػػة مثػػؿ  ؛كع البرنػػامج الجػػاذبلنػػ ايػػتـ تحديػػد سياسػػة القبػػكؿ تبعنػػ
كالػػبعض  ،ات أك درجػػات الطػػبلبختبػػار الفنػػكف يحتػػاج إلػػى معػػايير قبػػكؿ تنافسػػية قػػد تشػػمؿ اال

ال تحتاج إلى معايير أك متطمبػات لمقبػكؿ التي  البرامجفي  كيفضؿ ،ال يحتاج إلى ذلؾقد ارخر 
بهػػذ   التسػجيؿك  لتتحػاؽخاصػة عنػدما يػزداد طمػب اال  العشػكاعي، قتػراعنظػاـ اال اسػتخداـأف يػتـ 

كهنػػا يمكػػف إنشػػاء كحػػدة تابعػػة لػػئلدارة التعميميػػة  ،المػػدارس كيتجػػاكز عػػدد المقاعػػد المتاحػػة
فػي  سػركمساعدة األ   قتراعإدارة عممية االفي  ر مهمتهاالمدينة أك المحافظة تنحصفي  المحمية

الكحػدة  يكلعكعمػى مسػ ،بالمدينػة أك المحافظػة تكفير المعمكمات البلزمة عف المدرسػة الجاذبػة
نمػكذج طمػب فػي  سر حتى يمكػف لممتقػدميف مػؿء البيانػات المطمكبػةلؤل   يتصميـ مكقع إلكتركن

رقػػـ أك كػػكد محػػدد يمكػػف أف تػػتـ  التتحػػاؽكيمكػػف أف يكػػكف لكػػؿ نمػػكذج  ،مػػف خبللػػ  لتتحػػاؽاال 
 يلقبػػكؿ عمػػى البريػػد اإللكتركنػػكيمكػػف إرسػػاؿ إشػػعارات ا ،كالفػػرز مػػف خبللػػ  قتػػراععمميػػة اال

 نتظػارقاعمػة اال فػي  كما يتـ إرساؿ إشعارات لمطبلب كاألسػر الػذيف يػتـ كضػعهـ ،كلياء األمكرأل 
 .نسحاب أحد الطبلب األساسييف الذيف تـ قبكلهـحاؿ افي 

 :ايرباَج واملٓاٖج -ج

كالمقػػاببلت  ،ستقصػػاعيةلنتػػاعج الدراسػػة اال ايػػتـ تحديػػد مكضػػكعات البػػرامج الجاذبػػة كفقنػػ
كمػا يراعػى أف  ،كالطػبلب أكليػاء األمػكرك  محمػيات المجتمػع الاحتياجػالفردية حتى يمكػف تمبيػة 

فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ هنػػاؾ  ،تكػػكف هنػػاؾ شػػراكات بػػيف المدرسػػة الجاذبػػة كالمؤسسػػات األخػػرل
يمكػػف ؛ لػػذا صػػناعة الطػػاعراتفػػي  كهػػك مصػػنع متخصػػص ،مصػػنع حمػػكاف لمصػػناعات المتطػػكرة

حيػػث يػػتـ  ،كيكػػكف أحػػد برامجهػػا هػػك صػػناعة الطػػاعرات ،مدرسػػة جاذبػػة بجػػكار المصػػنعإنشػػاء 
ككيفيػة تصػنيع قطػع ال يػار  ،تعميـ الطبلب بصكرة عممية كيفية تصميـ كبناء المركبػات الجكيػة

 العسكرية. كأالطاعرات المدنية في  كصيانتها سكاء

صػحية بجػكار المستشػفيات كالرعايػة ال المجاؿ الطبيفي  كما يمكف إنشاء مدرسة جاذبة
 هـكالمراكز الطبية حتى يستفيد الطبلب مف الشراكة بيف المدرسة كالمراكز الطبية لتنميػة مهػارات

إنشػػاء فػػي  مػػف مشػػركع مدينػػة اإلنتػػاج اإلعبلمػػي سػػتفادةكػػف االكيم ،عمميػػةكمعػػارفهـ بطريقػػة 
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 كالصػحافة كاإلعػبلـالفنػكف األداعيػة كالمسػرحية فػي  مدرسة جاذبة بها أكثر مػف برنػامج جػاذب
حتػػى يمكػػف تقػػديـ الػػدعـ لمطػػبلب بطريقػػة عمميػػة مػػف خػػبلؿ  بجػػكار مدينػػة اإلنتػػاج اإلعبلمػػي

سػػتديكهات اإلنتػػاج التميفزيػػكني السػػينماعيكاالذاعيػػ التميفزيكنيػػةالمحطػػات  التػػي تتميػػز بهػػا  ة كا 
 .مدينة اإلنتاج اإلعبلمي

كالمنػػاهج يمكػػف تحديػػد سياسػػة  بعػػد التخطػػيط لعمميػػة التمكيػػؿ كسياسػػة القبػػكؿ كالبػػرامج
هػػذ  السياسػػة بنػػاء ثقافػػة مدرسػػية شػػاممة تخػػدـ الطػػبلب  يكيجػػب أف تراعػػ ،المدرسػػة الجاذبػػة

كيػتـ  ،كتػدعـ الشػراكة مػع المنظمػات كالمؤسسػات المختمفػة ،محمػيكاألسر كأعضاء المجتمع ال
الجاذبػة كرؤيتهػا مؿ عمى أهػداؼ المدرسػة تتشالتي هذ  المرحمة كضع خطة التنفيذ ك في  اأيضن 

 ،كضػع كثيقػة مكتكبػة حتػى يمكػف تتبػع عمميػة التنفيػذ مػف خبللهػاينب ػي ك  ،كنتاعجها المتكقعػة
 .مشاركتها مع جميع المعنييف كأصحاب المصمحةينب ي كما 

عمميػة جمػع البيانػات كتحميمهػا إلػى  حيث تحتػاج :لمرحمة التخطيط يتحديد اإلطار الزمن
كمػػا يمكػػف تخصػػيص عػػاـ اخػػر مػػف أجػػؿ تػػ ميف التمكيػػؿ كالمػػكارد البلزمػػة إلنشػػاء  ،عػػاـ كامػػؿ

 .المدرسة الجاذبة

 :ايتٓفير املبهس :املسحًة ايجاْية

يعمػؿ عمػى تنفيػذ الخطػكات كاإلجػراءات الػذم فريػؽ التنفيػذ  اختيػارهػذ  المرحمػة في  يتـ -
ريػػؽ التخطػػيط عضػػاء مػػف فأ فريػػؽ التنفيػػذ ضػػـي أف كيمكػػف ،المكجػػكدة بخطػػة التنفيػػذ

هػػذ  المرحمػػة كجػػكد نظػػاـ فػػي  كيراعػػى ،نتقػػاؿ السػػمس مػػف مرحمػػة إلػػى أخػػرللضػػماف اال 
 ،يمكػػف مكاجهتهػػاالتػػي  أك العقبػػات الػػذم يػػتـ إحػػراز  لمرصػػد كالتتبػػع لتحديػػد مػػدل التقػػدـ
هذ  المرحمػة إنشػاء المختبػرات كتجهيػز المدرسػة في  كعند تكفير كؿ المكارد البلزمة يتـ

كتحديػد اإلسػتراتيجيات كاألنشػطة المدرسػية كمػا  ،كالتكنكلكجيةالجاذبة بالكساعؿ العممية 
كمكظفيهػػا بعنايػػة مػػف  المدرسػػةعممػػي م اختيػػاريػػتـ كمػػا  ،خطػػة التنفيػػذفػػي  هػػك مفصػػؿ

 .ـيراعى تكفير التنمية المهنية المستمرة لهك  ،خبلؿ معايير محددة

بػػرامج المكجػػكدة بالمدرسػػة لمهػػذ  المرحمػػة بالتسػػكيؽ فػػي  تقػػـك إدارة التسػػجيؿ بالمدرسػػة -
كتسػجيؿ  ،محمػيألعضػاء المجتمػع الك  سػرمف خبلؿ تكفير كافة البيانات كالمعمكمػات لؤل  

 .بالمدرسة لتتحاؽاال في  طمبات الرا بيف
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كأعضػػاء المجتمػػع كالشػػركاء كالمعممػػيف  كليػػاء األمػػكرتػػكفر المدرسػػة الجاذبػػة الفرصػػة أل  -
كيتضػػػمف ذلػػػؾ تزكيػػػدهـ بالمعمكمػػػات  ،مػػػف عمميػػػة التنفيػػػذ اكالمػػػكظفيف ليككنػػػكا جػػػزءن 

 ،همتهػػػامك  ،كأهػػػدافها ،كرؤيتهػػػا ،كالمعػػػارؼ البلزمػػػة حػػػكؿ المدرسػػػة الجاذبػػػة الجديػػػدة
 .كذلؾ مف خبلؿ كرش العمؿ كالمؤتمرات كالندكات ،كرسالتها

 حػػكالييمكػػف أف تسػػت رؽ هػػذ  المرحمػػة  :مرحمػػة التنفيػػذ المبكػػرل تحديػػد اإلطػػار الزمنػػي -
كتمػػاؿ اإلجػػراءات كقػػد يسػػت رؽ ا ، ضػػكف عػػاـفػػي  حيػػث يمكػػف تهيعػػة المدرسػػةعػػاميف 

نشػػػطة، كتكقيػػػع مػػػذكرات التفػػػاهـ كمراجعػػػة األ  ،المعممػػػيف كالمػػػكظفيف اختيػػػارالرسػػػمية ك 
ػػ كالمؤسسػػات األخػػرلتفاقيػػات لتحديػػد جكانػػب الشػػراكة بػػيف المدرسػػة الجاذبػػة كاال   اعامن
 .خرا

 َسحًة ايتظغيٌ: :املسحة ايجايجة

 يعمػػؿ قيػػادات المدرسػػة، ك فػػي هػػذ  المرحمػػة تفػػتح المدرسػػة أبكابهػػا السػػتقباؿ الطػػبلب
كما يتـ في هػذ  المرحمػة  ،رؤيتهاك  كرسالتهاتحقيؽ أهداؼ المدرسة عمى  هاك مكظفك  هاك معممك 

 تحديػد المجػاالت، ك دقػة التنفيػذ لتحديػد مػدك  البرنػامجفعاليػة  المعمكمػات لتقيػيـك  جمع البيانات
عمػى  قػدرة المدرسػة لكما ت ظهر البيانات الدقيقة مػد ،تطكيرك  تعديؿإلى  األنشطة التي تحتاجك 

   .تحقيؽ أهدافها
تباعهػػا بعػػد فػػتح أبكابهػػا االمدرسػػة عمػػى  كهنػػاؾ مجمكعػػة مػػف اإلجػػراءات التػػي ينب ػػي

 :نجاحها كهي كالتاليعمى  لمحفاظ
 .كفير التنمية المهنية المستمرة لممعمميف بالمدرسةت -

 .بناء فرؽ العمؿك  احتراـ القدرات الفرديةك  تطكير ثقافة التمكيف -

 الشػركاتك  تطكير عبلقػات متبادلػة المنفعػة مػع المؤسسػاتك  فعالةك  بناء شراكات ناجحة -
 .نشاء قاعدة كاسعة مف المؤيديف لهذ  المدارسأعضاء المجتمع المحمي إل ك 

رؤيتهػا ك  يمكػف تثقيػؼ الجمهػكر حػكؿ مهمػة المدرسػة حتػىتطكير التكاصػؿ مػع األ سػر  -
 .كرسالتها

 .تكافؽ رؤية المدرسة مع رؤية المجتمع المحمي -

 .المهارات القياديةك  بناء القدرات -
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تطبيػؽ التفكيػر الناقػد فػي عمػى  حث الطبلب، ك ت سيس ممارسات منصفة لجميع الطبلب -
   .سياقات العالـ الكاقعي
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 .755، ص 2111 ،جامعة عين شمس ،كمية التربية
المعايير التخطيطية لمخدمات ك  دليؿ المعدالتالمجتمعات العمرانية: و  المرافقو  وزارة اإلسكان( 183)

 الدراساتو  المركزية لمبحوث، الهيئة العامة لمتخطيط العمراني، اإلدارة بجمهكرية مصر العربية
 .19-18ص ص  ،2114الخدمات التعميمية،  التخطيط اإلقميمي، المجمد األول:و 

مدخل لدعم مفهوم الالمركزية في  ختيارالمحاسبية في مدارس حق اال( إبراهيم عباس الزهيري: "184)
األول، كمية التربية، ، الجزء 55 ، العددةمجمة كمية التربية بالمنصكر إدارة التعميم في مصر "، 

 .311، ص 2114 ،جامعة المنصورة
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-2164البرامج التنفيذية لمخطة اإلستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي التعميم: و  وزارة التربية( 185)
 .154-151، جمهورية مصر العربية، ص ص ، التعميـ المشركع القكمي لمصر2167

الجمال: "دراسة مقارنة لالمركزية إدارة التعميم قبل رانيا عبد المعز و  محمد فتحي محمود قاسم( 186)
مجمة كمية التربية في العمكـ جمهورية مصر العربية"، و  سويسراو  الجامعي في كل من البرازيل

 .67ص  ،2117 ،جامعة عين شمس ،كمية التربية ،3العدد  ،41مجمد  ،التربكية


